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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (STATEMENTS AND SIGNIFICANCE OF THE
PROBLEMS)
คําวา “เจาเซ็น” หรือ “แขกเจาเซ็น” ปรากฏอยูในเอกสารอางอิงทางประวัติศาสตรตั้งแต
สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร โดยเฉพาะในวรรณกรรมสําคัญ ๆ เชน พระราชนิพนธกาพยเห
เรือในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) มีชื่อบทเหเจาเซ็น วา
โคลง
ดลเดือนมหะหร่ําเจา
มะหงุนประปรานทวี
หอนเห็นมิ่งมารศรี
เรียมลูบอกไลไล

เซ็นป ใหมแม
เทวษไห
เสมอชีพ มานา
คูขอน ทรวงเซ็น ฯ

ดลเดือนเรียกมหะหร่ํา
เจาเซ็นสิบวันวาร
มหะหร่ําเรียมคอยเครา
ลูบอกโออาลัย

ขึ้นสองค่ําแขกตั้งการ
ประหารอก ฟกฟูมนัยน
ไมเห็นเจาเศราเสียใจ
ลาลดล้ํา กําศรวลเซ็น1

กาพย

แขกเจาเซ็น หมายถึงกลุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะหเฉพาะในประเทศไทย
ซึ่งคนไทยยังมีคําเรียกอื่น ๆ ที่ใหความหมายถึงชนกลุมนี้อยางรวมๆ ดวย เชนคําวา แขกเทศ แขก
มะหงน หรือแขกมัวร
“เจาเซ็น” หรือ “แขกเจาเซ็น” แมจะหมายถึงผูท ี่นับถือศาสนาอิสลามเชนเดียวกับชน
กลุมอื่น เชน แขกมลายู แขกชวา แขกจาม หรือแขกอาหรับ แตมีความเชื่อหรือความศรัทธาของตน
1

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, ประชุมกาพยเหเรือ และเสภาเรื่องพระราช
พงศาวดารของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2498), 30.
1

2

ที่แยกแตกตางจากชนกลุมใหญในศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะพิธีกรรม (rituals) การรําลึกถึง
มรณกรรมของบุคคลสําคัญที่ชื่อวา ฮูเซน อิบนิอะลี ผูเ ปนผูนาํ คนสําคัญที่มีตําแหนงเปนอิหมาม
และยังมีสถานะเปนหลานชายของศาสดามุฮัมหมัดทีเ่ กิดจากทานหญิงฟาฏิมะฮ ผูเปนบุตรสาวคน
เดียวของทานศาสดาอีกดวย นางไดสมรสกับอิหมามอะลีและมีบุตรดวยกันสองคน คือ ฮะซัน
และฮูเซน
บุคคลทั้งสองในเวลาตอมาไดเปนผูนาํ ประชาคมและดํารงตําแหนงอิหมามในป
ฮิจเราะฮศักราชที่ 61 ตามปฏิทินอิสลาม (ราว พ.ศ. 1224) สมัยทีท่ า นฮูเซนเปนอิหมามทานถูก
กระทําทารุณกรรมและถูกสังหารอยางโหดเหี้ยม พรอมกับบริวารของทานอีกจํานวนหนึ่ง ณ แผน
ดินกัรบะลาอ2
เหตุการณในครั้งนัน้ เปนที่มาของพิธีกรรมดังที่เรียกวา “พิธีมะหะหร่ํา” ซึ่งเปนพิธีทแี่ ขก
เจาเซ็นจัดขึ้นในทุก ๆ เดือนมะหะหร่ํา อันเปนเดือนแรกของปฏิทินอิสลาม โดยจัดพิธีกรรมตอเนื่อง
เปนเวลา 10 วัน นับตั้งแตวันแรกของเดือน สวนหนึ่งของพิธีมะหะหร่ําประกอบไปดวยการเลา
ประวัติศาสตรประกอบการขับรองพิลาปรําพันถึงการสูญเสียชีวิตของอิหมามฮูเซนและบริวาร
วิธีการเลาเรื่องยอนรําลึกถึงเหตุการณและกลาวถึงชื่ออิหมามฮูเซ็นสลับกับการตีอกชก
ตัวในรูปแบบสัญลักษณที่แสดงออกถึงการสูญเสียและความอาลัย
พรอมไปกับทวงทาการ
เคลื่อนไหวอยางมีระเบียบเปนจังหวะ
ในอดีตผูทเี่ คยไดยินคําร่าํ รําพันเหลานีจ้ ึงจับเอาสรรพ
สําเนียงที่ไดยนิ มาใชเรียกเปนชื่อพิธีกรรมนี้วา พิธีเตนเจาเซ็น หรือพิธีเจาเซ็น อันกลายเปนทีม่ า
ของทั้งชื่อพิธกี รรมและคําเรียกกลุมชนนี้ในเวลาตอมา
ในชั้นตนคําเรียก แขกเจาเซ็น สมัยอยุธยามีนัยหมายถึงชาวเปอรเซีย (Persian) หรือ
แขกเปอรเซียเปนสวนใหญ
เพราะแขกกลุมนี้เปนผูนาํ แบบแผนในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห
(Shi’ite) รวมทั้งพิธกี รรมของตนเขามาสูส ังคมไทยในชวงเวลานั้น
อยางไรก็ตามความเขาใจ
เกี่ยวกับชาติพนั ธุของคนกลุม นี้ในสังคมไทยยังมีความคลาดเคลื่อนอยูไ มนอย เพราะยังขาดขอชี้
ชัดใหเห็นความตางระหวางแขกกลุมนี้กับกลุมอื่น บางครั้งเรียกวา แขกอินเดีย แขกเปอรเซีย และ
แขกอาหรับ รวมกันไป สังคมไทยในสมัยนัน้ รับรูอัตลักษณรวมในศาสนาของชนทั้งสามกลุม ทีน่ ับ
ถือศาสนาอิสลามแบบเดียวกัน
ทัง้ ยังเดินทางมาจากดินแดนทางซีกตะวันตกของเมืองไทย
เหมือนกัน บางครั้งจึงกําหนดภาพลักษณเรียกรวมกันอยางกวาง ๆ วา “แขก” หรือเรียกรวมสําหรับ
ความเขาใจของตนขณะนัน้ วา “แขกอาหรับ” เชนที่ปรากฏในคําโคลงภาพตางชาติตางภาษา จารึก
ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วา

2

กัรบะลาอ : เมือง Kabala ตั้งอยูในประเทศอิรักในปจจุบัน

3

อาหรับภาพพวกนี้
เสื้อเศวตโสภณกรอม
กางเกงวิลาศลาย
จีบจะดัดเกี้ยวเกลา
เครื่องดําหมวกเสื้อเปลี่ยน
ปางฮุเซ็นถึงป
ลุยเพลิงควั่นหัวจน
เตนตบอกเรารอง

แตงกาย
คอเทา
แลเลี่ยน
ตางสี ฯ
แปลกตัว
ปาวพอง
โลหิต ถั่งนา
ร่ําเซ็น ฯ

(กรมหมื่นไกรสรวิชิต : ประพันธ) 3

นอกจากนี้คาํ วา แขกเจาเซ็น ยังอาจหมายถึงแขกกลุมอื่นที่มีรูปแบบของพิธีกรรมที่
เรียกวา พิธีเจาเซ็น ก็เปนได เชน อินเดีย เปอรเซีย หรืออาหรับ ทวายังมีความแตกตางในเรือ่ ง
ภาษา เชื้อชาติ เผาพันธุ การแตงกาย และอื่นๆ ที่สามารถจําแนกลักษณะของชนทัง้ สามกลุมออก
จากกันได โดยเฉพาะจากประวัติศาสตรความสัมพันธกบั ชาวตางชาติในสมัยอยุธยา ชาวเปอรเซีย
เปนกลุมชาติพันธุท ี่มีบทบาทโดดเดนทั้งในทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองมากกวาแขก
กลุมอื่นในขณะนัน้ เหตุนคี้ ําวา แขกเจาเซ็น สําหรับงานศึกษาในครั้งนี้จึงกําหนดขอบเขต
วัฒนธรรมจากพิธกี รรมของแขกกลุมเชื้อสายเปอรเซียเปนสําคัญ
ปจจุบันคําวา แขกเจาเซ็น ในสังคมไทย หมายถึง มุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite) กลุมทีเ่ ดิน
ทางเขามาในสมัยอยุธยาซึง่ สวนใหญเปนชาวเปอรเซีย ในอดีตผูคนกลับไมคุนกับคําวา “ชีอะห”
เทากับคําวา “เจาเซ็น”
ชาวเปอรเซียเปนผูชาํ นาญการดานการเดินทางทางทะเล เขามา
ปฏิสัมพันธทาํ การคากับชาวสยามตั้งแตกอ นราชอาณาจักรอยุธยาจะรุงเรือง หากแตยังไมปรากฏ
ตัวตนที่เดนชัด จนมีบันทึกในสมัยอยุธยาถึงการเขามาของบุคคลในกลุมชนนี้ ที่เขามาทําการคา
และทําความชอบใหแกราชสํานัก พระมหากษัตริยในเวลานั้นจึงโปรดเกลา ฯ ใหเขารับราชการใน
งานพระคลัง คุมกรมทาขวา ทําหนาที่เปนตัวแทนการคา และไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงถึง
ออกญาบวรราชนายก ออกญาจุฬาราชมนตรี หรือออกพระศรีเนาวรัตน เปนตน

3

3.

กาญจนาคพันธุ, ภูมิศาสตรวัดโพธิ์ เลม 2 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนรวมสาสน, 2517),

4

นอกจากเขารับราชการแลว พวกแขกเจาเซ็นทีท่ ยอยตามเขามาในเวลาตอมาไดผสม
กลมกลืนกับสังคมไทย (Acculturation) ดวยการแตงงานสรางครอบครัวกับคนพืน้ ถิ่น และยัง
เชื่อมโยงสายสัมพันธกับชนชั้นปกครองของสังคมไทยขณะนั้น เชน สถาบันพระมหากษัตริย หรือ
กลุมขุนนางดวยกัน จนสืบทอดวงศวานลูกหลานเปนคนไทยเชื้อสายแขกเทศหรือเชื้อสายเปอรเซีย
ในเวลาตอมา
หลังเสียกรุงในป พ.ศ. 2310 พวกแขกเจาเซ็นไดอพยพจากกรุงศรีอยุธยาลงมาสมทบ
กับสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี รวมตัวตั้งถิน่ ฐานเปนชุมชนอยูตามริมฝงแมนา้ํ เจาพระยาและตามคู
คลองสายสําคัญของเมืองธนบุรี โดยเฉพาะบริเวณสองฝงคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ
ปรากฏชุมชนและศาสนสถานของพวกแขกเจาเซ็นในยานนีห้ ลายแหงตามสํานวนปากของผูคนใน
วัฒนธรรมแขกเจาเซ็น วา “สามกะดี-สี่สุเหรา”4 ไดแก กะดีกลาง หรือกะดีเจริญพาศน กะดีหลวง
กะดีปลายนา และสุเหราหรือมัสยิดผดุงธรรมที่เกิดขึ้นหลังสุด ซึ่งยังคงดํารงวัฒนธรรมและสืบสาน
แบบแผนประเพณี วิถีชีวิตที่เปนอัตลักษณของกลุมชนสืบมา
การที่ ผู ศึ ก ษานํ า เรื่ อ งราวของแขกเจ า เซ็ น มาเป น หั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ เพราะ
สังคมไทยวางอยูบนพื้นฐานของความหลากหลายและความแตกตางในหลายมิติ ทั้งทางดานชาติ
พันธุ ภาษา หรือแมแตศาสนา ฯลฯ ปจจุบันลักษณะดังกลาวของสังคมไทยมักถูกหยิบยกให
กลายเปนประเด็นปญหาของสังคมในหลายแหง ซึ่งลวนมีผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองโดยรวมอยางไมสามารถหลีกเลี่ยง บอยครั้งที่ความแตกตางถูกนํามาเปนปญหาใน
ลักษณะของความขัดแยง โดยเฉพาะความตางระหวางลัทธิศาสนาที่กลายเปนเงื่อนไขของ
สังคมไทยซึ่งเริ่มกอตัวขึ้นในปจจุบัน และอาจนําไปสูความขัดแยงทางชาติพันธุดังที่เกิดขึ้นอยูใน
หลาย ๆ ประเทศ
ชุมชนยานฝงธนบุรีของกรุงเทพมหานครเปนพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม (cutural area) หนึง่ ที่
พบความแตกตางและความหลากหลาย โดยเฉพาะมิติของกลุมชนหรือชาติพนั ธุ (ethnic group)
และมิติของศาสนาดวย เชน ความตางในศาสนาอิสลามระหวางนิกายสุหนี่ (Sunni) และนิกาย
ชีอะห (Shi’ite) ความตางของชาวคริสตระหวางนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท และ
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“สามกะดี สี่สุเหรา” : เปนคําเรียกขานของแขกเจาเซ็นที่แสดงถึงพื้นที่ทางวัฒนธรรม
และความสัมพันธทางเครือญาติที่มีตอกัน คือ กะดีกลาง กะดีหลวง กะดีนอก และสุเหราผดุงธรรม
อิสลาม ตัวอยางการใชสาํ นวนดังกลาว เชน “...รูก นั ทัว่ บางทัว่ ทั้งสามกะดี-สี่สุเหรา” หรือ “...
โคตรเหงาเดียวกันทัง้ สามกะดี-สี่สุเหรา” เปนตน
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ชาวไทยพุทธทั้งฝายมหายานและเถรวาท ซึ่งผูว ิจยั ตองการศึกษากลุมแขกเจาเซ็นที่อยูในพืน้ ที่
ธนบุรีในปญหาเรื่องกลุมชาติพันธุ รวมถึงความเปนนิกายชีอะหในศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ
พิธีกรรมของชนกลุมนี้ทถี่ ูกเรียกวา “พิธีเจาเซ็น”
ประเด็นคําถามที่นาํ มาซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ คือ การธํารงอยูของมุสลิมนิกายชีอะหใน
สังคมไทยเปนอยางไร
ความแตกตางทางชาติพันธุบ นพืน้ ฐานความเปนมุสลิมและปฏิสัมพันธ
ระหวางนิกายสุหนีก่ ับนิกายชีอะหในสังคมไทย ความรูส ึกแปลกแยกตอวัฒนธรรมของมุสลิมชีอะห
จากชนกลุมใหญรวมศาสนา ตลอดจนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (assimilation) จากสังคมรอบ
ขางทัง้ รวมศาสนาและตางวัฒนธรรมเปนอยางไร และพิธีเจาเซ็นอันเปนประเพณีความเชื่อสําคัญ
ของมุสลิมนิกายชีอะหที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาไดแสดงความเปนอัตลักษณ และตัวตนของแขก
เจาเซ็นอยางไร
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (GOAL AND OBJECTIVE)
ความมุง หมายของงานวิจยั ฉบับนี้มงุ ศึกษาเรื่องอัตลักษณเพื่อการธํารงอยูของมุสลิม
นิกายชีอะหทดี่ ําเนินชีวิตอยูใ นสังคมเมือง โดยผานมิตทิ างประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม
โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้
1. เพื่อทําความเขาใจสังคมและวัฒนธรรมของความเปนมุสลิมนิกายชีอะห โดยศึกษา
ผานพิธีเจาเซ็น
2. เพื่อศึกษากระบวนการธํารงอยูของมุสลิมนิกายชีอะหในสังคมไทยผานพิธีเจาเซ็น
3. เพื่อศึกษาบทบาทและหนาที่ของพิธีเจาเซ็นในสังคมไทยทัง้ อดีตและปจจุบัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ทําใหเขาใจพิธีเจาเซ็นในฐานะที่เปนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของมุสลิมนิกายชีอะห
2. ทําใหเขาใจพิธีเจาเซ็นในฐานะของพิธีกรรมเพื่อการธํารงอยูของมุสลิมนิกายชีอะหใน
สังคมไทย
3. สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปเปรียบเทียบกับชนกลุมอื่นในสังคมเมือง ในมิติการ
ธํารงอยูดว ยอัตลักษณของตน
สมมติฐานของการศึกษา
พิธีเจาเซ็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น มีมาพรอมกับการมีชุมชนชาติพนั ธุของคนกลุม หนึ่ง
ตั้งแตสมัยอยุธยาสืบมา ในความเปนจริงบทบาทของพิธีกรรมดังกลาว หาไดเปนอัตลักษณของ
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กลุมชนที่แสดงออกถึงความเปนชาติพันธุใดชาติพันธุหนึง่ เปนการเฉพาะ หากแตหมายถึงนัยความ
เปนชาติพันธุข องกลุมชนทีร่ วมกันรักษาอัตลักษณดังกลาว ซึง่ อาจหมายถึงการครอบคลุมความ
เปนชาวอินเดีย อาหรับ และเปอรเซีย หรือชนกลุมอืน่ ๆ อีกดวยก็เปนได ทั้งนี้เพราะนัยความเปน
ชาติพนั ธุท ี่ถูกมองผานอัตลักษณของพิธีกรรมนี้กลับหมายถึง สํานึกรวมของชนกลุม ใดกลุมหนึ่งที่
รักษาวัฒนธรรมรวมของกันและกัน โดยหาใชความเปนชาติพันธุทบี่ ริสุทธิ์ของชนกลุมใดเปนการ
เฉพาะ
ทั้งยังมีบทบาทในการแสดงอัตลักษณรวมของชนหลากหลายเหลานัน้ ที่มีสํานึกรวมใน
สิ่งเดียวกันหรือคลายคลึงกัน คือ ความเปนชาติพนั ธุของมุสลิมนิกายชีอะหใหคงอยูท ามกลาง
กระแสสังคมไทยที่ปรับเปลีย่ นอยูตลอดเวลาจนกระทัง่ ถึงปจจุบนั
ขอบเขตพื้นที่การศึกษา (SCOPE OF THE STUDY)
งานวิจยั นี้จาํ กัดกรอบพื้นที่ศึกษากับชุมชนมุสลิมนิกายชีอะหในยานฝงธนฯ ทัง้ อดีตและ
ปจจุบันรวม 4 พืน้ ทีท่ ี่เรียกตามสํานวนปากของผูคนรวมวัฒนธรรมนี้วา “สามกะดี-สี่สุเหรา”
ดวยเหตุที่พนื้ ที่ดังกลาวมีความสัมพันธในเชิงประวัติศาสตรและสังคม ทั้งยังคงรักษา
รูปแบบของพิธีกรรมที่เรียกวา “พิธีเจาเซ็น” ใหคงอยูรวมกันในปจจุบนั ดวย
นิยามศัพททใี่ ชการวิจยั
แขกเจาเซ็น : ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะหเฉพาะกลุมที่เรียกวาชีอะห
อิษนาอะชะรียะห และเฉพาะกลุมที่รักษารูปแบบพิธีกรรมที่เรียกวา พิธีเจาเซ็น เทานัน้
พิธีเจาเซ็น : พิธีกรรมที่แขกเจาเซ็นจัดขึน้ ในทุกรอบปเพื่อรําลึกถึงเหตุการณใน
ประวัติศาสตรอิสลามที่ผนู ําตามแนวทางความเชื่อของตนที่ชื่อวา อิหมามฮูเซ็น ถูกสังหาร
นิกายชีอะห (Shi’ite) : หมายถึงเฉพาะมุสลิมนิกายชีอะหอิษนาอะชารียะห แมวาใน
สังคมไทยจะมีมุสลิมนิกายชีอะหในสาขาอืน่ ที่แยกยอยอีกก็ตาม
นิกายสุหนี่ (Sunni) : มุสลิมนิกายสุหนี่ หรือเรียกวา “ซุนนะห” เปนชนกลุมใหญของ
วัฒนธรรมอิสลามในสังคมไทย แมวาจะอาจแยกออกเปนนิกายยอยอืน่ ๆ อีกก็ตาม
ขั้นตอนในการศึกษา
1.ศึกษาและคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับประวัติความ
เปนมาของมุสลิมนิกายชีอะหในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุม แขกเจาเซ็น และพิธีเจาเซ็น
2. ศึกษาทฤษฎีและนํามาใชเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา
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3. ศึกษาภาคสนามโดยใชวธิ ีการทางชาติพันธุว รรณา (ethnography) เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของชุมชนที่ตอ งการศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี
และพิธีกรรมดวยวิธีสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
รวมทั้งการสังเกตการณอยางมีสวนรวม
(participant observation)
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล นํามาเรียบเรียง วิเคราะห และอภิปราย
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
การศึกษาเรื่องดังกลาวเปนการศึกษาความสัมพันธทางประวัติศาสตรและสังคมของคน
กลุมหนึ่งทีน่ ิยามตนเองดวยความเปนชาติพันธุห นึ่งภายใตวัฒนธรรมศาสนา
และยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียม แบบแผน และวิถีชวี ิตของตนเอง ซึง่ ผูศึกษาใหความสนใจตออัตลักษณ (Identity)
ที่แสดงออกถึงความเปนตัวตนที่แตกตางจากกลุม คนอืน่ ๆ ภายใตวัฒนธรรมศาสนาเดียวกัน
ตลอดจนแนวคิดในการธํารงชาติพันธุ (ethnicity) ผานกระบวนการแสดงออกดวยพิธีกรรมใน
สังคมที่สาํ คัญตอการคงอยูในปจจุบนั
แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของที่ผูศึกษานํามาเปนแนวทางในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบ
ไปดวย แนวคิดเรื่องชาติพนั ธุ (ethnic) อัตลักษณชาติพันธุ (ethnic identity) และการธํารงชาติ
พันธุ (ethnicity)
แนวคิดเรื่องชาติพันธุ (ethnic)
ความหมายของชาติพนั ธุถ กู หยิบยกและกลาวถึงในความเขาใจที่แตกตางกันอยูม าก
ในชวงระยะเวลาที่ผา นมา โดยเฉพาะการนําคํา ๆ นีม้ าใชในแวดวงของการศึกษาทาง
มานุษยวิทยา สังคมศาสตร และหรือรัฐศาสตรเองก็ตาม บางครั้งคําวาชาติพนั ธุ (ethnic) ถูกใช
ทดแทนดวย เชื้อชาติ หรือสัญชาติ ตามความเขาใจโดยทั่วไป หรือบางครั้งกําหนดความเปนชาติ
พันธุดว ยภาษาที่ใชรวมกันก็พบเห็นไดมาก เชน ความเปนจีน หรือลาว ภายใตวฒ
ั นธรรมภาษา
รวม แตในทางมานุษยวิทยา ความเปนชาติพันธุถกู มองจากหลายมโนทัศน
กลุ ม ชาติ พั น ธุ ห รื อ กลุ ม วั ฒ นธรรมมี ลั ก ษณะเด น คื อ เป น กลุ ม คนที่ สื บ ทอดมาจาก
บรรพบุ รุ ษ เดี ย วกั น บรรพบุ รุ ษ ในที่ นี้ ห มายถึ ง บรรพบุ รุ ษ ทางสายเลื อ ด และบรรพบุ รุ ษ ทาง
วัฒนธรรม ผูที่อยูในกลุมชาติพันธุเดียวกันจะมีความรูสึกผูกพันทางสายเลือดและวัฒนธรรมอยู
ดวยพรอม ๆ กันไป เปนความรูสึกผูกพันที่ชวยเสริมสรางเอกลักษณของบุคคลและของชาติพันธุ
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และในขณะเดี ย วกั น สามารถเร า อารมณ ค วามรู สึ ก ให เ กิ ด ความเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ได
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูที่อยูในกลุมชาติพันธุนับถือศาสนาเดียวกัน5
ชาลส เอฟ คายส (Charles F. Keyes) เสนอวา กลุมชาติพันธุที่ตั้งรกรากอยูในบริเวณ
เดียวกันจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกันในลักษณะที่พึ่งพากัน...
เฟรดเดอริค บารท (Frederick Barth) เสนอวา กลุมชาติพันธุที่ตั้งรกรากในบริเวณ
เดียวกันจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกันในลักษณะแบงอาณาเขตกัน (ethnic boundary)...6
การศึ ก ษากลุ ม ชาติ พั น ธุ ที่ มี ค วามขั ด แย ง กั น และจํ า เป น ที่ จ ะต อ งอยู ใ กล ชิ ด กั น มี
ตัวอยางเชน ปญหาของกลุมชาติพันธุที่นับถือศาสนาตางกัน ความขัดแยงเกิดจากความเชื่อของ
ศาสนามากกวาความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตางทางชาติพันธุ ปญหาระหวางคาทอลิก และ
โปรแตสแตนทในประเทศไอรแลนด ปญหาระหวางชาวซิกขและฮินดูในประเทศอินเดีย ปญหา
ชาวยิวและมุสลิมในเลบานอน เปนตน7
แนวคิดในเรื่องชาติพันธุดังที่กลาวมา หากนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งใน
สนามศึกษามีความแตกตางทั้งทางชาติพันธุของคนหลายกลุม และความเชื่อทางศาสนารวมอยู
ดวย
แนวคิดเรื่องอัตลักษณชาติพันธุ (ethnic identity)
นั ก ม า นุ ษ ย วิ ท ย า ห ล า ย ท า น ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ แ ล ะ ส น ใ จ ต อ ก า ร ก อ ตั ว แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาเปนกลุมชาติพันธุ วาเปนขั้นตอนของการปรับตัวทางสังคม ฮาโรลด ไอแซค
(Harold Isaacs) ใหความสําคัญกับมโนทัศน “basic identity” หรือ “ethnic identity” ซึ่งไดมา
โดยกํ า เนิ ด จากการเป น สมาชิ ก กลุ ม ชาติ พั น ธุ ใ ดชาติ พั น ธุ ห นึ่ ง และเป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ให มี
ความรูสึกผูกพันกับคนอื่น ๆ ที่อยูในกลุมเดียวกัน โดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมและ

5

อมรา พงศาพิชญ, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพนั ธุ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2541).
6
เรื่องเดียวกัน.
7
เรื่องเดียวกัน.

9

รวมพิธีกรรมตาง ๆ ซึ่งสืบทอดอดีตและกําหนดสถานการณปจจุบัน และมีอิทธิพลตออัตลักษณ
และชีวิตของบุคคล8
ไอแซคไดเสนอวาองคประกอบสําคัญของอัตลักษณชาติพันธุม ี 2 มิติ คือ “รางกาย”
(bady) และ “นาม” (name) เขาอธิบายวา “รางกาย” มีรากฐานทางชีวภาพ ซึง่ แมอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไดบาง แตกย็ ังบงบอกชาติพันธุของคนอยู เชน สีผิวและลักษณะรูปรางหนาตา
รางกายจึงเปนตัวการสําคัญในการระบุอัตลักษณชาติพันธุ สวน “นาม” มักจะดํารงนานกวา “ตัว
สิ่งของ” (thing) และซอนความหมายในเชิงประวัติศาสตรไวดวย9
แนวคิดเรื่องการธํารงชาติพนั ธุ (ethnicity)
ชาลส เอฟ คายส (Charles F. Keyes) ใหความสําคัญเรื่อง การธํารงชาติพันธุ
(ethnicity) วาเปนที่มาของลักษณะทางวัฒนธรรม จุดกําเนิด ภูมิหลัง ถือเปนรากฐานทางอัต
ลักษณที่ไมมคี วามสัมพันธกันอยางสลับซับซอน แตใหความสําคัญที่การแสดงออกทางวัฒนธรรม
(Cultural Expression) เทานัน้ โดยที่ Charles F. Keyes มองผาน ตํานาน ศาสนา ความเชื่อ
พิธีกรรม ประวัติศาสตรพื้นบาน คติธรรม หรือแมแตศิลปะก็เปนตัวแทนที่แสดงออกถึงความเปน
ethnicity
ชาลส เอฟ คายส (Charles F. Keyes) มองวาเงื่อนไขของสังคมมีสว นในการกําหนดอัต
ลักษณ (Ethnic Identity) หากเงื่อนไขของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ (Ethnic Identity) ก็
จะปรับตัวเชนกัน นอกจากนัน้ Ethnic Identity ของกลุมหรือของบุคคลก็อาจถูกกลืนกลาย
(Assimilation) ใหเปนกลุมชาติพนั ธุอีกกลุมหนึง่ ไดดวย และอัตลักษณ (Ethnic Identity) ก็เปน
เครื่องมือหนึ่งที่นาํ มาใชเพื่อการธํารงชาติพันธุ
ตามทัศนะของ Charles F. Keyes จากการศึกษาทางชาติพนั ธุพิสจู นใหเห็นวา สํานึก
ทางชาติพันธุ (การธํารงชาติพันธุ : ผูเขียน) คือปจจัยของความสัมพันธทางสังคม (social
relations) สํานึกทางชาติพันธุจึงมีสว นเกี่ยวของทัง้ กับเรื่องของการสืบสายเลือดจากบรรพบุรุษ

8

ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, วาดวยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ (กรุงเทพฯ :
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน), 2547).
9
เรื่องเดียวกัน.

ศูนย

10

การนับรวมในระบบเครือญาติ การรับเอาและรวมกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม เชน ภาษา
ศาสนา สํานึกทางชาติพันธุเปนรูปแบบหนึง่ ของการจัดองคกรทางสังคม10
สวนแนวคิดของ เฟดเดอริค บาทส (Fredrik Barth) นักมานุษยวิทยาอีกคนหนึง่ ที่ให
ความสนใจตอหัวขอเรื่องการธํารงชาติพนั ธุ (Ethnicity) ของกลุมเปาหมายที่เขาศึกษา คือ กลุมชน
มุสลิม เฟดเดอริค บาทส (Fredrik Barth) มองวาสํานึกทางชาติพันธุไมควรถูกมองเปนเพียง
สมบัติของกลุม (property of a group) แตนาจะเปนลักษณะของความสัมพันธและกระบวนการ
ทางสังคม
จากกรอบแนวคิดที่นําเสนอมาขางตนจะเห็นไดวา ความสําคัญของ กลุมชาติพันธุ อัต
ลักษณทางชาติพันธุ และการธํารงชาติพนั ธุ เปนกระบวนการทางสังคมที่ผูศึกษาใหความสําคัญ
และนํามาเปนแนวทางประกอบการศึกษากลุมแขกเจาเซ็นทามกลางพื้นฐานของสังคมโดยรอบทีม่ ี
ความแตกตางและความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมและกลุมชาติพันธุด วย
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
เอกสารและงานวิจัยกลุมแรกที่ใชประกอบงานศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกกลุมงาน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของในเชิงประวัติศาสตร สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาภูมิหลังที่ผานมาใน
อดีตของกลุมแขกเจาเซ็นงานวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในอดีต
1. วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก เรื่อง “บทบาทและหนาที่ของขุนนางกรมทาขวาใน
สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2153-2435)” ของ จุฬิศพงศ จุฬารัตน11(2544) ซึ่งศึกษา
ถึงบทบาทและหนาที่ของกลุมขุนนางมุสลิมเชื้อสายอินโด-อิหราน (Indo-Iranian) ในสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร ในดานประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุดังกลาวที่เขามาทําการคากับราชสํานัก
สยามตั้งแตสมัยอยุธยา และเขามามีบทบาทในฐานะขุนนางกรมทาขวา โดยศึกษาบทบาทใน
ประวัติศาสตรของคนกลุมนี้จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 5
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แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, “ปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง
จังหวัดยะลา” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณทิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546).
11
จุฬิศพงศ จุฬารัตน, “บทบาทและหนาที่ของขุนนางกรมทาขวา ในสมัยอยุธยาถึงสมัย
รัตนโกสินทร (พ.ศ. 2153-2435)” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร อักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544).

11

งานชิ้นนี้เปนการศึกษาจากเอกสารเปนสวนใหญ แตมีจุดเดนที่เลือกใชศึกษาประกอบ
กับเปนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพราะผูศึกษาเนนการศึกษาในดานประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุ
เปอรเซีย อีกทั้งยังศึกษาใหเห็นภาพทั้งในมุมของความรุงเรืองจนถึงชวงเวลาเสื่อมของคนในกลุม
ดังกลาว แมจะเปนบทบาทของคนในกลุมขาราชการหรือกลาวเนนเฉพาะกลุมขุนนาง แตก็มีสวน
สําคัญในการทําความเขาใจประวัติศาสตรของกลุมชนที่ผูศึกษากําลังศึกษาไดเปนอยางดี
อนึ่ง กลุมคนที่ผูศึกษาทําการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับดังกลาว คือ กลุมขุนนางเชื้อ
สายอิ น โด-อิ ห ร า น (Indo-Iranian) ซึ่ ง หมายถึ ง กลุ ม ชาติ พั น ธุ เ ปอร เ ซี ย ที่ ผู ศึ ก ษาในครั้ ง นี้
ทําการศึกษาเชนเดียวกัน เพียงแตงานวิทยานิพนธใหความสําคัญในบทบาทดานการคาของกลุม
ชนชั้นปกครอง ขณะที่การศึกษาครั้งนี้ใหความสําคัญในมุมมองทางมานุษยวิทยาเรื่องการธํารง
ชาติพันธุ โดยมองผานพิธีกรรมของชนกลุมนี้เปนสําคัญ
2. หนังสือเรื่อง จดหมายเหตุการณเดินทางเขาสูประเทศสยาม ของ บาทหลวงตา
12
ชารด สันต ท. โกมลบุตร แปล เปนเอกสารแปลจากบันทึกจดหมายเหตุของคณะราชทูตพระเจา
หลุยสที่ 14 ที่ทรงสง เชอรวาลิเอ เดอ โชมองต เปนราชทูตเขาเฝาสมเด็จพระนารายณมหาราช ใน
ป พ.ศ. 2228 ในเอกสารดังกลาวผูบันทึกบรรยายถึงพิธีกรรมของคนกลุมเปอรเซียในสังคมอยุธยา
ที่ภายหลังเรียกพิธีกรรมนี้วา พิธีเจาเซ็น หรือพิธีมะหะหร่ํา อันถือเปนการทําชาติพันธุวรรณา
(Ethnography) ถึ ง พิ ธี เ จ า เซ็ น เป น ครั้ ง แรก และรวมถึ ง ยั ง เป น มุ ม มองจากสายตา “คนนอก
วัฒนธรรม” อีกดวย
งานวรรณกรรมที่ศึกษาปฏิสัมพันธของคนหลายกลุม
3. วิทยานิพนธเรื่อง “ปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง
จังหวัดยะลา” ของ แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง13 (2546) ซึ่งศึกษาเรื่องการปฏิสัมพันธของชาติพันธุสอง
กลุม คือ กลุมชาวมลายูมุสลิมที่ประกอบอาชีพคาขายและชาวจีนในยานสายกลาง ที่จัดเปนยาน
ตลาด ในภายใตบริบทความเปนเมืองขนาดเล็กของเทศบาลนครยะลา เพราะการปฏิสัมพันธ

12

บาทหลวงตาชารด. จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมล
บุตร, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ (1991), 2539).
13
แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง, “ปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมสุ ลิมและชาวจีนในยานสายกลาง
จังหวัดยะลา” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณทิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546).
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นําไปสูการสรางสํานึกทางชาติพันธุและการปรับอัตลักษณใหมเฉพาะของกลุม คือความเปนชาว
มลายูจีนมุสลิม การปรับอัตลักษณนี้เพื่อตอบสนองตอสภาวะแวดลอมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และตอชาติพันธุที่กลุมมีปฏิสัมพันธดวย
ในการศึกษาเรื่องปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุของงานชิ้นนี้ จุดเดนอยูที่ผูศึกษามุงให
ความสนใจไปที่คูความสัมพันธระหวางชาวจีนและชาวมลายูมุสลิม เพราะงานศึกษาสวนใหญจะ
มุงคูปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุมลายูมุสลิมกับชาติพันธุไทยพุทธ เมื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบ
กับงานศึกษาครั้งนี้ ที่มีคูปฏิสัมพันธระหวางกลุมมุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite) กับกลุมมุสลิมนิกายสุ
หนี่ (Sunni) และคูปฏิสัมพันธระหวางมุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite) กับคนตางวัฒนธรรม และอื่น ๆ
รอบขางภายใตความเปนแขกเจาเซ็น
4. งานศึกษาวิทยานิพนธเรื่อง “การธํารงชาติพันธุ ของชุมชนชาวจีนคาทอลิกผานพิธศี พ
: กรณีศึกษาชุมชนคาทอลิกบานบางนกแขวก ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุ ท รสงคราม” โดย รุ ง นภา พรหมณ ว งศ 14(2544) ซึ่ ง ศึ ก ษาพั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร
กระบวนการปรับตัวทางสังคมวัฒนธรรมตอสภาพแวดลอมทองถิ่น และบทบาทของคริสตศาสนาที่
มีต อวิ ถี ชี วิ ต ในชุ ม ชนชาวจี น คาทอลิ ก บา นบางนกแขวก จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ซึ่ ง ผูศึ ก ษาให
ความสําคัญตอพิธีศพของชาวจีนคาทอลิกซึ่งมีรูปแบบพิธีกรรมแตกตางจากพิธีศพของชาวคริสต
ชนทั่วไป
จากงานศึกษาจะพบวาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนชาวจีนคาทอลิกบาน
บางนกแขวก สะทอนใหเห็นความตอเนื่องของกระบวนการเผยแพรคริสตศาสนาในสังคมไทย และ
การผสมผสานความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมภายใตบริบทของสังคมไทยซึ่งนําไปสู
การสรางอัตลักษณของชาวจีนคาทอลิก
พิธีศพของชาวจีนคาทอลิกบานบางนกแขวกสะทอนสํานึกทางชาติพันธุของกลุม ซึ่งถูก
ปดกั้นการแสดงออกทางความเชื่อดั้งเดิม เพราะขัดตอหลักคริสตศาสนา ดังนั้นชาวจีนคาทอลิกจึง
ไดปรับพิธีกรรมตามความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือและการปฏิบัติตนตอวิญญาณบรรพบุรุษของ
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รุงนภา พราหมณวงศ, “การธํารงชาติพันธุของชุมชนชาวจีนคาทอลิกผานพิธีศพ :
กรณีศึกษาชุมชนคาทอลิกบานบางนกแขวก ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2544) .
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ชาวจีนใหสอดคลองกับพิธีกรรมทางคริสตศาสนา ทําใหพิธีศพของชุมชนชาวจีนคาทอลิกแหงนี้มี
ลักษณะพิเศษและเปนรูปแบบพิธีกรรมเฉพาะกลุม
เมื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับงานศึกษาในครั้งนี้ จะเห็นทัศนคติที่ขัดแยงตอรูปแบบ
พิธีกรรมที่ผูรวมศาสนาเดียวกันแตตางนิกาย มีมุมมองที่แตกตางกัน ทั้งปฏิเสธจนถึงการตอตาน
ตลอดจนสามารถเปนกรณีศึกษาเปรียบเทียบถึงการปรับตัวเองของกลุมแขกเจาเซ็น
5.งานศึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ ง “ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ในเมื อ งตลาดชายแดนไทย-พม า :
สัมพันธภาพระหวางพหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุ” โดย จักรพันธ ขัดชุม
แสง15(2543) ที่ศึกษาชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา ในประเด็นการธํารงชาติพันธุ
แม จ ะให ค วามสนใจในวิ ถี ชี วิ ต ทางเศรษฐกิ จ ด ว ยก็ ต าม หากแต จุ ด ที่ น า สนใจที่ นํ า มาศึ ก ษา
เปรียบเทียบอยูที่สัมพันธภาพระหวางพหุสังคม ซึ่งผูทําวิทยานิพนธไดเชื่อมโยงประเด็นสําคัญทั้ง
สามประเด็นเขาดวยกัน ไดแก พหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุ
ในบทที่ 5 ของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาใหความสําคัญเรื่องการธํารงชาติพันธุของ
มุสลิมในเมืองตลาดชายแดน และเสนอวาทกรรม “กะลา” กับมุสลิมกลุมนี้วา
ชาวแมสอดมักเรียกมุสลิมวา “กะลา” และเรียกถนนศรีพานิชซึ่งเปนบริเวณที่มุสลิม
อาศัยกันอยางหนาแนนวา “ตรอกกะลา” รวมทั้งเรียกเทศกาลอิดิ้ลฟตริ (id al-fitr) วา “ปใหม
กะลา” ดวยไมวาอะไรก็ตามที่เกี่ยวของกับมุสลิม ดูเหมือนจะตองมีคําวา “กะลา” เขามาเปนสวน
รวมดวยเสมอ ชาวมุสลิมเองก็ไมคอยพอใจกับคําเรียกนี้มากนัก เพราะนัยที่แฝงอยูเหมือนกับการดู
ถูกดูแคลน ลบหลูดูหมิ่น หรือเปนการตีตรา (Labeling) ใหกับพวกเขาโดยมิอาจปฏิเสธได
เชนเดียวกับที่เราเรียกคนจีนวา “เจก” เรียกคนอีสานวา “ลาว” หรือเรียกกลุมชนที่เดินทางมาจาก
ดินแดนแถบเอเชียใตวา “แขก” เปนตน
จากการที่ชาวแมสอดเรียกมุสลิมที่อยูที่แมสอดวา “กะลา” และรวมถึงนัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับคนกลุมนี้วา “กะลา” ดังที่กลาวมา คําวา “กะลา” ที่ใชเรียกชาวมุสลิมเปนการตีตรา
ทางชาติพันธุ (Ethnic labeling) ที่ถูกหยิบยกมาใชเพื่อจําแนกแยกแยะผูคนกลุมตาง ๆ ออกจาก
กัน ยังสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับวาโดยพื้นฐานแลว ผูคนในกลุมชาติพันธุใดชาติพันธุหนึ่งมี
พฤติกรรมคลายคลึงกัน เนื่องจากเขามีบรรพบุรุษและมีวัฒนธรรมรวมกันนั่นเอง
15

จักรพันธ ขัดชุมแสง, “ชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา : สัมพันธภาพ
ระหวางพหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการธํารงชาติพันธุ” (วิทยานิพนธสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2543).
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นัยที่ผูศึกษากลาวไวในงานวิทยานิพนธนี้สามารถนํามาอางอิงเปรียบเทียบกับคําวา
“เจาเซ็น” หรือ “แขกเจาเซ็น” ในความหมายของกลุมชาติพันธุเปอรเซียที่อยูในเมืองไทยไดเชนกัน
6. ศึกษางานวิจัยเรื่อง
“บทบาทผูหญิงในการดํารงอัตลักษณและพรมแดนชาติ
พันธุ : กรณีศึกษาผูที่เรียกตัวเองวา “ออแรนายู” (Malay-Muslim)” โดย ฉวีวรรณ ประจวบ
เหมาะ16 (2547) ซึ่งผูศึกษาไดรับอิทธิพลแนวคิดเรื่อง อัตลักษณชาติพันธุ และพรมแดนชาติพันธุ
ตามสมัยนิยมฯ แตไดผสมผสานแนวคิดของ บาทสและโคเฮน เขาดวยกัน เพื่อใชเปนกรอบใน
การศึ ก ษากลุ ม คนที่ รัฐ บาลเรี ย กวา ไทย-มุ สลิ ม ในจั ง หวัด ชายแดนภาคใต และเปน ที่รู จัก ใน
ภาษาอังกฤษวา Malay-Muslim แตพวกเขาเรียกตัวเองวา “ออแรนายู” จากประสบการณดงั กลาว
ทําใหไดขอคิดเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเรื่องชาติพันธุธํารงวา มโนทัศน “ชาติพันธุธํารง” ยังมี
ความคลุมเครืออยางที่เดสเพรสไดตั้งขอสังเกตไว จนทําใหยากตอการสรางทฤษฎี
ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการธํารงชาติพันธุของ “ออแรนายู” ฉวีวรรณ ประจวบ
เหมาะ ไดแสดงใหเห็นวา การธํารงชาติพันธุของออแรนายูในสวนหนึ่งเปนผลผลิตของสถานการณ
ทางประวัติศาสตร ที่รัฐปตตานีของออแรนายูถูกผนวกเขากับรัฐไทย และโดยกระบวนการทาง
การเมืองไดทําใหกลายเปนชนกลุมนอยของรัฐไทย แตยังคงเปนสวนใหญในทองถิ่นของชายแดน
ภาคใต ความแตกตางทางวัฒนธรรมดั้งเดิม คือภาษามลายูทองถิ่น ศาสนาอิสลาม และการแตง
กาย “แบบมลายู” ยังเปนสัญลักษณสําคัญของการเปนสมาชิกกลุมชาติพันธุ คือ ความเปน “ออแร
นายู” สําหรับ “ออแรนายู” บางคนหรือบางกลุม โดยเฉพาะที่ไดรับการศึกษาจากสังคมไทย
อาจจะไดลดความแตกตางทางวัฒนธรรมลงไปบาง แตไมเคยสูญเสียอัตลักษณชาติพันธุที่มีมา
ในทัศนะของผูศึกษาเห็นวาปจจัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน “ออแรนายู” หรือไทย-มุสลิม
ทางภาคใตมีลักษณะที่คลายคลึงกับปจจัยที่เกิดขึ้นในชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในกรุงเทพมหานคร ทัง้
เรื่องความเชื่อ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และอื่น ๆ ซึ่งนาจะนํากรอบการศึกษาของ “ออแรนายู”
มาพิจารณาเปรียบเทียบไดเพื่อศึกษาในประเด็นของการธํารงชาติพันธุเชนเดียวกัน
7. ศึกษางานวิจัย เรื่อง “มุสลิมกับการอยูรวมกันในสังคมไทย” โดย บันฑิตย สะมะอูน
ศักดา ยูเตะ สมาน อิสมาแอล17(2550) ซึ่งคณะผูศึกษาใหความสําคัญตอความหลากหลายของ
16

ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ. วาดวยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ (กรุงเทพฯ : ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน), 2547).
17
บันฑิตย สะมะอูน, ศักดา ยูเตะ, และ สมาน อิสมาแอล. “มุสลิมกับการอยูรว มกันใน
สังคมไทย.” (งานวิจัยของ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, 2550).
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กลุ ม ชนที่ เ รี ย กว า “มุ ส ลิ ม ” ภายใต ก รอบความศรั ท ธาในศาสนาร ว มกั น ตามที่ ป รากฏอยู ใ น
สังคมไทยมาแตอดีตกาล โดยมุงเนนมองผานกลุมชนตาง ๆ ที่นับถือศาสนารวมกันจากพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่ตางกันทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทั้งยังหมายถึงความแตกตางในเรื่อง วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิภาค ชาติพันธุ และรวมถึงความตางในความศรัทธาที่แยกยอย
โดยพิจ ารณาผ า นปฏิ สั ม พั น ธ ข องชนกลุ ม ตา ง ๆ เหล า นี้ร ว มกั น ภายใต ก รอบความ
ศรัท ธาในศาสนาเดีย วกั นที่ ตา งเชื่อมั่ น ในนิย ามที่วา “มุ สลิมเปน พี่น องกัน ” หรือ
”มุ สลิม
เปรียบเสมือนเรือนรางเดียวกัน สวนหนึ่งสวนใดเจ็บก็ทําใหรางกายเจ็บไปดวย”
อีกทั้งยังศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของมุสลิมตอสํานึกรวมในศาสนาหรือ
ความเปน “ใน” ในเชิงทัศนะคติที่มีตอความเปน “อื่น” อันหมายถึงความตางในวัฒนธรรมศาสนาที่
ปรากฏอยูในสังคมไทย โดยศึกษาผานพื้นที่วัฒนธรรมของชนกลุมตาง ๆ ไดแก มุสลิมเปอรเซีย
ศึกษาในสวนของภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) มุสลิมมลายู ศึกษาในภาคใตตอนลาง (ปตตานี)
มุ ส ลิ ม จี น (ฮ อ ) ศึ ก ษาในส ว นของภาคเหนื อ (เชี ย งใหม ) มุ ส ลิ ม ปาทาน ในภาคตะวั น ออก
(กาญจนบุรี) และมุสลิมจาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุมชนบานครัว)
ทั้งนี้ ผลการวิจัยของคณะผูวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางมุสลิมกับมุสลิมดวยกัน
หรือผูคนตางกลุมรวมวัฒนธรรมมีความสัมพันธที่ดีในดานหลักการ แตในทางปฏิบัติพบวายังมี
ปญหาอยู โดยเฉพาะความแตกตางในเรื่องแนวคิดแนวศรัทธาที่แยกยอยระหวางกันและกัน
สวนความสัมพันธระหวางกลุมมุสลิมตาง ๆ กับกลุมชนตางศาสนิก คณะผูศึกษาพบวา
อยูในภาวะที่นาเปนหวง เริ่มมีปญหามากขึ้น โดยคณะผูวิจัยมองวาเปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใหมที่มี
ความแตกตางจากอดีตอีกดวย
หนึ่ ง ในห า กลุ ม ที่ ค ณะผู ศึ ก ษาตามงานวิ จั ย ดั ง กล า วนั้ น คื อ การศึ ก ษากลุ ม มุ ส ลิ ม
เปอรเซีย ในภูมิภาคภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) เปนการศึกษากลุมเปาหมายเดียวกับที่งาน
วิทยานิพนธฉบับนี้ใหความสําคัญ หรือที่เรียกวา “แขกเจาเซ็น” ซึ่งอาศัยอยูใ นพืน้ ทีท่ างฝง ธนฯ ของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมของการวิจัยยังเปนกรอบที่กวางทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งเปนอุปสรรคหนึ่งที่
ทําใหการมองภาพของคูปฏิสัมพันธระหวางคูตาง ๆ เชน คูความตางในเรื่องศาสนา คูความตาง
เชิงชาติพันธุ และคูความตางในดานความศรัทธายอยหรือนิกาย เปนภาพปรากฏที่พรามัวทั้งใน
เชิงลบและบวกก็เปนได อีกทั้งขอจํากัดดังกลาวยังมีสวนที่ทําใหคณะผูวิจัยไมสามารถทําความ
เขาใจในเรื่องตาง ๆ ที่เปนรายละเอียด แตมีความสําคัญตอการดํารงอยูและตอการสรางหรือ
ทําลายปฏิสัมพันธตาง ๆ ไดอีกดวย
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โดยเฉพาะในกลุมแขกเจาเซ็นหรือมุสลิมกลุมเปอรเซียของคณะผูวิจัยดังกลาว เปนเพียง
กลุมชนเล็ก ๆ ในสังคมไทยปจจุบัน หากศึกษาเปรียบเทียบในเชิงปริมาณของชนแตละกลุมแลว
มุสลิมกลุมเปอรเซียนี้ไมอาจเปนตัวแทนหรือเปนเครื่องชี้วัดแทนชนกลุมใหญของความเปนมุสลิม
ได แตในทางเดียวกันกระบวนศึกษาในวิทยานิพนธที่ผูศึกษากําลังทําการศึกษาเลือกมองจาก
ประเด็ น ที่ ว า ด ว ยป จจั ย ของการธํ า รงอยู ท า มกลางปฏิ สัม พั น ธ ข องคูต า ง ๆ เชน เดีย วกั น หาก
พิจารณาในรายละเอียดที่มีความสําคัญ แมวาจะเปนเพียงเรื่องเล็ก ๆ ก็ตาม
งานวรรณกรรมที่ศึกษาบทบาทของพิธีกรรม
8. งานศึกษาสารนิพนธเรื่อง “การจัดการการสื่อสารสัญญะผานพิธี “มุฮัรรอม” เพื่อ
สรางเอกลักษณของมุสลิมนิกายชีอะห” โดย มาริสา พิบูลศิริ18(2548) เปนงานที่ทําการศึกษาถึง
พิธีมุฮัรรอม หรือพิธีมะหะหร่ํา หรือพิธีเจาเซ็น โดยผานสายตา “คนใน” เชนเดียวกัน หากแตเปน
การศึกษากระบวนการจัดการในพิธีกรรม และรวมถึงการสื่อสารผานพิธีกรรมดวยสัญญะตาง ๆ ที่
ปรากฏในพิธีกรรมนี้เทานั้น
ขอจํากัดในการศึกษา
เนื้อหาของวิทยานิพนธเปนเรื่องราวของมุสลิมนิกายชีอะหกลุมหนึง่ ทีอ่ าศัยอยูย า นฝง ธน
ฯ ซึ่งดําเนินวิถีชีวิตอยางมีอัตลักษณเฉพาะหลายดานโดยเฉพาะรูปแบบพิธีกรรมที่ถูกเรียกวา พิธี
เจาเซ็น อันเปนพิธีปดที่จัดขึ้นสําหรับคนรวมวัฒนธรรมหรือสําหรับ “คนใน” เทานั้น จึงทําใหการ
เขาถึงขอมูลสําหรับบุคคลภายนอกมีขอจํากัด
ทวาผูศึกษาเปน “คนใน” หรือคนรวมวัฒนธรรมจึงเปนขอไดเปรียบของงานศึกษาครั้งนี้
ที่สามารถเขาถึงขอมูล และยังเปนการสะทอนความคิดหรือทัศนคติจากคนใน (Inner Out) ได
อยางรอบดานอีกดวย

18

มาริสา พิบูลศิริ, “การจัดการการสื่อสารสัญญะผานพิธี “มุฮัรรอม” เพื่อสรางเอกลักษณ
ของมุสลิมนิกายชีอะห” (สารนิพนธ วารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
2548) .
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แผนที่ที่ 1 แผนที่แสดงที่ตงั้ ชุมชน”แขกเจาเซ็น” ในสังคมธนบุรี
ที่มา : ธงชัย ลิขิตพรสวรรค สํานักพิมพตนฉบับ

บทที่ 2
แขกเจาเซ็น : ประวัติศาสตรและพัฒนาการในสังคมไทย
การศึกษาถึงประวัติศาสตรและพัฒนาการของความเปน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทยมี
ความเปนมาที่ยาวนานพรอม ๆ กับการตั้งชุมชนของชนกลุมนี้ในสมัยอยุธยาที่สืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน และแมวาการรับรูของสังคมในระยะแรก คนไทยกลับคุนเคยชนกลุมนี้ในความเปน “แขก
เทศ” “แขกมัวร” หรือความเปนกลุมชาติพันธุเปอรเซียกอนที่จะรูจักกับคําวา “แขกเจาเซ็น” ดวย
เหตุ นี้ ก ารทํ า ความเข า ใจในพั ฒ นาการและความเป น มาของ “แขกเจ า เซ็ น ” จึ ง มี ส ว นสํ า คั ญ
ตลอดจนเปนพื้นฐานของการศึกษาที่จะนํามาซึ่งความเขาใจถึงที่มาที่ไปของผูคน และพิธีกรรม
หนึ่งที่ถูกกลาวถึงในสังคมไทยในเวลาตอมาวา “พิธีเจาเซ็น” อันเปนกลไกของการธํารงอยูของชน
กลุมนี้ในสังคมปจจุบัน
“แขก” ในการรับรูของคนไทย
ความเขาใจของผูคนในสังคมไทยตอคําวา “แขก” มีนิยามความหมายที่เลื่อนไหลไป
ตามบริบทของคําพูดที่ใช เชน แขกอินเดีย หมายถึงกลุมชนที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย แขก
ยาม หมายถึงอาชีพ ฯลฯ แตยังมีความตางจากความหมายที่ไดถูกบัญญัติในพจนานุกรมอยู
เชนกัน อยางไรก็ดี คนสวนหนึ่งเรียก “แขก” ตามการรับรูที่หมายถึง ผูมาเยือน ผูมาจากตางแดน
รวมถึงผูที่ไมใชคนพื้นถิ่นของสังคมไทยมากอน และบางครั้งยังใชสําหรับหมายถึง ผูที่มีวัฒนธรรม
อันแตกตาง หรือเพื่อแสดงออกถึงความเปนกลุมชาติพันธุก็เปนได
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมาย “แขก” ไว หลายคํา
ไดแก ผูมาหา, ผูมาแตอื่น1 หรือ คําเรียกชาวอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน
เนปาล ชวา มลายู ชาวเอเชียตะวันออกกลางและตะวันออกใกล ยกเวนชาวยิว แอฟริกาเหนือ และ
นิโกร.2 ความหมายดังกลาวแสดงถึงความตางทางชาติพันธุภายใตความเปน “แขก” ที่หมาย
1

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ : นาน
มีบุคสพับลิเคชั่น, 2546), 205.
2
เรื่องเดียวกัน.
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รวมกลุมชนที่เดินทางมาจากดินแดนซีกตะวันตกของประเทศไทยเปนสําคัญ และบงบอกถึงความ
ตางทางดานวัฒนธรรมที่อาจแสดงออกดวยอัตลักษณการการแตงกาย ภาษา หรือศาสนาก็ได
โดยเฉพาะวัฒนธรรมศาสนา เห็น ไดวาคําวา “แขก” มั กจะถูก นํามาใชคูกับผูที่นับถือศาสนา
อิสลาม อาทิ แขกมลายู แขกจาม แขกตานี ฯลฯ หรือใชเพื่อเรียกแสดงนัยของกลุมชาติพันธุที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม ทั้งที่ยังมีความหมายที่กวางกวาศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เชนใชเรียกผูที่นับถือ
ศาสนาอื่นที่ไมใชศาสนาอิสลาม อาทิ แขกพราหมณ แขกฮินดู หรือแขกซิกข ฯลฯ
สังคมไทยตั้ งแตอดี ตเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ดํา รงอยูกับความหลากหลายทั้ง ดา น
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมความเชื่อ และกลุมชาติพันธุ ฯลฯ เหตุนี้จึงทําให “แขก” ที่หมายถึงกลุมผู
ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิม เปนที่รูจักคุนเคยกับคนพื้นถิ่นในประเทศไทยมาชานาน
ทั้งโดยการคาและการเดินทาง และรวมถึงจุดประสงคอื่น ๆ ของผูคนในอดีต เปนอีก
เหตุผลหนึ่งที่ทําใหสังคมไทยเปดรับวัฒนธรรมของชนกลุมอื่นมากขึ้น รวมถึงการรับเอาความ
หลากหลายของกลุม “แขก” เขามาสูสังคมไทยดวย สามารถจําแนกลักษณะความตางของ “แขก”
ออกไดหลากหลายประเภท เชน ความตางดานภาษา ความตางดานศาสนา ความตางดานชาติ
พันธุ ฯลฯ ดังปรากฏใน บันทึกตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ยังกลาวถึงเรื่องชาติและภาษาตาง ๆ ดวย
การจําแนก “แขก” ตามกลุมภาษาออก 12 กลุม
...แขกอาหรับภาษา ๑ แขกมหนภาษา ๑ แขกสุหนี่ภาษา ๑ แขกมั่งกะลี้ภาษา ๑ แขกมะเล
ลาภาษา ๑ แขกขุราภาษา ๑ แขกฮุยหุยภาษา ๑ แขกมลายูภาษา ๑ แขกมุหงิดภาษา ๑ แขกชวา
ภาษา ๑ แขกจามภาษา ๑ แขกพฤกษาภาษา ๑...3

อยางไรก็ดีความเขาใจเกี่ยวกับคําวา “แขก” ยังถูกนําไปใชดวยความหมายที่กวางและ
คลุมเครือ ไมแนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบริบทของการใชเปนสําคัญ เชน อาจจะใชในความหมายที่
แสดงออกถึงถิ่นฐานหรือกลุมชาติพันธุของผูคนเหลานั้น หรืออาจใชเรียกเพื่อจําแนกศาสนาก็
เปนได พิจารณาในดานศาสนาเห็นไดวา คนไทยจําแนก “แขก” ออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก
กลุมที่นับถือศาสนาอิสลาม และกลุมที่นับถือศาสนาอื่น ๆ

3

ทวีศักดิ์ เผือกสม, คนแปลกหนานานาชาติของกรุงสยาม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน,
2546), 61.
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สวน “แขก” กลุมหลังหรือกลุมที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ซึ่งไมใชศาสนาอิสลาม เปนกลุมที่มี
จํานวนไมมากนัก เมื่อเปรียบกับแขกกลุมที่นับถือศาสนาอิสลาม โดยหมายถึงแขกที่นับถือศาสนา
ฮินดู ศาสนาพราหมณ และศาสนาซิกข เปนตน
สังคมอยุธยากลาวถึง “แขก” ที่เขามาปฏิสัมพันธกับสยามไวหลายกลุม โดยจําแนกออก
ตามกลุมภาษาหรือกลุมชาติพันธุ และจําแนกดวยจารีตประเพณี ฯลฯ แขกที่นับถือศาสนาอิสลาม
เป น กลุ ม ที่ มี จํ า นวนมากกว า กลุ ม อื่ น จึ ง เรี ย กโดยรวมว า แขกมะหะหมั ด หรื อ พวกศาสนา
มะหะหมัด4 กําหนดเรียกตามนามของศาสดาในศาสนาอิสลาม สวนแขกที่เรียกตามลักษณะกลุม
ชาติพันธุก็จะเรียกชื่อของชาตินั้น ๆ ตอทาย เชน แขกอาหรับ แขกเปอรเซีย แขกอินเดีย แขกจาม
แขกมักกะสัน แขกมลายู แขกชวา และแขกตานี เปนตน
แขกเจาเซ็น : แขกเทศ แขกมะหงน แขกมัวร
จะเห็นไดวากระบวนคิดของคนไทยตอการจําแนกความเปน “แขก” มีอยูหลายวิธีคิด
หากกลาวถึงกลุมชาติพันธุของแขกเฉพาะกลุมที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งคนไทยคุนเคย ไมวาจะ
เปน แขกอาหรับ แขกเปอรเซีย แขกอินเดีย แขกจาม แขกมักกะสัน แขกมลายู แขกชวา หรือแขก
ตานีแลว ในเอกสารบันทึกประวัติศาสตรหลายชิ้นปรากฏคําอีกกลุมหนึ่ง ที่ถูกนํามาใชเรียกและ
สื่อความหมายถึงลักษณะของกลุมคน พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพิธีกรรมของแขกกลุมหนึ่งเปนการ
เฉพาะ ไดแกคําวา แขกเทศ แขกมะหงน แขกมัวร และแขกเจาเซ็น
แขกเทศ แขกมะหงน แขกมัวร และแขกเจาเซ็น เปนคําที่เกิดขึ้นในสังคมอยุธยา ทั้งจาก
คนไทยในสั ง คมอยุ ธ ยาและเรี ย กตามชาวตะวั น ตกที่ เ ดิ น ทางเข า มา คํ า ทั้ ง สี่ สั ม พั น ธ กั น ใน
ความหมายที่เจาะจงไปที่กลุมคนกลุมเดียวกัน
แขกเทศ เปนคําที่คนไทยในสังคมอยุธยาใชเรียกกลุมคนที่เดินทางมาจากประเทศแถบ
อินเดีย เปอรเซีย หรืออาหรับ5
แขกมะหงน (บางทีสะกดวา แขกมะหงล) เปนแขกกลุมเดียวกับคําวา แขกเทศ แตเรียก
จากชื่อราชวงศโมกุล (Mogul Dynasty) ของอินเดีย ที่ไดรับอิทธิพลศาสนาอิสลามผานราชวงศซา
ฟาวิดของเปอรเซียเขาไปในอินเดียเมื่อราว ค.ศ.1555 (พ.ศ. 2098)

4

ชาญวิทย เกษตรศิริ, อยุธยา (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2536), 68.
5
กาญจนาคพันธุ, ภูมิศาสตรวดั โพธิ์ เลม 2, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บุรินทรการพิมพ,
2517), 164.
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แขกมั ว ร หรื อ มั ว ร (Moors) เป น อี ก คํ า หนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผู ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม
โดยตรง ปรากฏอยูในเอกสารหรือบันทึกประวัติศาสตรตั้งแตสมัยอยุธยาหลายแหง คํานี้กลับเปน
คําที่ชาวตะวันตกนําเขามาใชเรียกอยางเจาะจงกลุมคนที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ กับกลุม
ที่เดินทางมาจากอินแดนเปอรเซีย อาหรับ อาณาจักรออตโตมาน และอินเดีย 6

ภาพที่ 1 ภาพแขกเทศ แขกมะหงน แขกมัวร ในจิตรกรรมไทยทีว่ ัดสุวรรณาราม
ที่มา : หนังสือ จิตรกรรมฝาผนังหนึง่ ในสยาม, 2544.
สวนคําวา แขกเจาเซ็น เปนอีกคําหนึ่งที่ถูกกําหนดเรียกจากสังคมไทย หลังจากที่คน
กลุมนี้เดินทางเขามาปฏิสัมพันธและนํารูปแบบพิธีกรรมของตนเขามายังสังคมไทย คนในสังคม
อยุธยาที่ไดพบเห็นหรือคุนเคยกับพิธีกรรมเฉพาะของคนกลุมนี้ เรียกพิธีกรรมนี้วา พิธีเจาเซ็น
รวมถึงเรียกคนหรือ “แขก” กลุมที่ประกอบพิธีกรรมนี้วา แขกเจาเซ็น ดวย

6

ชาญวิทย เกษตรศิริ, อยุธยา (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2536), 160.
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แขกเจาเซ็น เปนคําที่นาจะเกิดขึ้นในสังคมอยุธยาเปนครั้งแรก โดยเรียกตามพิธีกรรมที่
คนสยามเรียก ขณะที่คนกลุมนี้เรียกพิธีกรรมของตนเองตางจากที่คนไทยเรียกวา พิธีมะหะหร่ํา7
หรือพิธีอาชูรอ8
สําหรับพิธีกรรมที่คนกลุมนี้เรียกวา พิธีมะหะหร่ําหรือพิธีอาชูรอ หรือคนสยามเรียกวา
พิธีเจาเซ็น นั้น ความสําคัญของพิธีมะหะหร่ําที่จัดขึ้นโดยแขกกลุมนี้กลายมาเปนอัตลักษณของ
แขกกลุมที่จัดทําพิธีกรรมดังกลาว รวมถึงเปนภาพลักษณที่ทําใหแขกกลุมนี้แตกตางจากแขกกลุม
อื่น ทั้งยังมีนัยที่แสดงออกถึงความตางเรื่องนิกายในศาสนาอิสลามอีกดวย
พิธีมะหะหร่ําจึงเปนเสมือนหนึ่งอัตลักษณรวมตามความเชื่อความศรัทธาของคนหลาย
กลุมชาติพันธุ ที่ไมไดผูกโยงกับกลุมชนหนึ่งกลุมชนใดเปนการเฉพาะ การเรียนรูเพื่อสรางความ
เข า ใจในเรื่ อ งราวของ แขกเจ า เซ็ น ผู ศึ ก ษาจึ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ ต อ งทํ า ความเข า ใจผ า น
ประวั ติศาสตรและวัฒนธรรมของศาสนาอิ สลาม เพื่อทํา ความเขาใจในเรื่องนิกายตา ง ๆ ใน
ศาสนานี้ ตลอดจนเรียนรูเรื่องกลุมชาติพันธุและการผสมผสานดานวัฒนธรรม เพื่อทําความเขาใจ
บทบาทของพิธีกรรมนี้ไปพรอม ๆ กันดวย
แขกเจาเซ็น : ความสัมพันธในศาสนาอิสลาม
ตามที่กลาวขางตนวา คําวา แขกเจาเซ็น นาจะเปนคําที่ถูกบัญญัติขึ้นในสังคมอยุธยา
เปนครั้งแรก โดยหมายถึงคนกลุมเดียวกับที่ผูคนในสังคมไทยเรียกวา แขกเทศ แขกมะหงน หรือ
แขกมัวร ซึ่งสวนใหญเปนคนในกลุมชาติพันธุที่เดินทางมาจากซีกตะวันตกของเมืองไทย นับรวม
ตั้งแตชาวอินเดีย เปอรเซีย และอาหรับ เนื่องดวยผูคนจากทั้งสามกลุมเปนผูนําพาวัฒนธรรม
อิสลามในแบบฉบับของตนเขามายังสังคมไทยเปนเวลาชานาน และยังรวมถึงเขามาปฏิสัมพันธ
กับผูคนในอาณาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ กอนที่ศาสนาอิสลามจะกอกําเนิดอีกดวย
หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีจํานวนมากแสดงถึงการเดินทางเขามายัง
สังคมไทยของแขกเปอรเซียและอาหรับ ที่เขามาติดตอคาขายกับผูคนในภูมิภาคนี้ตั้งแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ 5-6 จากการขุดพบหลักฐานโบราณคดีจํานวนมาก จําพวกลูกปด เหรียญกษาปณ
7

มะหะหร่ํา หรือ มุฮัรรอม : ชื่อเดือนแรกตามปฏิทนิ อิสลาม และเปนเดือนสําหรับจัด
พิธีกรรมดังกลาว
8
อาชูรอ : ภาษาอาราบิค แปลวา สิบ หรือวันที่สิบ มุสลิมกลุมนี้จะจัดพิธีกรรมเพื่อรําลึกถึง
อิหมามฮูเซนของพวกตน ทีถ่ ูกสังหารในวันที่ 10 เดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 (ราว พ.ศ. 1224)
ของศาสนาอิสลาม
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ทองคํ า เศษเครื่ อ งถ ว ย และรู ป ป น ดิ น เผา ฯลฯ ตามแหล ง โบราณคดี ห ลายแห ง เช น แหล ง
โบราณคดีควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ แหลงโบราณคดียะรัง อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี (พุทธศตวรรษที่ 10) และแหลงโบราณคดีแหลมโพธิ์ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
(พุทธศตวรรษที่ 15-16)9 ขณะที่ศาสนาอิสลามเริ่มเกิดขึ้นบนดินแดนคาบสมุทรอารเบีย ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 12 (ประมาณ พ.ศ. 1153 หรือ ค.ศ. 610)
วัฒนธรรมอิสลามเขามายังสังคมไทยหลังจากที่มีผูคนเดินทางเขามามากขึ้น กลุมที่ชาว
สยามเรียกวา “แขก” เดินทางเขามาสัมพันธกับดินแดนในภูมิภาคนี้ กอนการเกิดรัฐและความเปน
สยาม อีกทั้งกอนที่จะรูจักชาวตะวันตกชาติอื่น ๆ ซึ่งเขามาภายหลัง บันทึกประวัติศาสตรรวม
สมัยกลาวถึง “แขก” ที่นําพาวัฒนธรรมศาสนาอิสลามมาสูสังคมไทยในนามของ “แขกมะหะหมัด”
หรือ “พวกศาสนามะหะหมัด” ที่หมายถึงคนกลุมเดียวกับ แขกเทศ แขกมะหงน หรือแขกมัวร
นั่นเอง
กรุงศรี อยุธยารุงเรืองจากการทําการคาอยางมากในพุทธศักราช 2112 กลาวคือใน
แผนดินของสมเด็จพระนเรศวรฯ (พ.ศ. 2133-2148) เปนเวลาที่ราชสํานักอยุธยาเปดประตูตอนรับ
ชาวตางชาติอยางกวางขวาง พระองคทรงมีพระราชประสงคที่จะขยายการคาทางของกรุงศรี
อยุธยาไปทางชายฝงทะเลตะวันตกมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทรงมีพระราโชบายที่จะจํากัดบทบาท
ของอาณาจักรเขมร ซึ่งกําลังรุงเรืองและพยายามทําการคาแขงกับกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น
สมเด็จพระนเรศวรฯ จึงทรงอํานวยโอกาสใหกับชาวตางชาติทุกชาติเขามายังกรุงศรี
อยุธยา ทําใหชาวตางชาติเหลานั้นทั้งในฐานะของนักเดินทาง นักแสวงโชค และพอคาวานิชตาง ๆ
หลั่งไหลเขามายังกรุงศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก รวมถึงพวกกลุมแขกมัวรหรือชาวเปอรเซียที่เคย
เขามาสัมพันธกับสังคมอยุธยาอยูกอนแลว
บาทหลวงตาชารด จากคณะเยซูอิตที่เดินทางมาพรอมกับคณะราชทูตของพระเจา
หลุย สที่ 14 ในป พ.ศ. 2228 ปลายแผนดินสมเด็จพระนารายณฯ (พ.ศ. 2199-2231) บันทึก
เรื่องราวของสังคมอยุธยาที่สัมพันธกับศาสนาอิสลาม ซึ่งมีผูคนนําเขาเผยแผจนไดรับการตอบรับ
จากชาวสยามเปนจํานวนมากวา
…มี ค นสยามเป น อั น มากทั้ ง ชายหญิ ง ทุ ก วั ย ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพระมะหะหมั ด ด ว ยว า
นับตั้งแตมีพวกมัวรเขามาอยูในราชอาณาจักรแลว ก็ดึงผูคนพื้นเมืองไปเขาศาสนาตนไดมิใช
9

อมรา ศรีสุชาติ และธราพงศ ศรีสุชาติ, “โบราณคดีภาคใต,” สารานุกรมวัฒนธรรม
ภาคใต 9 (2529) : 4160.
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นอย อันเปนการแสดงวาคนสยามมิไดผูกพันอยูกับการเชื่อถือโชคลางเทาใดนัก และพวกเขา
อาจผละมาได ถาเรามีความพยายามและความอดทนพอที่จะสั่งสอนใหพวกเขารูแจงเห็นจริงใน
พระสัจจธรรมของเรา เปนความจริงที่วาประเทศชาตินี้นิยมการแหแหนและพิธีรีตองที่หรูหรา
เปนที่สุด เพราะฉะนั้นดวยเหตุนี้เองพวกมัวรจึงไดทําการฉลองอยางเอิกเกริกครึกครื้น เปนการ
ชักจูงผูคนไปสูศาสนาพระมะหะหมัดไดเปนอันมาก…10

แขกกลุมนี้สวนมากเปนผูที่มีความชํานาญการเดินเรือ และการคา เดินทางเขามาติดตอ
คาขายและสัมพันธกับผูคนในสังคมสยามอยูกอนแลว บันทึกของชาวตะวันตกที่เดินทางเขามา
ภายหลังยังกลาวถึงแขกกลุมนี้ไวหลายครั้ง เชน บันทึกการเดินทางเขามายังราชอาณาจักรสยาม
ของคณะราชทูตพระเจาหลุยสที่ 14 โดย มองซิเออร เดอ ลาลูแบร (พ.ศ. 2230) แสดงใหเห็นถึง
จํานวนกลุมชนที่ถูกเรียกวา มัวร หรือแขกมัวรในสังคมอยุธยาเวลานั้น วา
...เฉพาะพวกมัวรซึ่งควรจะนับเปนชาติเดียว ก็แบงออกเปนตั้ง 10 ชาติเสียแลว คาที่เขามา
สูกรุงสยามจากประเทศตางๆ กัน โดยถือเกณฑจากการที่มาเปนพอคาบาง เปนทหารบาง และเปน
ชาวนาชาวไรบางเทานั้น (ขาพเจาเรียกวา (Mores) ตามอยางสเปญ มิไดหมายถึงพวกแขกนิโกร
แตเปนแขกชาติอาหรับนับถือศาสนาพระมะหะหมัด ซึ่งบรรพบุรุษของเราเรียกวาแขกสาระเซ็น
และแขกชาตินี้แผซานอยูในที่ตางๆ เกือบทั่วทวีปยุโรป)...”11

แขกมัว ร คือ กลุม คนที่ ในเวลาตอมาถูกเรียกวา แขกเจาเซ็น เปนกลุม ที่มีสว นทํา ให
วัฒ นธรรมอิ ส ลามในแบบของพวกตนได รับ การยอมรั บ อยา งกวา งขวางในเวลานั้ น ทั้ง ระดั บ
พื้นบาน กลุมชนชั้นสูง หรือแมแตราชสํานักอยุธยาก็ทรงอุปถัมภงานศาสนาของคนกลุมนี้ นิโค
ลาส แชรแวส กลาวถึงบทบาทและอิทธิพลของของแขกกลุมนี้ในสังคมอยุธยา วา
...ไดฝงรากอยางลึกซึ้งลงในกรุงสยาม จนเกรงกันมากวาจะกลายเปนศาสนาประจําชาติ
ไปเสียแลว ในชั้นแรกพระเจาแผนดินก็โปรดสนับสนุนมากอยู และทรงพระราชทานพระราช
ทรั พ ย อั น จํ า เป น ช ว ยให จั ด งานฉลองทางศาสนาตามลั ท ธิ นิ ย มของพระมะหะหมั ด ได อ ย า ง

10

บาทหลวงตาชารด, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมล
บุตร,พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ (1991), 2539), 68.
11
มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต
ท. โกมลบุตร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศรีปญ
 ญา, 2548), 49.
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สมเกียรติ สุเหราของพวกนี้งดงามมาก ดําเนินการเทศนาและสวดมนตไดอยางเสรี และโดย
สม่ําเสมอไดเทาในประเทศที่ชนชาตินี้ปกครองอยูเหมือนกัน ทุก ๆ ป พวกเขาจะจัดขบวนแหไป
ตามบานนอกและในเมือง มีผูคนเขารวมขบวนติดตามไปเปนอันมาก ความมโหฬารและความ
แปลกของการแหแหนจูงคนใหมาชมจากทุกทิศ...12

ในชั้นแรก ชนสวนใหญของแขกมัวรหมายถึงชาวเปอรเซีย ซึ่งเปนกลุมที่เดินทางเขา
มายังสังคมอยุธยาเปนจํานวนมากกวาแขกกลุมอื่น ๆ โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษที่16-17 ตรง
กับราชวงศซาฟาวิยะฮปกครองอาณาจักรเปอรเซีย (ค.ศ. 1501-1732) การเมืองของราชสํานัก
สยามตรงกั บ ราชวงศ ป ราสาททอง โดยเฉพาะในช ว งที่ ส มเด็ จ พระนารายณ ฯ ทรงเป น
พระมหากษัตริย ไดทรงสงคณะราชทูตไปยังประเทศเปอรเซียเพื่อสรางความสัมพันธระหวางราช
สํานักทั้งสอง รวมทั้งความรวมมือทางดานการคา
ดวยความสามารถในดานพาณิชยนาวีของพวกแขกมัวรหรือแขกเปอรเซีย สงผลใหใน
เวลาตอมาแขกกลุมนี้บางสวนไดกาวเขามามีบทบาทรับราชการเปนขุนนางตําแหนงสําคัญในราช
สํานักอยุธยาในเวลานั้น และมีสวนที่นําพาใหวัฒนธรรมตาง ๆ ของพวกตนทั้งในเรื่องศาสนา
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอื่น ๆ เขามามีบทบาทตอสังคมหลายดาน จนกลายเปนสิ่งที่คุนเคย
กับผูคนในสังคมอยุธยา
ในมิติดานประวัติศาสตรและความสัมพันธที่วาดวยเรื่องอาณาบริเวณของความเปน
อินเดีย เปอรเซีย และอาหรับ กับการรับรูของคนไทยในอดีต ไมวาจะดวยการมองผานคําวา แขก
เทศ แขกมะหงน หรือแขกมัวร หรือทั้งจากอินเดีย เปอรเซีย และอาหรับ ตางก็มีอารยธรรมของ
ตนเอง รวมถึงที่เปนอารยธรรมรวม เชื่อมโยงผสานซึ่งกันและกันมาอยางยาวนานนับพันป เชน
อิทธิพลจากอารยธรรมอาหรับตออาณาจักรเปอรเซียมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความเชื่อดั้งเดิมใน
มิติศาสนาของชนชาวเปอรเซีย จากศาสนาโซโรแอสเตอร (Zoroaster) เดิม เปลี่ยนมาเปนศาสนา
อิสลาม หรือการรับวัฒนธรรมดานภาษา โดยชนชาวเปอรเซียรับเอาภาษาเขียนจากโลกอาหรับเขา
มาประยุกตใชกับภาษาเปอรเซียเดิมของตนเอง
ในมิติดานประวัติศาสตรและการเมืองของอาณาจักรเปอรเซีย ที่มีอิทธิพลเหนืออินเดีย
ในชวงที่ราชวงศโมกุลรุงเรืองและปกครองอินเดียอยูยาวนาน และยังรวมถึงเสนทางการคาทาง
ทะเลที่สําคัญ ตางเปนปจจัยที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมของผูคนทั้งสามกลุมผานเสนทางการคาและการ
12

นิโกลาส แชรแวส, ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และการเมือง แหงราชอาณาจักรสยาม,
แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกา วหนา, 2506), 212.

26

เดินเรือ การผสมผสานทางสายเลือดบนความสัมพันธทางสังคมของผูคนตลอดชวงเวลาในหนา
ประวัติศาสตรตามที่กลาวมา จึงเปนเรื่องยากตอการกําหนดความชัดเจนในลักษณะเฉพาะทาง
ชาติพันธุของผูคนกลุมเหลานี้ไดดวยคําใดคําหนึ่งเปนการเฉพาะ และเมื่อกลาวถึงแขกกลุมใด ๆ
เชน แขกเทศ แขกมะหงน และแขกมัวร ในอดีต ยอมแสดงใหเห็นถึงความเปนกลุมชาติพันธุรวม
มากกวากลุมชาติพันธุบริสุทธิ์กลุมใดกลุมหนึ่งเปนการจําเพาะ และเปนเรื่องยากที่จะกําหนด
ลักษณะทางชาติพันธุของแขกทั้งสามกลุมนี้ไดโดยปราศจากเงื่อนไขของการผสมผสานระหวางกัน
แม แ ต ความเป น เปอร เ ซี ย (Persian) อั น หมายถึ ง กลุ ม แขกมั ว รก ลุ ม ใหญ ที่ สุด ที่ เ ดิ น
ทางเขามากรุงศรีอยุธยาก็ตาม ยังแสดงใหเห็นถึงความเปนกลุมชนที่ผสมผสานดวยชนหลายกลุม
คละเคลากลมกลืนกันทั้งดวยความเปนอาหรับ และอินเดีย ดังที่ จุฬิศพงศ จุฬารัตน กลาวถึง วา
อยางไรก็ตามเปนการยากที่จะกําหนดถึงสายเลือดที่แทจริงของคนกลุมนี้ เนื่องจากชาว
อิ ห รา นประกอบไปด ว ยคนหลายเชื้ อ ชาติ เผ า พั น ธุ ที่มี ก ารผสมกลมกลื น กั น อยู ใ นระดับ หนึ่ ง
เชนเดียวกับมุสลิมในอินเดีย ซึ่งสวนใหญเปนพวกเลือดผสมระหวางชนพื้นเมืองกับมุสลิมจาก
อาหรับ ตุรกี และอิหราน ในเอกสารของชาวตะวันตกจะเรียกมุสลิมกลุมนี้อยางรวม ๆ วา “มัวร”
(Moor)13

ทําใหเห็นไดวา คําวา แขกเทศ แขกมะหงน หรือแขกมัวร จึงมีนัยถึงคนกลุมเดียวกันที่
ตอมาภายหลังวัฒนธรรมความเชื่อ และประเพณี พิธีกรรม ของคนกลุมนี้ถูกนําเขามาสัมพันธกับ
ผูคนในสังคมอยุธยามากขึ้น จึงเปนเหตุใหคนสยามในอยุธยาบัญญัติคําวา แขกเจาเซ็น ขึ้น เมื่อ
กลาวถึงคนกลุมนี้ อันพองกับรูปแบบของพิธีกรรมที่คนไทยเรียกขานวา พิธีเจาเซ็น นั่นเอง
แขกเจาเซ็นในสังคมอยุธยา
คําวา แขกเจาเซ็น สันนิษฐานในชั้นตนไดวาถูกบัญญัติขึ้นโดยผูคนในสังคมสมัยอยุธยา
เปนตนมา ทั้งนี้เพราะคําวา แขกเจาเซ็น ถูกเรียกตามพิธีกรรมในศาสนาของคนกลุมนี้ โดยการรับรู
ทางสังคมผานรูปแบบของพิธีกรรมนี้
พิธีกรรมที่ผูคนในสังคมอยุธยาเรียกวา พิธีเจาเซ็น ถูกบันทึกโดยชาวตางชาติที่เดิน
ทางเขามาและพบเห็นพิธีกรรมของคนกลุมนี้ไดบันทึกตามความเขาใจของตนเองเปนสําคัญ สวน
13

จุฬิศพงศ จุฬารัตน, ขุนนางกรมทาขวา การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึง
สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.2153-2435 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546).
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ใหญมักกลาวโดยรวมตามทัศนะของตน เชนกลาววาเปนพิธีของพวกมะหะหมัด หรือพรรณนาให
เห็นถึงภาพลักษณของพิธีกรรมในลักษณะของรูปแบบการจัดงานเฉลิมฉลองทางศาสนาตามลัทธิ
นิยมของพระมะหะหมัด หรือบางก็บรรยายใหเห็นภาพของการฉลองอยางเอิกเกริกครึกครื้น เปน
ตน อยางไรก็ตามการบันทึกเรื่องราวและพิธีกรรมของคนกลุมนี้ในสมัยอยุธยาสวนใหญอยูในชวง
ราชวงศปราสาททอง โดยเฉพาะในแผนดินของสมเด็จพระนารายณฯ ซึ่งเปนเวลาที่คณะราชทูต
ชาวตะวันตกเดินทางเขามามากคณะ

แผนทีท่ ี่ 2 แผนที่ชมุ ชนแขกเจาเซ็นในกรุงศรีอยุธยาฉบับพระยาโบราณราชธานินทร
ที่มา : หนังสือ ประชุมพงศาวดารภาค 6314

14

กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาค 63 เรื่องกรุงเกา (พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, 2511).
(พิมพเปนอนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิมล บุญอาภา, 2511.)
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คําวา แขกเจาเซ็น นาจะเกิดขึ้นภายหลัง และเฉพาะแตในหมูคนในสังคมอยุธยาเทานั้น ตามที่
ปรากฏเปนหลักฐานในรูปบันทึกคําใหการของชาวกรุงเกา ซึ่งเปนบันทึกรวมสมัยของสังคมอยุธยา
ตอนปลายที่กลาวถึงชุมชนแขกใหญเจาเซ็น และยังบรรยายถึงชุมชนแขกกลุมนี้วาอยูในตัวเกาะ
เมื อ งด า นใต เป น การพรรณนาถึ ง ตั ว ตนและความมี อ ยู ข องกลุ ม แขกเจ า เซ็ น ในสัง คมอยุ ธ ยา
ขณะนั้น วา
..มีตะพานอิฐตรงถนนบานแขกใหญ ขามมาถนนบานแห ชื่อตะพานวานร 1 มีคลองนอย
ลัดมาจากคลองใหญประตูจีนมาทลุออกคลองประตูเทศ มีตะพานอิฐเดินมาถนนบานแขกใหญ
ขามมาศาลาอาไศรยที่ถนนปาหญาชื่อตะพานปาหญา 1 แลวมีตะพานอิฐเดินมาแตนาวัดอําแม
ทายบานแขกใหญเจาเซ็น15

ภาพที่ 2 ภาพถายสถานฝงศพเจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ในอยุธยา
ที่มา : หนังสือ ประวัติการบูรณะสถานฝงศพเจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด)16
15

วินัย พงศศรีเพียร, คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง
(ลาดพราว : โรงพิมพคุรุสภา, 2534), 11.
16
สิริ ตั้งตรงจิตร, ประวัติการบูรณะสถานฝงศพเจาพระยาบวรราชนายก เฉกอะหฺมัด
(กรุงเทพฯ : จันทราทิพยการพิมพ, 2533), (7).
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บันทึกดังกลาวแสดงใหเห็นวา ชุมชนของแขกเจาเซ็นในสมัยอยุธยาอาศัยอยูในตัวเกาะเมืองทาง
ตอนใต ซึ่งเปนที่ดนิ ทีก่ ลาวกันวาในแผนดินพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 2153-2171) ทรงพระราชทาน
ใหแกชนกลุมนี้เพื่อตัง้ เปนนิคมชุมชนของพวกตน
หลักฐานการเดินทางเขามายังสังคมไทยของกลุมแขกเจาเซ็นนี้ แมวาจะมีขอมูลจํานวน
ไมนอยที่แสดงใหเห็นถึงการเขามาตั้งแตกอนสมัยอยุธยาแลวก็ตาม แตตัวตนในประวัติศาสตรของ
คนกลุมนี้กลับปรากฏขึ้นในสังคมอยุธยาปลายแผนดินสมเด็จพระนเรศวรฯ (พ.ศ. 2133-2148) ถึง
แขกกลุมนี้ในนามบุคคล วา เฉกอะหมัด ในฐานะผูน ํากลุม ชนที่เดินทางเขายังอยุธยาในสถานะ
พอคา
วานิชพรอมดวยนองชาย เฉกอะหมัดผูนี้ไดทําการคาอยูในสังคมอยุธยาจนรุง เรือง
ตลอดจนมีโอกาสชวยปรึกษาราชการงานเมืองที่เกี่ยวกับการคาขายและการเดินเรือกับราชสํานัก
สยาม สงผลใหการคาของราชสํานักอยุธยาเจริญขึ้นตามลําดับ
ตอมาเฉกอะหมัดไดรับโอกาสเลื่อนฐานะภาพขึ้นเปนขุนนางในแผนดินของพระเจาทรง
ธรรม (พ.ศ. 2153-2177) พระองคโปรดเกลาฯ แตงตั้งแขกผูนี้เปนออกญาเฉกอะหมัดรัตนราช
เศรษฐี เจากรมทาขวา วาที่จุฬาราชมนตรี ในแผนดินของพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2199)
และทรงโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนขึ้นเปนออกญาบวรราชนายก จางวางกรมมหาดไทย
ออกญาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ผูนี้ไดสมรสกับหญิงพื้นเมืองในสังคมอยุธยาที่มี
นามวา เชย และสืบวงศวารของตนตอมาชั้นลูกหลานในสังคมไทยภายหลัง
ในแผนดินสมเด็จพระนารายณฯ วงศแขกเทศของออกญาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
ไดเขามามีบทบาทสําคัญในราชสํานักฯ กลาวไดวาเกือบตลอดแผนดินของสมเด็จพระนารายณฯ
พระองคทรงเลือกใชแขกกลุมนี้เพื่อคานดุลกับอํานาจกลุมตางๆ ของราชสํานัก สงผลใหแขกกลุม
นี้กาวเขามามีบทบาทตองานราชแผนดินของสมเด็จพระนารายณในเวลาตอมาอีกหลายคน เชน
ออกญาศรีเนาวรัตน (อกามะหะหมัด) ผูซึ่งเปนหลานลุงของเฉกอะหมัด เปนตน
สถานภาพและความมีอยูของแขกกลุมนี้ปรากฏหลักฐานเอกสารที่ใชอางอิงอยูจํานวน
มาก แตสําหรับการปรากฏตัวของ เฉกอะหมัด นี้ถูกกลาวถึงในฐานะหัวหนากลุมชนชาวเปอรเซีย
ปรากฏในบันทึกของพระยาจุฬาราชมนตรี (เชน)17 ผูซึ่งเปนวงศวานของเฉกอะหมัดสืบตอมา อีก
ทั้งยังเปนบุคคลรวมสมัยในสังคมอยุธยาตอนปลายตอกับกรุงธนบุรี ซึ่งไดกลาววา

17

พระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) : จุฬาราชมนตรีในแผนดินสมเด็จพระที่นงั่ สุริยามรินทร
(พ.ศ. 2301-2310)
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...จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกลา ฯ ตั้งทานเฉกอะหมัดเปนพระยาเฉกอะหมัดรัตนราช
เศรษฐี เจากรมทาขวา วาที่จุฬาราชมนตรี ครั้งนั้นพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี กราบบังคม
ทูลพระกรุณาขอพระราชทานที่ตําบลทายคูจะใหพวกแขกตั้งบานเรือนอยู พระเจาแผนดินก็
พระราชทานที่ทายคูให พวกแขกมะหุนจึงไดตั้งบานเรือนและสรางสุเหรากุฎีใหญ แลวทํา ที่
สําหรับฝงศพดวย...18

ภาพที่ 3 สถานฝงศพเจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ในปจจุบนั
บันทึกฉบับดังกลาวบันทึกถึงเมื่อปลายชีวิตของ เฉกอะหมัด วา “...ครั้งนั้นเจาพระยา
บวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด) ถึงแกอสัญกรรม อายุศมได 88 ป ฝายเจาพระยาอภัยราชา (ชื่น) สมุ
หนายก ผูบุตรก็จัดการศพบิดาแหแหนศพนั้นไปฝงที่ปาชาแขกที่บานทายคู...” เมื่อเปรียบเทียบกับ
สมุดบันทึกลายมือเขียน ใครเปนใคร เรื่อง เฉกอะฮหมัด ฉบับคัดลอกโดย นายเพิ่ม อหะหมัดจุฬา

18

พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน), พระยาวรเทพ (เถื่อน) และ เจาพระยาทิภากรวงษมหา
โกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), จดหมายเหตุประถมวงศกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2482), 3.
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จากตนฉบับของพระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) มีความตางในการใชภาษาและสํานวนเขียนอยู
เล็กนอย แตนาจะใกลเคียงกับตนฉบับเดิมมากที่สุดวา
...พระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี ทําราชการสนองพระเดชพระคุณมาชานาน วัน
หนึ่งมีโอกาสอันดีแลว จึ่งมีชองสมควรกราบบังคมทูลพระกรุณาวา ตนไมมีบานอยูพอเพียงแก
พวกพอง จึ่งตองขอรับพระราชทานที่อยูพอสมควร คือขอรับพระราชทานที่ดินตําบลบานทาย
คู ให แ ก พ วกแขกมะหง น พวกของตนนี้ อ ยู พระเจ า อยู หั ว ก็ ท รงพระมหากรุ ณ าโปรด
พระราชทานที่ดินตําบลบานทายคูใหตามที่ทูลขอ ตําบลบานทายคูจึ่งเปนที่อยู ของพวกแขก
มะหงน ๆ จึ่งสรางบานเรือนเปนหมูใหญโตดวยพวกมาก แลวก็สรางสุเหรากระฎีเจาเซน
ใหญโตระโหถาน สรางเปนที่สําราญดวยอิฐปูนดุจดั่งวัดไทย แลวสรางที่ปาชาฝงศพพวกแขก
เจาเซนดวย มีกําแพงแกวกอดวยอิฐลอมรอบปาชา ในเวลานั้นคนไทยรองเรียกวาดั่งนี้ “กระฎี
เจาเซนใหญ” บาง “วัดแขกใหญ” บาง...
...อธิบายวา กระฎีเจาเซนใหญ คูกันกับ กระฎีเจาเซนนอย ๆ อยูในกําแพงพระนครใกล
กันกับวัดกระเบื้องเคลือบ...19

ตามบันทึกจดหมายเหตุประถมวงศกุลบุนนาค กลาวถึงบุคคลอีกทานหนึ่งผูเปนหลานที่
เกิดจากนองชายของเฉกอะหมัด ชื่อ อากามะหะหมัด ที่เดินทางกลับมายังอยุธยาและไดเขารับ
ราชการในแผนดินสมัยสมเด็จพระนารายณ วา
...อนึ่งทานอากามหมัดไดทานชีบุตรของลุงมาเปนภรรยาแลว จึงไปสรางเรือนตึกหลาย
หลัง มีกํา แพงแกว ลอ มเรือ นเปน หมูห นึ่ง แตนอกกํา แพงนั้น เปน เรือ นของพวกแขกบริว ารอยู
แวดลอมโดยรอบสามดานเวนไวแตดานแมน้ําใหญ ที่หมูบานทานอากามหมัดอยูนั้นใกลกันกับ
วัด ชื่อวัดอําแม...20

เปรี ย บเที ย บสํ า นวนบั น ทึ ก “ใครเปนใคร” ฉบั บ คั ด ลอกจากต น ฉบั บ ของพระยา
จุฬาราชมนตรี (เชน) โดย พ. อหะหมัดจุฬา วา

19

พ. อหะหมัดจุฬา, ตนฉบับลายมือ. “ใครเปนใคร”, 2474, 22.
20
พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน),พระยาวรเทพ (เถื่อน) และ เจาพระยาทิภากรวงษมหา
โกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), จดหมายเหตุประถมวงศกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2482), 8.
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...เมื่อ ทานอากาโมฮั่มหมัดไดทานชีบุตรของลุงมาเปนเอกภรรยาแลว จึ่งไดไปสรา ง
บานเรือนตึกใหญโตระโหถาน ทําเปนที่สุข สํา ราญรมยยิ่ง นัก สรางตึกหลายหลัง แลว จึ่ง กอ
กําแพงแกวลอมรอบบานเรือนหมูหนึ่งของตน แตที่นอกกําแพงแกวนั้น เปนเรือนของพวกแขก
บริวารอยูเต็มไปทั้งสิ้น ลอมรอบหมูบานของนายสามดาน เวนไวแตดานริมแมน้ําใหญดานเดียว
ที่หมูบานทานอากาโมฮั่มหมัดอยูเปนที่ใกลเคียวกันกับวัดไทย ๆ นี้มีชื่อวาดั่งนี้ “วัดอําแม”...21

ตําแหนงชุมชนของแขกกลุมนี้ในสมัยอยุธยาเปรียบเทียบตามที่ปรากฎในบันทึกของพระ
ยาจุฬาราชมนตรี (เชน) ทั้งฉบับตีพิมพและฉบับลายมือเขียนกลาวไวตรงกันถึงตําแหนงชุมชนแขก
กลุมนี้วาอยูในกําแพงพระนคร วา “...กระฎีเจาเซนนอย อยูในกําแพงพระนครใกลกับวัดกระเบื้อง
เคลือบ...”22 ตําแหนงของวัดกระเบื้องเคลือบหรือวัดบรมพุทธาราม และวัดอําแม เมื่อสํารวจเทียบ
ตามแผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) ผูเปนสมุหเทศาภิบาล
สําเร็จราชการมณฑลอยุธยา ซึ่งทานไดใชเวลามากกวา 20 ปทําการสํารวจและเขียนแผนที่ขึ้นในป
พ.ศ. 2468 พบตําแหนงชุมชนแขกเทศหรือแขกเปอรเซียในกําแพงพระนคร บันทึกคําวา “โคกแขก”
อยูบน “ทุงแขก” อยูทามกลางวัดปาจาน วัดจิ้งจอก วัดกระเบื้องเคลือบ วัดสิงหาราม วัดสวนหลวง
คางคาวและวัดอําแมพองกับที่ระบุอยูในเอกสารที่อาง
จดหมายเหตุของ นิโคลาส แชรแวส กลาวถึงชุมชนแขกมัวรหรือแขกเปอรเซีย ระบุวา
“...ถิ่นฐานของชาวเปอรเซียในอยุธยา ตั้งอยูในกําแพงเมืองใกลกับยานชาวจีน มีบานเรือนและ
รานคาอยูติดถนนอิฐขนาดใหญที่ทอดไปสูพระบรมมหาราชวัง...”
ในสมัยอยุธยาการที่ชุมชนตางชาติไดรับสิทธิใหตั้งชุมชนอยูอาศัยในกําแพงพระนครมี
เพียงกลุมชนชาวจีนและชุมชนแขกมัวรหรือชาวเปอรเซียเทานั้น ดวยเพราะชาติทั้งสองตางมี
บทบาททางดานการคา เปนตัวแทนทําการคาขายของราชสํานักอยุธยากับชาติตาง ๆ โดยคุม
สังกัดกรมทาซายและกรมทาขวาในหนวยงานของกรมพระคลัง
กลาวกันวาชุมชนของพวกแขกกลุมนี้เปนชุมชนขนาดใหญในพระนครดานใต มีอาคาร
ตึกและมีถนนสายที่หรูหราสําหรับผูคนในสมัยนั้น ตึกหลังหนึ่งในชุมชนแขกใชเปนที่รับรองแขก
เมือง ตามบันทึกของคณะราชทูตชาติตะวันตกกลาวถึงหมูบานแขกกลุมนี้ไว เชนกลาวถึงตําแหนง

21

พ. อหะหมัดจุฬา, ตนฉบับลายมือ, “ใครเปนใคร”, 2474, 36.
22
พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน),พระยาวรเทพ (เถื่อน) และ เจาพระยาทิภากรวงษมหา
โกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), จดหมายเหตุประถมวงศกุลบุนนาค, 8.
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บานรับแขกเมืองในกรุงศรีอยุธยาวาอยูในกําแพงเมืองทางทิศใต เปนอาคารกอตึกอยูในถนน
แขกมัวร โดยบันทึกวาไทยไดเตรียมการจัดบานตอนรับบาทหลวงตาชารด วา
...แต ใ นระหว า งนี้ ไ ทยก็ ยั ง เตรี ย มจั ด บ า น ซึ่ ง อยู ใ นถนนของพวกแขกมั ว ร แ ละยั ง คง
เตรียมการอยางอื่น ๆ อีกหลายอยาง...
...เมื่อไดออกจากพระราชวังแลว พวกเราก็ไดตามพวกบาทหลวงลงเรือ เรือไดไปตามทาง
เดิมที่มานั้นเอง พวกเรากับขาราชการไทยหลายคนไดไปสงทานบาทหลวงจนถึงที่พัก ซึ่งเจา
พนักงานไดจัดเตรียมไวในถนนพวกแขกมัวร..23

ตําแหนง “บานรับแขกเมือง” บนถนนแขกมัวร ตรงกับ “ตึกรับแขกเมืองฝรั่งเศส” จาก
การสํารวจของพระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) ที่ระบุตําแหนงใกลกับ คลองประตูเทษ
มี อีกทั้งคําใหการชาวกรุงเกาและ คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมหรือขุนหลวงหาวัด ที่เปน
บันทึกในสมัยอยุธยา บรรยายถึงคลองประตูเทษมีใกลบานแขกใหญในชุมชนแขกเปอรเซียใน
กําแพงพระนครไววา
...คลองปตูเทษสมีเขามาจนลําคูปากสมุทแบงน้ํากลางเมืองออกริมตะพานนาคบรรจบ
กับคลองปตูเทษมีตะพานอิดแต บานแขกใหญ ขามมาถนนบานแห ชื่อตะพานวานร 1 มีคลอง
นอยลัดจากคลองใหญปตูจีน มาทลุออกคลองปตูเทษ มีตะพานอิดเดีรแต ถนนบานแขกใหญ
เจาเซ็น ขามศาลาอาไศรย มาปา...24

ตําแหนงสะพานวานรขามคลองประตูเทษมี ยังคงปรากฏรากฐานอยูโครงสรางของ
สะพานที่เหลืออยูสมบูรณกวาสะพานอื่น ๆ ที่เคยปรากฏอยูในพระนคร ปจจุบันอยูในบริเวณ
บานพักอาจารยดานหลังศู นยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา ในอดีตชาวบานเรียกสะพานนี้วา
สะพานบานแขกใหญ ตามคําอธิบายแผนที่ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร ที่กลาวมาทําใหเรา
สามารถเขาใจถึงตําแหนงของชุมชนแขกมัวรในพระนครศรีอยุธยาไดมากขึ้น
สะพานวานรหรือสะพานบานแขกใหญขามคลองประตูเทษมี กลาววาอยูในชุมชนแขก
เปอรเซียตามที่เอกสารตางๆ ระบุนั้น สะพานวานรหรือสะพานบานแขกใหญเปนสะพานเรียงอิฐ
หนึ่งในสิบหาสะพานที่ปรากฏอยูในพระนคร เชน สะพานปาถาน สะพานชีกุน ฯลฯ สวนอีกสิบหา
23

องคการคาคุรสุ ภา, ประชุมพงศาวดาร ภาค 35 เลมที่ 21, 2507, 227.
24
วินัย พงศศรีเพียร, คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง, 11.
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สะพานสรางดวยเครื่องไมจึงเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา สะพานวานรอยูบนแนวถนนแขกมัวรที่
เปนถนนเรียงอิฐรูปกางปลาเชนเดียวกับตัวสะพาน และเปนถนนเสนที่หรูหราเพียงไมกี่สายของ
พระนครในเวลานั้น
ถนนแขกมัวร หรือยานแขกมัวร เปนชุมชนที่อยูอาศัยของพวกตางชาติที่เดินทางมาจาก
ดินแดนอาหรับ เปอรเซีย บานพักรับรองราชทูตก็อยูบนถนนเสนนี้ อีกทั้งยังเปนถนนสายที่ยาวไป
เชื่อมตอกับยานที่อยูอาศัยของพอคาชาวจีนทางฝงตะวันออกของเกาะเมือง ผานประตูจีนไป
ดานหลังปอมเพ็ชร พระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) อธิบายแผนที่เกาะเมืองอยุธยาใน
ยานนี้วา
...แตบางสะพาน เชน สะพานประตูจีน สะพานประตูเทพหมีนั้นกออิฐตลอด กลางคลอง
เจาะเปนชองโคงคูหากลางใหญ 2 ขางเล็ก เปน 3 ชอง สําหรับใหเรือลอดไปมาได...
...ถนนเหลานี้ตองพูนดินสูงกวาระดับดินเดิมตั้งแต 2 ศอก ถึง 4 ศอก เพราะพื้นดินในพระ
นครเปนที่ลุม ถึงฤดูนํ้า น้ําคงทวมทุกปเหมือนทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นถึงตองถมเสียชั้นหนึ่ง แลวปู
อิฐตะแคง บางสายกวาง ๖ วาบาง 3 วาบาง 10 ศอกบาง และที่เปนแตถนนดินเปลาไมไดปูอิฐก็
มี...25

จากขอมูลและหลักฐานที่กลาวมาแลว เปนเสมือนพื้นที่ทางสังคมของกลุมแขกเจาเซ็น
ในสังคมอยุธยา ที่กลาวถึงถนนแขกมัวร หรือยานแขกมัวร วาเปนยานอยูอาศัยของชุมชนชาว
เปอรเซีย อินเดีย หรืออาหรับ ที่ภายหลังคนอยุธยาเรียกคนกลุมนี้วา แขกเจาเซ็น ทั้งอาณาบริเวณ
บางพื้นที่ในตัวเกาะเมือง และตามชุมชนชานพระนครดานใตก็เชนกัน และจากคําใหการขุนหลวง
วัดประดูทรงธรรมที่อธิบายภาพชุมชน ถนน และยานตางๆ ในกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งยังรุงเรืองอยู
ไดกลาวถึง ถนนบานแขกใหญเจาเซ็น26 จึงเปนการกลาวถึงสถานที่ที่เปนชุมชนของพวกแขกเจา
เซ็นในอยุธยาที่สัมพันธกับหลักฐานที่แสดงถึงตัวตนของแขกเจาเซ็นกลุมในอยุธยาดังที่กลาว
มาแลว

25

น. ณ ปากน้ํา, ศิลปะและวัฒนธรรมจากดินแดนอาหรับเมื่อแรกเขาสูสยามประเทศ
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2534), 109 - 110.
26
วินัย พงศศรีเพียร, คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง, 11.
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ศาสนาและความเชื่อของแขกเจาเซ็นในสังคมอยุธยา
ชาวเปอรเซียหรือแขกเปอรเซียในนามของ “แขกเจาเซ็น” ที่เดินทางเขามายังสังคม
อยุธยาในเวลานั้นมีความเชื่อความศรัทธาในศาสนาอิสลามของตนที่มีความตางจากมุสลิมกลุม
อื่น เปนที่รูจักกันในนาม นิกายชีอะห
มุสลิมชีอะหเปนหนึ่งในนิกายสําคัญของศาสนาอิสลามคูกับมุสลิมสุหนี่ มุสลิมชีอะหมี
ความเชื่อความศรัทธาที่ตางจากมุสลิมสุหนี่ในเรื่องบุคคลที่สืบทอดตําแหนงภายหลังจากที่ศาสดา
มุฮัมหมัดจากไป ในสังคมอยุธยาความแตกตางที่ปรากฏชัดระหวางมุสลิมทั้งสองกลุมคือพิธีกรรม
ตามความศรัทธาของตน หนึ่งในอัตลักษณที่โดดเดนของ “แขกเจาเซ็น” หรือมุสลิมชีอะหในสังคม
อยุธยาเวลานั้นไดแกพิธีกรรมที่ถูกเรียกวา “พิธีมะหะหร่ํา” หรือพิธีอาชูรอ ที่ชาวสยามในเวลานั้น
กลับเรียกพิธีกรรมนี้วา “พิธีเจาเซ็น”
ในขณะที่ มุ ส ลิ ม สุ ห นี่ ห รื อ แขกกลุ ม อื่ น ในศาสนาอิ ส ลามกลั บ ไม ป รากฏรู ป แบบของ
พิ ธี ก รรมดั ง กล า ว ทํ า ให จ ารี ต ประเพณี ข องกลุ ม ชนทั้ ง สองมี ค วามแตกต า งกั น ชั ด เจน โดยที่
พิธีกรรมดังกลาวของแขกเจาเซ็นหรือมุสลิมชีอะหในสังคมอยุธยาไดถูกจัดขึ้นเปนประจําทุก ๆ ป
สืบมา
ในสังคมอยุธยาโดยเฉพาะชวงราชวงศปราสาททอง “แขกเจาเซ็น” หรือที่ตามบันทึกของ
ชาวตะวันตกเรียกวา มัวร หรือแขกมัวรเปนกลุมชนที่เขามามีบทบาทสําคัญในขณะนั้นไดนาํ พาเอา
วัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาของตนเขามาเผยแผในสังคมสยาม ทําใหศาสนาอิสลามของชน
กลุมนี้ไดรับการตอบรับจากสังคมเปนอยางมาก มองซิเออร เดอ ลาลูแบร บันทึกถึงการเขามามี
บทบาทในราชสํานักสยาม ทั้งอิทธิพลดานการเมือง ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ รวมถึงศาสนาและ
พิธีกรรมของแขกกลุมนี้ไววา
...ในบรรดาประชาชาติตางๆ นั้น พวกแขกมัวรตั้งเนื้อตั้งตัวไดเปนอยางดีในรัชกาลนี้
มีอยูสมัยหนึ่งที่พระคลังเปนแขกมัวร คงเปนดวยสมเด็จพระเจากรุงสยามทรงพระราชดําริเห็น
วา บุคคลผูนั้นอาจมีวิธีการดําเนินพานิชยกิจของพระองคใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นก็เปนได ดวย
วาพระราชาในประเทศขางเคียงที่มีเดชานุภาพตางก็นับถือศาสนาพระมะหะหมัดดวยกัน
ทั้งสิ้น ตําแหนงหนาที่สําคัญๆ ในราชสํานัก และในหัวเมืองในครั้งนั้นจึงตกอยูในมือของพวก
แขกมัวรโดยสิ้นเชิง สมเด็จพระเจากรุงสยามโปรดใหสรางสุเหราขึ้นเปนหลายแหง และทุก
วันนี้ยังโปรดพระราชทานพระราชทรัพยเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาอันสําคัญ ซึ่งพวก
แขกมัวรทําการเฉลิมฉลองติดตอกันอยูตั้งหลายวัน เพื่อเปนอนุสติถึงวันมรณภาพของอาลี

36

หรือวันมรณภาพของพระบุตรของอาลี ชาวสยามที่เขารีตศาสนาแขกมัวรไดรับอภิสิทธิ์ยกเวน
การเขาเดือนรับราชการแผนดิน...27

ภาพที่ 4 จิตรกรรมทีว่ ดั โพธิ์ปฐมาวาส สงขลา เขียนพิธเี จาเซ็น (อาชูรอ)
ที่มา : วารสารเมืองโบราณ28

27

มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต
ท. โกมลบุตร, พิมพครั้งที่ 2 (นนทบุรี : สํานักพิมพศรีปญญา, 2548).
28
น. ณ ปากน้าํ ,[นามแฝง], “ภาพเขียนที่วัดโพธิ์ปฐมาวาส,” วารสารเมืองโบราณ 10, 1
(มกราคม-มีนาคม 2527) : 96.
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จดหมายเหตุการณเดินทางของบาทหลวงตาชารด ยังบันทึกถึงพิธีกรรมของพวกแขก
เจาเซ็นหรือแขกมัวรในสังคมอยุธยาโดยบรรยายถึงความโออาและเอิกเกริกในพิธีกรรมของพวกตน
และเปนอัตลักษณหนึ่งที่ทําใหในเวลาตอมาคนไทยเรียกพิธีนี้วา พิธีเจาเซ็น และเรียกแขกกลุมนี้วา
แขกเจาเซ็น
...ในเวลาเกือบจะใกล ๆ กันนี้ พวกแขกมัวรก็มีงานตามไฟขึ้นเหมือนกันเปนเวลาถึง
แปดวัน เพื่อฉลองวันปลงพระศพพระมะหะหมัดศาสดาผูพยากรณกับโอรสของพระองค เขา
เริ่มงานฉลองกันแตวันสุกดิบไปทีเดียวตอนสี่โมงเย็นโดยมีขบวนแห มีผูคนเขารวมขบวนกวา
สองพั น คน เขาแบกโลงศพของคนเจ า มารยา (imposteurs)
ทั้ง สองนั้น ไปพร อ มดว ย
สัญลักษณตางๆ เปนอันมาก วาดไวงดงามพอใช ที่สําคัญนั้นมีกรงขนาดใหญหุมผาระบายสี
ซึ่งคนแบกนั้นพาเดินไปและหมุนตัวอยางมีจังหวะจะโคนทามกลางเสียงกลองสองหนา และ
กลองหนาเดียว อาการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและเปนระเบียบของกรงใหญซึ่งมองแตไกลไม
เห็นตัวผูแบกหามนั้น เปนสิ่งแปลกตาพอใช
ที่ตรงหัวขบวนนั้น มีทหารดาบขึ้นมาแตงเครื่องอานงดงามนําหนาสามหรือสี่คนกับคน
กลุมใหญ แ ต ละคนติดโคมหลายใบที่ปลายไม นําขบวนไปพรอ มกับรองเพลงสวดทํา นอง
แปลกๆ ขบวนแห ดั ง นี้ ก ระทํ า อยู ห ลายคื น ติ ด ๆ กั น จนกระทั่ ง ถึ ง เวลาตี ห า เราไม ท ราบ
เหมือนกันวาพวกคนที่แบกกรงใหญและหมุนตัวอยูไมหยุดหยอนจึงสามารถทําเชนนั้นอยูได
ถึงสิบหาหรือสิบหกชั่วโมงเต็มๆ โดยมิไดพักผอนเลย และพวกตนเสียงรองเพลงสวดอยาง
สุดเสียงนั้นจึงตะเบ็งอยูไดเปนเวลาชานานถึงเพียงนั้น สวนคนอื่นๆ ในขบวนนั้นคอยมีความ
สํารวมหนอย บางก็เดินไปขางหนาพวกตนเสียงซึ่งหอมลอมโลงศพที่มีคนแปดคนแบกไวบน
บา บางก็เดินปนเปไปกับพวกตนเสียง…29

บาทหลวง เดอ ชัวซีย บาทหลวงชาวตะวันตกเปนอีกผูหนึ่งที่บันทึกการเดินทางเมื่อครั้ง
ที่เขามายังกรุงศรีอยุธยากับคณะราชทูตชุดใหญของพระเจาหลุยสที่ 14 โดยมีเชอวาลิเอร เดอ โช
มองต เปนเอกอัครราชทูต ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ โดยบรรยายภาพพิธีกรรมของแขก
กลุมนี้ไวอยางเห็นภาพ ถึงแมวาจะมีความคลาดเคลื่อนอยูบาง วา

29

บาทหลวงตาชารด, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมล
บุตร,พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ (1991), 2539), 67 - 68.

38

...เมื่อคืนนี้เปนคืนสุดทายแหงพิธีรามาทันต30 (Ramadant) ของพวกแขกมัวร ไมเคยได
ยินใครทําเสียงพิลาปร่ําเอ็ดอึงถึงเทานี้เลย. ขบวนแหของเขางดงามพอใช มีกลองเก็บอัฐิของ
นักบุญปดทองหลายกลอง มีคบเพลิงเปนอันมาก นักระบํารําฟอน ผูเลนเครื่องดนตรี. เขา
หยุดกันเปนพัก ๆ แลวก็คร่ําครวญขึ้นอีกวา “เขาตายแลว เขาตายแลว” โดยพูดถึงอาลีซึ่งพวก
เขาถือตามลัทธิอยู พวกแขกมัวรที่มั่งมีศรีสุข ก็ตั้งโตะบูชาที่หนาบานของตน เผาเครื่องหอม
กํายานกระแจะจรุณจันทน พวกเขาถือไมดามยาวตรงปลายเปนรูปมือทําดวยเงินยื่นไปสัมผัส
กลองบรรจุอัฐินักบุญ สวนพวกที่ยากจนนั้นขาพเจาเวทนานัก เพราะตั้งหนาตั้งตาขอนอก
อยางเอาเปนเอาตายทีเดียว...31

ภาพที่ 5 ภาพเขียนแขกเปอรเซีย หรือแขกเทศ ในสายตาคนสยาม
ที่มา : หนังสือ สําเภากษัตริยสุลัยมาน, 2545.

30

พิธีรามาทันต (Ramadant) : เปนการบันทึกที่คาดเคลื่อน เพราะรูปแบบพิธีกรรมที่ถูก
บันทึกไวนาจะหมายถึงพิธีมะหะหร่ํา จัดขึ้นเพื่อรําลึกถึงฮูเซ็นผูเปนบุตรชายคนหนึ่งของอาลี และ
เปนหลานชายทานศาสนามุฮัมหมัด
31
บาทหลวง เดอ ชัวซีย, จดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสูสยามประเทศ ในป ค.ศ.
1685 และ 1686, แปลโดยสันต ท. โกมลบุตร, พิมพครั้งที่ 2 (นนทบุรี : สํานักพิมพศรีปญญา,
2550), 304.

39

พิธีกรรมนี้ถูกบรรยายไวในบันทึกของชาวตะวันตกหลายฉบับ เกิดขึ้นในสังคมอยุธยา
สมัยนั้น หากแตวาทั้งรูปแบบและความหรูหราของพิธีนี้กลับยังไมปรากฏมีคําเรียกใด ๆ เปนการ
เฉพาะ หากแตคําเรียกชื่อแขกกลุมนี้วา แขกเจาเซ็น ดูจะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังชวงปลาย
ของกรุงศรีอยุธยา ตามบันทึกคําใหการขุนหลวงประดูทรงธรรมกลาวถึงตําแหนงชุมชนของคน
กลุมนี้ในเกาะเมืองพระนครวา บานแขกใหญเจาเซ็น
“แขกเจาเซ็น” เปนคําที่เกิดขึ้นในสังคมอยุธยาหลังจากที่ผูคนคุนเคยกับพิธีกรรมที่ชน
กลุ ม นี้ จั ด ขึ้ น เป น ประจํ า ทุ ก ป เ พื่ อ รํ า ลึ ก ถึ ง การพลี ชี วิ ต ของผู นํ า ของพวกตนที่ ชื่ อ ว า ฮู เ ซน
ประวัติศาสตรอิสลามหลายฉบับกลาวถึงทานฮูเซนในฐานะอิหมามหรือผูนําคนหนึ่งของมุสลิม
ชีอะห ทานเปนบุตรชายของอิหมามอะลีและเปนหลานของทานศาสดามะหะหมัด ถูกทารุณกรรม
และสังหารพรอมกับวงศวานอีกจํานวนหนึ่งในปฮิจเราะฮศักราชที่ 61 ของศาสนาอิสลาม (ราวป
พ.ศ. 1224) ณ แผน ดิ น เมื อ งกัร บะลาอ 32 คนในสั ง คมอยุ ธ ยาสมัย นั้ น พยายามสื่ อถึง รู ป แบบ
พิธีกรรมดังกลาวตามความคุนเคยของตนเองวา “พิธีเจาเซ็น”

ภาพที่ 6 ภาพเขียนชาวสยามในสายตาของฝรั่งเศส
ที่มา : หนังสือ ยอนรอยโกษาปานใน “ตนทางฝรั่งเศส”33
32

กัรบะลาอ หรือกัรบะลา(Kabala) : ชื่อเมืองเกา ปจจุบนั อยูในประเทศอิรัค
33
ปรีดี พิศภูมิวถิ ี, ยอนรอยโกษาปานใน “ตนทางฝรัง่ เศส” (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรม
และประวัติศาสตร, กรมศิลปากร, 2544), 63.

40

“พิธีเจาเซ็น” จัดขึ้นตั้งแตวันแรกถึงวันที่สิบของเดือนมะหะหร่ํา34 ในพิธีมีการสวดแบบ
การขับบทรองพิลาปรําพันถึงการเสียชีวิตของอิหมามฮูเซ็น การคร่ําครวญเชิงพรรณนาถึงอิหมาม
ของตนอยางซ้ําๆ คลายบทโศลกสรรเสริญ มีจังหวะและทวงทํานองที่สลับกับการขอนอกหรือตี
อก35อยางแรงของบรรดาผูชายที่เขารวมพิธีสลับกับจังหวะการเคลื่อนไหวอยางมีทวงทาการกาว
ยาง ผูที่เคยไดยินคําร่ํารําพันจากพิธีกรรมของคนกลุมนี้ จับเอาสําเนียงเสียงที่ไดยินคําวา “ฮูเซ็น”
จากนามของอิหมามฮูเซ็น กลายมาเปนชื่อเรียกพิธีกรรมนี้วา “พิธีเจาเซ็น”
พิธีดังกลาวในอยุธยาจัดขึ้นในยามค่ําคืนมีการตั้งริ้วขบวนอยางโออา พรอมประดับ
ประดาตกแตงริ้วพิธีอยางสวยงาม มีการตามไฟอยางหรูหราและยิ่งใหญสมเกียรติของอิหมามฮู
เซ็นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณที่ทานถูกสังหารตามประวัติศาสตรของเหตุการณ ขบวนพิธีเจาเซ็นของ
แขกเทศ หรือเปอรเซียในสังคมอยุธยาไดรับความนิยม และคําชื่นชมถึงความสวยงาม อาลักษณ
ในคณะราชทูตของกษัตริยเปอรเซียที่เดินทางเขามาในสมัยสมเด็จพระนารายณฯ ไดกลาวถึงพิธีนี้
วา สมเด็จพระนารายณฯ ทรงเลือกใชพิธีกรรมเปนการอําพรางแผนการปราบดาภิเษกพระศรีสุ
ธรรมราชา วา
...ตามที่เปนจริงนั้น พระเจากรุงสยามองคนี้ไ ดขึ้นครองราชยบัลลัง กเนื่องดวยความ
ชวยเหลือของพวกอิหราน ซึ่งตอนนั้นกําลังทําพิธีเศราโศกไวอาลัยทานอิมามหุสัยน...เพื่อตอบแทน
บุญคุณขอนี้ พระองคจึงทรงอนุญาตใหพวกโมกุลเหลานี้ทําพิธีไวอาลัยทานอิมามหุสัยนไดทุกป
ยิ่งกวานั้น พระองคยังทรงสั่งใหรื้อวัดแลวสรางมัสญิดขึ้นเปนเกียรติแกทานอากฺอ มุหัมมัด พระองค
จะทรงประทานเครื่องใชหรือสิ่งที่ตองการตาง ๆ แกชาวอิหรานสําหรับทําพิธีนี้ เชน อาหารการกิน,
เทียนไข, น้ํามันเติมตะเกียงรวมทั้งเงินทองดวย ปนี้พระองคทรงรับสั่งใหพวกอิหรานจัดพิธีเชนเคย
พวกเราไดรับเชิญใหรวมในพิธีดวย นักเทศนก็ขึ้นไปบนธรรมาสนพลางตะโกนสาปแชงปรปกษ เมื่อ
ปกลายนี้ นักเทศนคนนี้จะยีนเทศนบนหลังชางตลอดคืน...36

34

มะหะหร่ํา หรือ มุฮัรรอม : ชือ่ เดือนแรกตามปฏิทินอิสลาม
35
ขอนอก,ตีอก : กิริยาการใชฝา มือหวดหรือฟาดลงบนแผนอกของตนเอง สวนใหญใชฝา
มือขวาหวดลงบนแผน อกดานซาย เปนการแสดงออกถึงความรูสึกเจ็บแคน หรือเศราสะเทือนใจ
อยางแรง
36
อิบนิ มุหัมมัด อิบรอฮีม, สําเภากษัตริยสุลยั มาน, แปลโดย ดิเรก กลุสิริสวัสดิ์ (กรุงเทพฯ
: สุทธิสารการพิมพ, 2517), 139.
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หากความเปน “แขกเจาเซ็น” เปน คําที่หมายรวมจากรูปแบบของพิธีก รรมที่ผูคนใน
สังคมอยุธยาเรียกขานแลว และยังหมายถึงวัฒนธรรมศาสนาอิสลามในแบบที่ถูกนําเขามาใน
สังคมอยุธยาซึ่งวางอยูบนพื้นฐานความเชื่อและความศรัทธาของแขกกลุมนี้เปนการเฉพาะก็ตาม
หากแตกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมอยุธยาถูกนักบันทึกชาวตะวันตกซึ่งเดินทางเขามาในสมัยนั้น
ถายทอดใหเห็นวาวัฒนธรรมดังกลาว กอใหเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมอยุธยา อีกทั้งยัง
แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมอิสลามในแบบดังกลาว ไดรับการตอบรับทั้งจากราชสํานักอยุธยาไป
จนถึงประชาชนในสังคมพื้นบานเรื่อยมา จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2310 คราวกรุงแตกสาแหรกขาดมี
ผลใหชุมชนของแขกกลุมนี้ในอยุธยา ตองมีอันแตกฉานซานเซ็นไปพรอม ๆ กับสังคมอยุธยาดวย
ชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมธนบุรี หลังเสียกรุงฯ ป พ.ศ. 2310
การตัดสินใจยายศูนยกลางการปกครองของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี จากกรุงศรีอยุธยา
มายั ง เมื อ งธนบุ รี หรื อ เมื อ งทณบุ รี ศ รี ม หาสมุ ท ร เป น การย า ยราชธานี ค รั้ ง สํ า คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ชวงเวลาที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอของสังคม เกิดขึ้นทามกลางสภาวะสงคราม การสรางบานแปงเมือง
ในคราวนั้นสงผลตอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูคนในเกือบทุก ๆ ดาน
ผูคนที่เคยอาศัยอยูที่กรุงศรีอยุธยาตางอพยพยายถิ่นฐานมายังศูนยกลางใหมที่กรุง
ธนบุรี สภาพสังคมที่ผสมกลมกลืนดวยความหลากหลายวัฒนธรรมตามที่เคยปรากฏอยูในสังคม
อยุธยาเมื่อคราวรุงเรือง กลับมากอตัวขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยของพระองค
ในบรรดากลุมชนที่ยายถิ่นฐานมาตั้งรกรากในสังคมธนบุรีหลังป พ.ศ. 2310 แขกเจาเซ็น
เปนหนึ่งในหลายกลุมชนที่อพยพละทิ้งชุมชนเดิมของตนลงมาจากกรุงศรีอยุธยา โดยตั้งชุมชนของ
ตนระยะแรกในอาณาบริเวณใกลกับศูนยกลางอํานาจของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี
ชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมธนบุรีเปนการรวมตัวกันเปนกลุมลักษณะบานเรือนแพ
หรือบานเรือนริมน้ํา ทั้งนี้เพราะอพยพมาจากอยุธยาตามเสนทางน้ําเปนสําคัญ อีกทัง้ สังคมผูค นใน
ชวงแรกตางยึดโยงกับวิถีสังคมชาวน้ําเปนหลัก ดวยเหตุนี้จึงไมปรากฏหลักฐานการมีศาสนสถาน
เปนของพวกตนเปนการถาวรตลอดชวงกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-2325) แตอยางใด
สําหรับชุมชนในเมืองบางกอก นับเปนชุมชนแรกของแขกเปอรเซียที่เกิดขึ้นตั้งอยูใน
คลองบางกอกใหญ ต่ํากวาวัดหงสรัตนาไมไกลจากพระราชวังของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี โดยยัง
ไมมีการกลาวถึงการสรางศาสนสถานของตนเองแตประการใด หากกลับกลาวถึงชุมชนแขกผูรวม
ศาสนาที่ตั้งอยูมากอนแลวบริเวณเหนือวัดหงสและประชิดติดกับวัดทายตลาด ที่เรียกวา “มัสยิด
ตนสน” หรือ “กระฎีใหญ” ดังระบุไวในเอกสารประชาสัมพันธของมัสยิดฯ วา
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...ประวัติของชุมชน “มัสยิดตนสน” นั้นมีความเปนมาโดยสันนิษฐานวาแตแรกนาจะ
เปนการรวมตัวของมุสลิมเชื้อสายจามที่เขามาเปนกองอาสาตางชาติในสมัยสมเด็จพระชัย
ราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2089) ซึ่งเปนชวงของการเกณฑแรงงานอาสาตางชาติเพื่อการศึก
สงครามและบูรณะบานเมือง โดยเฉพาะการขุดคลองลัดบางกอกในปพุทธศักราช 2085 เพื่อ
เชื่อมระหวางคลองบางกอกนอยและคลองบางกอกใหญ จึงทําใหมีชุมชนมุสลิมอยูในบริเวณ
ทายปอมเมืองบางกอกหรือปอมวิชัยประสิทธิ์ในปจจุบัน...”37

ภาพที่ 7 กุฎีใหญ หรือมัสยิดตนสน (หลังเดิม)
การที่มีชุมชนของกลุมชนรวมวัฒนธรรมอาศัยอยูกอนแลวจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
แขกเจาเซ็นที่เคยตั้งบานเรือนอยูในกรุงศรีอยุธยาไดอพยพมารวมกัน แลวมาตั้งเปนชุมชนตามริม
ฝงแมน้ําและในลําคลองสายสําคัญทางฝงธนฯ โดยเฉพาะในคลองบางหลวงหรือคลองบางกอก
ใหญ
ดังที่ปรากฏในบันทึกลายมือเขียน ความทรงจําของ พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) วา

37

ฝายประชาสัมพันธ คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดตนสน, มัสยิดตนสนกับชุมชน
บางกอก, 3.
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...อนึ่ง เมื่อครั้งกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา เสียแกคาศึกครั้ง ทานขุนปองพลขันธ กับ
ทานเสม ภรรยา และ ภรรยาอื่น ๆ กับบุตรหลานของทานไดควบคุมกันลงมาอยูยังกรุงเทพ ฯ ใน
ระหวางราชการพระเจากรุงธนบุรี เมื่อทานไดลงมาในระหวางกรุงธนบุรีนั้นเปนเวลาบานเมืองยัง
ไมปรกติราบคาบ ทั้งการสาศนาของเรานั้นเลา ก็ยังไมเปนหลัก ซึ่งจะตั้งภูมิ์ลําเนาลงที่แหงใด
ยังเปนการรอนรับรอนเรอยู เมื่อเปนฉนี้แลวทานจึ่งไดสืบเสาะแสวงหาวาจะมีพวกเดียวกันไดทํา
การอยางเชนเดียวกัน หรือทําการตางกัน แตวาเปนชาติแขกดวยกัน จะมีอยูที่ไหนบาง ก็เป
นโชคดีมาพบที่แหงหนึ่งซึ่งเปนพวกแขกดวยกัน เขาไดตั้งเปนสุเหรา หรือ มัศหยิด ที่เราไดเรียก
กันวา (กระฎี) ที่ในคลองบางกอกใหญคือกระฎีใหญเดี๋ยวนี้ เมื่อทานไดพบปะดังนั้นแลวก็เปนที่
ยินดี ทานจึงไดทําความตกลงกับเจาของกระฎี ๆ ไดอนุญาต ชาวเราทั้งหลายในเวลานั้นก็ไดอุสา
หะไปอาไศรยทําบุญโมหะหร่ํา38 ในที่นั้น...39

สอดคลองกับ ชาตรี นนทเกษ นักวิชาการดานประวัติศาสตรของชุมชนแขกเจาเซ็น
กลาวถึงการอพยพยายถิ่นฐานของพวกตนหลังป พ.ศ. 2310 ไวใน อากาหยี่กับกุฎีเจริญพาศน วา
ในคลองบางกอกใหญทั้งสองฟากนับแตปากคลอง เปนจุดเริ่มตนของการตั้งถิ่นฐานใหม
ของบรรดาชองบรรดามุสลิมชีอะหที่อพยพมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาในป 2310 การ
พํ า นั ก อยู ใ นเรื อ นแพในคลองบางกอกใหญ ข องบรรดาทายาทในสกุ ล วงศ ท า นเฉกอะหมั ด
ยาวนานประมาณ 18 ป (พ.ศ. 2310-2328) จึงไดเคลื่อนยายการตั้งบานเรือนบนบกในโอกาส
ตอมา คือ หลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรแลว 3 ป40

ระยะเวลาประมาณ 15 ปแรกจนถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เปนเวลาของการ
เริ่มตนสรางชุมชนแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรี โดยไมปรากฏหลักฐานวามีการสรางศาสนสถานเปน
ของตนเองในเวลานั้น ทั้งนี้เนื่องจากปฏิสัมพันธระหวางชุมชนแขกเจาเซ็นกับกะดีใหญ อันเปนศา
สนสถานที่มีประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยอยุธยา และเปนศูนยรวมผูนับถือศาสนาอิสลามในเวลา
นั้น
38

โมหะหร่ํา : มุฮัรรอม เปนชือ่ เดือนแรกของปฏิทนิ อิสลาม ตรงกับเดือนที่มุสลิมนิกาย
ชีอะหทั่วโลก หรือแขกเจาเซ็นในสังคมไทยตางประกอบพิธีสําคัญที่คนไทยเรียกวา พิธีเจาเซ็น
39
พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), บันทึกลายมือ, ความทรงจําของทานพระยาจุฬาราชมนตรี
(สัน), 26.
40
ชาตรี นนทเกษ, อากาหยีก่ บั กุฎีเจริญพาศน (กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชัน่ จํากัด
, 2540),12 - 13.
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เหตุนี้ พิ ธีกรรมของแขกเจาเซ็น ที่เรียกกัน วา พิธี เ จาเซ็น หรือพิธี มะหะหร่ํา จึง ไดรับ
อนุญาตใหจัดขึ้นไดในกะดีใหญ แตตอมาในปลายแผนดินของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเกิดความ
ขัดแยงเดียดฉันท ระหวางสองชุมชน ซึ่งตามบันทึก ใครเปนใคร ลายมือของ พ. อหะหมัดจุฬา ได
บันทึกเรื่องนี้วา
ครั้นเมื่อปลายแผนดินกรุงธนบุรี ในการที่อาศรัยทํา ก็เกิดระห็องระแหงกันขึ้น ซึ่งเปนการ
ไมพอใจดวยกันทั้งสองขางแตฝายเราเสียเปรียบ เพราะเราเปนผูอาศรัยเขาทํา จําตองเอาใจดีตอไว
ก็พอสิ้นรัชกาลพระเจากรุงธนบุรีลง41

แสดงใหเห็นวามีรองรอยของความขัดแยงเกิดขึ้นระหวางกลุมแขกเจาเซ็นผูท าํ พิธกี รรมที่
อพยพมาอาศัยพื้นที่ศาสนสถานรวม กับมุสลิมกลุมเกาผูเปนเจาของสถานที่คือชาวกะดีใหญ
แมวาจะเปนเพียงภาพสะทอนความรูสึกถึงความตางในวัฒนธรรมประเพณีระหวางกันก็ตาม
กะดี : ศาสนสถานของแขกเจาเซ็น
คําวา “กะดี” พบวามีเขียนสะกดที่แตกตางกันอยูหลายแบบ ทั้งที่พบความหมายตาม
พจนานุกรม หรือตามที่เปนคําสะกดแบบสําเนียงพื้นถิ่นของคนในวัฒนธรรม อาทิ กะดี กะดีร กระ
ดีย กุฎี กุดี กฎี กระฎี กฏิ กุฏิ ฯลฯ กลุมคําเหลานี้ถูกหยิบยืมนํามาใชเรียกจนทําใหเกิดความ
สับสนอยูมาก อาจเพราะคําดังกลาวเปนคําที่มีรากศัพทมาจากภาษาอื่นที่นําเขามาใชเฉพาะกับ
วัฒนธรรมของตน เมื่อเวลาผานไปวัฒนธรรมทางภาษาถูกหยิบยืม แลกเปลี่ยน จนหาเคาเดิมได
ยาก
ความหมายที่ ป รากฏอยู ใ นพจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ให
ความหมายคํ า ว า “กะดี ” ว า โรงที่ ป ระชุ ม ทํ า พิ ธี ฝ า ยศาสนาอิ ส ลาม นิ ก ายเจ า เซ็ น 42 ส ว น
พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ใหความหมายที่สัมพันธกัน วา โรงที่ประชุมทํา
ลัทธิพิธีฝายศาสนาอิสลาม นิกายเจาเซ็น43 สวนคําอื่นที่คลายคลึงกันอีกหลายคํา เชน กระฎี กุฏิ
พ. อหะหมัดจุฬา, ตนฉบับลายมือ, “ใครเปนใคร”, 2474, 142.
42
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : นาน
มีบุคสพับลิเคชั่นส, 2546), 91.
43
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พิมพครั้งที่ 11
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2513), 107.
41
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กุฎี กุดี กฎี กฏิ กุฏิ ฯลฯ กลับถูกนํามาใชปะปนกัน เชน กุฎี หมายถึง กระทอมที่อยูของนักบวช
เชน พระภิกษุ, เรือนหรือตึกสําหรับพระภิกษุสามเณรอยู44 กุฏิ 1 หมายถึง เรือนหรือตึกสําหรับ
พระภิกษุสามเณรอยู45 กุฏิ 2 หมายถึง ที่บรรจุศพที่กออิฐถือปูนเปนหลังๆ ; เรือนที่ทําใหนกขุนทอง
นอน.46 ขณะที่บางคํายังถูกหยิบยืมมาใชเรียกเปนชื่อศาสนสถานของมุสลิมก็มี โดยนํามาใชเรียก
ทับกับคําวา “กะดี” ที่หมายถึงศาสนสถานในศาสนาอิสลามตามพจนานุกรมที่กลาวไวขางตน
หากพิจารณาคําตาง ๆ ในกลุมนี้ทั้งที่เขียนเหมือนหรือคลายคลึงกัน และความหมาย
เหมือนหรือคลายกันตามหนังสืออักขราภิธานศรับท ของ หมอปรัดเลที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2416 และ
ถือเปนพจนานุกรมฉบับแรกของเมืองไทยจะพบวามีคําตาง ๆ ปรากฏอยูหลายคํา เชน กะดี เรือน
ที่อยูของพวกพระสงฆทั้งปวงแตหลังโตๆ นั้น.47 กระดี เรือนเปนที่อยูของพวกพระสงฆทั้งปวง.48
กระติ เรือนเปนที่อยูของพระสงฆทั้งปวงทําเปนเรือนโต,ฝากระดารบางฝาจากบาง.49 กุฎี เรือน
เล็ก ๆ,สําหรับพระสงฆอาไศรย.50 คําตามที่ปรากฏในอักขราภิธานศรับทเลมนี้กลับใหความหมาย
ไปในทางเดียวกันที่หมายถึงสถานที่เพื่ออยูอาศัยของพระสงฆเทานั้น ทั้งนี้เพราะคําในกลุมนี้หยิบ
ยืมมาจากภาษาบาลี ที่บัญญัติใชในครั้งแรกสําหรับพระสงฆเทานั้นจึงยังไมปรากฏคําวา “กะดี”
ในความหมายอื่นตามที่ถูกบัญญัติตอมาภายหลัง
คําจากกลุมนี้มีความหมายที่ซอนคําและซอนความ หรือยืมคําระหวางกัน จึงยังขาด
ความชัดเจน โดยที่ในเรื่องนี้ สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงประทานแลกเปลี่ยน
ตอพระยาอนุมานราชธน ในบันทึกเรื่องความรูตาง ๆ เรื่องคํา “กะดี” วา พระยาอนุมานราชธน “…
กะดี อีกคําหนึ่ง ในภาษาอาหรับหมายความถึงอาศนหรือแทน เชน กะดีเจาเซน คือ แทนของเจา
เซน แตมาเขียนแปลงเปน กฎีเจาเซนใหเขารูปกับกุฎีไป”
โดยสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงประทานตอบกลับ วา
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ,11, 131.
45
เรื่องเดียวกัน, 131.
46
เรื่องเดียวกัน, 131.
47
องคการคาของคุรุสภา, อักขราภิธานศรับท ของหมอปรัดเล พ.ศ. 2416 (กรุงเทพฯ : โรง
พิมพคุรุสภา, 2514), 17.
48
เรื่องเดียวกัน, 46.
49
เรื่องเดียวกัน, 48.
50
เรื่องเดียวกัน, 3.
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…คํา กะดี ทานบอกนั้นดีมาก กรุงเกากะดีเจาเซนอยูที่ไหนฉันไมทราบ ไดเคยไปแต
ที่ตะเกี่ย เปนที่ฝงศพ เขาวาเปนชื่อคน แตที่นั้นมีโบถดวย เชื่อแลววาคํา กะดี ไมใชภาษามคธ
หากเอาไปยัดคํา กุฏิ ภาษามคธเขาทีหลัง คํากุฏิก็ชอบกล พระสาสนโสภณทานวาทานแปลไม
ออก ทานพบวามุงก็เรียก กุฏิ …51

แสดงให เ ห็ น ว า ในเวลานั้น มี การใชคํา วา “กะดี ” กับ “กฎี ” สั บ สนขาดความชัด เจน
หากแตคําทั้งสองเปนคนละคํากันอีกทั้งมีความหมายที่แตกตาง ยังถูกนํามาใชปะปนกันจนดูคลาย
กับเปนคํา ๆ เดียวกัน แตคําวา “กะดี” ที่หมายเรียกถึงศาสนสถานของแขกเจาเซ็นนั้น เปนคําเรียก
ที่กําหนดขึ้นเฉพาะตัวเพื่อใหตางไปจากคําเรียกศาสนสถานในศาสนาเดียวกันของชนกลุมอื่น เชน
ที่มุสลิมสวนใหญนิยมเรียกศาสนสถานของตนวา มัสยิด เปนคํามาจากภาษาอาหรับ สวนแขก
มลายูซึ่งสวนใหญจะเปนชาวมุสลิมทางตอนใตของไทยนิยมเรียกวา สุเหรา52
ขณะที่คําวา "กะดี" หรือ "กะดีร" มีรากคําที่มาจากภาษาอาหรับและเปอรเซีย บัญญัติขนึ้
เฉพาะสําหรับ “แขกเจาเซ็น” ใชเรียกชื่อศาสนสถานของพวกตนมาตั้งแตเริ่มแรกมีชุมชนในสังคม
อยุธยา ตามที่ จุฬิศพงศ จุฬารัตน ขยายความไววา
คําวา “กระฎี” เปนคําสามัญที่มุสลิมชีอะหใชเรียกชื่อศาสนสถานของพวกเขาอาจมา
จากคําวา “กะดีรคุม” (Gadir Khumm) เปนตําบลที่ตั้งอยูระหวางนครเมกกะและมะดินะ มุสลิม
นิกายนี้เชื่อวา “กะดีรคุม” เปนสถานที่ซึ่งอิหมามอาลีไดรับแตงตั้งจากศาสดามะหะหมัดใหเปน
กาหลิบสืบตอจากทาน มุสลิมนิกายชีอะหจึงสมมติศาสนสถานของพวกเขาวาเปนตําบลอัน
ศักดิ์สิทธิ์นี้...53

โดยศัพทคําวา “กะดีรคุม” (Gadr Khumm) ตามที่กลาวถึงวามาจากภาษาอาหรับและ
เปอรเซียนั้น เปนคําสมาสระหวางคําวา กระดีร ที่หมายถึงชื่อเฉพาะใชเรียกสถานที่แหงหนึ่ง และ

51

สมเด็จเจาฟากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ, บันทึกเรื่องความรูตาง ๆ เลมที่ 5 ,พิมพครั้ง
ที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521),110.
52
สุเหรา : มีรากศัพทมาจากคําวา ชูรอ ในภาษาอาหรับ และเปอรเซีย หมายถึงการประชุม
หรือชุมนุม หรือสถานทีท่ ี่จัดไวเพื่อประชุมหรือเพื่อชุมนุม
53
จุฬิศพงศ จุฬารัตน, ขุนนางกรมทาขวา การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึง
สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2153-2435, 47.

47

คําวา คุม ที่เปนคํานามหมายถึง เมืองเล็กๆ ตําบล หรือสถานที่แหงหนึ่ง ดวยเหตุนี้คําวา “กะดีร
คุม” จึงหมายถึงชื่อตําบลแหงหนึ่งที่มีชื่อวา กะดีร (Gadr) หรือ ตําบลกะดีร
ตําบลดังกลาวตั้งอยูบนเสนการเดินทางของกองคาราวานระหวางเมืองสําคัญสองเมือง
คือ นครเมกกะและนครมะดีนะฮ ในประเทศซาอุดิอาระเบียปจจุบัน ประวัติศาสตรศาสนาอิสลาม
ตามความศรัทธาในฝายนิกายชีอะหกลาวถึงการเดินทางไปทําฮัจญครั้งสุดทายของศาสดามุฮัม
หมัด ตรงกับปฮิจเราะฮ ที่ 10 ตามปฏิทินอิสลาม และเปนสถานที่ซึ่งศาสดามุฮัมหมัดไดแตงตั้ง
หรือมอบหมายใหทานอะลี บุตรชายของทานอบูฏอลิบ ผูเปนลูกพี่ลูกนองกับทานศาสดา และมี
ฐานะเปนบุตรเขยของทาน ไดดํารงตําแหนงอิหมามหรือผูนําประชาชาติมุสลิมตอจากทานศาสดา
เมื่อทานถึงแกกรรมแลว
ประเด็นดังกลาวกลายมาเปนเหตุสําคัญตอทัศนะที่แตกตางตามความเชื่อระหวา ง
นิกายสุหนี่ และนิกายชีอะห ดวยเหตุนี้ มุสลิมนิกายชีอะหในเมืองไทยหรือแขกเจาเซ็น จึงนําชื่อ
ของสถานที่แหงนี้มาเปนคําเฉพาะเพื่อใชเรียกศาสนสถานของพวกตนเพื่อใหเปนอัตลักษณเฉพาะ
กลุมที่แตกตางจากกลุมชนอื่น โดยกรอนเสียงจากคําวา เฆาะดีร มาเปน กะดี หรือ กะดีร ดังที่
เปนอยู
อีกทั้งสถานที่ ๆ ถูกเรียกวา เฆาะดีร หรือ กะดี ที่พบในสังคมไทย ยังหาใชเปนเพียงศา
สนสถานที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะเชนเดียวกับมัสยิด หรือสุเหราอีกดวย หากแต
เฆาะดีร หรือ กะดี กลับสรางขึ้นโดยมีนัยแฝงที่มากกวานั้นคือ นอกจากใชเพื่อกิจตาง ๆ โดยรวม
เชนเดียวกับศาสนสถานอื่นแลว ยังมีนัยเพื่อรองรับรูปแบบของการประกอบพิธีกรรม และเพื่อรําลึก
ถึงเหตุการณสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นตามทัศนคติหรือความเชื่อของชนกลุมนี้ไดตลอดทั้งปอีกดวย เชน
วันอีดกะดีรคุม54 หรือตรุษเพื่อรวมเฉลิมฉลองและรําลึกถึงเหตุการณการแตงตั้งทานอะลี ขึ้นเปน
อิหมาม หรือผูสืบฐานะผูปกครองประชาชาติมุสลิมตอจากทานศาสดามุฮัมหมัด การจัดงานวัน
บิสซะยะกุม55 หรือพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการรําลึกถึงวันที่ทานอิหมามอะลีถูกลอบสังหารจนเสียชีวิต
ในเวลาตอมา ณ มัสยิดแหงหนึ่งในเมืองคูฟะฮ56 บทบาทหรือหนาที่สําคัญอยางมากของ เฆาะดีร

54

อีด : หมายถึงวันตรุษ หรือวันแหงการเฉลิมฉลอง
55
บิสซะยะกุม : คําสําเนียงไทยที่มีรากจากภาษาเปอรเซีย คือ บิสเตะวะเย็กกุม หมายถึง
วันที่ยี่สิบเอ็ด ตรงกับวันที่ 21 เดือนรอมฎอน เปนวันทีอ่ ิหมามอะลี เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหาร
56
เมืองคูฟะฮ : ชื่อเมืองหนึง่ ซึง่ เปนสถานที่ ๆ อิหมามอะลีถูกสังหาร และเปนเมืองที่มี
สถานฝงศพของทาน ปจจุบนั อยูในประเทศอิรัค
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หรือ กะดีของแขกเจาเซ็นในสังคมไทยอีกอยางหนึ่งคือการใชสถานที่เพื่อจัดพิธีกรรมที่เรียกวา พิธี
เจาเซ็น เพื่อรํา ลึกถึ งการพลี ชีวิตของอิหมามฮูเซน บุตรของอิห มามอะลี พรอมทั้ง วงศว านอีก
จํานวนมากซึ่งเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นในเดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 (ราวป พ.ศ. 1224) และ
แขกเจาเซ็นจะตองจัดพิธีกรรมดังกลาวขึ้นในชวงเวลาดังกลาว ทุกป ที่ “กะดี” ทุกแหงดวยเชนกัน
“กะดี” นัยและความหมาย
สถาปตยกรรมของอาคารหรือโรงประชุมของแขกเจาเซ็นที่เรียกวา “กะดี” ตามหนังสือ
บันทึกเรื่องความรูตาง ๆ ถูกกลาวโดย สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงประทาน
แลกเปลี่ยนตอพระยาอนุมานราชธน ไดมีจดหมายตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ วา
คําวา ปนหยา ปนหยา สงสัยจะเปนคําแขก แขกอะไรก็ไมทราบ คลับคลายคลับคลาวา
กฎีเจาเซน เขาเรียกวา ปนหยา หรือจะเปนชื่อมือทองเสียบไม ซึ่งเขานับถือเปนพระเจาของเขา
ซึ่งเก็บไวในกฎีนั้น เลยพาเอากฎีเปนชื่อปนหยาไป ก็จําไมไดแน แตความหมายที่ชาวบานใชกัน
ดูเหมือนจะหมายเปนชื่อหลังคา ชนิดเอนเขาหาอกไกทั้งสี่ดาน ไมมีจั่วเหมือนกฎีเจาเซน57

พระยาอนุมานราชธน ไดมีจดหมายตอบกลับรวมอยูในหนังสือเลมเดียวกันลงวันที่ 7
มิถุนายน พ.ศ. 2481 เคยตั้งขอสังเกตวาคําวา “กะดี” เปนคําที่มาจากภาษาเปอรเซียมากกวา
...แตคําวา กุฎีเจาเซน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เคยบอกแกขาพระพุทธเจาวา เปนคํา
เปอรเซีย แปลวา พระแทน หรือที่ประทับของเจาเซน ขาพระพุทธเจาคนในภาษามลายู พบคําวา
กะเต วามาจากเปอรเซีย แปลความเดียวกัน คิดดวยเกลาฯ จะเปนคําเดียวกัน58

พิจารณาจากความหมายของคําวา “กะดี” ที่มักพบวาเชื่อมโยงกับคําวา “กะเต” ใน
ภาษามลายูและภาษาอื่น ที่หมายถึง พระแทนหรือ แทน ตามที่กลาวถึงนั้น เห็นไดวาอาคารที่ถูก
เรียกวา กะดี ซึ่งสรางขึ้นเพื่อใชสอยในกิจตาง ๆ ของแขกเจาเซ็น ที่เคยมีอยูในสังคมธนบุรีทั้ง “สาม
กะดี-สี่สุเหรา” นี้จะตองรักษาขนบในเรื่องของรูปทรง รวมถึงสวนประกอบในการสรางศาสนอาคาร
ของพวกตน โดยจะไมสรางใหอาคาร “กะดี” เปนพื้นราบตลอดอาคาร แตจะสรางภายในอาคารให
57

สมเด็จเจาฟากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ, บันทึกเรื่องความรูตาง ๆ เลมที่ 2, พิมพครั้ง
ที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 98.
58
สมเด็จเจาฟากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ, บันทึกเรื่องความรูตาง ๆ เลมที่ 2, 100.
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มีรูปแบบเฉพาะดวยการยกพื้นสวนกลางตัวอาคารใหสูงขึ้นกวาปกติ ในลักษณะที่เปนเสมือนขั้น
หรือชั้น หรือแทนขนาดใหญ ซึ่งถือเปนพื้นที่ตองหามโดยมีระเบียบแบบแผนกํากับ ทั้งยังมีชื่อ
เฉพาะสําหรับเรียกพื้นที่สวนนี้วา แทนหรือชั้นชะดัต59 ซึ่งเปนตําแหนงหรือสถานที่ ๆ พึงไดรับการ
เคารพ อีกทั้งยังพองกับประวัติชีวิตของอิหมามอะลีที่ถูกลอบสังหารในมัสยิดแหงหนึ่ง ขณะที่กําลัง
สวดมนตจนเปนเหตุใหตองเสียชีวิตในเวลาตอมา
จากเหตุการณหนาประวัติศาสตรที่ถูกกลาวอางในหมูแขกเจาเซ็นนี้ ทําใหอาคารที่
เรียกวา “เฆาะดีร” หรือ “กะดี” ของแขกเจาเซ็นทุกแหง จะตองปรากฏแทนสําคัญดังกลาวอยูตรง
กลางของอาคารเสมอ แมจะไมปรากฏหลักฐานชี้ชัดวาขนบการสรางอาคารในลักษณะนี้เกิดขึ้น
เมื่อไร หากแตศาสนสถานทุก แหงในชุมชนแขกกลุมนี้ในสังคมธนบุรียังคงดํารงรักษารูปแบบ
ดังกลาวสืบตอกันมายาวนาน และแมปจจุบัน ตําแหนงของชั้นหรือแทนดังกลาวจะถูกปรับเปลี่ยน
รูปแบบไปบางในบางศาสนสถาน หากยังคงปรากฏอยูในเชิงสัญลักษณเปนสําคัญ
ความเปนพื้นที่พิเศษที่เปนเสมือนพื้นที่ตองหามซึ่งมีระเบียบแบบแผนกํากับการใชสอย
และมีเงื่อนไขเปนขอกําหนดในเรื่องความสะอาดเปนพิเศษกวาพื้นที่โดยรวม ดังที่ทําเนียบ แสง
เงิน นักวิชาการดานประวัติศาสตรของชุมชนแขกเจาเซ็น กลาวถึงวา
...แตเดิม กะดีทุกแหงของชุมชนเราจะตองมีชั้นชะดัด หรือชั้นชะฮาดัตกันทั้งนั้น ตอง
บอกวาไมมีไมได อยูดานหนาเมียหร็อบ หรือประชุมทิศของกะดี ถือเปนหัวใจของกะดีทุกที่ก็วา
ได แมภายหลังที่มีการสรางสุเหราขึ้นมาอีกก็ยังตองสรางชั้นชะดัต ความสูงของชั้นดังกลาว
ประมาณวาตองกาวขึ้นสูงกวาปกติ มีขั้นสําหรับกาวเทากอนหนึ่งขั้นถึงจะเปนชั้นชะดัต ทั้งยัง
เปนชั้นตองหามสําหรับสตรีในชวงที่มีรอบเดือน รวมถึงเด็กผูชายที่ยังไมไดเขาสุหนัต สําหรับ
ผูชายเองตองสะอาด ตองทําน้ํานะมาซกอนถึงจะขึ้นไปบนชั้นนี้ได อีกทั้งกอนจะกาวขึ้นบนชั้น
ชะดัตนี้ ยังจําเปนจะตองกลาวคําสลามตออิหมามกอนดวยทุกครั้งไป เด็ก ๆ จึงมีโอกาสที่จะขึ้น
ชั้นนี้นอยมาก ที่สําคัญ บนชั้นชะดัตยังจะตองมีแทน ๆ หนึ่ง ทําเปนการถาวรไวขางบน โดย
เรียกวา แทนกะตั้นกา60 หรือแทนที่สมมุติแทนตําแหนงที่อิหมามอะลีตอนที่ถูกลอบสังหารนั่นเอง
ปจจุบันนี้ถูกเปลี่ยนแปลงไปหลายแหงแลว ที่ดูจะเห็นชั้นชะดัดชัดเจนกวาที่อื่น คงเปน
ที่กะดีนอก สวนกะดีกลาง และกะดีบน เหลือเปนเพียงแนวเขตบงบอกพื้นที่ ๆ เคยเปนชั้นชะดัด

59

ชะดัต หรือ ชะฮาดัต : (อาหรับ) หมายถึง ผูท ี่ถูกกระทําการสังหารในวิถที างของอิสลาม
60
กะตั้นกา : (อาหรับ และเปอรเซีย) วา ฆะตันเกาะฮ หมายถึงตําแหนงที่ถูกสังหาร
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เทานั้น สวนที่สุเหราผดุงธรรมหลังใหม ก็ทําไวเปนเชิงสัญลักษณเทานั้น โดยสูงเพียงแคคืบเดียว
...61

“กะดี” ยังรวมถึงชั้นหรือแทนที่มีหรือเคยมีอยูในทุก ๆ กะดีของแขกเจาเซ็น เรียกวา ชั้น
ชะดัต หรือชั้นชะฮาดัต หมายถึง สถานที่เฉพาะของบุคคลที่ไดพลีชีพในวิถีทางของพระผูเปนเจา
รวมถึง “แทนกะตั้นกา” ที่มาของคําวา กะเต อันหมายถึงตําแหนงหรือสถานที่ ๆ ไดกระทําบุคคล
ถูกสังหารนั้น ความหมายโดยรวมของทั้งคําวา “กะดี” “ชั้นชะดัต” หรือ ”ชั้นชะฮาดัต” และ “กะ
เต” หรือ ”แทนกะตั้นกา” เหลานี้มีนัยความหมายของการเปนสถานที่สําคัญสําหรับบุคคลคน
เดียวกัน คือ อะลี หรืออิหมามอะลีซึ่งเปนบุคคลสําคัญผูเปนตนทางความศรัทธาของแนวทางของ
มุสลิมชีอะห หรือ “แขกเจาเซ็น”
อีกทั้งสถานที่ดังกลาวยังถูกกําหนดใหใชเพื่อการจัดพิธีรําลึกการเสียชีวิตของบรรดา
อิหมามที่สืบเชื้อสายจากวงศวานของทานศาสดามุฮัมหมัด รวมถึงบุคคลสําคัญอีกหลายทานตาม
ความเชื่อความศรัทธาของมุสลิมนิกายชีอะห หรือแขกเจาเซ็น เปนการเฉพาะ โดยเฉพาะในชวง
เวลาที่ใชประกอบพิธีกรรมที่เรียกวา พิธีเจาเซ็น กะดีทุกแหงจะถูกจัดใหเปนสถานที่เพื่อการรําลึก
ถึง หรือเพื่อการเลาขานเรื่องราวในแงมุมตาง ๆ ตามเรื่องราวหรือชีวประวัติของบุคคลตาง ๆ ที่
ไดรับความศรัทธาตามแนวทางนิกายชีอะห โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณการพลีชีพ
ตั้งแตอิหมามที่ 1 หรืออิหมามอะลี จนถึงอิหมามฮูเซน และรวมถึงวงศวานของอิหมามที่รวมพลีชีพ
จากเหตุการณเดียวกันเปนสําคัญอีกดวย
ในชวงเวลาของเดือนมุฮัรรอม62 มุสลิมกลุมนี้จะตองจัดพิธีเจาเซ็นขึ้นทุก ๆ ปนั้น ชั้น
ชะดัต หรือชั้นชะฮาดัต ภายในกะดี จะถูกประดับประดาดวยเครื่องประกอบตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับเรื่องราวในเหตุการณนั้น เชน การจําลองสถานฝงศพอิหมามฮูเซน ที่เรียกวา กะบัรอิหมามฮูเซน
แทนศพของอิหมามฮูเซน ที่เรียกวา ทาบูร ทูรบัร หรือตุมบุด ตามสําเนียงคนไทย การแหแหน
จําลองเหตุการณในระหวางการดําเนินพิธีกรรม รวมถึงสัญลักษณอื่น ๆ อีกหลายอยาง พืน้ ทีบ่ นชัน้
ชะดัตจึงถูกจัดเตรียมเพื่อการแสดงออกตอการรําลึกถึงเหตุการณสําคัญ
เหตุ นี้ กะดี จึง มี ความสํ า คั ญตอแขกเจาเซ็น ในมิติที่ไมเ พี ย งแต เ ปน สถานที่เ พื่อ การ
เคารพภักดีตอพระผูเปนเจา หรือเพื่อการนะมาซเทานั้น หากแตยังรวมถึงการใชสถานที่ดังกลาว
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สัมภาษณ ทําเนียบ แสงเงิน, นักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 29
กันยายน 2551.
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มุฮัรรอม : เดือนแรกของปฏิทินอิสลาม
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เพื่อรองรับการแสดงอัตลักษณความเปนตัวตนผานพิธีกรรมสําคัญของตนที่เรียกวา พิธีเจาเซ็น
ดวย อยางไรก็ดี แมพิธีกรรมดังกลาวจะเปนกิจหรือรูปแบบพิธีที่จัดขึ้นเพียงชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ
ในรอบปก็ตาม แตความหมายของ กะดี รวมถึงชั้นชะดัต และแทนกะตั้นกา ในความศรัทธาของ
แขกเจาเซ็นจึงมีนิยามความหมายที่ลึกซึ้งทั้งยังเชื่อมโยงเหตุการณประวัติศาสตรการตอสูเชิง
อุดมการณตามความศรัทธาของกลุมตนในอดีตเขากับวิถีชีวิตในวันเวลาปจจุบันไดอยางตอเนื่อง
และมีความหมายยิ่ง
อยางไรก็ตาม การคนหาความหมายของคําวา “กะดี” ผานขอมูลดานหลักภาษาและนัย
ที่ปรากฏในชุมชน หากพิจารณาตามประวัติศาสตรของชุมชนกับความตอเนื่องจากสังคมอยุธยา
แลว การปรากฏศาสนสถานที่เรียกวา “กะดี” ยังมีความสัมพันธที่เชื่อมโยงชุมชนของกลุมชน
ดังกลาวไดเชนกัน
เห็นไดจากการตั้งชุมชนแขกเปอรเซียหรือแขกเจาเซ็นตั้งแตสมัยอยุธยาในแผนดินพระ
เจาทรงธรรม (พ.ศ. 2163-2171) โดยแขกเชื้อสายเปอรเซียที่ชื่อ เฉกอะหมัด ที่เขามาทําการคากับ
สังคมอยุธยาตั้งแตปลายแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายหลังไดเขารับราชการเปนขุนนาง
และไดรับพระราชทานที่ดินที่ตําบลทายคูทางตอนใตในเกาะเมืองของกรุงศรีอยุธยาและไดสรางศา
สนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจของพวกตนขึ้นเปนครั้งแรก และยังเรียกสถานที่ดังกลาววา "กระดีย
ทอง" หรือ "กะดีทอง" ซึ่งนาจะบัญญัติศัพทดังกลาวขึ้นเปนครั้งแรกเพื่อสรางอัตลักษณของพวกตน
ขึ้นในสังคมไทย
ชื่อของกะดี หรือกระดียที่เคยมีอยูในสังคมอยุธยาเมื่อแรกมีชุมชน “แขกเจาเซ็น” ใน
เกาะเมืองที่เรียกวา โคกแขก หรือทุงแขก เชน กะดีทอง หรือกะดีเจาเซ็นบานแขกใหญตามที่กลาว
วาเปนศาสนสถานของชนกลุมชาติพันธุเปอรเซียมีอยูอยางนอย 2 แหง และในชุมชนแขกนอกเกาะ
เมืองดานใตอีกแหงหนึ่ง ปจจุบันมีแตเพียงหลักฐานที่เปนบันทึกไวเทานั้น โดยเฉพาะ “กะดี” ใน
เกาะเมืองยังไมมีหลักฐานวาตั้งอยูสถานที่ใด
พิ จ ารณาวั ฒ นธรรมการใชคํา “กะดี” ในสัง คมอยุธ ยายั ง คงปรากฏให เ ห็น อยูจ นถึ ง
ปจจุบัน เชน “กะดีตะเกี่ย” ที่เปลี่ยนชื่อมาเปน มัสยิดตะเกี่ยโยคินราชมิตรจินจาสยาม อยูยานปาก
คลองตะเคียนดานใต และ “กะดีชอฟา” ปจจุบันเปลี่ยนมาเปน มัสยิดกุฎีชอฟา ศาสนสถานทั้งสอง
แหงลวนแตตั้งอยูในชุมชนแขกนอกเกาะเมืองอยุธยาทางใต ในอดีตยานดังกลาวเปนชุมชนแขก
หลายกลุมชาติพันธุ เชน แขกจาม แขกมลายู แขกมักกะสัน ฯลฯ โดยเฉพาะที่ “กะดีตะเกี่ย” ยัง
เปน “กะดี” เกาแกของชุมชนยานคลองตะเคียนที่มีประวัติความเปนมาสัมพันธกับพวก “แขกเทศ”
หรือ “แขกเจาเซ็น” ในเกาะเมืองดวย
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“กะดี” : อัตลักษณและตัวตนในพื้นที่ฝงธนฯ
วัฒนธรรมการใช คํา “กะดี ” ยึดถื อสืบตอ มาจากสั งคมอยุธ ยาพรอมกับ กลุ มชนรว ม
วัฒนธรรม และยังคงใชคํานี้เรียกตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมรวมของแขกในพื้นที่ฝงธนฯ และ
กลายเปนอัตลักษณที่ยอมรับของชาวมุสลิมหลายแหงทางฝงธนฯ ที่มีประวัติศาสตรสัมพันธกับ
อยุธยา เชน กะดีใหญ หรือกุฎีตนสน หรือมัสยิดตนสนในปจจุบัน ซึ่งตั้งอยูทายพระราชวังเดิม
และมีอยูกอนแลว
กุฎีเจาเซน หรือกุฎีหลวง บางที่เรียกวา กะดีบน ในอดีตตั้งอยูบริเวณปากคลองมอญ บน
ที่ดินซึ่งไดรับพระราชทานจากรัชกาลที่ 1 ปจจุบันหลังการเวนคืนที่ดินถูกยายไปอยูถนนพรานนก
แขวงบานชางหลอ
กุฎีเล็ก หรือมัสยิดหลวง ปจจุบันคือมัสยิดอัลซอลิซซุนนะฮ ตั้งอยูปากคลองบางกอก
นอย เปนชุมชนมุสลิมฝายสุหนี่
กุฎีกลาง หรือกุฎีลาง ภายหลังเปลี่ยนเปนกะดีเจริญพาศน ซึ่งเปนชุมชนแรกของกลุม
ชาติพันธุเปอรเซียหลังอพยพจากอยุธยามาอยูกรุงธนบุรี
กะดีโตะหยี
หรือกุฎีขาว ศาสนสถานของมุสลิมสุหนี่ ตั้งอยูริมคลองบางหลวง
ฝงตะวันออก ปจจุบันคือมัสยิดบางหลวง โดยมี กุฎีแดง ตั้งอยูในชุมชนเดียวกัน กลาวไวใน
งานวิจัย ชุมชนทองเที่ยวยั่งยืน ยานกุฎีจีนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เขตธนบุรี วา เดิมสรางเปนอาคาร
ไม ท าสี แ ดง เรี ย กว า “กุ ฎี แ ดง” แต ต อ มาเกิ ด การชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม จึ ง มี ก ารสร า งขึ้ น มาใหม 63
ภายหลังชาวบานไดยุบกะดีแดงมารวมกับที่กะดีขาว หรือมัสยิดบางหลวง
กุฎีนอก หรือกะดีปลายนา ชุมชนแขกเจาเซ็นที่ตั้งอยูริมคลองวัดพลับในสวนที่เดิมเคย
เปนปลายนาหลวงในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ซึ่งชาวบานเรียกวา ปลายนา ปจจุบันกะดี
ปลายนาเปลี่ยนชื่อเปน มัสยิดดิลฟลลาห
กะดีบานสวน
ตั้ ง อยู ริ ม คลองบางหลวงแถบวั ด ใหม ท อ งคุ ง หรื อ วั ด เวฬุ ร าชิ น
ปจจุบันคือ มัสยิดสวนพลู สวนกะดีอีกแหงหนึ่งทางฝงธนฯ ที่อยูในยานสวนพลู แตปจจุบันรื้อไป
หมดแลวชาวบานเรียกวา กะดีเขียว กุฎีเขียว หรือพวกโปะเขียว เปนชุมชนเดิมตั้งอยูริมคลองบาง
หลวงหรือคลองบางกอกใหญใกลยานตลาดพลู ชุมชนนี้ไดสลายไปพรอม ๆ กับที่การเวนคืนที่ดิน
เพื่อตัดถนนอินทรพิทักษ และสรางสะพานเนาวจําเนียรขามคลองบางกอกใหญภายหลัง ตามที่ ศิริ
63

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม,มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, การศึกษาองค
ความรูและแนวทางการพัฒนาการทองเทีย่ วแบบยัง่ ยืน ยานกุฎีจีนและพื้นที่เกี่ยวเนือ่ ง เขตธนบุรี,
2550 : 26.
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ศักดิ์ คุมรักษา กลาวถึงชุมชนนี้ใน “คนฝงธนฯ” จากหนังสือ ธนบุรี วามุสลิมกลุมนี้แยกออกมา
จากพวกสุเหราสวนพลู ออกไปตั้งชุมชนกุฎีเขียวหรือโปะเขียวติดฝงคลองบางหลวง หลังจากแนว
ถนนและสะพานผากลางสุสานและสุเหรา ชาวกุฎีเขียวจึงตองแยกยายกลับมายังชุมชนเดิม64
ธนบุรีจึงเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมของคําวา “กะดี” ไดอยางชัดเจน และปรากฏศาสน
สถานของมุสลิมที่ใชคําเรียกนําดวยคําวา “กะดี” ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีมากถึง 9 แหง โดยสาม
แหงเปน “กะดี” ของแขกเจาเซ็น
“สามกะดี-สี่สุเหรา” ชุมชนแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรี
หลั ง จากที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลก (รั ช กาลที่ 1) ทรงสถาปนากรุ ง
รัตนโกสินทรขึ้นในป พ.ศ. 2325 และทรงยายศูนยกลางการปกครองขามฟากจากฝงตะวันตกไป
ทางฝงตะวันออก
การยายราชธานีในครั้งนี้ มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบนที่ดินบนสองฝงแมน้ําเจาพระยา
ในสังคมธนบุรี แขกเจาเซ็นไดเริ่มตั้งชุมชนพรอมศาสนสถานของตนขึ้นเปนครั้งแรกบนที่ดินที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานใหดังที่ ชาตรี
นนทเกษ กลาวถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงสังคมในสมัยรัตนโกสินทรเวลานั้นที่มีอิทธิพลตอสังคม
แขกเจาเซ็นซึ่งเกิดขึ้นเปนครั้งแรกวา
ภายหลังการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนโบราณราชประเพณี
2328 (กรมศิลปากร,2525 : 32-46) ตําแหนงจุฬาราชมนตรี ไดถูกรื้อฟนขึ้นอีกครั้งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งทานกอนแกวไดถือครองตําแหนงดังกลาว
และเปนระยะเดียวกันกับการกําเนิดขึ้นของกุฎีเจาเซ็น ศาสนสถานแหงแรกของมุสลิมชีอะห โดย
ท า นจุ ฬ าราชมนตรี (ก อ นแก ว ) ได รั บ พระราชทานที่ ดิ น ผื น หนึ่ ง ริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยาฟาก
ตะวั น ตก ระหว า งคลองวั ด อรุ ณ ราชวราราม (วั ด แจ ง ) กั บ คลองมอญ หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า “ที่
นครบาล” เนื่องจากเคยเปนที่ตั้งกรมนครบาลเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานี ที่ดินพระราชทาน
ดังกลาว นอกจากเปนที่ตั้งศาสนสถานแลวยังเปนแหลงที่อยูอาศัยตั้งบานเรือนของสังคมมุสลิม
ชีอะหบางสวน65
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ศิริศักดิ์ คุมรักษา, “คนฝงธนฯ,” ธนบุรี , (สิงหาคม 2542) :152.
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ชาตรี นนทเกษ, อากาหยีก่ บั กุฎีเจริญพาศน, 13.
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การตั้งศาสนสถานของแขกเจาเซ็นมีขึ้นครั้งแรกหลังจากเสร็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานที่ดิน
ให แ ก พระยาจุ ฬ าราชมนตรี (ก อ นแก ว ) ตามปรากฏในบั น ทึ ก ลายมื อ ฉบั บ ของพระยา
จุฬาราชมนตรี (สัน) วา

ภาพที่ 8 ขบวนพยุหยาตราชลมารค แสดงชุมชนแขกเจาเซ็นใน “ที่ดินพระราชทาน”
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกยไดบรมราชาภิเศกเปนพระเจาแผนดิน จึง
ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งขุนปองพลขันธ กอนแกว เปนพระยาจุฬาฯ โดยไดทรงคุนเคย
ในพระองคมาตั้งแตครั้งกรุงศรีอยุธยายังดํารงอยู ครั้นทานไดรับบรรดาศักดิ์เปนพระยาจุฬาฯ ขึ้น
แลว ทานก็ถวายบุตรหญิงของทานที่ชื่อ (หงษ) เปนเจาจอมพรอมกันกับเจาพระยาอรรคมหา
เสนา (บุนนาก) ถวายบุตรหญิงของทานที่ชื่อวา (ตานี)...
...แลวตอมาทานพระยาจุฬาฯ จึงไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานที่เพื่อสําหรับไดทําบุญ
ในสาศนา พระบาทสมเด็ จ พระเจ า แผ น ดิ น จึ ง โปรดเกล า ฯ พระราชทานที่ ตํ า บลซึ่ ง ใกล กั บ
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พระราชวังพระเจากรุงธนบุรีฝงตวันตก ในเวลานั้นที่เรียกกันวาที่นครบาล การที่เรียกที่นครบาล
นั้นขาพเจาคิดวาคงจะเปนกระทรวงนครบาลครั้งกรุงธนบุรีจะตั้งอยูที่น66ี่

พระยาจุ ฬ า (ก อนแก ว ) ผู เ ปน จุ ฬ าราชมนตรีใ นรั ช กาลที่ 1 ไดรั บพระราชทานที่ดิ น
สําหรับชุมชนตนพรอมกับสรางศาสนสถานหลังแรกขึ้น เรียกวา กระฎีเจาเซ็น หรือกุฎีหลวง ตั้งอยู
ริมฝงเจาพระยาเหนือวัดอรุณฯ บริเวณปากคลองมอญ
การที่ไดรับพระราชทานที่ดินในบริเวณดังกลาว ทําใหมองเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ชุมชนแขกเจาเซ็นกับราชสํานักสยามที่มีความสัมพันธมาแตครั้งอยุธยา และทําใหชุมชนแขกเจา
เซ็นเปนปกแผนขึ้นจากนั้นมา

ภาพที่ 9 กุฎีหลวง หรือ กุฎีเจาเซ็น (อาคารหลังเดิม)
ทีม่ า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

66

พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), ตนฉบับลายมือ, ความทรงจําของทานพระยาจุฬาราชมนตรี
[สัน], 27-28.
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บันทึกลายมือฉบับดังกลาว ยังกลาวถึงการสรางกระฎีเจาเซ็นขึ้นในครั้งนั้น จนแลวเสร็จ
จึงไดยกครอบครัวเครือญาติจากชุมชนเดิมในคลองบางกอกใหญมารวมกันที่ “กะดี” ของตนเอง
รวมถึงการการจัดการเกี่ยวกับพิธีมะหะหร่ําขึ้น โดยสราง “เครื่องแห” ในพิธีเจาเซ็นขึ้นใหม เพื่อให
กิจในพิธีดังกลาวไดเกิดขึ้นพรอมกันในศาสนสถานของตนเองตั้งแตนั้นสืบตอมา
หลังจากที่พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ไดสรางศาสนสถานของตนเปนที่แลวเสร็จ
จนเปนปกแผนมั่นคงแลว ศาสนสถานหรือกะดีในชุมชนแขกเจาเซ็นหลังตอมาก็เกิดขึ้นในตอน
ปลายรัชกาลที่ 1 โดยชาตรี นนทเกษ เขียนถึงกะดีหลังที่ 2 ของชุมชนแขกเจาเซ็นไววา หลังจากที่
พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ถึงอนิจกรรมลงเมื่อปลายรัชกาลที่ 1 สันนิษฐานวา ทานอากาหยี่
ผู เ ป น น อ งชายของท า นจุ ฬ าราชมนตรี (ก อ นแก ว ) ได รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ขึ้ น เป น
จุฬาราชมนตรีทานตอมา จึงไดสรางกะดีขึ้นเปนหลังที่ 2 บนที่ดินที่เปนชุมชนของตนเองในคลอง
บางกอกใหญแหงนั้น โดยเรียกกะดีที่สรางขึ้นใหมในครั้งนี้วา “กะดีลาง” โดย ชาตรี นนทเกษ
กลาวไวในกําเนิดกุฎีลาง วา
การตั้งมั่นในภูมิลําเนาเดิมของทานอากาหยี่นี่เอง ไดเปนจุดเริ่มตนของการสรางกุฎีเจาเซ็น
ขึ้นอีกแหงหนึ่ง ริมฝงคลองบางกอกใหญ ฟากตะวันตก ชาวบานแยกเรียกกุฎีเจาเซ็นทั้งสองวา กุฎี
บน และ กุฎีลาง สันนิษฐานวาไดกําหนดใหพระราชวังเดิมเปนเกณฑ ดวยเหตุที่กุฎีเจาเซ็นของ
ทานกอนแกวอยูเหนือพระราชวังเดิม และกุฎีเจาเซ็นของทานอากาหยี่อยูใตพระราชวังเดิมลงมา
นอกจากนี้กุฎีบนยังมีชื่อเรียกวา กุฎีหลวง อีกชื่อหนึ่ง คงดวยถือเอาที่ดินที่ไดรับพระราชทานเปน
เกณฑนั่นเอง67

หลังจากเกิดกะดีลางเปนแหงที่ 2 แลว ในเวลาตอมาจึงเกิดกะดีที่ 3 ขึ้นตามสํานึกรวม
จากความเปนกลุมอาชีพเดียวกัน ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน เรียกวา กุฎีปลายนา หรือกะดีนอก เปน
กะดีแหงที่ 3 และในป พ.ศ. 2479 หรือประมาณ 70 ป ที่ผานมาในชุมชน “แขกเจาเซ็น” จึงได
ตั้งศาสนสถานอีกหลังหนึ่งในนาม “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ที่ไมไดถูกเรียกวา “กะดี” ขึ้น จนเปน
ที่มาของสํานวนปากในชุมชนแขกเจาเซ็น วา “สามกะดี-สี่สุเหรา”
ความเป น มาของศาสนสถานทั้ ง สี่ ที่ ป รากฏอยู ใ นชุ ม ชนแขกเจ า เซ็ น ทุ ก วั น นี้ ต า งมี
ความสัมพันธในเชิงประวัติศาสตรและทางเครือญาติตอกัน ที่สําคัญคือมีการรวมวัฒนธรรมใน
รูปแบบของพิธีกรรมเหมือนกัน
67

ชาตรี นนทเกษ, อากาหยีก่ บั กุฎีเจริญพาศน, 18.
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“สามกะดี-สี่สุเหรา” เปนคําเรียกที่มีนัยแสดงออกถึงความสัมพันธทางสังคม ความเปน
เครือญาติ อัตลักษณในวัฒนธรรม ประเพณี และรวมถึงรูปทรงและความหมายในศาสนสถานของ
พวกตน คําดังกลาวยังสื่อถึงพื้นที่ทางวัฒนธรรมในสังคมธนบุรีที่ประกอบดวยศาสนสถาน 4 แหง
โดยสามแหงถูกเรียกวา “กะดี” ที่เปนอัตลักษณทางภาษาของตนที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาสืบจน
ปจจุบัน ไดแก กุฎีหลวงหรือกุฎีบน กุฎีกลาง กุฎีลาง หรือกุฎีเจริญพาศน กุฎีนอก หรือกุฎีปลาย
นาที่ปจจุบันเปลี่ยนเปนมัสยิดดิลฟลลาห และรวมถึง สุเหราผดุงธรรมอิสลาม หรือที่จดทะเบียน
ในนาม มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ที่แมไมอาจรักษาอัตลักษณเดิมของคําวา “กะดี” ใหคงอยูก็ตาม
ดวยเหตุนี้เอง ความหมายของคํา “สามกะดี-สี่สุเหรา” จึงไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึง
จํานวนศาสนสถานในชุมชนของแขกรวมวัฒนธรรมเทานั้น หากแตมีนัยอื่นแฝงอยูดวย
กุฎีเจาเซ็น หรือกุฎีหลวง : “กะดี” แรกของแขกเจาเซ็น
ในสมัยรัตนโกสินทรราวหลังป พ.ศ. 2328 แลว ชุมชนแขกเจาเซ็นจึงเริ่มมีการปลูกสราง
อาคารศาสนสถานของพวกตนเปนการถาวรขึ้นทางยานฝงธนฯ ภายใตพระบรมราชูปถัมภใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ชาตรี นนทเกษ กลาวถึงเรื่องการอพยพ
และการตั้งถิ่นฐานของพวกแขกเจาเซ็น ใน อากาหยี่กับกุฎีเจริญพาศน วา
..ภายหลังการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนโบราณราชประเพณีใน
ป 2328 (กรมศิลปากร, 2325 : 32-46) ตําแหนงจุฬาราชมนตรีไดถูกรื้อฟนขึ้นอีกครั้งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งทานกอนแกวไดถือครองตําแหนงดังกลาว
และเปนระยะเดียวกับการกําเนิดขึ้นของกุฎีเจาเซ็น ศาสนสถานแหงแรกของมุสลิมชีอะห โดยทาน
จุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ไดรับพระราชทานที่ดินผืนหนึ่งริมฝงแมน้ําเจาพระยาฟากตะวันตก
ระหว า งคลองวั ด อรุ ณ ราชวราราม (วั ด แจ ง ) กั บ คลองมอญ หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า “ที่ น ครบาล”
เนื่องจากเคยเปนที่ตั้งกรมนครบาลเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานี...68

68

เรื่องเดียวกัน, 13.
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ภาพที่ 10 กุฎีหลวง (ปจจุบนั ) ตั้งอยูบ นถนนพรานนก บางกอกนอย
กุฎีเจาเซ็น ที่ถูกกลาวถึงวา พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว)69 ไดรับพระราชทานที่ดิน
จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ตั้งอยูทางฝงธนบุรีเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาแรกเริ่มของกรุงรัตนโกสินทร (หลังป พ.ศ. 2325) เปนเวลาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกทรงเริ่มปฏิรูปบานเมืองอีกครั้งหนึ่งหลังจากกรุงธนบุรีสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2325 โดยนํา
แบบแผนการปกครองของราชสํานักอยุธยากลับมาใชเต็มรูปแบบ พระมหากษัตริยพระราชทาน
ชั้นยศแกขุนนางตามแบบแผนของกรุงเกา มีผลใหขุนนางเดิมครั้งกรุงศรีอยุธยาสวนหนึ่งมีโอกาส
ไดกลับเขามารับใชราชการงานราชสํานักอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงพระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ที่
เคยรับราชการตั้งแตครั้งกรุงเกา ไดสืบเนื่องงานราชการตอมาในกรุงธนบุรีและไดรับความไววาง
พระทัยจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ใหเขารับราชการตอมาในงานพระ
คลังในตําแหนง จุฬาราชมนตรี คุมการคาฝายกรมทาขวา อันหมายถึงตําแหนงจุฬาราชมนตรีคน

69

พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) : ขุนนางเชื้อสายแขกเจาเซ็น ในตอนปลายกรุงศรี
อยุธยาเปนขุนปองพลขันธ เขารับราชการในกรุงธนบุรีในตําแหนงหลวงศรีเนาวรัตน และรับ
ราชการในกรุงรัตนโกสินทรในตําแหนงจุฬาราชมนตรี ซึ่งเปนตําแหนงที่สืบทอดตอจาก พระยา
จุฬาราชมนตรี (เชน) ผูเปนบิดา
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แรกของกรุงรัตนโกสินทรดวย จึงเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหชุมชนแขกเจาเซ็นมีความเปน
ปกแผนมากขึ้นเปนลําดับ นับแตไดรับพระราชทานที่ดินใหสรางศาสนสถานของตนที่เรียกวา กุฎี
เจาเซ็น เปนตนมา
พวกแขกเจาเซ็นกลาวถึง “กุฎีเจาเซ็น” ของตน ที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา เหนือวัด
อรุณฯบริเวณปากคลองมอญแหงนี้ในหลายชื่อเรียก ซึ่งมีที่มาตางกันออกไป เชน กุฎีหลวง กุฎี
ปากคลองมอญ และกุฎีบน หรือบางครั้งยังเรียกอยางคุนเคยวา “บานบน” ก็มี
กุฎีหลวง เปนการเรียกตามที่ศาสนสถานดังกลาวสรางบนที่ดินที่พระยาจุฬาราชมนตรี
(กอนแกว) ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
สวนที่เรียกวา กุฎีปากคลองมอญ เพราะทําเลที่ตั้งของศาสนสถานแหงนี้ตั้งอยูบริเวณปากคลอง
มอญ โดยหันหนาประชิดติดกับแมน้ําเจาพระยาเปนสําคัญ สวนที่เรียกวา กุฎีบน หรือบานบน เปน
คําเรียกที่บอกถึงที่ตั้งของกุฎีแหงนี้ ที่อยูตําแหนงดานบน หรือเหนือกะดีแหงอื่นของพวกเจาเซ็นที่
สรางตอมาที่หลัง
อยางไรก็ตาม กุฎีแหงแรกของแขกเจาเซ็นที่เกิดขึ้นใหมหลังป พ.ศ. 2328 เปนรากฐาน
สําคัญของการตั้งชุมชนแขกเจาเซ็นในเวลานั้นจนสืบมาอีกกวา 150 ปจนหลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแกชุมชนแขกเจาเซ็นแหงนี้
กุฎีเจริญพาศน หรือกุฎีกลาง : บานลางของแขกเจาเซ็น
แม กุฎีเจาเซ็น หรือกุฎีหลวง จะเปนศาสนสถานแรกของแขกเจาเซ็นที่สรางขึ้นในสมัย
รัตนโกสินทร แตความเปนชุมชนของแขกเจาเซ็นหาไดเกิดขึ้นพรอมกับศาสนสถานนั้นไม ชุมชน
แรกของแขกเจาเซ็นในสมัยธนบุรีเกิดขึ้นหลังอพยพลงมาจากกรุงศรีอยุธยาคราวเสียกรุง ฯ ในป
พ.ศ. 2310 แลว มีการตั้งรกรากกันเปนชุมชนริมน้ําคลองบางหลวงอยูกอนแลวในยานที่ไมไกลจาก
พระราชวังของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมากนัก
ชุมชนแรกเริ่มของแขกเจาเซ็นในธนบุรีอยูบริเวณพื้นที่ต่ําจากวัดหงสารามลึกเขาไปตาม
แนวคลองบางกอกใหญ โดยพิจารณาจากวัดวาอารามรวมถึงสถานที่สําคัญหลายแหงที่มีอยูกอน
หนานี้ทางฝงเหนือของคลองบริเวณเดียวกัน (ฝงที่ตั้งพระราชวังของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี)
สถานที่สําคัญตั้งเรียงรายตามแนวคลองบางกอกใหญนับจากปอมวิไชยประสิทธิ์ หรือปอมเมือง
บางกอกฝงตะวันตกที่อยูตอกับวัดทายตลาด หรือวัดโมลีโลกยาราม เปนวัดเกาในสมัยอยุธยา
แนวปากคลองคูเมืองเดิมฝงตะวันตกที่ขุดขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ตอดวยชุมชนมุสลิม
ที่มัสยิดตนสน หรือกุฎีใหญ อันเปนชุมชนเกาแกของมุสลิมในธนบุรีที่มีอยูตั้งแตสมัยอยุธยา
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ภาพที่ 11 กุฎีกลาง หรือกุฎีเจริญพาศน (อาคารหลังเดิม)

ภาพที่ 12 กุฎีเจริญพาศน หรือกะดีลาง (ปจจุบัน)
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แนวเขตของชุมชนแขกที่กุฎีตนสนตั้งอยูประชิดติดกับที่ดินของวัดหงสรัตนาราม สุดแนว
ที่ดินของวัดหงส ฯ เปนที่อยูของชาวบานที่อาศัยรายรอบวัดจนกระทั่งถึงชุมชนแขกเจาเซ็นซึ่ง
ภายหลังตอมาเมื่อมีการสรางกุฎี (กะดี) ขึ้น จึงเรียกชุมชนตนวา บานลาง หรือกุฎี (กะดี) ลาง
หลังจากที่พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) จุฬาราชมนตรีแรกของกรุงรัตนโกสินทรได
สรางกุฎีเจาเซ็นในที่ดินที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่
1) แลว แขกเจาเซ็นสวนหนึ่งไดยายไปรวมกันที่กุฎีแหงใหม ขณะที่บางสวนยังคงอยูรวมกันใน
ชุมชนเดิมของพวกตน จนชวงปลายรัชกาล 1 หลังจากพระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ถึงแก
อนิจกรรม ทานอากาหยี่ผูเปนนองชายไดขึ้นดํารงตําแหนงเปนจุฬาราชมนตรีตอมา จึงไดสรางศา
สนสถานของพวกตนขึ้นในธนบุรีเปนแหงที่ 2 เรียกกันในเวลานั้นวา บานลาง หรือกุฎีลาง
บานลาง หรือกุฎีลาง ถูกสรางขึ้นเปนกะดีแหงที่สองในที่ดินที่รวมตัวกันเปนชุมชนในตน
กรุงธนบุรีเปนครั้งแรก ชุมชนแขกเจาเซ็นในเวลานั้นนาจะเปนชุมชนเรือนแพที่ปลูกบานเรือนของ
พวกตนอาศั ย อยู ริ ม น้ํ า เป น สํ า คั ญ กะดีที่ ส รา งขึ้ น ในเวลาต อ มาจึ ง ตั้ง อยู ไม ไ กลจากริ ม คลอง
บางกอกใหญมากนัก อีกทั้งการตั้งกะดีของพวกตนยังใหความสําคัญกับเสนทางน้ําเปนหลัก
อยางไรก็ดี กะดีแหงที่สองนี้เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ไมหางจากการสรางกุฎีเจาเซ็นแหงแรก
มากนัก ดังที่ ชาตรี นนทเกษ กลาวใน อากาหยี่กับกุฎีเจริญพาศน วา
...การตั้งมั่นในภูมิลําเนาเดิมของทานอากาหยี่นี้เอง ไดเปนจุดเริ่มตนของการสรางกุฎีเจา
เซ็นขึ้นอีกแหงหนึ่ง ริมฝงคลองบางกอกใหญฟากตะวันตก ชาวบานแยกเรียกกุฎีเจาเซ็นทั้งสอง
วา กุฎีบน และ กุฎีลาง สันนิษฐานวาไดกําหนดใหพระราชวังเดิมเปนเกณฑ ดวยเหตุที่กุฎีเจา
เซ็นของทานกอนแกวอยูเหนือพระราชวังเดิมและกุฎีเจาเซ็นของทานอากาหยี่อยูใตพระราชวัง
เดิ มลงมา นอกจากนี้กุ ฎีบ นยั ง มีชื่ อ เรียกวา กุ ฎีห ลวง อีก ชื่อ หนึ่ง คงดว ยถือ เอาที่ดิน ที่ไ ดรั บ
พระราชทานเปนเกณฑนั่นเอง...70

กุฎีเจาเซ็นหลังที่สองที่สรางขึ้นโดยพระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) นี้ ถูกเรียกวากุฎี
ลาง ดวยวิธีเรียกที่กําหนดเอาศูนยกลางการปกครองของกรุงธนบุรี หรือพระราชวังเดิมเปนตัวแบง
โดยเรียกเปน “บานบน” คูกับ “บานลาง” หรือ “กุฎีบน” คูกับ “กุฎีลาง” นอกจากชื่อกุฎีลางหรือ
บานลางแลวแขกเจาเซ็นยังเรียกกุฎีแหงนี้ในชื่ออื่นที่แตกตางจากที่กลาวมาแลว ไดแก “กุฎีกลาง”
ซึ่งเปนการเรียกในเวลาตอมาหลังจากมีกุฎีแหงที่สามเกิดขึ้นในชุมชนแลว
70

ชาตรี นนทเกษ, อากาหยีก่ ับกุฎีเจริญพาศน, 18.
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ชื่อเรียกหลัง สุดของกะดีแหง นี้เกิดขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกล าเจ า อยูหัว
(รัชกาลที่ 6) ทรงดําเนินการสรางสะพานชุด “เจริญ” ขึ้นในรัชกาลของพระองคใหสอดคลองกับ
แนวคิดของพระบรมราชชนกหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ที่ทรง
สรางสะพานชุด “เฉลิม” โดยหนึ่งในสะพานชุด “เจริญ” ที่ถูกสรางขึ้นในชวงเวลานั้นอยูทางฝงธนฯ
ไดแก “สะพานเจริญพาศน 33” เพื่อขามคลองบางกอกใหญบริเวณที่ใกลกับสถานที่ตั้งกุฎีลางของ
พระยาจุ ฬ าราชมนตรี (อากาหยี่ ) แห ง นี้ หลั ง จากนั้ น มี ผ ลให ชื่ อ ของกะดี แ ขกเจ า เซ็ น แห ง นี้
เปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งในชื่อที่เปนทางการตอมาวา กุฎีเจริญพาศน และใชเรียกมาจนถึงปจจุบันนี้
ตามที่ ชาตรี นนทเกษ กลาวถึงใน อากาหยี่กับกุฎีเจริญพาศน วา นับแตไดมีการสรางสะพาน
เจริญพาสน 33 ขึ้นแลว ชื่อของสะพานไดถูกผนวกเขากับชื่อของกุฎีลางและใชเปนชื่อทางการใน
ลําดับตอมาวา กุฎีเจริญพาศน จนถึงทุกวันนี้
กุฎีนอก หรือกุฎีปลายนา : “กะดี” สุดทายของแขกเจาเซ็น
กุฎีนอก หรือกุฎีปลายนา เปนกะดีแหงสุดทายที่เกิดขึ้นในสังคมธนบุรี ปจจุบันตั้งอยูบน
แนวถนนอิสรภาพ ฝงธนฯ เชนเดียวกับที่อื่น ในอดีตกุฎีปลายนาเปนชุมชนของแขกเจาเซ็นทีร่ วมตัว
จากผูคนรวมวัฒนธรรมและรวมอาชีพจากสังคมอยุธยา
แขกเจาเซ็นกลุมนี้สวนใหญดํารงชีพดวยการคาขายทางน้ํา โดยอาศัยเรือขนาดกลาง
เปนที่รวบรวมสินคานานาชนิดที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เชน เครื่องใชไมสอย ภาชนะในครัวเรือน
ประเภทถ ว ยชามหลากชนิ ด ออกเร ข ายล อ งตามลํ า น้ํ า คู ค ลองสายสํ า คั ญ เพื่ อ ค า ขายสิ น ค า
เหลานั้นมาตั้งแตสมัยอยุธยาแลว ผูคนในสังคมอยุธยาเรียกอาชีพของแขกกลุมนี้วา “พวกเรือ
เครื่องเทศ”
คนกลุ ม ที่ มี อ าชี พ เรื อ เครื่ องเทศนี้ ส ว นใหญจ ะเปน มุสลิ ม หรือ แขกจากอยุธ ยา ซึ่ง มี
ความสัมพันธทางเครือญาติกับแขกเจาเซ็นกลุมอื่น ๆ ในธนบุรี หากแตวาเปนแขกกลุมหลังที่
อพยพมาตั้งรกรากในธนบุรี ทั้งนี้เพราะอาชีพดังกลาวไมจําเปนตองตั้งชุมชนเปนหลักแหลง จึงทํา
ใหชุมชนแหงนี้เกิดขึ้นลาชากวาชุมชนแขกเจาเซ็นกลุมอื่นที่กลาวถึงในตอนแรก
การที่เรียกศาสนสถานแหงนี้วา กุฎีนอก นั้น มีขอสันนิษฐานวาในอดีตกะดีดังกลาว
ตั้งอยูหางจากแหลงอื่น แมจะอยูในบริเวณที่ไมไกลจากกันมากนัก สวนอีกชื่อหนึ่งที่เรียกวา “กุฎี
ปลายนา” ส.พลายนอย เขียนไวในบทความ เรื่อง “ทําไม...ตองสถาปนากรุงธนบุรี” ใน วารสาร
ศิลปวัฒนธรรม วา
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...เคยอานพบเรื่องของตนตระกูลสุนทรโรหิต วา บรรพบุรุษคนหนึ่งเคยเปนทหารของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช และเคยรับหนาที่ปลูกขาวทํานาที่ฝงธนบุรี ตนนาเริ่มตั้งแตสวนอนันตไป
จนถึง ที่เรียกกัน วา ปลายนา ซึ่ งมีกุฎี เจา เซ็น ที่เรียกกันวา กุฎีปลายนา บริ เวณนั้น เคยมีศาลา
สี่เหลี่ยม พื้ นเตี้ย ตามคําบอกเลา วา ตนนาคือสวนอนัน ตก็มีศาลาแบบเดียวกัน นี้ เปนศาลาที่
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสด็จไปประทับทอดพระเนตรการทํานาปลูกขาว...71

ภาพที่ 13 กุฎีนอก หรือ กะดีปลายนา
กุฎีนอก หรือกุฎีปลายนา เปนศาสนสถานของชุมชนแขกเจาเซ็นหลังสุดทายที่เกิดขึ้น
โดยยังคงเรียกวา “กะดี” เชนเดียวกับแหงอื่นกอนหนานี้ แมจะไมปรากฏหลักฐานถึงวันเวลาของ
การสรางหรือรวมตัวของผูคนกลุมดังกลาว หากแตมีขอมูลจากคําสัมภาษณตามที่ ศิริศักดิ์ กลาว
วา ตั้งขึ้นเมื่อประมาณรัชกาลที่ 3 ผูสรางกุฎีชื่อ อาดัมอาลี เปนชาวอินเดียจากเมืองลัคเนา ที่มี
ชายแดนติดตอกับประเทศอิรัก ซึ่งเปนศูนยกลางของนิกายชีอะห72 อันเปนชวงเวลาที่แขกเจาเซ็น
กลุมนี้มารวมตัวกันเปนชุมชนในบริเวณดังกลาว
71

ส.พลายนอย, ”ทําไม...ตองสถาปนากรุงธนบุรี,” ศิลปวัฒนธรรม 21, 9 (กรกฎาคม
2543) : 61 - 62.
72
ศิริศักดิ์ คุมรักษา, “คนฝงธน,” ธนบุรี (สิงหาคม 2542) : 154.
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ในคราวที่ทางราชการตองการขยายแนวถนนอิสรภาพเมื่อป พ.ศ. 2480 เปนสาเหตุที่
สําคัญที่ทําใหที่ดินเดิมของกะดีแหงนี้ถูกเวนคืนไปจนเกือบหมด
พ.ศ. 2480 ทางราชการไดเวนคืนที่ดินเพื่อขยายถนนอิสรภาพ (พระเจากรุงธนสาย 2) ซึ่ง
บริเวณถนนที่ขยายใหมนี้ไดล้ําเขามาในที่ดินของสุสานประมาณ 2 เมตรเศษ สวนกุฎีปลายนานั้น
ระเบียงดานหนาไดถูกตัดเปนอาณาเขตถนน พรอมทั้งที่ดินที่ใชเปนที่แหแหนประกอบพิธีกรรม
ที่ดินของกุฎีปลายนาที่ถูกเวนคืนนี้ ทางราชการก็ชดใชใหตามกฎหมายโดยจายเงินใหแกนายชิต
อาดัมอาลี หัวหนากุฎีปลายนาไปเรียบรอย73

แตอยางไรก็ตาม กุฎี (กะดี) หลังปจจุบันของชุมชนแหงนี้ยังคงดํารงอยูและรองรับการ
ประกอบพิธีกรรมของพวกตนมาอยางตอเนื่องยาวนานจนถึงปจจุบันในนามของกุฎีนอก หรือกุฎี
ปลายนา แม ว า ภายหลั ง จะจดทะเบี ย นเป น นิ ติบุ ค คลในชื่ อว า “มั สยิ ดดิ ลฟ ล ลาห ” ก็ ตาม แต
ชาวบานยังคงคุนเคยอยูกับชื่อเดิมมาโดยตลอด
สุเหราผดุงธรรมอิสลาม : “สุเหรา” หนึ่งเดียวในความตาง
ศาสนสถานที่เรียกวา “สุเหรา” แหงแรกของแขกเจาเซ็นเกิดขึ้นหลังจากมีกะดีทั้งสาม
แหงแลว “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ที่ตั้งขึ้นในชุมชนที่กุฎีเจาเซ็น หรือกุฎีบน ยานปากคลองมอญ
ผูสรางตั้งใจอุทิศใหเปนโรงเรียนหรือสถานการศึกษาของชุมชนในนาม “โรงเรียนผดุงธรรมอิสลาม”
โดยนายเพ็ง เมนาคม ตั้งเปนโรงเรียนขึ้นเมื่อวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2479 ตามที่ปรากฏ
ขอความในหนังสือที่ระลึกงานเปดโรงเรียนในคราวนั้นวา ที่ระลึกเนื่องในงานเปดโรงเรียน “ผดุง
ธรรมอิสลาม” อยูหลังกุฎีเจาเซ็น ตําบลวัดเครือวัลย อําเภอบางกอกใหญ จังหวัดธนบุรี ณ วัน
จันทรที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2479 ตรงกับวันที่ 10 เดือนรลหัด74 ฮ.ศ. 135575 โรงเรียนผดุงธรรม
อิสลามตั้งขึ้นบนเจตนารมณของบรรดาบรรพบุรุษในครั้งนั้นเพื่อใหเปนสถานศึกษาของชุมชน เนน
การใหความรูดานวัฒนธรรมและจริยธรรมแกบรรดาเยาวชนหรือลูกหลานรวมวัฒนธรรมเดียวกัน
โรงเรียนผดุงธรรมอิสลามเกิดขึ้นในเวลาที่ชุมชนแขกเจาเซ็นในธนบุรียังขาดสถานที่หรือ
สถาบันเพื่อการเรียนการสอนในเรื่องเหลานั้น อีกทั้งดวยแนวคิดที่แตกตางตอมุมมองของสังคม
73

สุพิทย พรไพบูลย, มูลนิธิดหิ วานเจริญพาศน ธนบุรี (โรงพิมพเสรีบรรณกิจ, 2502), 7.
74
เดือนรลหัด : ชื่อเดือนซุลฮิจญะฮ ที่ 12 ในปฏิทินอิสลาม
75
เพ็ง เมนาคม, ที่ระลึกเนื่องในงานเปดโรงเรียน “ผดุงธรรมอิสลาม” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ดํารงธรรม, 2479), 1.
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แขกเจาเซ็นทั่วไปในเวลานั้น ที่เกิดขึ้นหลังจากการกลับมาจากการจาริกไปยังเมืองกัรบะลาอ ประ
เทศอิรัค76 เพื่อแสวงหาความรูของกลุมบุคคลจากชุมชนแขกเจาเซ็น ที่นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลง
ตอแนวคิดแนวปฏิบัติในชุมชนดั้งเดิม และกอใหเกิดแนวคิดที่ขัดแยงตอกรอบความเชื่อเกาบาง
ประการที่เคยดํารงเปนวิถีปฏิบัติกอนหนานั้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรูปแบบหรือจารีตปฏิบัติใน
พิธีกรรมของแขกเจาเซ็น

ภาพที่ 14 สุเหราผดุงธรรมอิสลาม หลังแรกที่ปากคลองมอญ
ที่มา : หนังสือ ทําบุญยก 40 วัน ทานเมี้ยน ชวงรัศมี
ความขัดแยงทางความคิดที่เกิดขึ้นเปนเหตุใหสถานที่ที่ถูกสรางขึ้นดวยประสงคเพียง
เพื่อเปน “โรงเรียนผดุงธรรมอิสลาม” เทานั้น ตองปรับสถานภาพไปสูการเปน “สุเหรา” ที่เปน
องคกรหลักของชุมชนเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกแหงหนึ่ง โดยเปลี่ยนเจตนารมณจากสถานเพื่อการศึกษา
หาความรู กลายเป น ศาสนสถาน เพื่อรองรับรูปแบบวิถีชีวิตและวั ฒนธรรมของแขกเจา เซ็น ที่
แตกตางจากเดิมภายใตชื่อ “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ในเวลาตอมา ตามที่ นาวาโท สุพาสน สุว
กูล ไดกลาวถึงความเปนมาของชุนชนแขกกลุมนี้ไวใน ประวัติมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม วา
76

กัรบะลาอ : ชื่อเมืองที่อหิ มามฮูเซน (หลานชายของศาสดามุฮัมหมัด) ถูกสังหาร เปน
เมืองศูนยกลางของศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห

66

มัสยิดผดุงธรรมอิสลามเปนมัสยิดที่มีอายุนอยที่สุดในชุมชนไทยชีอะหอิชนาอะชะรี นายเพ็ง
เมนาคม ไดสถาปนามัสยิดนี้ขึ้นเมื่อ วันจันทรที่ 22 กุ มภาพันธ พ.ศ. 2479 ตรงกับวัน ที่ 10 ซุล
ฮิจญะฮ ฮ.ศ. 1355 ในที่ดินหลังวัดเครือวัลยวรวิหาร ตําบลวัดอรุณ อําเภอบางกอกใหญ จังหวัด
ธนบุรี หางจากหลังกุฎีบน (มัสยิดกุฎีหลวงเดิม) ประมาณ 100 เมตร มัสยิดไดกําเนิดขึ้นบนความ
จํ า เป น บางประการ มิ ใ ช เ พราะผู ส ถาปนาต อ งการสร า งชื่ อ เสี ย งให แ ก ต นเองหรื อ สร า งความ
แตกแยกในชุมชนไทยชีอะหอิชนาอะชะรีแตอยางใด
กอนมีมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ชุมชนไทยชีอะหอิชนาอะชะรีมีศาสนสถานอยูเพียง 3 แหง
คือ กุฎีบน กุฎีลาง (บางทีเรียกวา “กุฎีกลาง”) และกุฎีปลายนา (บางทีเรียกวา “กุฎีนอก”) กุฎีทั้ง
สามแหงนี้ตั้งอยูในตําบลเดียวกัน คือตําบลวัดอรุณ อําเภอบางกอกใหญ จังหวัดธนบุรี กุฎีบน
ตั้งอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา ใกลปากคลองมอญ และวัดเครือวัลยวรวิหาร กุฎีลาง หรือกุฎีเจริญ
พาสนในปจจุบัน ตั้งอยูริมฝงคลองบางหลวงปากตรอกวัดหงสรัตนาราม กุฎีปลายนาตั้งอยูในพื้นที่
ที่เปนถนนอิสรภาพในขณะนี้ หางจากดานหลังของกุฎีลางประมาณ 100 เมตร77

กรณีของความตางทางความคิดที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของแขกเจาเซ็น หรือ
พิธีเจาเซ็นภายในชุมชนคนรวมวัฒนธรรมเดียวกัน เปนผลใหเกิดทัศนะที่แปลกแยกจากผูคนกลุม
ใหญและกลายเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดศาสนสถานใหมเปนแหงที่สี่ในนาม “สุเหราผดุงธรรม
อิสลาม” นั้น ในหนังสือเลมเดียวกัน โดย นาวาโท สุพาสน สุวกูล ยังใหภาพความสัมพันธภายใน
ชุมชนของผูคนกลุมแขกเจาเซ็นในเวลานั้นไดชัดเจนมากขึ้น วา
นายเพ็ง เมนาคม และครอบครัว เดิมเปนสัปบุรุษของกุฎีบน ตั้งบานเรือนอยูหนากุฎีบน
ตรงขามหัวมุมกําแพงดานขวามือ เมื่อ พ.ศ. 2468 นายสงา อหะหมัดจุฬา และนายพิน ชาญอุไร
ไดกลับมาจากการเยี่ยมหัสรัตอิหมามฮุเซน อ.78 ณ กัรบะละ ประเทศอิรัค และไดเผยแผความจริง
ใหญาติมิตรไดทราบวา ชีอะหอิชนาอะชะรีจะทําแต “ตะซิยัด”79 ไมได จะตองทํานะมาซ ถือศีล
และอื่น ๆ ที่เปนวายิบดวยโดยเครงครัด ทานเพ็งพรอมดวยลูกหลานหลายคนเชื่อฟง ทั้งๆ ที่นาย
สงาและนายพินมีศักดิ์เปนหลานของทานเอง และพากันทํานะมาซและถือศีลอดโดยเครงครัด ทาน
77

นาวาโท สุพาสน สุวกูล, ”ประวัติสังเขปมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม,” หนังสืออนุสรณพมิ พ
แจกในงานทําบุญ 40 วัน ทานเมี้ยน ชวงรัศมี (โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 2516), 32-33.
78
การเยี่ยมหัสรัตอิหมามฮูเซน อ. : การจาริกเยือนสถานฝงศพของอิหมามฮูเซ็น เมือง
กัรบะลาอ ประเทศอิรัค
79
ตะซิยัด : การแสดงออกถึงการรําลึกถึงการพลีชีวิตของอิหมามฮูเซนในรูปแบบตาง ๆ
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เพ็งไดกลายเปน “นักทํานะมาซ และอานกุรอานหลังนะมาซ” อยางหาตัวจับไดยาก ผูที่เครงครัดใน
นะมาซเหลานี้จะสวมกัฟนี80ยาวเลยหัวเขาในวันอาชูราตามคําแนะนําของนายสงา อหะหมัดจุฬา
ทําใหเกิดขอขัดแยงกันขึ้น เมื่อไมอาจทําความตกลงกันได ทานพ็งกับลูกหลานจึงพากันมาเปนสัป
บุรุษของกุฎีลางตั้งแต พ.ศ. 2469 ครั้นถึง พ.ศ. 2478 ในคืน 10 ของพิธีมุฮัรรัม บุคคลบางคนของ
ทานเพ็งไดตัดผมเกรียนดวยปตตาเลี่ยนเพื่อประกอบพิธีในวันอาชูราแทนที่จะโกนศีรษะตามเดิม
ทําใหเกิดขอขัดแยงกันขึ้น เมื่อไมอาจทําความตกลงกันได ทานเพ็งกับลูกหลานพรอมทั้งผูเคารพ
นับถือทาน ก็พากันกลับมาบานในคืนนั้นเอง
ใน พ.ศ. 2479 นายเพ็ง ไดพิจารณาเห็นวา ถาลูกหลานของทานไมมีศาสนสถานประกอบ
ศาสนกิจเชนนี้สืบไป ยอมเปนการยากที่ลูกหลานของทานจะดํารงความเปน ชีอะหอิชนาอะชะรีอยู
ได ท า นจึ ง ตั ด สิ น ใจปลู ก สร า งอาคารหลั ง หนึ่ ง ขึ้ น ในที่ ดิ น ของท า นหลั ง กุ ฎี บ น เป น อาคารรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผา หลังคาหนาจั่ว ใตถุนสูง แลวสถาปนาอาคารหลังนี้เปนสุเหราและโรงเรียนผดุงธรรม
อิสลาม เมื่อวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 247981

ภาพดังกลาวสะทอนใหเห็นปญหาและความเปนชุมชนของแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรีที่
มีลักษณะความผูกพันแบบเครือญาติเปนพื้นฐานมาแตแรก การตั้งชุมชนอยูอาศัยจึงเปนรูปแบบที่
ยึดโยงกันและกันแบบสังคมหรือชุมชนขยาย ศาสนสถานที่เกิดขึ้นแตละแหงตั้งอยูในอาณาบริเวณ
เดิมที่ไมหางไกลจากกันมากนักโดยอยูอาศัยรวมกันเปนหมูเปนเหลา และดวยความสัมพันธแบบ
เครือญาติดังกลาวที่แนบแนนโยงชุมชนตอชุมชนเขาดวยกัน เมื่อปญหาหรือความขัดแยงใดๆ
เกิดขึ้นระหวางกันภายในสังคมเครือญาติ ชุมชนก็ยังคงยึดเหนี่ยวอยูไดดวยความผูกพันทางสังคม
ที่เปนพื้นฐานอยูแตเดิม
อยางไรก็ดี สุเหราผดุงธรรมอิสลาม ที่เกิดขึ้นบนความตางตามอัตลักษณคําเรียกวา
“กะดี” จากแหงอื่นของพวกตนในเวลานั้น ยังรวมถึงรูปแบบจารีตปฏิบัติที่เกี่ยวกับพิธีกรรมของ
พวกตนที่เรียกวา พิธีเจาเซ็น ที่คณะของสุเหราผดุงธรรมอิสลามมีขอแตกตางอยูบางประการดวย
อยางไรก็ตาม สุเหราแหงนี้ยังเปนสุเหราที่ตั้งอยูในชุมชนเดิมของพวกตนเชนเดียวกับศาสนสถาน
อื่นๆ จนกระทั่งกรณีรัฐเวนคืนที่ดินของชุมชนในป พ.ศ. 2486 แขกเจาเซ็นทั้งที่กุฎีหลวงและคณะ
ของสุเหราผดุงธรรมอิสลามจึงไดโยกยายทั้ง “กะดี”และ“สุเหรา” ของพวกตนออกไป โดยที่ กุฎี
80

กัฟนี : หรือ กัฟฟาหนี่ ผาขาวที่ใชคลองคอเฉพาะฝายชายขณะรวมพิธเี จาเซ็นในวัน
สุดทาย เปนสัญลักษณของความตาย
81
นาวาโท สุพาสน สุวกูล, ”ประวัติสังเขปมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม,” หนังสืออนุสรณพิมพ
แจกในงานทําบุญ 40 วัน ทานเมี้ยน ชวงรัศมี, 34-36.

68

(กะดี) หลวงยายไปในที่ดินผืนใหมที่ทางราชการจัดสรรใหชดเชย ขณะที่คณะของสุเหราผดุงธรรม
อิสลามไดไปสราง “สุเหรา” ขึ้นใหมในที่ดินสวนบุคคลของเครือญาติพวกพองในยานริมคลองบาง
หลวงที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับที่ตั้งของกุฎี (กะดี) เจริญพาศน อยูกอนแลว

ภาพที่ 15 (สุเหรา) มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม (ปจจุบัน)
ตอมาในป พ.ศ. 2492 “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” จึงไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในนาม
“มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม” เปนศาสนสถานหนึ่งในสี่แหงของชุมชนแขกเจาเซ็น ตามสํานวนปากที่
กลาววา “สามกะดี-สี่สุเหรา”
จะเห็นไดวานิยามความเปน “สามกะดี-สี่สุเหรา” ของแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรีนี้ ถูก
นํามาใชในความหมายที่เชื่อมโยงความสัมพันธทางวัฒนธรรมในศาสนาของแขกเจาเซ็นเปน
เบื้องตน อีกทั้งยังแสดงถึงนัยความเปนเครือญาติของผูรวมวัฒนธรรมเดียวกันอีกดวย ดวยเหตุนี้
ศาสนสถานทั้งสี่แหงของแขกเจาเซ็นที่ถึงแมวาจะมีความตางในคําเรียกอยูบางดวยเหตุผลดังที่
กลาวมา หากวัฒนธรรมของแขกเจาเซ็นทั้งในเรื่องศาสนา ความเชื่อ ประเพณีรวมถึงวิถีชีวิตตางๆ

69

รวมถึงความผูก พั นและความสัมพัน ธทางเครือญาติตางถู กถายทอดผ านผู คนร วมวัฒนธรรม
ภายใตความเปน “สามกะดี-สี่สุเหรา” มายาวนาน
คําวา “กะดี” หายไปจากสังคมธนบุรี
การใชคําวา “กะดี” ในวัฒนธรรมอิสลามเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในสังคมอยุธยา และถูก
นํามาใชจนเปนแบบแผนที่ยอมรับในสังคมธนบุรีและสัมพันธกับการอพยพผูคนหลังป พ.ศ. 2310
แลว เหตุผลใดคําดังกลาวจึงเลือนหายไปจากสังคมไทย ทั้งรูปแบบในการสะกดคํากลับถูกใชใน
รูปอื่นแทน เชน กุฎี กุฏี หรือ กฎี ฯลฯ ที่เปนความหมายของเรือนที่อยูของสงฆ พรอมกับรูปคํา
“กะดี” ก็ถูกกลืนหายไปอยางสิ้นเชิงในทุกวันนี้
ป จ จุ บั น อาจกล า วได ว า คํ า “กะดี ” พบได แ ต เ พี ย งภาษาปากของชาวบ า นตาม
ความคุนเคยที่เรียกกันมาตอเนื่อง หากรูปของการใชกลับพบดวยรูปคําอื่น ๆ ทดแทน
สาเหตุหนึ่งมาจากรูปคําอื่นที่ถูกนํามาใชทั้งคําเฉพาะในวัฒนธรรมอิสลามกลุมแขกเจา
เซ็นที่ถูกบัญญัติใหเขียนในรูปคํา “กะดี” ในความหมายของโรงพิธีธรรมของศาสนาอิสลามฝาย
นิกายเจาเซ็น และรูปคํา กุฎี กะฎี กุฏิ หรือกฏิ ที่หมายถึงที่อยูอาศัยของพระสงฆนั้น ลวนเปนคําที่
นํามาบัญญัติในภายหลัง อีกทั้งตามที่ปรากฏอยูในพจนานุกรมหลายฉบับก็ยังใหความหมายที่
สั บ สน และใช เ ขี ย นรู ป คํ า ที่ ผ สมปนกั น แม ว า คํ า ดั ง กล า วในวั ฒ นธรรมแขกเจ า เซ็ น จะมี นั ย
ความหมายที่ซับซอนกวาก็ตาม อีกทั้งรูปคําดังกลาวยังไมเปนที่แนนอนสามารถหยิบยืมคําหรือ
เสียงที่ใกลเคียงกันมาใชทดแทนกันได
มาในป พ.ศ. 2490 มีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามขึ้นในสมัยรัฐบาล พลเรือตรี
ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ วา
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“มัสยิด” หมายความวาสถานที่ซึ่งอิสลามิกชนมีสิทธิใชเปนที่ประกอบพิธีกรรมตาม
ลัทธิศาสนาอิสลามในวันศุกรเปนปกติ
มาตรา 5 ใหมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลวเปนนิติบุคคล
มาตรา 6 ในการขอจดทะเบียนมัสยิด ใหอิหมาม คอเต็บ บิหลั่นเปนผูขอโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
มาตรา 7 แตละมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนแลว ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งไมนอยกวา
7 คน เรียกวาคณะกรรมการมัสยิด มีหนาที่จัดการทั่วไปในกิจการและทรัพยสินของมัสยิด82
82

สํานักจุฬาราชมนตรี, พระภูมิพลมหาราชกับพสกนิกรมุสลิม, 2530, 88.
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สง ผลให ศ าสนสถานของกลุ ม ชนในวั ฒ นธรรมอิ ส ลามในเมื อ งไทยที่ เ คยกํ า หนดใช
เรียกชื่อนําศาสนสถานเหลานั้นดวยคําที่แตกตางกัน และยังแสดงออกถึงความเปนมาความเปน
ตัวตนที่แตกตางกันนั้น เชน สุเหรา กะดี หรือกุฎี และมัสยิดตางจําตองจดทะเบียนในนาม “มัสยิด”
เพื่อมุงความเปนนิติบุคคลที่กฎหมายหรือพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ รับรองเปนสําคัญ
จนเปนการตื่นตัวของสังคมมุสลิมเกือบทุกพื้นที่ รวมถึงศาสนสถานของเจาเซ็นในธนบุรี
ที่เรียกวา กะดี และศาสนสถานของแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรีที่เรียกวา “กะดี” หรือ “กุฎี” ที่มีอยู
เพียง “สามกะดี” ถูกนําไปจดทะเบียนเปลี่ยนสถานะเดิมของตนจนเกือบสิ้น เชน กะดีเจาเซ็น หรือ
กุฎีหลวง จดทะเบียนเปน มัสยิดกุฎีหลวง กะดีนอก หรือกุฎีปลายนา เปลี่ยนเปน มัสยิดดิลฟล
ลาห สุเหราผดุงธรรมอิสลาม ศาสนสถานลาสุดที่เกิดขึ้นหลังพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ยังจด
ทะเบียนในนาม มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม เมื่อ 9 กันยายน พ.ศ. 2492
ทุกวันนี้คงเหลือเพียงกุฎีเจริญพาศน หรือกุฎีกลางเทานั้นที่ยังคงไมไดจดทะเบียนเปน
มัสยิด คงรักษาอัตลักษณความเปน “กะดี” โดยนามไวไดเพียงแหงเดียว สวนนิยาม “สามกะดี-สี่
สุเ หร า” ของแขกเจา เซ็น กลุมนี้ ยั ง คงรั ก ษาพื้น ที่ท างวัฒ นธรรมรวมกัน อยูทางฝงธนฯ ไวอยา ง
เขมแข็งที่ตางสรางปฏิสัมพันธระหวางกันและดํารงอยูดวยความสัมพันธทางเครือญาติที่มีตอกัน
เปนที่ตั้ง คงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนไวไดอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่สืบทอดตอมา
จนถึงปจจุบัน แมวา คําวา “กะดี” จะสูญหายไปเสนทางของประวัติศาสตรแลวก็ตาม
โครงสรางสังคม “แขกเจาเซ็น” ในพื้นที่ “สามกะดี-สี่สุเหรา”
แมคําวา “กะดี” จะถูกกลืนกลายจนเกือบสูญหายไปจากสังคมธนบุรีในปจจุบัน ทวา
สําหรับชุมชน “แขกเจาเซ็น” ที่อยูทางฝงธนฯ กับคําวา “สามกะดี-สี่สุเหรา” ยังคงเปนสํานวนภาษา
ของ “แขกเจาเซ็น” ที่แสดงความเปนตัวตนรวมกัน แสดงถึงการมีประวัติศาสตรรวม ความสัมพันธ
ทางเครือญาติ สํานึกรวมในศาสนา และความเชื่อความศรัทธาของตน ฯลฯ
การศึกษาโครงสรางสังคม “แขกเจาเซ็น” ในบริบทตาง ๆ ภายในพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่
ถูกเรียกวา “สามกะดี-สี่สุเหรา” ในมิติรอบดานที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณและตัวตนความเปน
“แขกเจาเซ็น” ไดเปนอยางดี
ระบบเครือญาติ “ยาย ยา ตา ปู ลุง ปา นา อา พอ แม พี่ นอง”
เครือญาติในสังคม “แขกเจาเซ็น” ทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” มีลักษณะความเปนสังคม
ครอบครัวแบบครอบครัวขยาย ประวัติความเปนมาของชุมชนสืบยอนไปไดไมนอยกวาสี่รอยป นับ
จากบรรพบุรุษของพวกตนที่เดินทางมาในอยุธยา ดวยเหตุนี้การลําดับญาติภายในชุมชน “แขกเจา
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เซ็น” ทั้ง 4 แหง จึงเชื่อมโยงดวยประวัติศาสตรรวมของชุมชน เห็นไดจากระบบสายตระกูลสําคัญ
2 สายหลักในชุมชนแขกเจาเซ็น ไดแก สาย “บานบน” โดย พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) และ
สาย “บานลาง” โดย พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่)
เจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) พอคาชาวเปอรเซียที่เดินทางเขามาทําการคาใน
สังคมอยุธยาชวงปลายแผนดินสมเด็จพระนเรศวร จนกระทั่งไดเขารับราชการในแผนดินพระเจา
ทรงธรรม (พ.ศ. 2163-2171) และแตงงานกับชาวไทยในสมัยอยุธยาจนสืบสายเครือญาติกันตอมา
เปนบรรพบุรุษชั้นตนของสายเครือญาติทั้ง 2 สาย ระหวาง “สายพี่” และ “สายนอง” ในระหวาง
ชุมชน “สามกะดี-สี่สุเหรา”
ในสมัยรัตนโกสินทร สายเครือญาติทั้ง 2 สาย ทั้ง “สายพี่” หรือ “บานบน” และ “สาย
นอง” หรือ “บานลาง” คือ สายของพระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) เปนผูสรางกุฎีเจาเซ็น หรือกุฎี
บน ขณะที่สาย “บานลาง” โดย พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) ผูเปนนองชาย และเปนผูสราง
กุฎี เจริญพาศน หรือ “บานลาง”
สายสัมพันธที่สําคัญของทั้ง 2 สายนี้ยังปรากฏอยู ไดแกสกุล “อหะหมัดจุฬา” สําหรับผู
ที่สืบเชื้อสายมาทางพระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) หรือ “สายพี่” และสกุล “อากาหยี่” สําหรับผู
สืบเชื้อสายมาทาง พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) ในความเปน “สายนอง” โดยนามสกุล “อหะ
หมัดจุฬ า” ยังเปนนามสกุ ลที่ ได รับพระราชทานในรัชกาลที่ 6 อีก ดว ย ดัง ที่ปรากฏอยูในบัตร
นามสกุลพระราชทาน วา
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามสกุล
อหะหมัดจุฬา (Ahmadchula)
แก
พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) จางวางกรมทาขวา ผูชวยเจากรมกองแสตมป กระทรวงยุติธรรม
เฉกอะหะหมัดเปนตนสกุล เขามาแตแผนดินพระเจาทรงธรรม บุตรหลานรับราชการสืบกันมาจนถึง
พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ในรัชกาลที่ 1 และก็ไดเปนที่พระยาจุฬา ตอๆ กันลงมาคือ จุฬาเถื่อน
ซึ่งภายหลังเปนพระยาวรเทศภักดี เปนบุตรจุฬา (กอนแกว)
บุตรจุฬา (เถื่อน) คือ จุฬา (นาม) ๆ เปนพอจุฬา (สิน) ๆ เปนพอจุฬา (สัน)
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2456
เปนลําดับที่ 371 ในสมุดทะเบียฬนามสกุลพระราชทาน 83
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มูลนิธพิ ระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั , บัตรนามสกุล.
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ลําดับเครือญาติที่ถกู ระบุอยูตามบัตรนามสกุล แสดงใหเห็นถึงความเปนครอบครัวใหญ
ที่สืบสายความสัมพันธทางเครือญาติตอมายาวนาน ทั้งสกุลดังกลาวยังสืบเครือญาติสัมพันธกับ
ฝายสุเหราผดุงธรรมอีกดวย
ขณะเดียวกัน สายกุฎนี อก หรือกุฎีปลายนายังเปนชุมชน “แขกเจาเซ็น” อีกแหงหนึ่งที่
สามารถนับญาติไดสัมพันธกันทั้งโดยประวัติโคตรวงศจากสายพระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) ผูเปน
บิดาของพระยาจุฬาราชมนตรีทั้งสองสายตามทีก่ ลาวมา จึงทําใหเห็นถึงโครงขายความสัมพันธ
ความเปนเครือญาติที่แตละสถานที่ผูกโยงระหวางกันทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” ที่เชื่อมสัมพันธตอกัน
มาหลายชัว่ อายุคน
วัฒนธรรมความเปน “แขกเจาเซ็น” ที่ผสมผสานอยูในสังคมไทยมาอยางยาวนานหลาย
รอยป หากพิจารณาวัฒนธรรมการนับเครือญาติ (kin terms) ในชุมชน “แขกเจาเซ็น” ระหวาง
“สามกะดี-สี่สุเหรา” ที่ปจจุบันถูกกลืนกลายไปกับวัฒนธรรมไทยในฐานะ “วัฒนธรรมหลัก” ของ
สังคม จึงมีสว นที่แสดงออกดวยคําเรียกเครือญาติของทุกครอบครัวในความเปน “แขกเจาเซ็น” จึง
เปนชุดคําเดียวกับวัฒนธรรมไทยโดยทั่วไป
“ยาย ยา ตา ปู ลุง ปา นา อา พอ แม พี่ นอง” เปนคําเรียกญาติทกี่ ลายเปนแบบแผนใน
วัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ทุกวันนี้ ความเปนตัวตนดัง้ เดิมของแขกเจาเซ็นในปจจุบันไดถูกหลอม
รวมจนไมหลงเหลืออัตลักษณในการนับเครือญาติที่แสดงความเปนตัวตนอีก
วัฒนธรรมการนับเครือญาติแบบ “ยาย ยา ตา ปู ลุง ปา นา อา พอ แม พี่ นอง” ของ
“แขกเจาเซ็น” ทีถ่ ูกหลอมรวมจากวัฒนธรรมหลักในสังคมไทยจนไมปรากฏรองรอยวัฒนธรรมเดิม
ของกลุมตน ทั้งวัฒนธรรมดังกลาวไดสูญหายไปจากสังคม “แขกเจาเซ็น” ตั้งแตเมื่อไร และหรือ
หากแตชุด
แมแตระบบการนับญาติเดิมของตนเปนอยางไรจึงไมสามารถสืบคนไดเชนกัน
วัฒนธรรมที่ “แขกเจาเซ็น” รับเขามาใชตามสังคมไทยกลับกลายเปนอัตลักษณที่เกิดขึ้นใหมทที่ ํา
ให “แขกเจาเซ็น” แตกตางจากมุสลิมกลุม อื่นในเรื่องระบบเครือญาติ เชน มุสลิมสุหนี่ซงึ่ สวนใหญ
เปนเชื้อสายแขกมลายูจะมีคํานับญาติของตน เชน ปะ มะ เยอะ กี นิ บัง ฯลฯ ขณะที่ “ยาย ยา ตา
ปู ลุง ปา นา อา พอ แม พี่ นอง” จึงเปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหแขกเจาเซ็นแตกตางจากคนกลุมอืน่ ใน
ความเปนมุสลิมดวย
“ติดหียาย-ปลายหียา” : ระบบการแตงงานแบบ “แตงขามบาน”
สํานวนปากทีว่ า “ติดหียาย-ปลายหียา ” ในอดีตที่ผา นมาเปนวลีทคี่ ุนเคยของชุมชน
“แขกเจาเซ็น” ในพืน้ ทีท่ ั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” มาถวนหนา สวนมากผูทจี่ ะสบถวลีนี้ไดตองมาก
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ดวยประสบการณและยังตองสัมพันธเปน “โคตรเหงา” เดียวกัน คนที่รับฟงจึงไมมีใครกลาปฏิเสธ
วลีดังกลาว ขณะที่ผูคนภายนอกเกือบทุกรายที่ไดยนิ ครั้งแรกเปนตองรูสึก “ปรารูห”ู หรือ
พิพักพิพวนกันทุกราย
คําดังกลาวเปนสํานวนปากแสดงภาพความสัมพันธทางเครือญาติของ “แขกเจาเซ็น” ที่
ผูกพันและเชื่อมโยงตอกันมาหลายชั่วอายุคน ทั้งยังแสดงออกถึงวัฒนธรรมการใชชีวิตคูของสังคม
แขกเจาเซ็นของพวกตนไดเปนอยางดี
ผูชายในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นจํานวนไมนอยที่นยิ มระบบพหุคูครอง (Polygamy) แบบ
ที่เรียกวา “หลายเมีย” มากกวาการใชชวี ติ คูแบบ “เมียเดียว” อีกทั้งยังยอมรับรูปแบบการแตงงาน
ระหวางชุมชนที่เรียกวา “แตงขามบาน” ในระหวางกลุมชนรวมวัฒนธรรม “สามกะดี-สี่สุเหรา” จน
กลายเปนรูปแบบการแตงงานทีพ่ บไดเปนสวนใหญของวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นในอดีต เชน “เด็ก
บานบนมาแตงงานกับเด็กบานลาง” หรือ “ลูกบานกะดีนอกไปเปนเขยสุเหราผดุงธรรมฯ” “สาว
กะดีกลางไปเปนสะใภกะดีบน” ฯลฯ จนกระทั่งกลายเปนแบบแผนของการเลือกคูครองที่เปนเรื่อง
ปกติสําหรับชุมชนแขกเจาเซ็น และมีสวนทําใหความเปนเครือญาติระหวางชุมชนแขกเจาเซ็นทัง้ สี่
แหงแสดงออกผานสํานวนปากชาวบานดังที่กลาวมา
แตหากเปนสํานวนสัปดนของ “คนชอบผวน” ตามวลีคําที่วา “กะดีพอ-กะดอพี”่ ก็ให
ความรูสึกที่ไมตางกันเพราะความที่ “ยาของเธอ ก็เปนยายของฉัน” “ถานับขางพอก็เปนลุง แตถา
นับขางแมเปนแคอา” ผลทีต่ ามมาปรากฏวาผูคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นทัง้ “สามกะดี-สี่สุเหรา”
“ตางก็โคตรเหงาเดียวกันทัง้ สิ้น หากเผลอไปดาวาใคร กระทบกระเทือนกันทัง้ บาง” ฯลฯ
ทางตรงกันขาม หากมีการแตงงาน โดยนําคนภายนอกเขามาเปนเขยหรือสะใภ เชนถา
มีการแตงงานกับ “สุหนี”่ หรือ แตงงานกับ “คนไทย”84 ถึงจะเขารับศาสนาอิสลามแลวอยาง
ถูกตองก็ยังคงถูกสังคมตําหนิ ไมเปนทีย่ อมรับจากสังคมหมูใหญในวัฒนธรรมของตน
กรณีเรื่องการแตงงาน หากเปรียบเทียบระหวางการแตงงานของแขกเจาเซ็นกับ “คน
ไทย” ที่เปลี่ยนศาสนามาเปน “มุสลิม” กับการแตงงานกับ “สุหนี”่ กรณีหลังที่ ”แขกเจาเซ็น”
แตงงานกับ “สุหนี”่ กลับเปนไปไดยากและมีเงื่อนไข ทั้งยังถูกวิพากษวิจารณ รวมถึงคัดคาน หรือ
คําทวงติงจากญาติผูใหญของทัง้ สองฝาย ทั้งนี้เพราะการเลือกคูครองจากมุสลิม “สุหนี”่ ในอดีต
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“คนไทย” : ในความหมายของชุมชนแขกเจาเซ็นในอดีต หมายถึง ผูอยูนอกศาสนา
หรือศาสนิกชนอื่น
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สวนใหญจะมีทัศนคติตอ “แขกเจาเซ็น” ในเชิงลบ โดยเฉพาะกับภาพลักษณของ “พิธีเจาเซ็น” จน
ทําใหปรากฏวาทัง้ มุสลิมสุหนี่และมุสลิมชีอะหตางฝายตางไมสนับสนุนใหมกี ารใชชวี ิตคูรวมกัน
ปจจุบัน การเลือกคูครองของคนหนุมสาวรุนใหมในชุมชนแขกเจาเซ็นมีการปรับตัวใน
เงื่อนไขตาง ๆ สะดวกขึ้นกวาอดีต รวมทั้งการแตงงานขามชุมชนในระหวางบานแบบที่เคยเปน
จารีตของ “แขกเจาเซ็น” แบบเดิมกลับพบไดนอยลง ทั้งยังมีการนําคนจากภายนอกแตงงานเขา
ชุมชนพบไดมากขึ้น และรวมถึงการแตงงานกับ “สุหนี”่ ที่เคยเปนเงื่อนไขในอดีตก็ยังไดรับการ
ยอมรับมากขึน้ ในปจจุบนั
สาเหตุที่พฤติกรรมของผูคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมใน
ชวงเวลาตอมา นาจะมาจากทัง้ ปจจัยภายในและภายนอกสังคม เชน สังคมแขกเจาเซ็นมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
อีกทัง้ “แขกเจาเซ็น” ไมอาจดํารงอยูในสภาพสังคมปดไดอยางเคย
ภาพลักษณตอ “พิธีเจาเซ็น” ของชุมชนไดรับการยอมรับ รวมถึงความรูความเขาใจในหลักการ
ศาสนาของตนที่เพิ่มขึน้ และเปดกวางมากกวาอดีต ปจจัยทีก่ ลาวถึงลวนมีผลตอการปรับเปลีย่ น
วัฒนธรรมการใชชีวิตคูของผูคนในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ตามทีเ่ ปนอยูในปจจุบนั
สัปปุรุษ : พืน้ ที่แสดงความเปนตัวตนของ “แขกเจาเซ็น”
แมคําวา “สามกะดี-สี่สุเหรา” อาจเปนพืน้ ที่ ๆ แสดงออกถึงความเปนชุมชน “แขกเจา
เซ็น” ดานกายภาพ หากแตกลับไมสามารถบงชีถ้ ึงจํานวนสมาชิกความเปน “แขกเจาเซ็น” ทีม่ อี ยู
ในสังคมของตน ขณะที่ความเปนสมาชิกในสังคม “แขกเจาเซ็น” ทุกแหงกลับใหความสําคัญตอ
สถานะของสมาชิกภาพในสังคมดวยความเปน “สัปปุรุษ”
คําวา “สัปปุรุษ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคํา
ดัง กลา ว ว า คนที่เ ปนสัมมาทิ ฐิ, คฤหัสถผูมีศรัทธาในพระศาสนา, คนที่มีความเห็น ชอบตาม
ทํานองคลองธรรม.85 ขณะที่นิยามความหมายของ “สัปปุรุษ”ในชุมชนแขกเจาเซ็นกลับหมายถึง
สถานะภาพความเปนสมาชิกของบุคคลในชุมชนแขกเจาเซ็นแตละแหงที่ผูกพันตอกันและกันดวย
ปฏิสัมพันธในสังคมของตนในทุก ๆ ดาน เชน สัปปุรุษของกุฎีเจริญพาศน หมายถึงสมาชิกความ
เปนแขกเจาเซ็นในสังกัดกุฎีเจริญพาศน ที่จะตองมีปฏิสัมพันธระหวางกันตั้งแตเกิดจนกระทัง่ ถึงบัน้
ปลายของชีวิต
ในทางปฏิบัติ “สัปปุรุษ” ของชุมชนแขกเจาเซ็นทั้งสี่แหง หมายถึงสมาชิกของแตละกะดี
ที่ไมใชเพียงแตการเขารวมพิธีเจาเซ็นในทุก ๆ ปเทานั้น แตยังหมายรวมถึงยังตองสรางปฏิสัมพันธ
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ระหวางตนเองกับสังคมโดยการเขารวมศาสนกิจอื่นในรอบปตามประเพณีของตนตามศักยภาพ
นอกจากนี้ “สั ป ปุ รุ ษ ” ยั ง หมายถึ ง กลไกทางด า นเศรษฐกิ จ ของแต ล ะชุ ม ชนที่ มี ส ว นได รั บ การ
สนับสนุน หรือการบริจาคทางดานการเงินตอชุมชนของตนดวยรูปแบบการ “ไร” หรือ “เรี่ยไร” จาก
“สัปปุรุษ” ของตนเพื่อแสดงออกถึงความเปนสมาชิกของตน
ศาสนสถานทั้งสี่ของแขกเจาเซ็นมีการทํา “ทะเบียนสัปปุรุษ” เพื่อรวบรวมสมาชิกของแต
แหง “สัปปุรุษ” ของชุมชนแตละแหงตางมีสวนรวมสนับสนุนตอชุมชนของตนดวยการบริจาคทรัพย
ผานขั้นตอนการ “เรี่ยไร” หรือที่เรียกกันเพียงสั้น ๆ ในชุมชนของตน วา “ไร” จากอิหมามผูเปน
หัวหนาชุมชนแตละแหงเปนระยะ ๆ ตามกําหนดการงานบุญประเพณีตาง ๆ ในรอบปอีกดวย ทั้งนี้
“ไร” หรือ “เรี่ยไร” อาจรวมถึงการบอกบุญในรูปแบบอื่นที่ไมใชเงิน เชน ความรวมมือ การลงแรง
หรือการมีสวนรวมในบางงานบุญของชุมชนดวยอาหาร หรือผลไม ก็เปนได
“แขกเจาเซ็น” : “มุสลิมชายชอบ” ในสังคมชายขอบ
แขกเจาเซ็นที่เปน “สัปปุรุษ” ตามกะดีและสุเหราที่เขารวมทําบุญตามงานประเพณีของ
ชุมชนในแตละป ประมาณการตามทะเบียนสัปปุรุษของทัง้ “สามกะดี-สี่สุเหรา” มีจํานวนโดยรวม
ประมาณ 2,000-2,500 คน
หากเปรียบเทียบตามสัดสวนของศาสนสถานของมุสลิมในกรุงเทพมหานครที่จด
ทะเบียนรวมทัง้ สิ้น 172 แหง86 โดยมีศาสนสถานเหลานัน้ อยูทางฝงธนฯ ประมาณ 20 แหง ใน
จํานวนดังกลาวเปนศาสนสถานของ “แขกเจาเซ็น” ที่จดทะเบียนเปนมัสยิด 3 แหง และไมจด
ทะเบียนหนึง่ แหง รวมเปน 4 แหง
จากจํานวนมัสยิด 172 แหงในกรุงเทพมหานครดังกลาว หากเทียบกับจํานวนศาสน
สถานเพียงสี่แหงของชุมชน “แขกเจาเซ็น” ทัง้ “สามกะดี-สี่สุเหรา” ทําใหมองเห็นภาพความ
แตกตางระหวาง “แขกเจาเซ็น” กับมุสลิมกลุมอื่นในสังคมเมืองไดเปนอยางดี และเมื่อพิจารณา
ภาพมุสลิมในสังคมใหญของประเทศไทย ที่ขอมูลจากสํานักกิจการความมัน่ คงภายใน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุวา มีมสั ยิดทั่วประเทศรวม 3,494 แหง ขณะที่จํานวนศาสน
สถานที่แสดงความเปนตัวตนของ “แขกเจาเซ็น” ยังคงไมมีอยูเพียง 4 แหงคงเดิม
จํานวนศาสนสถานที่แตกตางกันอยางสุดโตงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได
กลายเปนภาพแทนของจํานวนผูคนในแตละวัฒนธรรมระหวางความเปน “แขกเจาเซ็น” กับความ
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เปน “มุสลิมกลุมอื่น” อีกทั้งยังตอกย้าํ แสดงใหเห็นถึงความเปน “มุสลิมชายขอบ” ของ “แขกเจา
เซ็น” ในวัฒนธรรมอิสลามของกรุงเทพมหานคร และรวมถึงในสังคมไทยอีกดวย
ภาพรวมในสังคมไทยแสดงใหเห็นความเปน “ชายขอบ” ของวัฒนธรรมอิสลามเกิดขึ้น
จากความแตกตางของจํานวนผูคนซึ่งวัฒนธรรมศาสนาที่สังคมไทยมีพื้นฐานหลักเปนสังคมชาว
พุทธเปนชนกลุมใหญที่สุด ความตางดังกลาวเปนตัวกําหนดให “มุสลิม” หรือผูที่นบั ถือศาสนา
อิสลามในสังคมไทยกลายเปน “ชนกลุมนอย” หรือ “คนชายขอบ” ของวัฒนธรรมไทย
ขณะเดียวกันที่ “มุสลิม” ถูกทําใหเปน “คนชายขอบ” ในสังคมไทยนัน้ ความเปน “แขก
เจาเซ็น” หรือมุสลิมชีอะห กลับถูกสังคมใหญกําหนดใหอยูในสถานะความเปน “มุสลิมชายขอบ”
ที่มีพนื้ ที่ของตนเองในสังคมไทยเล็กลงอีกชั้นหนึง่ จํานวนความเปน “แขกเจาเซ็น” ทามกลาง
สังคม “มุสลิมสุหนี”่ ในความเปนอืน่ ประกอบกับ “มุสลิมสุหนี”่ ก็ถูกทําใหกลายเปน “คนชายขอบ”
ในสังคมไทยในมุมมองของพื้นที่รวมวัฒนธรรมทางฝงธนฯ หรือภายใตกรอบความเปนสังคมเมือง
ของกรุงเทพมหานครก็ตาม
อยางไรก็ตาม ความเปน “สัปปุรุษ” ของ “แขกเจาเซ็น” ในชุมชน “สามกะดี-สี่สุเหรา” ที่
เปนเพียงชนกลุมเล็ก ๆ จึงไมอาจปฏิเสธไดวา สังคมไทยและสังคมมุสลิมกลุมอื่นในสังคมใหญเปน
ตัวกําหนดใหตองตกอยูในพื้นที่วฒ
ั นธรรมความเปน “มุสลิมชายขอบ” ทามกลางสังคมชายขอบ
ของสังคมไทย ทั้งสถานะดังกลาวยังมีผลให “แขกเจาเซ็น” จําเปนตองปรับตัวเพื่อการธํารงอยู
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง และพลังกลืนกลายของสังคมใหญรอบดานในแตละชวงเวลา
ระบบเศรษฐกิจจาก ”แขกเจา” สู “ชาวไพร”
ผูศึกษามีโอกาสไดรวมงานบูรณะสุสานของกุฎีใหญ หรือมัสยิดตนสนเมื่อประมาณสิบป
ที่ผานมา จากการสํารวจกอนการบูรณะพบวาทําเนียบผูวายชนมในสุสานของมัสยิดตนสน มี
รายนาม “แขกเจาเซ็น” จํานวนมากทีถ่ ูกฝงรางอยูในสุสานแหงนี้ พืน้ ที่สว นหนึ่งของสุสานดังกลาว
ถูกใชเปนสถานที่สาํ หรับฝงศพบรรดา “แขกเจาเซ็น” จาก “สามกะดี-สี่สุเหรา” ที่ไดเสียชีวิตมา
ยาวนานกวา 200 ป หรืออาจกลาวไดวาสุสานดังกลาวเปนสุสานแหงแรกของ “แขกเจาเซ็น” ทัง้ ยัง
เปนพืน้ ที่ที่ใชรว มกันกับ “แขกสุหนี”่ ทีม่ ัสยิดตนสน ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบนั ตามที่ปรากฏ
รายนามที่สํารวจพบ เชน
พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) พระยาจุฬาราชมนตรี
(เถื่อน) พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) พระยาจุฬาราชมนตรี (นอย) พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) พระ
ยาจุฬาราชมนตรี (สัน) พระจุฬาราชมนตรี (เกษม) พระยาจุฬาราชมนตรี (สอน) ขุนปองพลขันธ

77

หลวงศรีเนาวรัตน รองอํามาตยโทขุนถนัด นทีธรรม (ชุบศรีพิทักษ) ขุนวรวาที (เล็ก) อหะหมัด
จุฬา หลวงพิมลเสนีอากาสยัด อหะหมัด พระสนม (หงส) ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ขุนศรีเนาวรัตน (แดง) คุณในวัง (เจาจอมละมาย) ในรัชกาลที่ 5 ขุนศรีวรขาน (ชิต อหะ
หมัดจุฬา) หลวงศรียศ (ฉ่ํา) หลวงนนทเกษ (ชาง) ขุนสํารวจโทรกิจ (เยื้อน) ขุนสฤษดิ์กรณกลวาที
(ชวง อากาหยี่) หลวงรําบาญทุกขพาย พระราชเศรษฐี (สุทธิ เศรษฐสุทธิ) พระศรียศ (สน) หลวง
สุนทรภักดี (แกว)...87

สวนหนึง่ ของรายชื่อจากการสํารวจแสดงใหเห็นวาบรรดาบรรพชนของชุมชน “แขกเจา
เซ็น” ในอดีตจํานวนหนึง่ ดําเนินชีวิตอยูด วยการเขารับราชการ หรือเปนขาราชการในตําแหนง
หนาที่ ๆ สําคัญ โดยเฉพาะการเปนขาราชการในอดีตหมายถึงการมี “บรรดาศักดิ์” นําหนาราชทิน
นามดวยชัน้ ยศ ขุน หลวง พระ พระยา ฯลฯ อีกทั้งหลายครอบครัวยังสืบทอดบรรดาศักดิ์ในหนาที่
และยังรวมไปถึง
ราชการงานเหลานัน้ ตอมายังบุตรหลานในสายสกุลของตนอีกหลายรุน
ความสัมพันธตอราชสํานักที่บรรดาขาราชการ หรือขุนนางชั้นผูใหญที่เปน “แขกเจาเซ็น” อาทิ พระ
ยาจุฬาราชมนตรีบางคนยังไดถวายธิดาของตนเองเปนขาราชการฝายใน เชน เจาจอมตาง ๆ ซึง่
ตางมีสว นทําใหราชสํานัก และ “แขกเจาเซ็น” ในอดีตมีความสัมพันธตอกันอยูไมนอ ย
เหตุนี้เองเมื่อกลาวถึงคําวา “แขกเจาเซ็น” ซึ่งเปนคําที่ถกู เรียกจากสังคมภายนอกใน
อดีต คนกลุมนี้กลับภาคภูมทิ ี่จะเรียกตัวเอง วา “แขกเจาฯ” มากกวา นัยของคําวา “แขกเจาฯ”
แฝงไวดวยความผูกพัน หรือความสัมพันธที่ “แขกเจาเซ็น” ไดรับการอุปถัมภจากฝายราชสํานักมา
โดยตลอดจนกระทัง่ หลังเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 แลว ความภูมิใจใน
“แขกเจาฯ” ของ “แขกเจาเซ็น” จึงคอย ๆ ลดนอยลงพรอม ๆ กับสถานะของราชสํานักที่เปลี่ยนไป
การปรับเปลี่ยนสถานะภาพจากความเปน “แขกเจาฯ” มาสู “ชาวไพร” ในนิยามของ
ความเปน ชาวเมือง หรือ พลเมือง นัน้ “แขกเจาฯ” ที่ปราศจากทัง้ ราชทินนาม บรรดาศักดิ์ หรือ
ฐานันดรศักดิ์ซึ่งหมายถึงความเปน “ขาราชการ” ตั้งแตอดีตเริ่มเลือนหายไปจากสังคมของชนกลุม
นี้ ซึง่ มีผลตอภาพรวมทางดานเศรษฐกิจในสังคม “แขกเจาเซ็น” อยางมาก
การเปลี่ยนแปลงจากกรณีหลังป พ.ศ. 2475 นี้ แมจะมีผลตอชนชั้นทีเ่ ปน “ขาราชการ”
โดยตรงในชุมชน “แขกเจาเซ็น” แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาผลที่ตามมากระทบตอผูคนในทัง้ ใน
ระดับบนจนถึงระดับลาง คานิยมหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวลาตอมากลายเปนรูปแบบของการทํามาหากิน
87
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ทําเนียบรายชือ่ ผูวายชนมจากการสํารวจกอนการบูรณะสุสานมัสยิดตนสน ป พ.ศ.
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และการดําเนินชีวิตของผูคนสวนใหญที่ยงั คงผูกติดกับการเปน “ขาราชการ” ตอมาถึงปจจุบัน
แมวาสังคมรอบดานจะเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางมากก็ตาม
สภาพเศรษฐกิจในสังคม “แขกเจาเซ็น” ในปจจุบนั ของชุมชนทั้ง 4 แหง การที่ “แขกเจา
เซ็น” เปนชุมชนในสังคมเมืองทีม่ ีพนื้ ฐานคานิยมเปนสังคมขาราชการมาแตครั้งอดีตและยังไดรับ
การปลูกฝงตอมาใหมงุ เขาสูอ าชีพ “ขาราชการ” หรือองคกรที่ขึ้นกับหนวยงานของรัฐมากกวาการ
ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ จึงมีผลใหภาพรวมของระบบเศรษฐกิจชุมชน “แขกเจาเซ็น” มีฐานรายได
จากการเขารับราชการตามหนวยงานตาง ๆ เชน ขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน
ฯลฯ แมวาจํานวนดังกลาวจะไมเทากับอดีตก็ตาม
สมาชิกของชุมชนสวนหนึง่ มีฐานการดําเนินวิชาชีพตามหนวยงานรัฐวิสาหกิจหลายแหง
เชน การไฟฟา การสื่อสาร ประปา และโทรศัพท ฯลฯ และอีกจํานวนไมนอยที่เขาสูระบบงานตาม
หนวยงานภาคเอกชน รวมถึงการประกอบธุรกิจ บริษทั หางราน เปนของตนเอง ที่แมจะเปนสวน
นอยก็ตาม
กลุมอาชีพเฉพาะอืน่ ๆ ของผูคนในวัฒนธรรมที่แตกตางจากที่กลาวมา ไดแก “สัปปุรุษ”
ของกุฎีปลายนา หรือ กุฎีนอก โดยที่สว นใหญของสัปปุรุษกุฎีนอก หรือกุฎีปลายนามีภูมิลําเนาใน
พื้นที่หา งไกลออกชุมชน “สามกะดี-สี่สุเหรา” เชน บางพลี บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และที่
อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีพ่ ื้นฐานความเปนอยูของผูคนยังอยูก บั ความเปนชาว
เกษตรทีท่ ํานาสืบมาจนถึงปจจุบัน แมวาภาพดังกลาวจะคอยเลือนหายไปพรอมกับการเขาสูภาค
ธุรกิจการคา และการทํางานตามหางรานเขาแทนที่ พรอมกับ “แขกเจาเซ็น” ผูถือครองที่ดินแปลง
ใหญที่เอื้อตอวิถีชีวิตดังกลาวเริ่มลดลงก็ตาม
ภาพความเปนสังคม “แขกเจาฯ” จากอดีต ถูกปรับเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิงหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน พ.ศ. 2475 ทําใหบทบาทและความภาคภูมิใจในฐานะ “แขกเจาฯ” ที่
เคยมีอยูแตเดิม ถูกทําใหลดนอยถอยลงไปตามกาลเวลา คงหลงเหลืออยูเพียง “คานิยม” ที่เริ่มลด
นอยลงไปพรอม ๆ กับการปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมในสังคม “ขาราชการ” ปจจุบัน ทําใหภาพแทน
ทางดานเศรษฐกิจของชุมชนแหงนี้แตกตางจากยุคสมัยของการเปน “แขกเจาฯ” เมือ่ วันวาน
ความตางในวัฒนธรรมประเพณีของ “แขกเจาเซ็น”
วัฒนธรรมประเพณีในวิถีชวี ติ ของ ”แขกเจาเซ็น” เปนแบบแผนของการดําเนินชีวติ และ
การรวมกลุม ของมุสลิมกลุม หนึง่ ในสังคมไทยที่วางอยูบนพืน้ ฐานของศาสนาอิสลามเชนเดียวกับ
มุสลิมกลุมอืน่ อยางไรก็ตามแมวาศาสนาอิสลามจะเปนวัฒนธรรมหลักที่สําคัญตอชนรวมศาสนา
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หากแตความเปน “แขกเจาเซ็น” ที่หมายถึง “มุสลิมชีอะห” ในขณะที่มสุ ลิมกลุมใหญของสังคมไทย
กลับเปน “มุสลิมสุหนี”่ จึงทําใหวัฒนธรรมประเพณีวถิ ีชีวิตบนพืน้ ฐานศาสนารวมกัน จึงมีความ
แตกตางกันอยูบางประการ
วัฒนธรรมศาสนาอิสลามของมุสลิมชีอะห หรือ “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทยมีสวนหนึง่ ที่
ทําใหเกิดอัตลักษณเฉพาะ (Identity) ซึ่งปรากฏอยูตามงานบุญประเพณีในรอบป การทําความ
เขาใจตอวัฒนธรรมประเพณีในศาสนาอิสลลามที่อยูบนวิถีการดําเนินชีวิตของ “แขกเจาเซ็น” หรือ
มุสลิมชีอะหเปนความจําเปนตอเรียนรู
ศึกษาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมประเพณีในศาสนา
เดียวกันของชนกลุมนี้ดวย
ขณะที่แบบแผนของศาสนามีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของบรรดาผูศรัทธา และไม
วาจะอยูในสังคมใดแบบแผนของศาสนาก็จะถูกถายทอดผสมผสานเขากับรูปแบบของบุญ
ประเพณีทมี่ ีอยูในรอบปของการดําเนินชีวติ จนกลายเปนวัฒนธรรมรวมทีพ่ บเห็นไดทั่วไป
สําหรับความเปน “แขกเจาเซ็น” นอกเหนือจากบุญประเพณีที่เปนแบบแผนรวมใน
ศาสนาเดียวกันกับมุสลิมกลุม อื่นแลว ยังมีงานบุญประเพณีที่เปนรูปแบบเฉพาะกลุม ของ “แขกเจา
เซ็น” ทีท่ ําใหกลุมชนของตนแตกตางไปจากแขก หรือมุสลิมกลุมอื่น
พิจารณาจากศาสนาอิสลามที่เปนแบบแผนรวมของมุสลิมทุกกลุมในสังคมไทย เห็นได
จากงานบุญในศาสนาที่เกิดขึ้นในรอบปทพี่ บเห็นไดทว่ั ไปในมุสลิมทุกกลุม
แมวาจะมีความ
แตกตางกันอยูบางในรายละเอียดตามวัฒนธรรมทองถิ่นที่ตางกัน ทีเ่ ปนประเพณีชีวิตทั่วไปแลว
ศาสนาอิสลามยังใหความสําคัญตอวันที่เปนวาระในรอบปอีกประมาณ 4 ครั้งดวยกัน ไดแก
งานเมาลิดดินนบี บางครั้งเรียกวา “งานเมาลิด” เปนวาระที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิ
ลาดัตหรือวันเกิดของทานศาสดามุฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 เดือนเราะบิอุลเอาวัล หรือเดือนที่ 3
ในปฏิทินอิสลาม
เปนเดือนของการฝกปฏิบัตกิ ารควบคุมรางกายและจิตใจของ
การถือศีลอด
ตัวเองดวยการถือศีลอดในเวลากลางวันในรอบหนึ่งเดือนหรือ 30 วัน โดยปฏิบัติตลอดเดือน
รอมฎอน ตรงกับเดือนที่ 9 ตามปฏิทนิ อิสลาม
วันตรุษฟตริ (อิดิ้ลฟตริ) เปนวันเฉลิมฉลองหลังสิ้นสุดการถือศีลอด จัดขึ้นในวันที่ 1
เดือนเชาวาล หรือเดือน 10 ตามปฏิทนิ อิสลาม
วันตรุษอัฎฮา (อีดิ้ลอัฎฮา) เปนวันตรุษรื่นเริงของชุมชนมุสลิมทุกแหงที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิม
ฉลองเสร็จสิ้นการประกอบพิธีฮัจญ โดยจัดในวันทีพ่ อ งกับที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเปนทีต่ ั้ง

80

ของมหาวิหารกะบะฮ และเปนศูนยกลางของการประกอบพิธีฮัจญ วันดังกลาวตรงกับวันที่ 10
เดือนซุลฮิจญะฮฺ หรือเดือน 12 ตามปฏิทนิ อิสลาม
สวนงานบุญประเพณีในรอบปที่มีความเฉพาะในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ที่แตกตาง
จากแขกกลุมอื่น ไดแก
พิธีเจาเซ็น หรือพิธีมะหะหร่าํ ที่เปนชื่อเดือนแรกในปฏิทินอิสลาม ถูกนํามาเปนชื่อเรียก
พิธีกรรมที่สําคัญในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” พิธีดังกลาวเปนพิธีกรรมที่มีความสําคัญที่สุดในรอบ
ปของ “แขกเจาเซ็น” ถูกจัดขึ้นเพื่อย้าํ เตือนอุดมการณในศาสนาอิสลามเพื่อรําลึกถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้นกับอิหมามฮูเซน ผูเ ปนหลานชายของทานศาสดามุฮัมหมัด เหตุการณดังกลาวเกิดขึน้ บน
หนาประวัติศาสตรอิสลามในฮิจเราะฮที่ 61 (ราวป พ.ศ. 1224) บางครั้งเรียกวา พิธีอาชูรอ ที่
หมายถึงวันที่ 10 เพราะเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นตรงกับวันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอม หรือเดือนแรก
ในปฏทินอิสลาม
อาบน้าํ อาคะหรี่ คําวา อาคะรี หรือ อาเคร มาจากภาษาอาหรับและเปอรเซียทีห่ มายถึง
“สุดทาย” วันดังกลาวถูกกําหนดใหพองกับวันพุธสุดทายของเดือนเศาะฟร (เดือนที่ 2 ตามปฏิทิน
อิสลาม) “อาบน้ําอาคะหรี”่ จึงหมายถึงการชําระลางรางกายในเดือนนี้ซึ่ง “แขกเจาเซ็น” มีความ
เชื่อวาในวันเวลาดังกลาว พระผูเปนเจาจะทรงขจัดสิ่งอัปมงคลตางๆ ออกจากชีวิตมนุษยผูศรัทธา
ตลอดจนเพื่อขจัดความชั่วรายออกจากสังคมของมวลมนุษย
วันซุบบะหราต หรือ บุญนิสฟูชะอบาน เปนงานบุญที่จดั ขึ้นเพื่อการอุทิศสวนกุศลใหแก
บรรพบุรุษผูลวงลับ โดยกําหนดตั้งแตวนั ที่ 15 ของเดือนชะอบาน หรือกลางเดือน 8 ของปฏิทิน
อิสลาม เปนเวลาสิบหาวันกอนเขาสูเดือนแหงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
วันตรุษเฉลิมฉลองที่สําคัญอีกเปนอัตลักษณของ “แขกเจาเซ็น”
วันอีดเฆาะดีรขม
ความสําคัญของวันตรุษดังกลาวเนื่องจากเปนวันแหงการเฉลิมฉลองทีท่ า นศาสดามุฮมั หมัดได
แตงตั้งทานอะลี ใหดํารงตําแหนง “อิหมาม” เพื่อผูน ําประชาคมมุสลิมตอจากทานศาสดา
นอกเหนือจากบุญประเพณีตามทีก่ ลาวถึงทัง้ ในสวนของงานบุญในศาสนาอิสลามที่เปน
แบบแผนรวมของบรรดามุสลิมทุกกลุม และ บุญประเพณีที่มีลกั ษณะเฉพาะชอง “แขกเจาเซ็น”
แลว ยังมีงานบุญที่เกี่ยวของกับบรรดาบุคคลที่ “แขกเจาเซ็น” มีความศรัทธา เชน วันวิลาดัต หรือ
วันเกิด วันวะฝาต หรือวันเสียชีวิต และวันชะฮาดัต หรือวันที่บุคคลนัน้ ๆ ถูกสังหารในวิถที างของ
ศาสนาอิสลาม
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“แขกเจาเซ็น” มีความศรัทธาตอกลุมบุคคลดังกลาวเหลานี้ในฐานะ “บรรดาผูบริสุทธิ์”88
มีจํานวนทัง้ สิน้ 14 ทาน ไดแก ศาสดามุฮมั หมัด ทานหญิงฟาฏิมะฮผเู ปนบุตรี และ “อิหมาม” ทัง้
12 คน ที่สืบสายวงศวานจากศาสดามุฮมั หมัด ดวยเหตุนี้ เมื่อถึงวันวิลาดัต89 วันวะฝาต90 หรือวัน
ชะฮาดัต91 ของ “บรรดาผูบริสุทธิ”์ ทัง้ 14 ทาน แขกเจาเซ็นใหความสําคัญตอวันสําคัญดังกลาว
โดยมีการจัดงานรําลึกถึงพรอมนําเกร็ดประวัติของบุคคลเหลานั้นมากลาวถึง และการจัดเลี้ยง
อาหารเปนทานตอกันดวย
ดวยเหตุดงั กลาวในรอบปหนึ่งในปฏิทนิ อิสลามในสังคม “แขกเจาเซ็น” จึงถูกกําหนดให
มีวันสําคัญที่เกี่ยวกับบุคคลเหลานั้นไวตลอดทั้งป ทําใหปฏิทนิ กิจกรรมในศาสนาของ “แขกเจา
เซ็น” มีวันสําคัญที่แตกตางไปจาก “มุสลิมสุหนี”่ อยูมาก โดยเฉพาะวันสําคัญทีเ่ กี่ยวกับ “บรรดาผู
บริสุทธิ”์ ที่ลวนเปนวงศวานเครือญาติของทานศาสดามุฮัมหมัดทั้งสิน้
“หมวกกลีบ” : อัตลักษณการแตงกายทีค่ งเหลือ
กวีในสมัยรัตนโกสินทรบรรยายถึงอัตลักษณการแตงกายของ ”แขกเจาเซ็น” ในการรับรู
โดยรวมวาเปน “แขกอาหรับ” ตามโคลงภาพคนตางภาษาในรูปแบบจารึกศิลาตามผนังเฉลียง
ศาลารายของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วา
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“บรรดาผูบริสุทธิ“์ บางครั้งเรียกวา “มะอซูม” หมายถึง “บรรดาผูบริสุทธิ์ทงั้ 14 ทาน”
ประกอบดวย ทานศาสดามุฮัมหมัด ทานหญิงฟาฏิมะฮผูเปนบุตรี อิหมามอะลี ผูท ี่เปนลูกพี่ลูกนอง
กับทานศาสดา และบรรดาทายาทที่สบื สายจากทานอะลีกับทานหญิงฟาฏิมะฮ โดยไดรับการ
แตงตั้งใหเปน “อิหมาม” รวมสิบสองทาน อีกทั้งนัยของ “ผูบริสุทธิ”์ หมายถึง ผูทพี่ ระผูเปนเจาทรง
ประสงคที่จะปกปองกลุม คนเหลานี้ใหปราศจากความผิดพลาดทัง้ มวล
89
วิลาดัต : วันคลายวันเกิด บางครั้งใชคําวา “วันประสูติ” แทน เพราะเปนคําที่ใชสาํ หรับ
“บรรดาผูบริสุทธิ”์ ตามความศรัทธาของ “แขกเจาเซ็น” เทานั้น
90
วะฝาต : วันคลายวันสิ้นชีพ หรือวันเสียชีวิตของ “บรรดาผูบริสุทธิ์” ตามความศรัทธาของ
“แขกเจาเซ็น” แตคําดังกลาวใชสําหรับกรณีที่เสียชีวิตโดยทั่วไป เชน ปวยไข หรือชราภาพ เปนตน
91
ชะฮาดัต : หรือเรียกวา วันชะฮีต หมายถึง วันคลายวันสิ้นชีพ หรือวันเสียชีวิตของ
“บรรดาผูบริสุทธิ์” โดยที่บุคคลนั้น ๆ ตองสิ้นชีพเพราะถูกสังหาร หรือถูกลอบสังหาร และถือเปน
การพลีชีพในวิถีทางของศาสนาอิสลาม
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อาหรับภาพพวกนี้
แตงกาย
เสื้อเศวตโสภณกรอม
คอเทา
กางเกงวิลาศลาย
แลเลี่ยน
จีบจะดัดเกี้ยวเกลา
ตางสี ฯ
(กรมหมื่นไกรสรวิชิต : ประพันธ) 92

ภาพที่ 16 หมวกฉาก หรือหมวกกลีบ อัตลักษณการแตงที่เหลืออยูของแขกเจาเซ็น
วัฒนธรรมการแตงกายของ “แขกเจาเซ็น” ที่กวีในอดีตพรรณนาไว วาชนกลุมนีน้ ิยมใส
เสื้อยาวกรอมขอเทา สวมกางเกงขายาว สวนมากนิยมใชเสื้อผาลายหรือผาลายทางตามยาว
รวมถึงการโพกผาพันศีรษะดวยสีสันที่แตกตางกันออกไปนั้น
ในสมัยอยุธยา วัฒนธรรมการแตงกายของ “แขกเจาเซ็น” ในนามของแขกมัวร หรือแขก
โดยในสมัยของ
เทศไดรับการยอมรับจนกลายมาเปนแบบแผนของราชสํานักสยามในเวลานัน้
92

กาญจนาคพันธุ, ภูมิศาสตรวดั โพธิ์ เลม 2 , 3.
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สมเด็จพระนารายณฯ (พ.ศ. 2199-2231) พระองคทรงรับเอาวัฒนธรรมการแตงกายของ
“แขกมัวร” หรือ “แขกเทศ” มาใชเปน “พระราชนิยม” ของพระองคจนทําใหขนุ นางในราชสํานัก
สยามในเวลานั้นไดปรับเปลีย่ นแบบแผนตาม “พระราชนิยม” ของพระองคจนกลายเปนแบบ
แผนการแตงกายของขุนนางในเวลาตอมา เชน การใชฉลองพระองคและฉลองพระองคครุย พระ
สนับเพลา ฉลองพระบาทเชิงงอน อีกทั้งทรงเหน็บพระแสงกฤช เวนแตการโพกศีรษะเพราะมี
น้ําหนักจึงไมโปรด แตทรงปรับมาใชพระมาลาทรงสูงทีพ่ ัฒนามาจากการใชแถบผาโพกศีรษะพัน
และรีดสวนปลายใหสงู แหลมขึ้นที่เรียกวา "ลอมพอก" แทนการโพก "สะระบั่น" ของชนกลุมนี้ และ
ในเวลาตอมากลายมาเปนสวนหนึง่ ของเครื่องสูงพระมหากษัตริย หรือ เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ
มองซิเออร เดอ ลาลูแบร เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสผูมีอํานาจเต็มของพระเจาหลุยสที่ 14
ที่เดินทางเขามาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกบั ราชอาณาจักรสยามในชวงปลายแผนดินสมเด็จพระ
นารายณฯ ไดบันทึกวาดวยเรื่องเครื่องนุง หมและรูปรางหนาตาของชาวสยาม กลาวถึง “ลอมพอก”
ยอดสูงและปลายแหลม วา
...เครื่องสวมศีรษะสีขาว ทรงสูงและปลายแหลมดังที่เราเคยเห็นเอกอัครราชทูตแหงพระเจา
กรุงสยามสวมนั้น เปนศิราภรณสําหรับใชในงานพระราชพิธี ซึ่งองคสมเด็จพระเจาอยูหัว และขุน
นางของพระองคก็ทรงแตงและแตงเหมือน ๆ กัน ตางแตวาพระลอมพอกของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวนั้นประดับขอบหรือเสวียนเกลาดวยพระมหามงกุฎเพชรรัตน สวนของพวกขุนนางนั้น
ประดับเสวียนทองคํา, เงินหรือกาไหลทองมากนอยตามยศ ลางคนก็ไมมีเสวียนเลย. พวกขุนนาง
จะใชลอมพอกนี้ชั่วเวลาเขาเฝาพระมหากษัตริยหรือเพลาประชุมคณะขุนศาลตุลาการหรือในพิธี
ลางอยางเทานั้น เขาใชแถบผูกโยงยึดเขาไวใตคาง...93

นิโคลาส แชรแวส กลาวถึงในจดหมายเหตุการณเดินทางของตนในบททีว่ าดวยเครื่อง
แตงกายของผูช าย และเครื่องประดับของผูห ญิง วา
ชางตัดรองเทาก็ไมคอยมีความจําเปนเทา ๆ กับชางตัดเสื้อเหมือนกัน เพราะทุกคนเดินเทา
เปลา นอกจากพวกขุนนางเทานั้นที่ใชรองเทาหนีบแบบแขกมัวรแลวก็ไปศีรษะเปลา นอกจากใน
บางวันที่แตงเต็มยศเพื่อเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเทานั้น โอกาสเชนนั้นเขาจะสวมลอมพอกมี

93

มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต
ท. โกมลบุตร, พิมพครั้งที่ 2 (นนทบุรี : สํานักพิมพศรีปญญา, 2548), 92.
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ปลายแหลมเหมือนกอนน้ําตาลของเรา (pains de sucre) ในโอกาสอื่น เขามักใชใหบาวเดินถือ
หมวก...94

ในสมัยรัตนโกสินทร พระนิพนธในสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส จากลิลิตกระบวน
แหกฐินพยุหยาตรา ในสมัยรัชกาลที่ 1 พรรณนาถึงภาพการแตงกายของชนกลุม ”แขกเจาเซ็น” ใน
ความเปน “แขกเทศ” วา
ไพรหลวงกรมทาพื้น
อยางแขกเทศทั้งหลาย
กระบี่โงงงาทาทาย
ลายวิลาสอาตมอาลวน
กรมทาแขกเทศลวน
กุมกระบี่เสโลห
พัทธพัตรโพกเศียรโต
สวมใสกางเกงเสื้อ
ไพรหลวงกรมทาแสรง
แปรเพศแขกเทศกล
หมวกฉากเชิดกระบานบ
ดูบรูจักหนา

ผจงกาย แตงเฮย
เหลาลวน
เสโลห หนังนา
หมวกเสื้อกางเกง
แลโส ภณแฮ
งาเงื้อ
ตามเพศ เขาเฮย
จีบหอมกรอมกรุยฯ
แตงตน
แขกคา
บังชาติ
หอนแจงแปลงปลอมฯ95

การสวมหมวกของ “แขกเจาเซ็น” จากเดิมที่ใชการโพกผา หรือการสวมลอมพอกเปลี่ยน
มาสวมหมวกที่เรียกวา “หมวกฉาก” แทน ตามที่พรรณนาไววา “หมวกฉากเชิดกระบานบน บัง
ชาติ”
รูปแบบของการสวมหมวกในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ในแบบแผนสําหรับชนพืน้ บาน
ในอดีต ตัดเย็บหมวกกันอยางงาย ๆ ดวยผาขาว ผาสี หรือผาลาย ตามกิจในที่แตกตางกันศาสนา
94

นิโกลาส แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม(ใน
แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช), แปลโดยสันต ท. โกมลบุตร, พิมพครั้งที่ 2 (นนทบุรี :
สํานักพิมพศรีปญญา, 2550), 103.
95
กาญจนาคพันธุ, ภูมิศาสตรวดั โพธิ์ เลม 2, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : บุรินทรการพิมพ,
2517), 162 - 163.

85

เชน งานบุญทัว่ ไปจะใชหมวกสีขาว สวนใน “พิธีเจาเซ็น” จะใชหมวกสีดําเทานัน้ และ “หมวกฉาก”
ที่ตัดเย็บแลวจะนํามาอัดพับจับจีบเปนฉากตรงกลางสวนหนาหมวกทีเ่ ปนทีม่ าของคําวา “หมวก
ฉาก” หากแตคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นเรียกหมวกชนิดนี้ วา “หมวกจีบ” หรือ “หมวกกลีบ” ตาม
ลักษณะทีจ่ ับกลีบหมวกแลว
ปจจุบันวัฒนธรรมการโพกผาหรือสวมหมวกของ “แขกเจาเซ็น” กลายเปนเพียง “ภาพ
เงา” ที่เกือบจะไมหลงเหลือใหเห็น เวนแตเฉพาะในงาน “พิธีมะหะหร่ํา” หรือ “พิธีเจาเซ็น” ทีย่ ังพบ
การแตงกายทีค่ งแสดงอัตลักษณของพวกตนอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมผูท ที่ ําหนาที่ ๆ
เกี่ยวของกับพิธีกรรมโดยตรงเทานัน้ สวนในงานบุญประเพณีทั่วไป อัตลักษณที่เหลืออยูคงมีเพียง
“หมวกฉาก” หรือ “หมวกกลีบ” เทานั้นทีย่ ังแสดงออกถึงอัตลักษณความเปนตัวตน “แขกเจาเซ็น”
ที่อาจมองเห็นในปจจุบัน
พรอม ๆ กับการรับเอารูปแบบการสวมโสรง และหมวกกะปเยาะฮ ที่เปนวัฒนธรรมของ
แขกมลายูในความเปน “มุสลิมสุหนี”่ เขามากลืนกลายอัตลักษณการแตงกายของ “แขกเจาเซ็น”
อยูตลอดเวลา
“อลีฟ เบ เต เษ...” : รองรอยภาษาของ “แขกเจาเซ็น”
บทบาทของวัฒนธรรมภาษาตอการศึกษากลุมชนใด ๆ ทั้งภาษายังทําหนาที่เพื่อการ
แสดงออกถึงความเปนชาติพนั ธุของคนชนกลุมใดกลุมหนึ่ง ทัง้ ยังแสดงความเปนตัวตนของตนเอง
ใหปรากฏตอผูคนรวมกลุม หรือเพื่อแสดงพื้นที่ของตนเองตอชนกลุม อื่นไดดวยเชนกัน
วัฒนธรรมภาษาในศาสนาอิสลามก็เชนกันที่ชนกลุมตาง ๆ ที่รับเอาภาษาอาหรับเขามา
เปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตในหลายดาน ศาสนาอิสลามที่เกิดขึ้นในดินแดนคาบสมุทรอารเบีย
จึงเปนเหตุใหภาษาอาหรับถูกกําหนดใหเปนวัฒนธรรมในศาสนาอิสลามสําหรับเปนแบบแผนของ
การเผยแผ อีกทั้งคัมภีรอัล-กุรอานในศาสนาอิสลามยังถายทอดดวยภาษาอาหรับ ภาษาอาหรับ
จึงถูกนํามาสูการศึกษาเรียนรูสําหรับชนทุกกลุมในวัฒนธรรมอิสลาม โดยมีเปาหมายเพื่อการ
ดําเนินชีวิตบนวิถีทางอิสลาม และยังเพื่อสรางความเขาใจตอสารัตถะของคัมภีรของศาสนาของตน
โดยเริ่มจากการเรียนรูพื้นฐานการอานภาษาอาหรับ และการศึกษาคัมภีรดวยการอานและการทํา
ความเขาใจในเนื้อหา
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ตารางเทียบการออกเสียงพยัญชนะอาหรับ96 และเปอรเซีย97
พยัญชนะอาหรับ พยัญชนะเปอรเซีย พยัญชนะไทย
อะลีฟ
อลีฟ
อ
บาอฺ
เบ
บ
ตาอฺ
เต
ต
ษาอฺ
เษ
ษ
ญีม
ญีม
ญ
หา
เฮ
ห,ฮ
คอ
เค
ค
ดาล
ดอล
ด
ซฺาล
ซอล
ซ
รอ
เร
ร
ซัย
เซ
ซฺ
สีน
ซีน
ส
เชน
ชีน
ช
ศอด
ศ็อด
ศ
ฎอด
ซ็อด
ฎ,(ซ)
ฏอ
ฎอ
ฏ
ซฺอ
ซฺอ
ซฺ
อีน
อ
อีน
เฆน
เฆน
ฆ
ฟาอฺ
เฟ
ฟ
กอฟ
กอฟ
ก
กาฟ
กาฟ
ก
ลาม
ลาม
ล
มีม
มีม
ม
นูน
นูน
น
96

ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี. อิสลาม, แปลโดย กรรมการฝายขอเขียน ฝายการแปล และ
ฝายการพิมพ ดารฺ อหฺลิลบัยตฺ (อ.) (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2526), หนาตารางเทียบอักษร
ภาษาอาหรับ.
97
ตะกี พูรนอมดอริยอน, บทเรียนเบื้องตนภาษาเปอรเซียสําหรับชาวตางชาติ, แปลโดย
ปริญญา ฟนดี้ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสองสิ่ง, 2545), 9.
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วาว
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อาจกลาวไดวา วัฒนธรรมภาษาเปอรเซียที่มีสัมพันธอยูกับ “แขกเจาเซ็น” พรอมกับการ
ตั้ ง ชุ ม ชนของตนในสั ง คมอยุ ธ ยานั้ น เป น ไปได ว า ภาษาของชนกลุ ม นี้ ก ลั บ เข า มามี บ ทบาท
ผสมผสานอยูในวัฒนธรรมภาษาถิ่นของสังคมไทยมายาวนานเกินกวาการมีชุมชน “แขกเจาเซ็น”
เทานั้น ดวยเหตุที่ชนกลุมนี้ไดเขามามีปฏิสัมพันธกับสังคมของผูคนบนเสนทางการคากอนหนา
สังคมอยุธยา จึงมีสวนใหวัฒนธรรมภาษาของตนถูกนําเขามาใชในวิถีชีวิตและผสมกลมกลืนอยู
กับวัฒนธรรมภาษาในสังคมไทยจํานวนมาก ทั้งคําที่ถูกนําไปใชเฉพาะสําหรับชนชั้นสูงในสังคม
อยุธยาภายใตกรอบของ “ราชาศัพท” ดังที่ ธเนศ ชวงพิชิต กลาวถึงใน ภาษาเปอรเซียในสังคม
สยาม98 นําเสนอบางสวนของคําไทยในราชยํานักที่อยูในวัฒนธรรมภาษาเปอรเซีย เชน ภูษา
สักหลาด ผาสุจหนี่ ราชาวดี ฉัตร สุหราย ฯลฯ และยังรวมถึง “คําสามัญ” อีกจํานวนไมนอยที่ถูก
นํ า มาใช อ ยู กั บ วั ฒ นธรรมสั ง คมพื้ น บ า นไทย อาทิ ผ า ข า วม า การบู ร องุ น ยี่ ห ร า หญ า ฝรั่ น
กะหล่ําปลี กุหลาบ สบู คาราวาน ชา ฝรั่ง ญี่ปุน ชวาลา กากี แมแตคําวา กระจุกกระจิก ฯลฯ และ
ถูกกลืนกลายเปนภาษาไทยในสังคมปจจุบัน
สําหรับ “แขกเจาเซ็น” ในชวงแรกไดนําแบบแผนศาสนาอิสลามผานวัฒนธรรมภาษา
เปอรเซีย หรือภาษาฟารซีเขามาสูสังคมไทยสมัยอยุธยา ภาษาดังกลาวไดรับการปลูกฝงเรียนรูจน
กลายเปนรากเหงาของวัฒนธรรมภาษาที่ติดมากับชนในกลุม “แขกเจาเซ็น” จนถึงปจจุบัน
ดวยเหตุนี้ศาสนาอิสลามในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” หลายดานจึงถูกหลอหลอมผาน
วัฒนธรรมภาษาของตน แมแตการเรียนการสอนภาษาอาหรับในชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในอดีตก็ยัง
ถูกสอนผานภาษาอาหรับในเสียงภาษาเปอรเซียที่มีความแตกตางกับภาษาอาหรับในเรื่องสําเนียง
แมวาการเรียนรูภาษาอาหรับหรือวัฒนธรรมอิสลามผานสําเนียงเสียงภาษาเปอรเซียใน
สังคม “แขกเจาเซ็น” มีผลดีตอการแสดงตัวตนความเปนชนรวมกลุมชาติพันธุผานเดียวกันดวย
วัฒนธรรมภาษาเปอรเซีย และยังผลให “แขกเจาเซ็น” สามารถนําทักษะในภาษาเปอรเซียไปใชตอ
ยอดเพื่อเรียนรูภาษาเปอรเซียในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ไดอีกมากในประเพณีและวิถีชีวิตของ
พวกตน
98

ธเนศ ชวงพิชติ , “ภาษาเปอรเซียในสังคมสยาม,” อิหราน ภูมิลักษณ ประชาชน และ
วัฒนธรรม (มกราคม 2544) : 25.
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ปจจุบันกระบวนการเรียนรูภาษาอาหรับและภาษาเปอรเซียในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น”
ดังที่กลาวมากลับไมเปนที่ยอมรับสําหรับมุสลิมกลุมอื่น อีกทั้งการเรียนการสอนในวิธีเดิมของ
“แขกเจาเซ็น” ยังถูกปรับเปลี่ยนไปโดยกระแสหลักในวัฒนธรรมอิสลาม มีผลใหการอานอาหรับ
แบบ “อลีฟ เบ เต เษ...” ที่แสดงอัตลักษณทางภาษาและความเปนตัวตนของ “แขกเจาเซ็น” ได
หายไปจากสังคมตน พรอมกับหันไปใชวิธีการอานออกเสียงในวัฒนธรรมภาษาอาหรับแบบ “อลีฟ
บาอฺ ตาอฺ ษาอฺ...” ทดแทน
“สุสานกุฎีตนสน” : พื้นที่ไรพรมแดนระหวางความแตกตาง
หากปลายทางชีวิตของมนุษยทุกผูนามหมายถึงความตายแลว “กุโบร” หรือ “สุสาน”
ในชุมชนมุสลิมก็เปนสถานที่ ๆ มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตเชนกัน นอกจากนี้กุโบรยังเปนพื้นที่
ๆแสดงองคประกอบความเปนชุมชนในวัฒนธรรมอิสลามอีกดวย ดวยเหตุดังกลาว สุสาน หรือ กุ
โบรจึงเปนความจําเปนที่จะตองถูกจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการนี้

ภาพที่ 17 สุสานมัสยิดตนสน สุสานรวมของ “แขกสุหนี”่ และ “แขกเจาเซ็น”
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หากแตการมีชุมชนในสังคม “แขกเจาเซ็น” ที่รวมตัวกันในพื้นที่ฝงธนฯ อยูอาศัยกันมา
ยาวนานกวา 200 ป โดยมีศาสนสถานเปนศูนยกลางของชุมชนรวม 4 แหง อยางที่เรียกกันวา
“สามกะดี-สี่สุเหรา” นั้น กลับไมปรากฏพื้นที่ “สุสาน” หรือ “กุโบร” ที่เปนของตนเองเลย
ทั้งนี้ดวยเพราะ “แขกเจาเซ็น” ทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” ไดใชพื้นที่ “สุสาน” หรือ “กุโบร”
รวมกันในพื้นที่สุสานของกุฎีตนสนตั้งแตครั้งที่อพยพมาตั้งรกรากอยูในสังคมธนบุรีหลังป พ.ศ.
2310 แลว
ระยะเวลากวา 200 ป ของการมีชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมธนบุรี กับวัฒนธรรมการ
ฝงศพ “แขกเจาเซ็น” ตอบรรดาผูวายชนมของตน ดวยการนําศพผูลวงลับเหลานั้นตั้งขบวนแห
นําไปฝงในสุสานของกุฎีตนสนรวมกันเรื่อยมา จนเปนภาพเสมือนวา “สุสานกุฎีตนสน” เปน “พื้นที่
รวม” ในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ของตนดวย เชน ในอดีตหากมีผูวายชนมที่เปนขาราชการจะตอง
นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจงขาวการตายและการฝงศพโดยนํามาฝงทีส่ สุ านของกุฎี
ตนสนเสมอ จนดูเปนเรื่องปกติสําหรับผูคนทั้งฝาย “แขกเจาเซ็น” ในพื้นที่ “สามกะดี-สี่สุเหรา” และ
ตอความรูสึกของ “แขกสุหนี่” ที่กุฎีตนสนแหงนี้ดวยเชนกัน
ขาวฝงศพ 99
รองอํา มาตย ตรี ขุน สฤษดิ ก รณ ก ลวาที (ช ว ง อาก า หยี่ ) สั กกั ด กระทรวงพาณิ ชย แ ละ
คมนาคม ปวย เปนไข ถึงแกกรรม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ อายุได ๔๘ ป รุง
ขึ้นวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ เวลา ๑๐.๐๐ ก.ท. ไดนําศพไปฝงที่กุฎีตนสนขาง
วัด โมลีโ ลก จัง หวัด ธนบุรี ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลา ฯ ให เจ า พนั ก งานนํา เครื่ อ งขมาศพไป
พระราชทานยังที่ฝงศพ พรอมดวยเงิน ๕๐๐ สตางค ผาขาวพับ ๑
ขาวฝงศพ 100
รองอํามาตยตรี ขุนสํารวจโทรกิจ (เยื้อน อหมัดจุฬา) นอกประจําการ สังกัดกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม ถึงแกกรรมวันที่ ๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๑ วันที่ ๑๒ มิถุนายน
เจาภาพไดนําศพไปฝงที่กุฎีตนสน ขางวัดโมลีโลก จังหวัดธนบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให
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ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 44, 630.
100
ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 45, 961.
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เจาพนักงานจัดเครื่องขมาศพไปพระราชทาน เปนเกียรติยศพรอมดวยเงิน ๕๐๐ สตางค ผาขาว
๑ พับ

อิหมามพัฒนา หลังปูเตะ101 อิหมามมัสยิดตนสน หรือกุฎีตนสนที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่
สุสานของมัสยิดแหงนี้อยูถงึ 2 แหง คือ สุสานมัสยิดตนสน และสุสานปลายนาบนถนนอิสรภาพ ที่
“แขกเจาเซ็น” ใชสุสานทั้ง 2 แหงนี้ฝง ศพรวมกัน ไดกลาวถึงความสัมพันธทเี่ กิดขึ้นมาชานานกับ
การมีศาสนสถานของพีน่ อง “แขกเจาเซ็น” อยูในยานเดียวกัน ไดกลาวถึงความสัมพันธที่ไมใช
“ฉันทเครือญาติ” หากแตเปนเครือญาติกนั ในความเปนจริง ตางฝายตางเอื้ออาทรระหวางกัน ตาง
ฝายตางเคารพซึ่งกันและกัน แมวาความสัมพันธระหวาง “แขกเจาเซ็น” และ “แขกสุหนี”่ ในชุมชน
แหงนี้จะมีความศรัทธาปลีกยอยที่ตา งกันอยูบาง ก็หาไดสําคัญเหนือไปกวาความเปน “ญาติพี่
นอง” รวมศาสนาเดียวกัน
สําหรับความแตกตางในเรือ่ งความศรัทธาระหวางกันของชนทั้งสองกลุม ทัง้ ความเปน
“แขกเจาเซ็น” ของมุสลิมชีอะห กับ “มุสลิมสุหนี”่ บนพื้นที่สุสานกุฎตี นสนแหงนี้จงึ เปนสัญลักษณ
หนึง่ ของพื้นที่ไรพรมแดนทางชาติพนั ธุระหวางกันมายาวนาน และยังคงดํารงอยูตลอดมา
โดยภาพรวมของการนําเสนอในบทที่ 2 นี้ เปนการศึกษาเพื่อทําความเขาใจใน
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของความเปน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทย ทัง้ นิยามความหมายและ
การรับรูของสังคมไทยตอชนกลุมดังกลาว อีกทัง้ พยายามทําความเขาใจตอมิติของศาสนาอิสลาม
ในความเปน “แขกเจาเซ็น” และนําเสนอใหเห็นถึงประวัติความเปนมาของชุมชนแขกกลุมนีท้ ั้งใน
ในอดีตและปจจุบัน โดยผูศ ึกษาไดนาํ เสนอผานพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมที่เรียกวา “สามกะดี-สี่สุเหรา”
โดยเฉพาะอัตลักษณคําวา “กะดี” ของ “แขกเจาเซ็น” ผานศาสนสถานทัง้ 4 แหง ไดแก กุฎีเจาเซ็น
หรือกุฎีหลวง กุฎีเจริญพาศน หรือกุฎีกลาง กุฎีนอก หรือกุฎีปลายนา และรวมถึงสุเหราผดุงธรรม
อิสลาม ในความแตกตางทัง้ ความเปนมาและความหมาย
เนื้อหาในสวนที่เกีย่ วกับบริบทชุมชนของ “แขกเจาเซ็น” ในบทนี้ ผูว ิจัยไดพยายามศึกษา
และทําความเขาใจในโครงสรางสังคมผานระบบเครือญาติ ระบบการแตงงาน และวัฒนธรรมการ
แตงงานทัง้ ในอดีตและปจจุบัน ความสัมพันธทางสังคมผานความหมายของ “สัปปุรุษ” ตลอดจน
ศึกษาถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชวี ิตรอบปในศาสนาอิสลามทัง้ ดานวัฒนธรรมรวม
และ
วัฒนธรรมตางที่เปนอัตลักษณของ “แขกเจาเซ็น” อัตลักษณการแตงกายทั้งในอดีตจนปจจุบนั
และอัตลักษณภาษาเปอรเซียในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ทีก่ ําลังถูกกลืนกลาย ทายสุดไดศึกษา
101

สัมภาษณ พัฒนา หลังปูเตะ อิหมามมัสยิดตนสน, 24 กุมภาพันธ 2552.
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ถึงสถานที่ ๆ เรียกวา สุสาน หรือ กุโบร ซึ่งเกี่ยวกับความตายในบัน้ ปลายชีวิตของมนุษยในพืน้ ที่
ของสุสานกุฎีตนสน อันเปนพืน้ ที่ไรพรมแดนของ “แขกเจาเซ็น” กับ “แขกสุหนี”่ เนื้อหาจาก
การศึกษามีสว นทําใหเห็นภาพความเปนตัวตนของชนกลุมนี้ไดชัดเจนยิง่ ขึ้น

บทที่ 3
พิธีเจาเซ็น : พิธีกรรมบนความศรัทธาที่แตกตาง
ศาสนาอิสลามแบงออกเปน 2 นิกายใหญ ๆ คือ นิกายสุหนี่ และนิกายชีอะห ดังที่ทราบ
กันมา หากแตความเขาใจของสังคมไทยในความตางระหวางมุสลิมทั้ง 2 กลุมนี้กลับมีอยูอยาง
จํากัด ทั้ง ๆ ที่มุสลิมทั้งสองกลุมตางก็มีประวัติศาสตรรวมกันในศาสนาอิสลาม หากแตเพียงมี
ความเชื่อความศรัทธาในขอปลีกยอยที่แตกตางกันออกไป เชนเดียวกับเรื่องราวของ “มุสลิมชีอะห”
ที่สังคมรับรูเรื่องของมุสลิมกลุมนี้มาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยรูจักกันในความเปน “แขกเจาเซ็น” ทั้ง
ยังคุนเคยกับภาพพิธีกรรมของแขกกลุมนี้ใน “พิธีเจาเซ็น” อีกดวย
“พิธีเจาเซ็น” เปนพิธีกรรมที่จะจัดขึ้นในทุกปเพื่อรําลึกถึงเหตุการณในประวัติศาสตร
อิสลามตามที่ตนเองเชื่อและศรัทธา โดยนํามาอางอิงกับประวัติศาสตรอิสลามในชวงฮิจเราะฮที่ 61
(ราวป พ.ศ. 1224) เนื้อหาในบทที่ 3 เปนการนําเสนอเพื่อที่จะทําความเขาใจตอพิธีกรรมดังกลาว
ในมิติดานประวัติศาสตรในมุมที่เปนจุดเริ่มตนของ “พิธีเจาเซ็น” รวมทั้งติดตามลําดับเหตุการณใน
หนาประวัติศาสตร เพื่อความเขาใจในพิธีกรรมดังกลาว
ความศรัทธาของแขกเจาเซ็น : ความเหมือนที่แตกตาง
ในขณะที่สังคมไทยรับรูความเปนแขกเจาเซ็นผานอัตลักษณจากพิธีกรรม หากในความ
เขาใจของสังคมมุสลิมดวยกันเองแลว คําดังกลาวกลับเปนชื่อที่คนสวนใหญมีความเขาใจนอย
มาก อีกทั้งแขกกลุมนี้ยังมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมของตนเองอยูไมมากนัก จึงทําใหความเขาใจในคํา
ดังกลาวถูกจํากัดใหอยูในเฉพาะกลุมของผูที่รับรูเรื่องราวจากพิธีกรรมดังกลาวเทานั้น
หากศึกษาตามแนวทางที่เปนความเชื่อความศรัทธาของแขกกลุมนี้ตามที่ปรากฏอยูใน
สังคมไทยจะเห็นไดวาในปจจุบัน แขกเจาเซ็นกลับเปนที่ยอมรับในฐานะของศาสนาอิสลามนิกาย
หนึ่ง คือ มุสลิมนิกายชีอะห ความเขาใจดังกลาวเปนหลักการที่ยอมรับตรงกันสําหรับสังคมมุสลิม
ทั่วโลก โดยมองวามุสลิมกลุมนี้เปนแนวทางหรือนิกายหนึ่งที่มีอยูในสังคมมุสลิม มีความเชื่อความ
ศรัทธาในศาสนารวมกันทวาแตกสาขาออกเปนสํานักคิดหรือที่เรียกวานิกายภายหลังจากที่ทาน
ศาสดามุฮัมหมัดสิ้นชีวิตลงแลว
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จากเหตุการณในประวัติศาสตรของโลกอิสลามในอดี ตกอเกิ ดเป นทัศนะที่แตกตา ง
ระหว า งกั น อยู ไ ม น อ ย และเป น สาเหตุ ที่ ถู ก นํ า มากล า วอ า งกั น ถึ ง ความต า งจากทั ศ นคติ ข อง
ประชาคมมุสลิมในขณะนั้น ทั้งยังเปนตนทางของการเกิดสํานักคิดหรือนิกายในศาสนาอิสลามใน
ยุคแรก ๆ ที่ศาสนาอิสลามถูกแบงออกเปนสํานักคิดใหญ 2 สํานักคิด คือ นิกายสุหนี่ (Sunni) และ
นิกายชีอะห (Shi’ite)
แนวทางทั้งสองตางมีรากเหงาของความเชื่อหรือความศรัทธาที่มาจากพื้นฐานเดียวกัน
หากแตกตางกันในความศรัทธาที่มีตอบุคคลของแตละฝายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาสดามุฮัม
หมัดสิ้นชีวิตลงในปฮิจเราะฮที่ 11 (ราวป พ.ศ. 1176) ของศักราชในศาสนาอิสลาม อันกลายเปน
จุดเริ่มตนของประเด็นความขัดแยงจากทัศนะที่แตกตางระหวางกัน และแยกตัวออกเปนสํานักคิด
หรือนิกายทั้งสองในเวลาตอมา
อยางไรก็ดี สาเหตุจากทัศนะของกลุมชนทั้งสองที่วางอยูบนรากฐานความคิดเดียวกัน
จึงยังไมใชความขัดแยงที่ตางกันโดยสิ้นเชิง ความเชื่อหรือความศรัทธาของชนทั้งสองกลุมตางก็มี
ทั้งความเหมือน คลายคลึงกัน และที่แตกตางกันอยูหลายประการ โดยเฉพาะทั้งความเหมือนและ
ความแตกตางในหลายมุมที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานเดียวกันนี้ อีกทั้งมูลเหตุของความแตกตางระหวาง
กันยังมักถูกนํามาเปนขออางใหเห็นถึง “ความเปนอื่น” ระหวางกันและถูกนํามาใชเปนประเด็นของ
ความขัดแยงอยูดวยเชนกัน
ดวยเหตุนี้ การทําความเขาใจทั้งจาก ความเหมือน ความแตกตาง และความเปนอื่น
จากความศรัทธาในความเปนมุสลิมของทั้งสองนิกาย จึงเปนสิ่งที่ไมอาจละเลยหรือมองขามไปได
รวมทั้งยังทําใหเขาใจชนกลุมนี้ไดมากยิ่งขึ้นดวย
ปฐมเหตุของความแตกตาง
ศาสนาอิสลามเกิดขึ้นทามกลางวัฒนธรรมของกลุมชนชาวอาหรับบนดินแดนซึ่งพื้นที่
ส ว นใหญ เ ป น ทะเลทราย โดยบุ รุ ษ นามว า มุ ฮั ม หมั ด มุ ส ตอฟา ผู ที่ ต อ มาอยู ใ นฐานะศาสดา
พยากรณ ผูเผยแผแนวทางของศาสนานี้ ปฐมเหตุของการเริ่มปศักราชของศาสนาอิสลามที่เรียกวา
ฮิจเราะฮ ซึ่งหมายถึงการอพยพ หรือปแหงการอพยพ เกิดขึ้นประมาณ ค.ศ. 622 (ราวป พ.ศ.
1165) มีเหตุสืบเนื่องมาจากที่ทานศาสดามุฮัมหมัดไดรับโองการจากพระผูเปนเจา และไดนําหลัก
ความศรัทธาในเรื่องพระผูเปนเจาพระองคเดียว (Atheism) มาเผยแผตอบุคคลภายในครอบครัว
เปนเบื้องแรก และขยายออกไปสูกลุมชนหมูกวางตอเนื่องเปนเวลาถึง 14 ป แตกลับไดรับการ
ตอตานจากบุคคลบางกลุมในนครมักกะฮขณะนั้น จึงเปนเหตุใหทานจําเปนตองอพยพลี้ภัยตาม
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พระบัญชาของพระผูเปนเจา โดยทานศาสดาพรอมผูติดตามจํานวนหนึ่งไดลี้ภัยออกจากนคร
เมกกะไปสูนครมะดินะฮ
จากเหตุ ก ารณ ก ารลี้ ภัย ในครั้ ง นั้ น กลายมาเป น ป เ ริ่ ม ต น ของศั ก ราชที่ 1 ในศาสนา
อิสลาม ที่เรียกวา ฮิจเราะฮศักราช ในเวลาตอมา
ศาสดามุฮัมหมัด ผูที่อยูในฐานะศาสดาพยากรณของศาสนาอิสลาม ไดทําหนาที่เผยแผ
สัจธรรมของศาสนาดวยการประกาศโองการตาง ๆ ตามที่พระผูเปนเจาทรงสื่อสาสนผานมายัง
ทานตอมาจนถึงฮิจเราะฮศักราชที่ 10 (ราวป พ.ศ. 1175) นับเปนชวงสุดทายในชีวิตของทาน โดย
ที่ในปนั้นทานศาสดามุฮัมหมัดไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในฐานะผูนําดวยตัวของทานเอง
เหตุการณในปนั้นจึงถูกกลาวถึงในฐานะที่เปนการทําฮัจญครั้งสุดทายในชีวิตของทานศาสดา ใน
ทัศนะนักประวัติศาสตรมุสลิมตางกลาวถึงการทําฮัจญในครั้งนั้นของทานวา “ฮัจญแหงการอําลา”1
ทั้งนี้ดวยเพราะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฮัจญในปดังกลาวประมาณสองเดือนเศษ ทานศาสดามุฮัม
หมั ดก็ ถึ ง แก อสั ญกรรม อั น ถื อเปน การสิ้น สุด บทบาทหนา ที่ ในการเผยแผสั จธรรมของศาสนา
อิสลามในสถานะความเปนศาสดา
เหตุการณในหนาประวัติศาสตรอิสลามชวงเวลาดังกลาว จึงถือเปนชวงที่เปนรอยตอ
สําคัญเปนอยางยิ่งของการกําหนดแนวทางหรือทิศทางแกบรรดาศรัทธาชนผูนับถือศาสนาอิสลาม
ทั้งมวล ทั้งที่อยูรวมสมัยกับทานศาสดาในขณะนั้น และบรรดาชาวมุสลิมทั้งมวลในเวลาตอมา วา
ภายหลังจากที่ทานถึงแกอสัญกรรมแลว ทานไดกําหนดทิศทางของสังคมมุสลิมไวหรือไม อยางไร
รวมถึงผูใด จะเปนผูที่มีบทบาทสูงสุดในฐานะผูนํา ที่สืบทอดบทบาทและหนาที่ที่จะกําหนดทิศทาง
ที่ถูกตองตอจากทานศาสดา
ประวั ติศาสตรของเหตุการณในชวงเวลานั้น นับแตสิ้ นสุดพิธีฮัจญแหงการอํา ลาใน
ฮิจเราะฮนั้น จนกระทั่งถึงวันที่ทานศาสดาถึงแกอสัญกรรม กลายมาเปนประเด็นปญหากอเกิดเปน
ทัศนคติที่แตกตางกันของแนวคิดระหวางกลุมชนสองกลุม ซึ่งเปนที่มาของความแตกตางในเรื่อง
ความศรัทธาระหวางมุสลิมกลุมที่กลาววา เปนผูรักษาแบบฉบับของทานศาสดา หรือ ซุนนะห ที่
ตอมาถูกเรียกวา “นิกายสุหนี่” กับกลุมที่กลาววาพวกตนไดดําเนินแบบแผนตามคําสั่งเสียที่ทาน
ศาสดากําหนดไวในชวงชีวิตสุดทายของทาน ใหดําเนินแบบแผนตามทานอะลี อิบนิอบีฏอลิบ ผูที่
เปนลูกพี่ลูกนองกับทานศาสดา และทั้งยังเปนบุตรเขยของทานดวย โดยที่ชนกลุมนี้เรียกกลุมของ
ตนวา กลุมของอะลี หรือชีอะหอะลี ซึ่งในเวลาตอมาถูกเรียกวา “นิกายชีอะห”

1

ฮัจญแหงการอําลา : ภาษาอาหรับเรียกวา ฮัจญะตุลวะดาอฺ
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กลุมชนทั้งสองตางก็หยิบยกเหตุผลมากลาวอางเพื่อสนับสนุนแนวคิดของกลุมตน และ
คัดคานแนวคิดของฝายตรงขามอยางตอเนื่องนับแตเหตุการณในการประกอบพิธีฮัจญในครั้งนั้น
เรื่อยมา
ทัศนะมุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite)
การประกอบพิธีฮัจญในปฮิจเราะฮศักราชที่ 10 (ราวป พ.ศ. 1175) ที่กลาววาเปนพิธี
ฮัจญแหงการอําลาของทานศาสดามุฮัมหมัดนั้น เปนโอกาสสําคัญยิ่งที่ทานศาสดาไดอยูทามกลาง
หมูชนผูที่ศรัทธาในแนวทางศาสนาที่ทานนํามาเผยแผ ซึ่งตางก็เดินทางมารวมประกอบพิธีฮัจญใน
ปนั้นอยางหนาแนน นักประวัติศาสตรอิสลามบันทึกคําเทศนาครั้งประวัติศาสตรของทานศาสดา
ซึ่งกลาวระหวางการบําเพ็ญพิธีฮัจญในคราวนั้น ตรงกับเชาของวันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮฺ2 ณ ทุงอา
เราะฟะฮฺ3 โดยทานศาสดาไดกลาวเทศนาครั้งประวัติศาสตรนั้น วา
...โอ มุสลิม จงฟงฉันใหดี ครั้งนี้อาจเปนโอกาสสุดทายที่ฉันจะไดอยูกับพวกเจา และฉันอาจ
ไมมีอายุยืนนานที่จะไดประกอบพิธีฮัจญอีกครั้งหนึ่ง
พระผูเปนเจาทรงเปนเอกะและพระองคทรงปราศจากภาคี จงอยาไดตั้งภาคี ผูใดหรือสิ่งใด
กับพระองค จงเคารพเชื่อ ฟงพระองค เกรงกลัวพระองค ซื่ อ สัตยตอพระองคและมี ความรักตอ
พระองค จงอยาไดพลาดไปจากนมาซภาคบังคับของพวกเจา จงรักษาเดือนแหงการถือศิลอดไวให
มั่นคง จงจายซะกาต (ภาษีคนยากจน)อยางสม่ําเสมอ และจงเยี่ยมเยียนบานของพระเจาเมื่อใดก็
ตามที่พวกเจามีโอกาส..
ฉั น ขอเรี ย กร อ งมายั ง พวกเจ า ทั้ ง หมด ให แ สดงความเคารพต อ
เกียรติยศ ชีวิต และทรัพยสินของกันและกัน ในทํานองเดียวกันกับที่พวกเจาไดแสดงออกซึ่งความ
เคารพตอความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของวันนี้ บรรดาผูศรัทธาทั้งหมดลวนเปนพี่นองซึ่งกันและกัน ถาหากมี
บางสิ่งที่เปนของผูใดสักคนหนึ่งในหมูพวกเจา มันยอมไมเปนที่อนุมัติสําหรับผูอื่นที่จะเอามันไปโดย
ปราศจากการขออนุญาตจากเจาของ...
เจามีสิทธิในเรื่องเกี่ยวกับผูหญิง ฉะนั้น เจาก็มีหนาที่ตอพวกนางเชนเดียวกัน จงปฏิบัติตอ
พวกนางดวยความรัก ความกรุณา ความเคารพ และความเอื้ออาทร

2

ซุลฮิจญะฮฺ : ชื่อเดือนที่สิบสอง หรือเดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม
3
ทุงอาเราะฟะฮฺ : ทุงโลงขนาดใหญอยูนอกเมืองมักกะฮ สถานที่ดังกลาวเปนที่ซึ่งผูที่ไดไป
ประกอบพิธีฮัจญในแตละปจะตองไปรวมตัวกันอยางพรอมเพรียงเพื่อปฏิบัติขั้นตอนหนึ่งของการ
ทําฮัจญ
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บรรดาทาสที่เจามีเปนเจาของก็ลวนเปนสิ่งถูกสรางของพระเจาเชนกัน จงอยากระทําทารุณ
กรรมตอพวกเขา ถาหากพวกเขาผิดก็จงอภัยใหกับพวกเขา จงใหอาหารแกพวกเขาอยางเดียวกัน
กับที่เจาใชบริโภค และจงใหเสื้อผาพวกเขาสวมใสอยางที่พวกเจาสวมใส
สมาชิกแหงครอบครัวของฉัน เปรียบเสมือนดวงดาวประจําขั้วโลก พวกเขาจะนําความจรรโลงใจมา
ใหกับบรรดาผูคนทั้งหมดที่ไดเชื่อฟงพวกเขา และปฏิบัติตามพวกเขา ฉันไดละทิ้งไวในหมูพวกเจา
คือมรดกที่เปนของคูกัน นั้นคือ คัมภีรของพระเจา (อัล กุรอาน) และสมาชิกของครอบครัวของฉัน
ทั้งสองนี้ตางก็มีความสัมพันธตอกันและไมอาจแยกออกจากกันได ถาหากเจายึดมั่นอยูกับทั้งสอง
นี้แลว เจาก็จะไมมีวันหลงทาง
และจงจําไววาฉันเปนศาสนทูตสุดทายของพระเจาที่ถูกสงมายังมวลมนุษย ภายหลังจากฉัน
แลวจะไมมีศาสนาทูตอื่น ๆ หรือศาสนทูตของเจาอีก4

จากคําเทศนาของท านศาสดาในคราวนั้น แสดงใหบรรดาผูศรัทธาทั้งมวลซึ่ งอยูใน
สถานที่ดังกลาวรับรูไดวา ทานศาสดาไดรูถึงกําหนดอายุขัยของตัวทานเองกอนแลว จึงกลาวคํา
เทศนาในลักษณะคําสั่งที่มีตอบรรดาศรัทธาชนในระหวางประกอบพิธีอันสําคัญนั้น
อีกชวงเวลาหนึ่งของเหตุการณสําคัญที่ดําเนินตอเนื่องจากการประกอบพิธีฮัจญครั้งนั้น
เสร็จสิ้นลง และเปนกรณีที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาเปนเหตุผลเพื่อสนับสนุนแนวคิดของกลุมมุสลิม
นิกายชีอะห คือ เหตุการณในวันนั้นตรงกับวันที่ 18 เดือนซุลฮิจญะฮฺ หรือหลังจากคําเทศนาใน
ระหวางพิธีฮัจญในเดือนเดียวกัน หางกันประมาณ 10 วัน ในขณะที่กองคาราวานจากตางเมือง
กําลังจะเดินทางกลับยังบานเมืองของพวกตน เหตุการณดังกลาวถูกบันทึกไววาไดเกิดขึ้น ณ
สถานที่ ๆ เรียกวา ตําบลเฆาะดีร หรือที่ชาวอาหรับเรียกวา “เฆาะดีร คุม” ตําบลดังกลาวตั้งอยูบน
เสนทางของกองคาราวานที่จะเดินทางกลับระหวางเมืองมักกะฮฺกับเมืองมะดีนะฮ
นั ก ประวั ติ ศ าสตร บั น ทึ ก ไว ว า เมื่ อ กองคาราวานของท า นศาสดาเดิ น ทางกลั บ จาก
ประกอบพิธีฮัจญมาถึงยังสถานที่ดังกลาว ทานไดสั่งใหกองคาราวานของผูที่รวมเดินทางจากการ
แสวงบุญเหลานั้นหยุดลงยังตําบลเฆาะดีร ซึ่งตรงกับเวลาเที่ยงวัน เพราะเทวทูตญิบรีล5 ไดนํา
โองการจากพระผูเปนเจาสื่อสาสนมายังทานศาสดา วา
4

ซัยยิด อะลี อัสฆอร ริซวี, ชําระประวัติศาสตรอิสลามและมุสลิม ค.ศ. 570 ถึง 661, แปล
โดย คณะผูแปลของสถาบันสงเสริมการศึกษาและวิจยั เกี่ยวกับอิสลาม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 14
พับลิเคชั่น, 2542), 272 - 273.
5
ญิบรีล หรือญิบรออีล คือนามของเทวทูตทีท่ ําหนาทีน่ าํ โองการจากพระผูเปนเจาสื่อสาสน
ตอยังทานศาสดามุฮัมหมัด
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“โอ รอสูล6 จงประกาศสิ่งซึ่งไดถูกประทานลงมาแกเจา จากพระผูอภิบาลของเจา และถา
เจาไมปฏิบัติ ก็เสมือนเจาไมไดประกาศสาสนของพระองคทั้งหมด และอัลลอฮฺจะทรงปกปองเจา
ใหพนจากมนุษยผูชั่วราย” (อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ 5 : 67)7

เมื่อโองการดังกลาวมาถึงยังทานศาสดามุฮัมหมัด ทานไดใหกองคาราวานหยุดลงทันที
พรอมกับมีคําสั่งใหบรรดาผูที่เดินทางมารวมพิธีฮัจญกับทานทั้งหมดกลับมารวมกลุมโดยพรอม
เพรียงกัน รวมทั้งใหแจงขาวไปยังกลุมที่เดินทางลวงหนาไปกอนแลวดวย และเมื่อทุกหมูมาถึงโดย
พรอมหนากันแลว ทานจึงไดเริ่มกลาวเทศนาขึ้นวา
“โอ ประชาชนทั้งหลาย จงรูเถิดวาญิบรีลไดลงมายังฉันหลายครั้งหลายคราว เพื่อนําพระ
บัญญัติจากพระผูอภิบาลผูทรงกรุณาปรานีมายังฉัน และบอกใหฉันทําการหยุด ณ สถานที่นี้ และ
ใหประกาศใหทุก ๆ คนทราบไมวาเปนชาวผิวขาวหรือชาวผิวดํา วา อาลี บิน อบูฏอลิบ คือ พี่นอง
ของฉัน และเปนตัวแทนผูสืบทอดตอจากฉัน และเปนคอลิฟ8 ของฉัน และเปนอิมามภายหลังฉัน
ตําแหนงของเขาแกฉันเหมือนอยางฮารูนแกมูซา9 เวนแตวาไมมีนบี10 อีกแลวหลังจากฉัน และเขา
เปนผูปกครองของทานทั้งหลายถัดไปจากอัลลอฮฺและรอสูลของพระองค”
“โอ ประชาชนทั้งหลาย แทจริง อัลลอฮฺไดทรงแตงตั้งอาลีใหเปนอิมามและผูปกครองของ
พวกทานทั้งหลาย จงเชื่อฟงปฏิบัติตามเขาซึ่งถือเปนพันธะผูกพันที่จําเปน (วาญิบ) เหนือบรรดามุ
ฮาญิรีนทั้งหมด (ผูอพยพ) และแกชาวอันศอร (ผูชวยเหลือ) และแกเขาเหลานั้นผูปฏิบัติและเชื่อฟง
6

รอสูล เปนชื่อตําแหนงของศาสดามุฮัมหมัดในภาษาอาหรับ
ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูน ําศาสนา และเฆาะดีร คุม, แปลโดย กรรมการฝาย
ขอเขียน ฝายการแปล และฝายการพิมพ ดารฺ อหฺลิลบัยตฺ (อ.) (กรุงเทพ ฯ : อมรินทรการพิมพ,
2526), 32.
8
คอลิฟ : คาลิฟะฮ คอลีฟะฮฺ หรือ กาหลิบ (Garlib) ชื่อตําแหนงผูสืบทอดอํานาจหลังจาก
ทานศาสดาถึงแกอสัญกรรมลงดวยวิธีการเลือกตั้ง
9
มูซา : นามศาสดาในศาสนายูดาย ผูที่พระผูเปนเจาทรงสงฮารอตมาเปนผูชวยเหลือ และ
มีสถานะเปนศาสดาเชนเดียวกัน ศาสดาทั้งสองปรากฏนามอยูในพระคัมภีรอัล-กุรอานดวยนาม
มูซา และฮารูณ
10
นบี : ตําแหนงศาสนทูตของพระผูเปนเจาทีท่ รงประทานมายังมนุษยชาติในแตละยุค
สมัย
7
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ตามพวกเขาในดานคุณธรรมความดี และเหนือบรรดาผูอาศัยในเมืองตาง ๆ และที่รอนเรอยู เหนือ
พวกอาหรับและพวกไมใชอาหรับ เหนือพวกเสรีชนและพวกทาส เหนือคนหนุมและคนแก เหนือ
ผูใหญและผูนอย เหนือพวกผิวขาวและผิวดํา คําสั่งของเขาเปนสิ่งที่ตองเชื่อฟงปฏิบัติตาม คําพูด
ของเขาถือเปนพันธะผูกพัน และคําสั่งของเขาเปนสิ่งวาญิบเหนือผูศรัทธาในอัลลอฮฺทุกคน การ
สาปแชงมีแกผูคนผูไมเชื่อฟงเขาและความโปรดปรานก็จะมีแกผูปฏิบัติตามเขา และเขาผูซึ่งเชื่อฟง
อาลี คือผูศรัทธาที่แทจริง” 11
“โอ ประชาชนทั้งหลาย นี้เปนครั้งสุดทายที่ฉันยืนปรากฏอยูในที่ชุมนุมนี้ เพราะฉะนั้นทาน
ทั้งหลายจงฟงและเชื่อฟงปฏิบัติตามโดยการยอมจํานนตอคําบัญชาของพระผูอภิบาลของทาน
ทั้งหลาย แทจริง อัลลอฮฺ พระองคเปนพระผูอภิบาลของทานทั้งหลาย และเปนพระผูเปนเจาองค
เดียว มุฮัมมัดรอสูลุลลอฮฺ คือ รอสูลของพระองค ภายหลังจากรอสูล เขาผูซึ่งกําลังไดรับการแนะนํา
แกทานทั้งหลายจะเปนผูปกครองทานทั้งหลาย ฉะนั้น ภายหลังฉัน อาลี คือผูปกครองทานทั้งหลาย
และเปนอิมามของทานทั้งหลาย นี้เปนพระบัญชาของอัลลอฮฺ”
“แหละแลวภายหลังเขาตําแหนงอิมามัต12จะสืบตอไปยังลูกหลานของฉันซึ่งเกิดจากอาลี
จนกระทั่งถึงวันที่ทานจะไดพบอัลลอฮฺและรอสูลของพระองค”
“โอ ประชาชนทั้งหลาย จงพิจารณาอัลกุรอานและความเขาใจโองการตาง ๆ ของมัน จง
ใครครวญโองการที่ชัดแจงของอัลกุรอาน และจงอยาไปยังความคลุมเครือของมัน ขอสาบานดวย
นามของอัลลอฮฺวา ไมมีผูใดจะอธิบายแกทานซึ่งความหมายของอัลกุรอาน คําเตือนของอัลกุรอาน
และการชี้แจงเหตุผลที่ถูกตองในความหมายของมันแกทานทั้งหลายได นอกจากบุรุษคนนี้ (อาลี)
ซึ่งมือของเขาฉันจับไว และผูซึ่งฉันกําลังยกขึ้นโดยการจับแขนทั้งสองของเขามายังตัวฉัน และฉัน
ขอบอกแกทานทั้งหลายวา อาลีคือผูปกครองแกเขาทั้งมวลผูซึ่งยอมรับฉันวาเปนผูปกครองแกเขา
และเขาผูนั้นคือ อาลี บุตรของอบูฏอลิบ พี่นองของฉันและเปนวะซี ความรักที่มีแกเขาและการ
ปฏิบัตเชื่อฟงเขาไดถูกกําหนดเปนขอผูกพัน (วาญิบ) โดยอัลลอฮฺผูทรงอํานาจ ผูทรงสูงสง”13
“โปรดรูและจดจําไวเถิ ดวา ผูใ ดก็ตามที่ฉันเปนนายเหนือเขา อาลีคนนี้ก็คือนายของเขา
ดวย”14

พรอมกันนั้นทานศาสดาไดกลาวขออํานวยพรจากพระผูเปนเจาแกทานอาลีดวยวา

11

ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูน ําศาสนาและเฆาะดีร คุม, 33 - 34.
12
อิมามัต : การสืบทอดตําแหนงความเปนผูน ําศรัทธาชนของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห
13
เรื่องเดียวกัน, 34.
14
เรื่องเดียวกัน, 35.
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“โอ อัลลอฮฺ โปรดเปนเพื่อนแกผูซึ่งเปนเพื่อนของอาลี และโปรดเปนศัตรูแกเขาผูซึ่งตั้งตน
เปนศัตรูตอ อาลี และโปรดชวยเหลือเขาผูซึ่งชวยเหลือ อาลี และโปรดทอดทิ้งเขาผูซึ่งทอดทิ้ง
อาลี”15

คําเทศนาดังกลาวเปนเสมือนปจฉิมโอวาทครั้งสําคัญของประวัติศาสตรอิสลามครั้งหนึ่ง
ที่ทานศาสดามุฮัมหมัดไดกลาวเปนครั้งสุดทาย ณ ตําบลเฆาะดีร ระหวางการเดินทางกลับหลัง
เสร็จสิ้นพิธีฮัจญแลว ดวยการแตงตั้งผูที่จะสืบทอดการนําแกบรรดาผูศรัทธาชนในศาสนาที่ทาน
เปนผูเผยแผ และเมื่อปจฉิมเทศนาสิ้นสุดลง นักบันทึกประวัติศาสตรอิสลามไดบันทึกถึงโองการ
จากพระผูเปนเจาที่สื่อสารลงมายังทานศาสดาในเวลานั้นวา ทันทีที่การประกาศนี้ไดเสร็จสิ้นลง
โองการสุดทายของอัลกุรอานไดถูกประทานลงมาใหกับทานศาสดามุฮัมหมัด ซึ่งมีความหมายวา
วันนี้ ขาไดทําใหศาสนาของพวกเจาสมบูรณเพื่อพวกเจาแลว และไดทําใหความโปรด
ปรานของขา สมบูรณเหนือพวกเจา และไดเลือกอิสลามใหเปนศาสนาของพวกเจา (อัล-กุรอาน
บทที่ 5 โองการที่ 4)16

โองการดังกลาวเปนโองการสุดทายที่พระผูเปนเจาทรงสื่อสาสนผานมายังทานศาสดา
มุฮัมหมัดในวันนั้น คือ วันที่ 18 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ฮิจเราะฮศักราชที่ 10 ของปฏิทินอิสลาม ตรงกับ
วันที่ 21 เดือนมีนาคม คริสตศักราชที่ 632 (ราวป พ.ศ. 1175) ณ สถานที่ ๆ เรียกวา เฆาะดีร คุม
ทันทีที่ทานศาสดาไดประกาศแตงตั้งอาลี บุตรของอบีฏอลิบ ผูที่มีความสัมพันธทางเครือญาติกับ
ทานศาสดา เปนผูนําตอจากทานแลว
ในทัศนะของกลุมที่เชื่อถือและปฏิบัติตามคําสั่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น ณ สถานที่ดังกลาว
เห็นวาเหตุการณนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอหนาประวัติศาสตรในวันเวลาขางหนา อีกทั้งยังมี
ความสมบูรณและชัดเจนอยูในเนื้อหาของเหตุการณในครั้งนั้น จึงเปนประวัติศาสตรทถี่ กู นํามาเปน
แบบแผนปฏิบัติในการดําเนินวิถีทางของประชาคมมุสลิมในเวลาตอมาหลังจากที่ทานศาสดาถึง

15

ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูน ําศาสนาและเฆาะดีร คุม, 35.
16
ซัยยิด อะลี อัสฆอร ริซวี, ชําระประวัติศาสตรอิสลามและมุสลิม ค.ศ. 570 ถึง 661, แปล
โดย คณะผูแปลสถาบันสงเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 14
พับลิเคชั่น, 2542), 278.
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แกอสัญกรรมลง โดยเฉพาะกลุมชนผูศรัทธาที่เรียกตนเองวา “ผูปฏิบัติตามอะลี” หรือ “ชีอะหอะลี”
ซึ่งก็คือกลุมมุสลิมนิกายชีอะห
อนึ่ง นับจากเหตุการณการแตงตั้งผูสืบทอดความเปนผูนําประชาคมมุสลิมตอจากทาน
ศาสดาทามกลางหมูชนจํานวนเรือนแสนนั้นไดเสร็จสิ้นลงในวันที่ 18 เดือนซุลฮิจญะฮฺ จนกระทั่ง
ถึ ง วั น จั น ทร ที่ 28 เดื อ นซอฟ ร 17 ฮิ จ เราะฮ ที่ 11 (ราวป พ.ศ. 1176) ซึ่ ง ท า นศาสดาได ถึ ง แก
อสัญกรรม รวมอายุของทาน 63 ป และทําการเผยแผสัจธรรมอิสลามอยูถึง 23 ปเต็ม
ชวงเวลาเพียงสองเดือนเศษระหวางเหตุการณสําคัญนั้น เปนเสมือนหัวเลี้ยวหัวตอของ
หนาประวัติศาสตรอิสลาม ที่เปนชวงของการชวงชิงจังหวะและโอกาสเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจและ
การเปนผูนําการปกครองประชาคมมุสลิมสืบตอมา เมื่อถึงเวลาที่ทานศาสดาถึงแกอสัญกรรมลง
ความพยายามเพื่อปองกันมิใหเกิดสภาวะการชวงชิง หรือความขัดแยงระหวางกันจาก
เงื่อนไขที่ทานศาสดาไดกําหนดและปฏิบัติเปนแบบแผนไวแลว ทานศาสดาพยายามที่จะใหมีการ
บันทึกในรูปแบบของพินัยกรรมที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเปนหลักฐานสําคัญในขณะที่มี
อาการปวยและบรรดาผูนําเผาตาง ๆ ไดเขามาเยี่ยมทาน หนังสือ มุฮัมมัด (ศ.) รัศมีนิรันดร เลม 2
บันทึกเหตุการณประวัติศาสตรในชวงนั้นไววา
ดวยเหตุนี้เอง วันหนึ่งเมื่อบรรดาผูนําเผาตาง ๆ ของกุเรช18ไดมาเยี่ยมอาการปวยของทาน
ทานนั่งกมหนาครุนคิดอยูสักพักหนึ่ง หลังจากนั้นทานไดจองมองไปยังพวกเขาและสั่งวา จงนํา
ปากกาและกระดาษมาใหฉัน ฉันจะบันทึกสิ่งสําคัญบางอยางแกพวกทานซึ่งจะไมทําใหพวกทาน
หลงทางภายหลัง ในเวลานั้น อุมัร อิบนิ เคาะฏ็อบ คอลีฟะฮฺที่สอง ไดทําลายความเงียบของที่
ประชุมพรอมกับกลาววา อาการไขขึ้นสูงไดทําใหทานศาสดาเพอไปเสียแลว พวกทานมีอัล-กุรอาน
ซึ่งอัล-กุรอานอยางเดียวในหมูพวกเราก็เพียงพอแลว19

เหตุการณครั้งนั้นนํามาซึ่งการโตเถียงระหวางกันถึงสิ่งที่ควรจะกระทําตามคําสั่งของ
ทานศาสดาหรือไม จนเกิดเสียงดังขึ้น ทําใหทานศาสดาเสียใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นและโกรธมาก จึงให

17

ซอฟร : ชื่อเดือนที่สองในปฏิทินอิสลาม
18
กุเรช : ชื่อเผาชนชาวอาหรับกลุมเดียวกับทานศาสดามุฮัมหมัด
19
อัลลามะฮฺ ญะอฺฟร ซุบฮานี, มุฮัมมัด (ศ.) รัศมีนิรันดร เลมที่ 2, แปลโดย เชคซัยนุลอาบิ
ดีน ฟนดี้ และคนอื่น ๆ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ อัล-ฮุดา อินเตอรเนชั่นแนล, 2549), 230-231.
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พวกเขาออกจากบานของทาน และทําใหความพยายามที่จะบันทึกคําสั่งเสียในรูปแบบพินัยกรรม
ในครั้งนั้นประสบกับความลมเหลว
และจากการที่ทานศาสดาไมไดบันทึกคําสั่งเสียในครั้งนั้น ไดถูกนํามาวิเคราะหในเวลา
ตอมาวา สิ่งสําคัญใดที่ทานศาสดาประสงคจะบันทึกเพื่อไมทําใหกลุมชนเหลานั้นหลงทางใน
ภายหลัง โดยที่นักประวัติศาสตรอิสลามไดวิเคราะหถึงคํากลาวของทานศาสดาที่เรียกวา ฮะดีษ20
ซะเกาะลัยนฺ ที่ทานศาสดาไดกลาวไวในชวงสุดทายของชีวิตทาน ซึ่งพองกับคําสั่งเสียของทานวา
“ฉันไดทิ้งของสองสิ่งซึ่งมีน้ําหนักไวแกพวกทานทั้งหลาย สิ่งหนึ่งคือคัมภีรของอัลลอฮฺ และอีก
สิ่งหนึ่งคืออะหฺลุลบัยตฺ (ครอบครัว) ของฉัน ถาพวกทานยึดมั่นในสองสิ่งนี้ และปฏิบัติตามเชื่อฟงทั้ง
สองนี้ตลอดไปและไมละทิ้งทั้งสองนี้ พวกทานจะไมหลงทางเลย สองสิ่งนี้จะไมถูกแยกจากกัน
จนกวาทั้งสองนี้จะมาถึงฉันที่ ฮัวซุลเกาษัร (ที่พิทักษไวแหงสวนสวรรค)”21

จากเหตุการณในประวัติศาสตรชวงสุดทายของชีวิตทานศาสดา นับแตคําเทศนาใน
ระหวางการประกอบพิธีฮัจญที่เรียกวา ฮัจญแหงการอําลา คําประกาศการแตงตั้งผูสืบทอดความ
เปนผูนําตอจากทาน (ที่ตําบลเฆาะดีร หรือ เฆาะดีร คุม) รวมถึงคํากลาวของทานศาสดาที่เรียกวา
ฮะดี ษ ซะเกาะลั ย นฺ เป น เหตุ ผ ลในการสนั บ สนุ น แบบแผนการปฏิ บั ติ ห ลั ง ท า นศาสดาถึ ง แก
อสัญกรรมของกลุ ม ที่ เ รี ย กว า ชี อ ะห อะลี หรือกลุ ม ที่ ปฏิบัติ ต ามท า นอะลี ซึ่ง ต อมาถูก จํ า แนก
ออกเปนนิกายหนึ่งในศาสนาอิสลาม คือ นิกายชีอะห
กลุมดังกลาวใหความสําคัญตอสาระของคัมภีรอัลกุรอานในความเปนธรรมนูญแหงการ
ดําเนินชีวิต เปนคัมภีรแหงพระผูเปนเจา และรวมกับแบบฉบับการดําเนินชีวิตของทานศาสดาที่
ถายทอดผานครอบครัวเครือญาติของทาน นับแตทานอะลีและทานหญิงฟาฏิมะฮ ผูเปนบุตรี ซึ่ง
ถูกกําหนดใหเปนวงศวานในครอบครัวของทานศาสดา ทั้งยังสืบทอดความเปนผูนํา หรืออิหมาม
อยูในวงศวาน นับจากทานอะลีตอลงมาอีกรวม 12 ทาน โดยสนับสนุนแบบแผนดังกลาวดวยคํา
กลาวของทานศาสดาที่วา “ฉัน อาลี ฮะซัน ฮูเซน และเกาจากผูสืบสายโลหิตจากฮูเซน เปนผู

20

ฮะดีษ : คํากลาวของทานศาสดามุฮัมหมัดในวาระตาง ๆ ที่ไดรับการตรวจสอบแลววา
เปนความจริง
21
ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูน ําศาสนา และเฆาะดีร คุม, 54.
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บริสุทธิ์และปราศจากบาป”22 รวมถึงฮะดีษหรือคําที่ทานศาสดาไดเคยกลาวแก ฮูเซน หลานชาย
ของทานผูเปนบุตรของอะลีกับฟาฏิมะฮ ผูเปนบุตรี วา
“เธอเปนอิมาม ลูกของอิมาม นองชายของอิมาม เธอเปนขอพิสูจนของอัลลอฮฺ ลูกของ
ข อ พิ สู จ น ข องอั ล ลอฮฺ น อ งชายของข อ พิ สู จ น ข องอั ล ลอฮฺ และเธอเป น บิ ด าของข อ พิ สู จ น
ของอัลลอฮฺทั้งเกาคน ที่เกาของบุคคลเหลานี้จะเปน มะหฺดี”23

“สิบสองอิหมามผูบริสุทธิ์” ของมุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite)
โองการที่ 23 จากพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ในซูเราะฮอัชชูรอ กลาวย้ําใหทานศาสดา
มุฮัมหมัด ประกาศเผยแผและใหบรรดามุสลิมทั้งปวงตระหนักถึงความสําคัญของวงศเครือญาติที่
ใกลชิดของทานศาสดา
“จงกลาวเถิด (มุฮัมมัดตอมุสลิมทั้งหลายวา) ฉันไมขอคาตอบแทนใด ๆ เพื่อการประกาศ
อิสลามนี้ยกเวนใหแสดงความรักตอญาติสนิทของฉัน”
บทอัชชูรอ โองการที่ 2324

ความหมายวงศเครือญาติตามโองการดังกลาว คือ ทานอาลี ทานหญิงฟาฎิมะฮ ทาน
ฮะซัน และทานฮูเซน รวมถึงทายาทที่สืบตอมาในวงศวานของทานศาสดามุฮัมหมัด ซึ่งสืบทอด
ความเปนอิหมามผูนําตอลงมาทั้งสิ้นจํานวน 12 ทาน โดยเริ่มตนที่การประกาศแตงตั้งทานอาลี
เปนอิหมามทานแรกในการนําประชาชาติอิสลามหลังจากทานศาสดามุฮัมหมัดจบชีวิตลง
แบบแผนการปฏิบัติตนตามครรลองที่สืบทอดโดยทานอะลีในฐานะผูไดรับการแตงตั้ง
จากทานศาสดาใหทําหนาที่เปนผูนําประชาคมมุสลิมตอจากทาน หลังจากที่ทานศาสดาถึงแก
อสัญกรรมแลว ทานอะลีอยูในสถานะอิหมามทานแรกของแนวทางนี้ รวมทั้งศรัทธาวาหลังจาก
ทานศาสดาแลวจะมีผูดํารงตําแหนงอิหมามตอจากทาน คือ ทานอะลี และสืบทอดตําแหนงนี้ตอ
22

เรื่องเดียวกัน, 58.
23
เรื่องเดียวกัน, 59.
24
เชค อับดุลญะวาด สวางวรรณ, อาชูรอจากอัลกุรอานและฮะดีษ (กรุงเทพฯ : สมาคม
นักเรียนเกาไทย-อิหราน, 2551), 16.
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มาถึง 12 ทาน ซึ่งบรรดาอิหมามเหลานั้นลวนไดรับการแตงตั้งจากพระผูเปนเจาสืบตอกันลงมา อัน
เปน ที่มาของชื่อนิกาย “ชี อะหอิษนาอะชะรียะฮ” ที่หมายถึง ชีอะหสิ บสอง หรือกลุมที่มีความ
ศรัทธาในเรื่องอิหมาม 12 ทาน ซึ่งประกอบไปดวยรายชื่อตามลําดับความเปนอิหมาม คือ
1. อิหมาม อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ
2. อิหมาม ฮาซัน บิน อะลี
3. อิหมาม ฮูเซน บิน อะลี
4. อิหมาม อะลี อิบนิ ฮูเซน ซัยนุลอาบิดีน
5. อิหมาม มุฮัมมัด อิบนิ อะลี อัล บากิร
6. อิหมาม ญะอฟร อิบนิ มุฮัมมัด อัซซอดิก
7. อิหมาม มูซา อิบนิ ญะอฟร อัล กาซิม
8. อิหมาม อะลี อิบนิ มูซา อัรริฎอ
9. อิหมาม มุฮัมมัด อิบนิ อะลี อัตตะกีย
10. อิหมาม อะลี อิบนิ มุฮัมมัด อัล นะกีย
11. อิหมาม ฮาซัน อิบนิ อะลี อัล อัสการีย
12. อิหมาม มุฮัมมัด อิบนิ ฮาซัน อัล มะฮดี25
บุคคลทั้ง 12 คนลวนสืบเชื้อสายตอเนื่องกันลงมาเปนลําดับชั้น ทั้งหมดลวนเปนวงศ
วานของทานศาสดาทั้งสิ้น มุสลิมนิกายชีอะหมีความศรัทธาในเรื่องการยังคงมีชวี ติ อยูข อง อัล มะฮ
ดี หรืออิหมามมุฮัมมัด อิบนิ ฮาซัน อัล มะฮดี ซึ่งเปนอิหมามลําดับที่ 12 และเปนอิหมามลําดับ
สุดทายในสายศรัทธาของพวกตน นอกจากนี้อิหมามทานนี้ยังมีสถานะเปน อิหมามแหงการรอคอย
ตามความศรัทธาของมุสลิมกลุมนี้สืบตอเนื่องมาจนถึงปจจุบันดวย
ในความศรัทธาของมุสลิมนิกายชีอะหซึ่งเกี่ยวกับความเปน “อิมามัต” หรือสถานภาพ
ความเปนผูนําของบุคคลพิเศษกลุมนี้ เปนพื้นฐานความศรัทธา อิหมามทั้งหมดสืบเชื้อสายตอมา
จากทานศาสดามุฮัมหมัด ผานมาทางบุตรีของทาน คือ ฟาฏิมะฮกับทานอะลี ผูที่ดํารงสถานะ
ความเปนอิหมาม หมายถึง อิหมามผูบริสุทธิ์ คือกลุมชนผูซึ่งพระผูเปนเจาประสงคที่จะปกปองให
เขาเหลานั้นหางไกลจากความผิดทั้งมวล ตามที่ปรากฏในพระคัมภีรอัลกุรอาน ซูเราะฮอัลอะฮฺซาบ
25

อาบู อาดิล ชะรีฟ อัล ฮาดีย, การกําเนิดสํานักคิดตาง ๆ ในอิสลาม (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพ 14 พับลิเคชัน่ , 2546),198-199.
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โองการที่ 33 หรือโองการแหงความพิสุทธิ์ วา “อันที่จริง อัลลอฮฺทรงประสงคที่จะขจัดความโสมม
ออกไปจากพวกเจา อะอฺลุลบัยตฺ26 และทรงชําระพวกเจาใหสะอาดบริสุทธิ์”27 ดวยเหตุนี้ การดํารง
ความเปนอิหมามของกลุมบุคคลดังกลาวในความศรัทธาของนิกายชีอะห จึงยึดมั่นวาเปนการ
เลือกสรรตามความประสงคของพระผูเปนเจาอยางแทจริง
อิหมามที่ 3 จากบรรดาอิหมามทั้ง 12 คนตามความศรัทธาของมุสลิมนิกายชีอะห ไดแก
อิหมามฮูเซน ซึ่งเปนบุตรของอิหมามอะลี และเปนนองชายของอิหมามฮาซัน จากลําดับชั้นของ
อิหมามผูบริสุทธิ์ โดยที่อิหมามฮูเซนผูนี้ยังจะเปนผูสืบวงศวานความเปนอิมามัตตอลงมาอีกเกา
ชั้น จนกระทั่งถึงอิหมามมะฮดี เปนอิหมามลําดับที่ 12 ซึ่งสอดคลองตามคํากลาวของทานศาสดา
ที่กลาวไวขางตน
อิหมามที่ 3 หรืออิหมามฮูเซน บิน อะลี ผูนี้ เปนผูที่ชีวิตของทานตองผานการทดสอบ
ครั้งสําคัญ ดวยตองเผชิญกับทาทายในการเลือกดํารงรักษาวิถีทางแหงอิสลามที่วงศวานของทาน
รั ก ษาสื บ มา อั น หมายถึ ง การคงอยู ข องแนวทางแห ง สั จ ธรรมของศาสนาอิ ส ลาม รวมถึ ง การ
ตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตของทาน ระหวางการเลือกมีชีวิตอยูหรือความตาย การตัดสินใจระหวาง
สัจธรรมกับอธรรม ฯลฯ เปนเงื่อนไขที่กําหนดใหบั้นปลายชีวิตของทานตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง
โดยทานตัดสินใจเลือกขางความตาย เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรักษาสัจธรรม พรอมกันนั้นทานไดนํา
ชีวิตของวงศวานอีกจํานวนหนึ่งเขาแลก จนเกิดเปนโศกนาฏกรรมครั้งสําคัญในหนาประวัติศาสตร
อิสลาม
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ณ สถานที่ ๆ ถูกเรียกวา แผนดินกัรบาลา28 อันเปนที่มาของ
เรื่องราวหรือฉากแหงพิธีกรรมที่ถูกเรียกวา พิธีมะหะหร่ํา29 หรือพิธีอาชูรอ30 ที่ผูคนในเมืองไทย
เรียกขานพิธีนี้วา พิธีเจาเซ็น

26

อะอฺลุลบัยตฺ : ความเปนวงศวานเครือญาติของทานศาสดามุฮัมหมัดในภาษาอาหรับ
27
ซัยนุลอิสลาม, “สิทธิและสถานภาพของอะฮฺลัลบัยตฺ(อ.),” อัลอิตเราะฮฺ 1,1 (ตุลาคมธันวาคม 2551) : 30.
28
แผนดินกัรบะลาอ : ปจจุบนั คือเมืองกัรบาลา ตั้งอยูในประเทศอิรัค
29
มะหะหร่ํา หรือ มุฮัรรอม : ชื่อเดือนแรกของปฏิทินอิสลาม เปนเวลาของการจัดการรําลึก
ถึงเหตุการณโศกนาฏกรรมในทุกป
30
อาชูรอ : ลําดับที่สิบในภาษาอาหรับ หมายถึง วันทีส่ ิบของเดือนมะหะหร่ําซึง่ อิหมามฮู
เซนถูกสังหารพรอมวงศวานของทาน

105

เห็นไดวาความหมายของคําวา อิหมาม ที่หมายถึง ผูนํา หรือ อิมามัต คือ สถานภาพ
ความเป น ผู นํ า ในทั ศ นะของมุ ส ลิ ม นิ ก ายชี อ ะห มี นั ย ที่ ลึ ก ซึ้ ง กว า ความหมายตามตั ว อั ก ษรที่
หมายถึงผูนําโดยทั่วไป หากแต อิหมาม หรือ อิมามัต ตามความศรัทธาของชนกลุมนี้นอกจากจะ
หมายถึงสถานะความเปนผูนําของประชาคมมุสลิมแลว ยังหมายถึงกลุมชนในครอบครัวเครือญาติ
ของทานศาสดา กลุมผูสืบสายโลหิตของทานศาสดา กลุมผูที่ไดรับการปกปองจากพระผูเปนเจา
ใหพนจากมลทินทั้งมวล กลุมชนผูซึ่งพระผูเปนเจาทรงประสงคใหเปนแบบอยางในการดําเนินชีวติ
และกลุมชนที่พระผูเปนเจาประสงคใหเปนผูนําเปนการเฉพาะ
ทัศนะมุสลิมนิกายสุหนี่ (Sunni)
ประวัติศาสตรอิสลามในชวงเวลาที่ทานศาสดามุฮัมหมัดไดเดินทางไปรวมประกอบพิธี
ฮัจญครั้งสุดทายเสร็จสิ้นลงเมื่อฮิจเราะฮศักราชที่ 10 (ราวป พ.ศ. 1175) จนกระทั่งทานถึงแก
อสัญกรรมในวันที่ 12 เดือนรอบิอุลเอาวัล ฮิจเราะฮศักราชที่ 1131 (ราวป พ.ศ. 1176) เหตุการณ
จากหนาประวัติศาสตรในชวงเวลานั้น
ทัศนะของมุสลิมฝายนิกายสุหนี่ (Sunni) มีความเชื่อวา ทานศาสดามุฮัมหมัดไมได
กํา หนด หรือแต งตั้ งบุคคลหนึ่ งบุ คคลใดเปนการเฉพาะ เพื่อเปน ผูสื บทอดบทบาทในการชี้นํา
ประชาคมของทาน หากแตปลอยใหเปนหนาที่ของประชาคมมุสลิมในวันเวลาที่ทานไมไดอยูรวม
ดวย เปนผูกําหนดรูปแบบการสรรหาผูปกครองกันเอง รวมถึงวิธีการที่จะไดมาซึ่งผูปกครอง ทาน
ศาสดาก็ไมไดกําหนดกฎเกณฑใด ๆ ไวเปนการเฉพาะ เชน ในเรื่องของคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
มาเปนผูนํา กระบวนการและวิธีการที่จะเลือกสรรบุคคลนั้น ๆ มุสลิมฝายสุหนี่มีความเชื่อวา
ทั้งหมดเปนเสมือนพื้นที่วางที่ทานศาสดาเปดไว โดยปราศจากการกําหนดหรือการชี้นําใด ๆ และ
ทายที่สุดสภาวะอันเหมือนสูญญากาศของอํานาจปกครองก็เกิดขึ้นในทันทีที่ทานถึงแกอสัญกรรม
ตํ า แหน ง ของผู ป กครองตามรู ป แบบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากทั ศ นะของมุ ส ลิ ม ฝ า ยนิ ก ายสุ ห นี่
(Sunni) เรียกผูสืบทอดตําแหนงของทานศาสดาวา “คอลีฟะฮ” โดยไดกําหนดเปนหลักการไว 4
แบบดวยกั น ซึ่ ง รูปแบบของหลักการทั้ง 4 เปน เงื่อนไขที่เ กิดขึ้นภายหลั งจากสถานการณของ
ประวัติศาสตรนั้นไดผานไปแลว เชน
1. พิจารณาจากความคิดเห็นที่เปนเอกฉันทของกลุมผูมีอํานาจและตําแหนงที่เกี่ยวของ
2. การแตงตั้งใหเขาสูอํานาจโดยคอลีฟะฮคนกอน
31

ฝายนิกายชีอะหมที ัศนะที่ตา งกันโดยเชื่อวาทานศาสดามุฮัมหมัดถึงแกอสัญกรรมใน
วันที่ 28 เดือนซอฟร ฮิจเราะฮศักราชที่ 11
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3. ตั้งกลุมคนในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือก
4. อํานาจหรือบารมีที่เกิดจากผูที่มีกองกําลังที่เหนือกวาผูอื่นเปนสําคัญ
จากหลักการทั้ง 4 ประการดังที่กลาวมา ฝายนิกายสุหนี่เห็นวา หลักการดังกลาวเปน
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและมีความชอบธรรม หากทวาหลักการนั้นลวนมีความแตกตางในเนื้อหา
วิธีการปฏิบัติ และกระบวนการที่มาของหลักการ อีกทั้งเงื่อนไขยังปราศจากมิติความสัมพันธตอ
พระคัมภีรอัลกุรอาน และกับวจนะหรือฮะดิษของทานศาสดาแตประการใด
ดวยเหตุนี้ จึง ทําใหการไดมาซึ่ง ผูปกครองหรือคอลีฟะฮ ตามนัยความเปนผูนํา ของ
มุสลิมฝายสุหนี่จากลําดับที่เกิดขึ้น จึงเกิดจากหลักเกณฑและสถานการณที่แตกตางกันออกไป
พิจารณาจากความเปนผูปกครองใน คอลีฟะฮที่ 1 คือ ทานอบูบักร ผูเปนคอลีฟะฮแรกที่สืบทอด
ตําแหนงการนําประชาคมอิสลามในนครมะดินะฮหลังจากทานศาสดา ทานอบูบักรไดรับตําแหนง
คอลีฟะฮมาดวยการเลือกตั้งโดยเสียงสวนใหญของผูที่รวมประชุมที่ซะกีฟะฮ32 ในวันเดียวกับที่
ทานศาสดาเสียชีวิต
ขณะที่ทานอุมัร บิน คอฏฏอบ ผูซึ่งเขามาดํารงตําแหนงเปนคอลีฟะฮที่ 2 ตอจากทา
นอบูบักร กลับเขาสูสถานะของคอลีฟะฮที่ 2 ดวยวิธีการแตงตั้ง และผูที่แตงตั้งทานอุมัร บิน คอฏฏ
อบ เปนคอลีฟะฮที่ 2 ตอมาก็คือ ทานอบู บักร นั่นเอง
สถานภาพของอุมัร บิน คอฏฏอบ ผูเปนคอลีฟะฮที่ 2 จบลงจากการถูกลอบสังหาร
หลัง จากที่ ปกครองอยูประมาณ 10 ป กอนการจบชีวิตลง อุมัร บิน คอฏฏอบ ทานไดกํา หนด
รูปแบบใหมของการสรรหาผูที่จะมาเปนคอลีฟะฮที่ 3 ตอจากตน โดยทานไดแตงตั้งบุคคลขึ้นมา
คณะหนึ่งจํานวน 6 คนในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดนั้นไดเลือกทานอุศมาน
ขึ้นมาเปนคอลีฟะฮที่ 3 ตามเจตนารมณของทานอุมัน บิน คอฏฏอบ นั่นเอง
หลังจากที่ อุศมาน ผูเปนคอลีฟะฮที่ 3 ไดปกครองมานครมะดีนะฮมาระยะหนึ่ง มีเหตุ
ใหตองจบชีวิตลงอยางกะทันหัน เพราะถูกลอบสังหาร ทานอุศมานสิ้นชีวิตลงโดยไมมีโอกาสที่จะ
กําหนดใหผูใดขึ้นมาเปนคอลีฟะฮสืบตอจากทาน
ชวงที่คอลีฟะฮที่ 3 ถูกสังหาร เปนชวงเวลาที่สถานะของผูปกครองในตําแหนงคอลีฟะฮ
วางลง มุสลิมสวนใหญจึงกลับมาใชรูปแบบการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ชาวมุฮาญิรีน และชาว
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สะกีฟะฮ คือสถานที่ชุมนุมของกลุมบุคคลจากเผาตาง ๆ ในวันที่ทานศาสดามุฮัมหมัด
ถึงอสัญกรรม สถานที่ดังกลาวเปนบานลับซึ่งพวกอาหรับเคยใชเปนที่ประชุมในการทํากิจกรรม
บางอยางที่ชั่วราย (ซัยยิด ซาอิด อัคตารฺ : 64)
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อันศอรในนครมะดีนะฮตัดสินใจเลือกทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ ขึ้นเปนคอลีฟะฮที่ 4 ซึ่งทานอะลี
อิบนิ อบีฏอลิบ ทานนี้ เปนบุคคลเดียวกับผูที่ดํารงตําแหนงอิหมามทานแรกตามความศรัทธาของ
มุสลิมนิกายชีอะหที่กลาวมาในตอนตน สภาพสังคมมุสลิมในนครมะดีนะฮในขณะนั้นกําหนดให
ทานจําตองรับตําแหนงคอลีฟะฮโดยไมมีทางเลือกอื่นใด นักประวัติศาสตรไดวิเคราะหเหตุการณ
แวดลอมในชวงเวลาที่ทานอะลี เปนคอลีฟะฮที่ 4 วา
...ระหวางชวง 25 ป ที่ไดผานไปตั้งแตท านรอสูลุลลอฮฺไดสิ้นชีวิตไปแลว ทรรศนะของ
บรรดามุสลิมไดเปลี่ยนไปอยางกวางขวาง ซึ่งในสมัยของทานคอลีฟะฮอาลีไดจัดการปกครองโดย
ใชอํานาจสรางความเปนธรรมและความเสมอภาค พยายามใหใกลเคียงสมัยการปกครองของ
ทานรอสูลุลลอฮฺ พวกอาหรับหลายคนที่เปนผูมีบทบาทอยูในขณะนั้นรูสึกไมพอใจการปกครอง
ของทานอาลี พวกอาหรับเหลานั้นทนตอสภาพเชนนั้นไมได เพราะเขาไมคาดคิดวาตัวเขาจะไดรับ
การปฏิบัติใหเทาเทียมกับมุสลิมที่ไมใชอาหรับ33

สภาพของสังคมมุสลิมในชวงที่ทานอะลีขึ้นเปนคาลิฟะฮที่ 4 เปนเวลาที่สังคมมุสลิมใน
นครมะดินะฮปราศจากความมั่นคง กระทั่งมีกบฏขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยนี้ พรอมกับการกาวเขามา
มีบทบาทของของมุอาวียะฮ ผูที่มากอํานาจและมีกองกําลังเหนือกวาทานอะลี จนกระทั่งเมื่อ
ทานอะลีถูกลอบทํารายในค่ําคืนหนึ่งในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮศักราชที่ 40 (ราวป พ.ศ. 1204)
เปนเหตุใหทานจบชีวิตลงในสองวันตอมา คือ วันที่ 21 เดือนรอมฎอนนั้นเอง มีผลใหความเปนคอ
ลีฟะฮของทานสิ้นสุดลง พรอมกับการกาวขึ้นมาสูตําแหนงคอลีฟะฮที่ 5 ของมุอาวียะฮ ผูซึ่งมีกอง
กําลังที่เหนือกวาเขายึดครองอํานาจรัฐอิสลามในนครมะดินะฮขณะนั้นไดสําเร็จ
การศึกษาในเรื่องสถานภาพการเขาสูอํานาจในตําแหนงคอลีฟะฮของผูนําประชาคมใน
ฝายสุหนี่ (Sunni) มีประเด็นที่เปนขอถกเถียงซึ่งเกี่ยวของกับบริบททางประวัติศาสตรอีกหลายดาน
ซึ่ง สํา หรั บผู ที่ใหค วามสนใจศึ ก ษาจํ า เปน จะตอ งศึก ษาในรายละเอี ยดอย างรอบด า น แตห าก
พิ จ ารณาเพื่อ เปรี ย บเที ย บในด า นทั ศ นะที่ แ ตกตา งระหวา งแนวคิ ด ของกลุ ม มุ ส ลิ ม นิ ก ายสุ ห นี่
(Sunni) กับแนวคิดของมุสลิมกลุมนิกายชีอะห (Shi’ite) จากมุมมองประวัติศาสตรในชวงที่ทาน
ศาสดามุฮัมหมัดถึงแกอสัญกรรม จะเห็นไดวาสภาวะความเปนผูนําประชาคมระหวางตําแหนง
อิหมามกับตําแหนงคอลิฟะห มีฐานความคิดที่แตกตางกัน และเปนขอถกเถียงระหวางกลุม แนวคิด
ทั้งสองวา ทานศาสดากําหนดเงื่อนไขหรือบุคคลใดไวหรือไม ขณะที่ฝายหนึ่งเชื่อวาทานศาสดาได
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ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูน ําศาสนา และเฆาะดีร คุม, 85-86.
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ปฏิบัติในเรื่องดังกลาวเปนที่ชัดเจนกอนจะถึงวาระสุดทายของชีวิตทาน ที่อีกฝายหนึ่งกลับเชื่อวา
สิ่งเหลานี้ไมไดมีขอกําหนดไวแตประการใดในสมัยทานศาสดา หากแตใหสังคมมุสลิมรวมกัน
กําหนดแบบแผนตาง ๆ ขึ้นมาภายหลัง
สถานภาพของทั้งอิหมามตามความศรัทธาของฝายชีอะห กับคอลีฟะฮตามความศรัทธา
ของฝายสุหนี่ มีความแตกตางกันอยูหลายประเด็น ที่ผูที่เปนอิหมามในฝายนิกายชีอะห เปนกลุม
บุคคลที่อยูในฐานะอิหมามผูบริสุทธิ์ หมายถึงบุคคลที่มาจากครอบครัวเครือญาติของทานศาสดา
ตลอดจนมีความสัมพันธทางสายเลือดกับทานศาสดาโดยตรง ดวยเหตุนี้คําวา “อิหมาม” จึงไมได
มีความหมายเพียงตามหลักภาษาที่หมายถึง การนํา หรือผูนําเทานั้น หากแตยังหมายถึง การ
บังคับบัญชาสูงสุดของมวลมุสลิม ทั้งในดานศาสนาและกิจการสังคม การปกครองทัง้ หมดในฐานะ
ผูสืบตอจากทานศาสดารอสูลุลลอฮ34
อิหมาม ในทัศนะของฝายชี อะห คือบุคคลที่ถูกคัดสรรและประกาศแตงตั้งโดยทา น
ศาสดาขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูตามพระประสงคของพระผูเปนเจา และสืบทอดตอลงมายังกลุม
บุคคลเดียวกันตามพระประสงคของพระผูเปนเจาเชนกัน
ผูที่สืบทอดตอกันลงมามีจํานวนทั้งหมด 12 ทาน อันเปนที่มาของคําวา “ชีอะหอิษนาอะ
ชะรียะฮ” หรือ “ชีอะหสิบสอง”
ขณะที่ความหมายของคําวา “คอลีฟะฮ” นั้น หมายถึง ผูสืบตอ ทั้งเงื่อนไขการเขาสู
ตําแหนงความเปนคอลีฟะหภายหลังจากทานศาสดาแลว ยังเปนขอกําหนดที่เกิดขึ้นภายหลังสมัย
ของทานศาสดา ดังจะเห็นไดวาสถานะของการเปนคอลีฟะฮที่สืบตอมา ถูกผลัดเปลี่ยนทั้งตัว
บุคคล กระบวนการ รวมถึงวิธีการเขาสูอํานาจในตําแหนงดังกลาว จึงเปนปญหาในหมูพี่นอง
มุ ส ลิ ม ฝ า ยนิ ก ายสุ ห นี่ ที่ กํ า หนดให ค อลี ฟ ะฮ ที่ สื บ ต อ มาจากท า นศาสดาเพี ย ง 4 ท า น อั น
ประกอบดวย ทานอบูบักร ทานอุมัร บินคอฏฏอบ ทานอุศมาน และทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ
เทานั้น ที่ไดรับการยอมรับในหมูมุสลิมฝายสุหนี่วาเปน “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” พรอมกับปฏิเสธตอ
คอลีฟะฮในยุคสมัยหลังที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ จบชีวิตลงจากการถูกลอบ
สังหาร และมุอาวียะฮกาวขึ้นสูตําแหนงคอลีฟะฮที่ 5 เปนตนไป
การที่มุอาวียะฮ (ป ค.ศ. 661-80) ขึ้นสูอํานาจ มักถือกันวาเปนการสิ้นสุดของขั้นตอนหนึ่ง
และเปนการเริ่มตนของอีกขั้นตอนหนึ่ง เคาะลีฟะฮสี่ทานแรกจากอบูบักรถึงทานอะลี เปนที่รูจัก
แกชาวมุสลิมสวนใหญวาเปน รอชิดูน (Rashidun) คือ “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” หรือ “ผูที่ไดรับการ
34

ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูน ําศาสนา และเฆาะดีร คุม, 1.
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นํ า ทางอย า งถู ก ต อ ง” ส ว นเคาะลี ฟ ะฮ ท า นหลั ง ๆ กลั บ ถู ก มองในด า นที่ แ ตกต า งกั น ออกไป
ประการแรกนับแตนี้ไป เคาะลีฟะฮ ไดกลายเปนตําแหนงที่สืบทอดโดยทายาท...35

จะเห็นไดวาปญหาสําคัญที่เปนที่มาของทัศนคติที่แตกตางระหวางกันของมุสลิมฝาย
นิกายสุหนี่กับมุสลิมฝายนิกายชีอะห ก็คือมุมมองที่แตกตางกันในเรื่องเกี่ยวกับตําแหนงของผูที่จะ
สืบทอดตอจากทานศาสดา เปนจุดเริ่มตนและกอตัวเปนปญหาแกประชาคมมุสลิมในระยะเวลา
ตอมา
“คอลีฟะฮผูทรงธรรม” ฝายสุหนี่ (Sunni)
ทัศนะจากมุสลิมฝายนิกายสุหนี่ตางยอมรับบุคคลที่ไดเขามาดํารงตําแหนงคอลีฟะฮใน
ฐานะผูปกครองรัฐอิสลามตอจากทานศาสดาที่เกิดขึ้นเพียงเฉพาะลําดับคอลีฟะฮที่ไดรับการยก
ยองจากหมูพี่นองมุสลิมฝายสุหนี่วาเปน “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” เทานั้น ซึ่งมีเพียง 4 ลําดับแรก อัน
ประกอบดวย
คอลีฟะฮที่ 1 ทานอบูบักร บินกุฮาฟะฮ
คอลีฟะฮที่ 2 ทานอุมัร บิน คอฏฏอบ
คอลีฟะฮที่ 3 ทานอุษมาน บินอัฟฟาน
คอลีฟะฮที่ 4 ทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ
อยางไรก็ดีจะเห็นไดวา แมทัศนะของมุสลิมทั้งสองกลุมจะมีความแตกตางกันอยูในเรื่อง
ของผูที่ดํารงตําแหนงตอจากศาสดามุฮัมหมัดดังที่กลาวมา แตผูที่ดํารงตําแหนงคอลีฟะฮที่ 4 จาก
กลุม “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” ของทางฝายสุหนี่ไดรับการยอมรับก็คือ ทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ ซึ่ง
เปนบุคคลคนเดียวกันกับอิหมามทานแรกของนิกายชีอะห
รอยตอประวัติศาสตรที่ถูกลืมของมุสลิมนิกายชีอะห
การเปนผูนําอันดับที่ 4 ของทานอะลีในตําแหนงคอลีฟะฮนี้ เปนชวงเวลาที่ไมยาวนาน
มากนั ก ในช ว งเวลาที่ ทา นอยู ใ นตํา แหนงคอลีฟ ะฮที่ 4 ทํ า ใหทา นสามารถจะนํ า รู ปแบบการ
ปกครองตามแนวทางของทานศาสดามุฮัมหมัดกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงการปรับเปลี่ยนปฏิรูป
ระบบเดิมที่ดําเนินมายาวนานนับแตทานศาสดาถึงแกอสัญกรรม
35

อัลเบิรต ฮูรานี, ประวัติศาสตรของชนชาติอาหรับ, แปลโดย จรัญ มะลูลีม (กรุงเทพฯ :
โครงการตํารา และสิ่งพิมพ คณะรัฐศาตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร : 2550), 39.
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การปฏิรูปสังคมมุสลิมในเวลานั้น มีผลกระทบตอกลุมอํานาจตาง ๆ เปนอยางมาก จน
กอใหเกิดกระแสการตอตานและลุกลามออกไปกลายเปนกอกบฏในเวลาตอมา และชักนํามาสู
เหตุการณการลอบสังหารทานในทายที่สุด ขณะที่ทานกําลังนะมาซอยูภายในมัสยิดของเมือง
กูฟะฮ ของวันที่ 19 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮศักราชที่ 40 (ราวป พ.ศ. 1204) และสิ้นชีวิตลงในสอง
วันตอมา คือวันที่ 21 เดือนรอมฎอนนั้นเอง
การสิ้นชีวิตของทานอะลีเปนเสมือนจุดหักเหของหนาประวัติศาสตรอิสลาม การสิ้นสุด
กลุมบุคคลที่มุสลิมฝายสุหนี่ยกยองยอมรับใหอยูในฐานะ “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” ซึ่งทานอะลี อิบนิ
อบี ฏอลิบ เปนทานสุดทาย หากทวาในอีกดานหนึ่งสถานภาพของความเปน อิหมามที่ 1 ตาม
ความศรัทธาของฝายชีอะหก็จบลงในวันเวลาเดียวกันนั้นดวย
หนังสือ ประวัติศาสตรของชนชาติอาหรับ ที่เขียนโดย อัลเบิรต ฮูรานี วิพากษณชวงเวลา
ที่ทานอะลีกาวเขามาเปนคอลีฟะฮที่ 4 กับการเปนรอยตอประวัติศาสตรไววา
นี่คือการเปดสมัยแรกแหงสงครามกลางเมืองในประชาคม ทานอะลี อิบนุ อะบี ฏอลิบ (Ali
ibn Abi Talib–ป ค.ศ. 656-61) ผูอางวาเปนผูสืบทอดของทานศาสดานั้น เปนชนเผากุร็อยชและ
เปนผูเปลี่ยนศาสนามาตั้งแตตน เปนลูกพี่ลูกนองของศาสดามุฮัมมัด และไดแตงงานกับทาน
หญิงฟาฏิมะฮ (Fatima) บุตรสาวของทานศาสดา ทานอะลีพบวาตัวทานตองเผชิญกับการ
ตอตานเปนสองเทา ญาติ ๆ ของทานอุษมานตอตานทาน แตคนอื่น ๆ ที่มีความขัดแยงในเรื่อง
ของความชอบธรรมในการเลือกตั้ง ก็ตอตานทานดวยการตอสูเพื่ออํานาจในนครมะดีนะฮลุกลาม
เขาไปสูเมืองคายตาง ๆ ทานอะลีไดสถาปนาตัวเองขึ้นเปนคอลีฟะฮในเมืองคูฟะฮ36

ชวงสุดทายของชีวิต ทานอะลีตองเผชิญหนากับการทาทายครั้งสําคัญจากดินแดนซีเรีย
โดยผูครองแควนที่ชื่อวา มุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน (Mu’awiya ibn Abi Sufyan) ซึ่งเปนญาติ
สนิทของอุษมาน ผูที่เคยดํารงตําแหนงเปนคอลีฟะฮที่ 337 มุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน เปนผูที่มี
กองกําลังที่เขม แข็งเหนือกวากลุมอื่น ๆ ในขณะนั้น และทายที่สุดหลังจากที่ทานอะลีถูกลอบ
สังหารและจบชีวิตลง มุอาวียะฮ อะบี สุฟยาน จึงไดประกาศตนเองขึ้นเปนคอลีฟะฮที่ 5 ตอจาก
ทานอะลี อิบนิ อบี ฏอลิบ

36

อัลเบิรต ฮูรานี, ประวัติศาสตรของชนชาติอาหรับ, แปลโดย จรัญ มะลูลีม, 38.
37
เรื่องเดียวกัน, 38.
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การกาวเขามาสูตําแหนงคอลีฟะฮที่ 5 ของ มุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน เปนจุดเริ่มตน
ของการครอบครองอํานาจการปกครองรัฐประชาคมอิสลามโดยตระกูลอุมัยยะฮ และสืบทอด
อํานาจการปกครองนี้ตอไปยัง ยะซีด อิบนุ มุอาวียะฮ ผูเปนลูกชายของตนในเวลาตอมา
อยางไรก็ตาม แมวาในหมูชนมุสลิมฝายสุหนี่จะยอมรับในความเปนคอลีฟะฮวาไดจบ
ลงเพียงตําแหนงคอลีฟะฮที่ 4 โดยทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ เทานั้น แตฝายของกลุมผูศรัทธาใน
ตําแหนงอิหมามผูบริสุทธิ์ของทานอะลี หรือรูจักกันในนามของมุสลิมกลุมที่สนับสนุนและปฏิบัติ
ตามแนวทางของทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ หรือมุสลิมกลุมชีอะหอะลี ยังเชื่อวาทานศาสดามุฮัม
หมัดไดแตงตั้งทานอะลีตลอดจนวงศวานผูบริสุทธิ์ของทานใหดํารงรักษาตําแหนงอิหมาม เพื่อทํา
หนาที่ชี้นําประชาคมมุสลิมในสวนที่ยังมีความศรัทธามั่นคงอยู โดยมุสลิมกลุมนี้เชื่อวาสถานภาพ
ความเปนอิหมามไดถูกกําหนดโดยพระบัญชาจากพระผูเปนเจา โดยยืนยันตามคําสั่งเสียของ
ทานอะลี ที่มีขึ้นกอนถึงวาระสุดทายของชีวิตทาน ตอบุตรชายทั้งสองของทาน คือ ทานฮะซันและ
ทานฮูเซน วา
“โอลูกรัก ทานศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ (ศ) ไดมีบัญชาใหขาสั่งเสียไวกับเจา และใหขามอบ
คัมภีรของขาและดาบของขาใหแกเจา เหมือนเมื่อตอนที่ทานไดสั่งเสียแกขา และมอบคัมภีรและ
ดาบของทานใหแกขา และไดสั่งขาวา ใหสั่งเจาไววา ในยามที่ความตายจะมาถึงยังเจา เจาก็ตอง
มอบมันใหแกนองชายของเจา นั่นคือฮูเซน”
ตอจากนั้นทานก็ไดหันไปยังอิมามฮูเซน (อ) ผูเปนบุตรของทานแลวกลาววา
“ทานศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ (ศ) ไดบัญชาใหเจามอบมันตอไปยังบุตรของเจาคนนี้”
ตอจากนั้นทานก็ไดจับมือของทานอะลี บินฮุเซน (อ) แลวกลาววา
“และทานศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ (ศ) ไดแจงเจาวา ใหมอบมันตอไปยัง มุฮัมมัด บินอะลี
บุตรของเจา แลวจงนําสลามจากทานศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ (ศ) และจากฉันฝากไปถึงเขาดวย” 38

รอยตอของประวัติศาสตรในชวงนี้จะเห็นไดวา ขณะที่ตําแหนง “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” ที่
ไดรับการยอมรับสําหรับมุสลิมฝายสุหนี่ยุติลง พรอมกับการจบชีวิตของทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ
หากแตตําแหนง “อิหมามผูบริสุทธิ์” ตามความเชื่อความศรัทธาของฝายชีอะห กลับถูกสืบทอด
ตอไปยังทานฮะซัน บินอะลี อิหมามทานที่ 2 ผูซึ่งเปนบุตรชาย และเปนการสืบทอดตําแหนงตอใน

38

เชค อะลี มุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล, อิมามอะลี (อ), แปลโดย อัยยูบ ยอมใหญ (กรุงเทพฯ :
สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมาม คูอีย : 2537), 21.
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วงศวานของทานศาสดามุฮัมหมัด โดยเชื่อมโยงตามเจตนารมณของทานศาสดาที่มีคําสั่งไวกอน
หนานั้น ทั้งยังเปนคําสั่งเสียที่สัมพันธตามพระบัญชาของพระผูเปนเจาอีกดวย
หลังการจบชีวิตดวยการถูกลอบสังหารของทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ ตําแหนงคอลีฟะฮ
ที่ 5 ตกอยูกับการครอบครองของมุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน ที่เขาสูตําแหนงดังกลาวดวยกอง
กําลังที่แข็งแกรงกวาชนอาหรับเผาใดในเวลานั้น ทั้งยังยายศูนยการปกครองชาวอาหรับในเวลานั้น
ไปยังเมืองดามัสกัส39
เปนเวลาเดียวกับที่ตําแหนงของอิหมามที่ 2 ของการกาวขึ้นมาทําหนาที่ชี้นําประชาคม
มุสลิมตามคําสั่งของทานศาสดา กลับตกอยูกับทานฮะซัน บินอะลี ผูเปนบุตรชายของอิหมามทาน
แรก และเปนหลานตาของทานศาสดาโดยตรง การอยูในตําแหนงผูนําของอิหมามฮะซัน บินอะลี
เปนเวลาที่ มุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน มีกองกําลังที่แข็งแกรงและพยายามทุกวิถีทางที่จะบีบ
บังคับตออิหมามฮะซัน บินอะลี ใหตองยอมรับความเปนผูนําในตําแหนงคอลีฟะฮของตนเอง ทั้ง
ดวยการยกกองทัพของฝายตนเขามากดดันตอทานอิหมามฮะซัน และโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งทายที่สุด
ทานอิหมามฮะซันถูกบีบบังคับใหตองเขาสูการทําสิ่งที่เรียกวา สัญญาสันติภาพ ตอมุอาวียะฮ
ดังที่อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮูเซน ตอบาตอบาอี กลาวถึงประวัติศาสตรในชวงนี้วา
...ในระหวางนั้น มุ อาวิยะฮ ซึ่ งเปน ศัตรูตัวฉกาจของทานอะลี และครอบครัวของทา น
พยายามตอสูเปนเวลาหลายปเพื่อใหสมความทะเยอทะยานในการยึดครองตําแหนงคอลีฟะฮ ใน
ชั้นแรกเขาตอสูดวยขออางที่จะทวงหนี้เลือดจากการเสียชีวิตของคอลีฟะฮที่ 3 และในที่สุดก็อาง
ตําแหนงคอลีฟะฮซึ่งเปนของอิมามฮาซันอยางเปดเผย ดวยการยาตราทัพเขาสูอิรัก และเพื่อ
ความแนนอนของผลแหงสงคราม มุอาวิยะฮไดหวานเงินซื้อนายทหารของฝายอิมามฮาซันและ
สัญญาที่จะปูนบําเหน็จตาง ๆ ให จนทหารของอิหมามฮะซันกอกบฏขึ้น ในที่สุดอิมามถูกบีบให
ทําสัญญาสันติภาพ และมอบตําแหนงคอลีฟะฮใหมุอาวิยะฮ โดยมีเงื่อนไขวา ตองคืนตําแหนงมา
ใหหลังจากมุอาวิยะฮเสียชีวิต และครอบครัววงศวานตลอดจนพรรคพวกของอิมามฮาซันจะตอง
ไดรับการคุมครองทุกดาน40

เงื่อนไขจากขอสัญญาสันติภาพที่เกิดขึ้นกลายมาเปนขอปฏิเสธและคําบิดพลิ้วอยาง
สิ้นเชิง ในเวลาตอมาโดยมุ อาวียะฮ และนํามาซึ่งความพยายามที่จะกดดั นต อกลุม ชนที่ยังคง
39

ดามัสกัส : เมืองหนึ่งในประเทศซีเรียในปจจุบัน
40
อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮูเซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, แปลโดย เชค มุฮมั มัด
ชรีฟ เกตุสมบูรณ, 236.
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ศรัทธาตออิหมามฮะซัน รวมถึงตอครอบครัววงศวานของทานศาสดาเรื่อยมาจนถึงปฮิจเราะฮ
ศักราชที่ 50 (ราวป พ.ศ. 1214) ที่อิหมามฮะซันยังคงอยูกับตําแหนงอิหมามตามแนวทางของ
มุสลิมนิกายชีอะหอยูไดประมาณ 10 ป ก็ถูกลอบวางยาพิษจนเสียชีวิต โดยภรรยาของทานคนหนึง่
ซึ่งไดรับการชักจูงและวาจางจากมุอาวียะฮนั่นเอง
ความขัดแยงในชวงสุดทายระหวางมุอาวียะฮ ผูเปนคอลีฟะฮที่ 5 กับอิหมามฮะซัน
บินอะลี ผูเปนอิหมามที่ 2 กลาวถึงโดย ศาสตราจารย เชค อะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล ในหนังสือ
ชีวประวัติอิมามฮะซัน41 วา
นักประวัติศาสตรทั้งฝายซุนนี่และฝายชีอะฮฺ หรือไมใชทั้งสองฝายนี้ตางก็ไดรวมกันบันทึก
วา เมื่อครั้งที่มุอาวิยะฮฺ ตั้งใจที่จะใหมีการบัยอัต (ทําการสัตยาบัน)42 แกยะซีด43นั้น ไมมีอะไรที่
เปนที่หนักใจแกเขามากเทาอิมามฮะซัน บินอะลี (อ)
เขาจึงลอบนํายาพิษไปใหทานดื่ม โดยผานมือของุอฺดะฮฺ บินอัล-อัชอัษ ผูเปนภรรยาคน
หนึ่งของทานเอง โดยสัญญาวาจะใหเงินแกนางจํานวน 1,000,000 ดิรฮัม พรอมทั้งแตงงานกับ
ยะซีด ดังนั้นนางจึงนํายาพิษใสลงในแกวนมใหทานดื่มเพื่อละศีลอด ปรากฏวาทานอิมาม (อ)
ตองทรมานกับฤทธิ์ยาพิษนานถึง 40 วัน แลวทานก็ถึงวาระแหงการกลับคืนสูพระผูอภิบาล...44

41

เชคอะลี มุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล, อิมามฮะซัน (อ), แปลโดย อัยยูบ ยอมใหญ (กรุงเทพฯ :
สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมาม คูอีย, 2537),114.
42
การบัยอัต : การใหสัตยาบัน (บัยอะฮ) เปนประเพณีที่พวกอาหรับปฏิบัติมาเกาแก ใน
กรณีที่มีการกระทําในเรื่องที่สําคัญ เชน เรื่องผูนําหรือผูปกครอง ผูที่เปนผูปกครองโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูซึ่งเปนที่รูจักกันดีในหมูพวกเขาจะสัมผัสมือเพื่อเปนการใหสัตยาบัน ยอมรับและปฏิบัติตาม
ผูนําคนดังกลาว และในที่นี้จะแสดงการสนับสนุนการกระทําของเขาดวย การฝาฝนภายหลังให
สัตยาบันแลว ถือเปนสิ่งพึงรังเกียจ และทําใหเสื่อมเกียรติแกบุคคล และเชนเดียวกับการละเมิด
ภายหลังการลงนามตกลงเปนทางการแลวถือเปนอาชญากรรม โดยการตามแบบอยางของทาน
ศาสดา ประชาชนเชื่อวา การใหสัตยาบันโดยอิสระและปราศจากการบังคับ ถือเปนความชอบ
ธรรมและตองไดรับการเชื่อถือ (ชีอะหในอิสลาม : 238).
43
ยะซีด : บุตรชายของมุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน ผูซ ึ่งถูกคาดหมายใหขึ้นเปนคอลีฟะฮ
ที่ 6
44
เชคอะลี มุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล, อิมามฮะซัน (อ), แปลโดย อัยยูบ ยอมใหญ, 115.
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ทานอิหมามฮะซันจบชีวิตลงในวันที่ 8 เดือนศอฟร ปฮิจเราะฮศักราชที่ 5045 โดยกอน
สิ้นชีวิตของทาน ไดบันทึกคําสั่งเสียเปนพินัยกรรมขึ้นไวอยางชัดเจน ตลอดจนมอบหมายใหทานฮู
เซน บินอะลี ผูเปนนองชายของทานสืบตําแหนงอิหมามตอจากทาน ตามเจตนารมณของทาน
ศาสดามุ ฮั ม หมั ดที่ เ คยมี คํ า สั่ ง ไว ต อ ท า นอะลี บิ น อบี ฏ อลิ บ ผู เ ป น บิ ด าของบุค คลทั้ ง สองตาม
ประสงคดังกลาวจึงทําใหทานฮูเซน บินอะลี กาวขึ้นมารับภาระดวยการเปนอิหมามที่ 3 สืบตอมา
ความยากลํ า บากของการสื บ ทอดตํ า แหน ง อิ ห ม า มเพื่ อ ปกครองประชาคมมุ ส ลิ ม
ทามกลางกระแสความแตกแยก การแบงฝกฝาย และการชวงชิงอํานาจอยางหนักในหมูชนชาว
อาหรับมุสลิมนับเนื่องหลังจากที่ทานศาสดามุฮัมหมัดไดถึงแกอสัญกรรมลงแลว ประชาคมชาว
อาหรับผูนับถือศาสนาอิสลามตกอยูในสภาพที่ปราศจากทิศทาง ทั้งนี้ดวยเพราะเหตุที่วัฒนธรรม
เผาแบบดั้งเดิมของชนชาวอาหรับยังคงแฝงอิทธิพลไวอยางมากในชวงเวลาที่ศาสนาอิสลามเริ่มถูก
เผยแผในสมัยของทานศาสดา และเริ่มประทุกําลังขึ้นอีกครั้งหลังสมัยทานศาสดาแลว
หนาประวัติศาสตรดังกลาวหาไดสะทอนภาพใหเห็นถึงเพียงชวงเวลาของการแยงชิง
อํานาจการปกครองเพื่อครอบครองสิทธิตอประชาคมมุสลิมชาวอาหรับดวยทัศนะคติที่ขัดแยง
ระหว า งกลุม ชนผ า นตํ า แหน ง อิ ห ม า มผู บ ริสุ ท ธิ์ และ คอลี ฟ ะฮ ผูท รงธรรม เทา นั้ น ไม หากแต
ความคิดที่แตกตางระหวางกันของมุสลิมทั้งสองกลุม คือ กลุมที่มีความศรัทธาอยูกับแนวทางการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามวงศวานของทานศาสดา กับกลุมของประชาคมชาวอาหรับมุสลิมกลุมใหญที่อยู
ภายใตอิทธิพลของคอลีฟะฮของราชวงศอุมัยยะฮในยุคหลัง นับแตมุอาวียะฮกาวขึ้นมาสูการเปน
คอลีฟะฮที่ 5 ของหนาประวัติศาสตรอิสลาม และถึงแมวาจะมีความแตกตางกันอยูมากในดาน
จํานวนมวลมุสลิมที่เชื่อถือของแตละกลุมก็ตาม
อิหมาม ฮูเซน บินอะลี : อิหมามที่ 3 ของมุสลิมนิกายชีอะห
“ฮูเซนมาจากฉัน และฉันมาจากฮูเซน”46 วจนะจากทานศาสดามุฮัมหมัดที่กลาวถึง
ความสัมพันธทางจิตวิญญาณระหวางศาสดามุฮัมหมัดที่มีตอฮูเซนผูเปนหลานชายที่เกิดจาก
ทานอะลีกับทานหญิงฟาฏิมะฮ และเปนผูดํารงตําแหนง “อิหมาม” เปนลําดับที่ 3 ตามความเชื่อ
ของมุสลิมชีอะห หรือ “แขกเจาเซ็น”
นับแตทานอิหมามฮะซันผูที่เปนอิหมามที่ 2 ถูกลอบสังหารดวยการลอบวางยาพิษและ
จบชีวิตลง ทานไดมอบหมายใหผูที่สืบตําแหนงอิหมามตอจากทานตกเปนหนาที่ความรับผิดชอบ
45

เรื่องเดียวกัน, 6.
46
เชค อับดุลญะวาด สวางวรรณ, อาชูรอจากอัลกุรอานและฮะดีษ, 43.
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ของทานอิหมามฮูเซน บินอะลี ผูเปนนองชายนั้น ฐานะความเปนอิหมามของทานฮุเซนกลับเปน
หนาที่ที่ทวีความยากลําบากมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ดวยเพราะความพยายามทุกวิถีทางของมุอาวียะฮที่
ปรารถนาจะวางรากฐานบนตําแหนงคอลีฟะฮใหแข็งแกรงและมั่นคงแกยะซีดผูเปนบุตรชายของ
ตนเอง ถึงแมวาสถานะของยะซีดจะถูกปฏิเสธจากประชาคมมุสลิมในเวลานั้นมากเพียงไรก็ตาม
อิหมามฮูเซน เปนบุตรชายคนที่ 2 ของอิหมามอะลี และทานหญิงฟาฏิมะห ถือกําเนิดใน
ฮิจเราะหที่ 4 (ค.ศ.626) ขึ้นดํารงตําแหนงเปนอิหมามหลังจากที่อิหมามฮะซันจบชีวิตลงดวยการ
วางแผนของมุอาวียะฮ
ทานอิหมามฮูเซนอยูในตําแหนงอิหมามประมาณ 10 ป อันเปนชวงเวลาที่ทานตองรวม
สมัยอยูกับการปกครองประชาคมมุสลิมอาหรับอยูกับตําแหนงคอลีฟะฮที่ 5 ของมุอาวียะฮ ซึ่งทํา
ใหทานอิหมามฮูเซนตองเผชิญตอความยากลําบากรอบดาน ทั้งสภาพสังคมมุสลิมที่มุอาวียะฮมี
กองกําลังที่แข็งแกรงและมีอํานาจสูงสุดไดพยายามที่จะลดทอนความสําคัญของบทบัญญัติและ
กฎหมายอิสลามลง อันเปนผลใหฐานะภาพความเปนอิหมามของทานถูกจํากัดบทบาทลงอยาง
สิ้นเชิง และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตลอดชวงเวลาในสมัยอํานาจของมุอาวียะฮ คือความพยายามทุก
วิถีทางเพื่อจะขจัดครอบครัววงศวานของทานศาสดาออกไปจากสังคมมุสลิมในเวลานั้น ซึ่งเทากับ
เปนความพยายามเพื่อกําจัดเสี้ยนหนามที่จะกีดขวางการเขาสูอํานาจของยะซีดผูที่จะเปนทายาท
ของตนเองในตําแหนงคอลีฟะฮในภายหนา ตามที่อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮูเซน ตอบาตอบาอี
นักประวัติศาสตรอิสลามไดวิเคราะหสถานการณในชวงนี้ไววา
มุอาวิยะฮตองการสรางความแข็งแกรงในตําแหนงคอลีฟะฮใหกับยะซีดบุตรชายของตน ผู
ซึ่ ง ถู ก ต อ ต า นจากบรรดามุ ส ลิ ม จํ า นวนมาก อั น เนื่ อ งมาจากการขาดคุ ณ สมบั ติ แ ละความ
เหมาะสม ดังนั้นเพื่อที่จะขจัดการเปนปฏิปกษทั้งปวง มุอาวิยะฮจึงพยายามหาวิธีการใหมและที่
มั่นใจไดมากกวา ดวยการถูกบีบบังคับและความจําเปน อิมามฮูเซนพยายามอดทนในชวงเวลาที่
ผ า นไป พยายามอดกลั้ น ทั้ ง ทางอารมณ แ ละจิ ต ใจตลอดจยเลห ก ลต า ง ๆ ของมุ อ าวิ ย ะฮ
จนกระทั่งมุอาวิยะฮเสียชีวิตในกลางปฮิจเราะฮศักราชที่ 60 และยะซีดบุตรชายไดขึ้นเปนคอ
ลีฟะฮ47

47

อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮูเซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, แปลโดย เชค มุฮมั มัด
ชรีฟ เกตุสมบูรณ, 238.
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ความพยายามในชวงสุดทายของมุอาวิยะฮเพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับในรูปแบบที่เปน
พฤตินัยตอยะซีดผูเปนบุตรชายของตน ดวยการบีบบังคับเอาสัตยาบันของบรรดาหัวหนาเผาและผู
มี ชื่ อ เสี ย งในหมู ช นชาวอาหรั บ ในเมื อ งมะดี น ะฮ ข ณะนั้ น ทุ ก ๆ กลุ ม ยกเว น แต สั ต ยาบั น จาก
อิหมามฮูเซน ซึ่งมุอาวียะฮสั่งเสียกําชับตอยะซีดเปนการเฉพาะ โดยสั่งใหเพิกเฉยหรือมองขาม
ความสําคัญของสัตยาบันจากอิหมามฮูเซน เพราะเขารูดีถึงผลที่จะตามมาหากเรื่องดังกลาวถูก
กระทําดวยการบีบบังคับใหเกิดขึ้นตออิหมามฮูเซน
หากทวา ทันทีที่มุอาวิยะฮจบชีวิตลง พฤติกรรมของยะซีดผูกาวสูความเปนคอลีฟะฮที่ 6
ไดออกคําสั่งไปยังผูปกครองของเมืองมะดีนะฮขณะนั้น ใหบังคับเอาสัตยาบันจากอิหมามฮูเซนให
จงได หรือไมก็ใหตัดศีรษะของทานเพื่อสงไปยังดามัสกัสทันที
เมื่อผูปกครองนครมะดีนะฮแจงความประสงคดังกลาวของยะซีดตออิหมามฮูเซน ทาน
จึงตอรองดวยการขอไตรตรองเพื่อเปนการประวิงเวลากับสถานการณที่ทานอิหมามกําลังถูกบีบ
บังคับ พรอมกันนั้นทานอิหมามฮูเซนและครอบครัวของทานพรอมดวยมิตรสหายที่ยังคงมั่นศรัทธา
ตอทานไดออกเดินทางไปสูเมืองมักกะฮซึ่งเปนเมืองศูนยกลางของศาสนาอิสลาม และเปนสถานที่
ซึ่งนาจะนําความปลอดภัยและความมั่นคงมายังทานและครอบครัวของทานได
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นหลังจากที่มุอาวียะฮจบชีวิตลงและยะซีดขึ้นเปนคอลีฟะฮ
เพียงไมกี่เดือนตรงกับชวงปลายเดือนรอญับตอกับเดือนชะอบานในฮิจเราะฮศักราชที่ 6048 (ราวป
พ.ศ. 1224) ทําใหทานอิหมามฮูเซนตองพํานักอยูในเมืองมักกะฮราวสี่เดือนจนกระทั่งถึงเดือนซุล
ฮิจญ49 ซึ่งเปนฤดูกาลการทําฮัจญของมุสลิมทั้งมวล ทําใหมุสลิมจากทั่วทุกสารทิศตางหลั่งไหลกัน
เขามาในเมืองมักกะฮเพื่อประกอบพิธีฮัจญ โดยที่ทานอิหมามฮูเซนพบวามีพวกของยะซีดจํานวน
หนึ่งไดเดินทางปะปนเขามากับผูแสวงบุญโดยมีเจตนาเพื่อหวังลอบสังหารทานอิหมามในระหวาง
การประกอบพิธีฮัจญ จึงทําใหทานอิหมามฮูเซนจําตองตัดสินใจที่จะเลี่ยงไมประกอบพิธีฮัจญในป
นั้น และออกเดินทางจากเมืองมักกะฮทันที ทานไดประกาศเจตนารมณการเดินทางสูอิรัก วา ทาน
จะถูกสังหาร และขอใหบรรดามุสลิมชวยเหลือทานใหประสบความสําเร็จในภารกิจนี้ และมอบ

48

อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮูเซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, 239.
49
ซุลฮิจญ : เดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม ซึ่งมุสลิมจะรวมกันประกอบพิธีฮัจญที่เมือง
มักกะฮ
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ชีวิตนี้ใหกับพระผูเปนเจา โดยในวันรุงขึ้นทานและสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งมิตรสหายของทาน
จึงออกเดินทางมุงสูอิรัก50

แผนทีท่ ี่ 3 แผนที่แสดงเสนทางกองคาราวานอิหมามฮูเซน (ฮิจเราะฮที่ 61)
ที่มา : สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมาม คูอียฺ
การเดินทางโดยมุงสูอิรักของกองคาราวานของทานอิหมามฮูเซนพรอมดวยเครือญาติ
และมิตรสหายในชวงเวลาดังกลาว เปนการมุงหนาไปสูอิรักโดยหันหลังใหกับพิธีฮัจญในปนั้น ดวย
เจตนารมณเพื่อการหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา โดยเฉพาะหากเปนการเผชิญหนาโดยมีชีวิตของทาน
เปนเดิมพันที่อาจนํามาซึ่งความมัวหมองใหเกิดขึ้นกับดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมแลว การ
50

อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮูเซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, 240.
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เดินทางของทานจึงเปนการรักษาเกียรติตอบานของพระผูเปนเจา และเปนการปฏิเสธการให
สัตยาบันตอตัวแทนของยะซีดทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยในเวลานั้น
เหตุการณดังกลาวนํามาซึ่งหนาประวัติศาสตรอิสลามอันเจ็บปวดและการสูญเสียครั้ง
สําคัญครั้งหนึ่ง ทั้งยังเปนหนาประวัติศาสตรที่ถูกลืมเลือนและเพิกเฉยจากบรรดาผูที่ถูกเรียกวา ผู
ศรัทธาในแนวทางของอิสลาม เหตุการณดังกลาวอุบัติขึ้น ณ แผนดินหนึ่งที่กลาวขานกันวา กัรบะ
ลาอ ในช ว งเวลาของการเริ่ ม ต น แห ง ฮิ จ เราะฮ ศั ก ราชที่ 61 (ราว พ.ศ. 1224) และดํ า เนิ น ไป
จนกระทั่งถึงวันอาชูรออันเปนการสูญเสียอยางเปนที่สุดของบรรดากลุมชนที่ศรัทธาตอทานศาสดา
มุฮัมหมัดและวงศวานของทาน ซึ่งเปนที่มาของพิธีกรรมที่เลาขานเรื่องราวหนาประวัติศาสตร
ดังกลาวที่ไมมีวันจะถูกลืมเลือนจากมวลผูศรัทธา ถูกเรียกวา พิธีอาชูรอ หรือพิธีเจาเซ็นในเมืองไทย
ลําดับเหตุการณของกองคาราวานอิหมามฮุเซน51
กองคาราวานของอิหมามฮูเซนออกเดินทางจากมะดีนะฮสูมักกะฮ และบายหนามุงตรง
สูกัรบะลาอ ถูกบันทึกลําดับเหตุการณไวในวารสาร สายธาร สื่อสิ่งพิมพในชุมชนแขกเจาเซ็น ที่
เผยแพรเพื่อใหความรูในดานเอกสารเชิงวิชาการ ลําดับเหตุการณไวดังนี้
วันอาทิตยที่ 28 เราะญับ ฮิจเราะฮที่ 60
เวลากลางคืน อิหมามฮูเซน พรอมญาติมิตรและผูติดตามเดินทางออกจากมะดีนะฮมุงสู
มักกะฮ
วันศุกรที่ 3 ชะอฺบาน ฮิจเราะฮที่ 60
เวลากลางคืน อิหมามฮูเซน (อ.) เดินทางถึงมักกะฮ
วันอังคารที่ 8 ซิลฮิจญ ฮิจเราะฮที่ 60
อิหมามฮูเซน เดินทางออกจากมักกะฮมุงสูเมืองกูฟะฮ
(ซึ่งเปนวันเดียวกับที่มุสลิมบินอะกีล ถูกทําชะฮาดัตที่เมืองกูฟะฮ)
วันพฤหัสบดีที่ 2 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61
อิหมามฮูเซนพรอมญาติมิตรและผูติดตามทั้งหมดเดินทางถึงกัรบะลาอ
วันศุกรที่ 3 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61

51

สถาบันดารฺ อหฺลิลบัยตฺ (อ.),”ทําไมทานอิมามฮุเซน (อ.) จึงเดินทางไปกัรบะลาอ”,
วารสารสายธาร 2,10 (กรกฎาคม 2536) : 7.
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อัมร บินซะอัด แมทัพใหญของยะซีดในกัรบะลาอ นําทหาร 6,000 คน มากัรบะลาอ
ขณะที่แมทัพคนอื่น ๆ นําทหารมาไมนอยกวาคนละพัน รวมทหารของยะซีดไมนอยกวา 30,000
คน
วันเสารที่ 4 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61
อัมร บินซะอัด จะสงคนไปถามตออิหมามฮูเซน ถึงสาเหตุที่มาเมืองกูฟะฮ แตไมมีใคร
กลาไป ตอนกลางคืน อัมร ขอรองใหอิหมามฮูเซนออกมาสนทนา อิหมามฮูเซนแสดงจดหมายของ
ชาวเมืองกูฟะฮที่เขียนมาถึงทาน ทั้งสองสนทนากันจนดึก
วันอาทิตยที่ 5 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61
อิหมามฮูเซน กับอัมร ยังคงสนทนากันอีก
วันจันทรที่ 6 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61
คูลี ซึ่งมีความเกลียดชังคนในครอบครัวของทานศาสดามุฮัมหมัด ไดมีจดหมายไปถึง
อุบัยดิลละฮ อิบนิซิยาด ขาหลวงเมืองกูฟะฮ กลาวหา อัมร วาอะลุมอะลวยใหทานอิหมาม
วันอังคารที่ 7 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61
จดหมายของอุบัยดิลละฮถึงอัมรสั่งใหทหารคุมแมน้ําไมใหอิหมามฮุเซน และผูติดตาม
ไดใชดื่มกิน และสั่งใหดําเนินการขั้นเด็ดขาดกับอิหมาม อัมรสั่งใหทหาร 500 คนไปคุมแมน้ําฟะ
รอต
วันนี้อิหมามฮูเซน พรอมผูติดตามไมไดดื่มน้ําเลย
วันพุธที่ 8 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61
อิหมามฮูเซน สั่งใหอับบาสนําคนไปเอาน้ํามาได
วันพฤหัสที่ 9 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61
ตอนเย็นอิหมามฮูเซน ทานอะลีอักบัร ทานอับบาส ไดเจรจากับอัมร อิหมามขอเวลา
หนึ่งคืน อัมรใหอิหมามฮูเซนตัดสินใจวาจะยอมรับยะซีดเปนคอลีฟะฮหรือไม ถาปฏิเสธวันรุงขึ้นก็
จะสังหารใหสิ้น
วันนี้คนในคายพักของอิหมามฮูเซน 4-5 คน พยายามไปเอาน้ํามาไดแตเด็ก ๆ ทําหก
หมด
ตอนกลางคืน อิหมามฮูเซน แจงใหทุกคนทราบถึงเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในวันพรุงนี้
พรอมกับอนุญาตใหทุกคนหลบหนีไปได
วันศุกรที่ 10 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61
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วันอาชูรอ ตอนสายอิหมามฮูเซน พยายามสั่งสอน ชี้แจง ตักเตือนตอเหลาศัตรู แตไมมี
ใครยอมฟงนอกจากทานฮูร ทานอะลีบุตรของฮูร หนีกลับมาอยูกับอิหมามฮูเซน
หลั ง จากนั้ น ทุ ก คนฝ า ยอิ ห ม า มฮู เ ซน เริ่ ม พลี ชี พ ที ล ะคน ตอนบ า ยหลั ง จากคนใน
ครอบครัวของทานอิหมามฮูเซน 18 คน รวมกับคณะผูติดตามรวมพลีชีพเปนจํานวน 72 คนแลว
อิหมามฮูเซนจึงไดพลีชีพเปนคนสุดทายโดยถูก ชิมร ตัดศีรษะของทาน

ภาพที่ 18 แมน้ําฟะรอต เมืองกัรบะลาอ สถานที่เคยเกิดโศกนาฏกรรม
ที่มา : หนังสือ The Sultan of Karbara52
โศกนาฏกรรม ณ แผนดินกัรบะลาอ : ที่มาของพิธีเจาเซ็น
นักประวัติศาสตรวิเคราะหสถานการณที่อิหมามฮุเซนและกองคาราวานของทานเผชิญ
ในเวลานั้นวา การใหสัตยาบันตอตัวแทนของคอลีฟะฮยะซีดเปนสิ่งที่ไมอาจเกิดขึ้นไดเลย ทั้งนี้ดวย
เพราะยะซีดดูหมิ่นเกียรติของศาสนาอิสลามอยางเปดเผย การยอมแลกดวยชีวิตของทานและเครือ
52

JABER ANASSERI, The Sultan of Karbara : A Chronicle of the Martyrdom of
Imam Hosein And Survey of Rituals Commemorating this Tragic Event in Iran (Tehran :
Zarrin & Simin books, 2003) 29.
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ญาติของทานซึ่งเปนวงศวานของทานศาสดานั้น เพื่อรักษาแบบฉบับของศาสนาอิสลามที่ทาน
ศาสดามุฮัมหมัดนํามาเผยแผแกมวลประชาชาติ ซึ่งเทากับการตัดสินใจของทานอิหมามฮูเซนเปน
กระบวนการในการธํารงไวซึ่งสัจธรรมของศาสนาอยางแทจริง
เรื่องราวของเหตุการณที่เกิดขึ้น ณ แผนดินกัรบะลาอ หาไดสิ้นสุดลงพรอมกับการพลี
ชีวิตของบุคคลกลุมดังกลาวแตเพียงเทานั้น หากแตเรื่องราวอันอัปยศที่กองทหารฝายยะซีดกอขึ้น
ตอวงศวานของทานศาสดามุฮัมหมัดในชวงเวลาดังกลาว กลับถูกหยิบยกขึ้นมาเลาขานและ
ประจานผูที่อยูเบื้องหลังเหตุการณนั้นดวยบทบาทของสตรี ผูซึ่งเปนนองสาวของอิหมามฮุเซนที่ชื่อ
วา ทานหญิงซัยนับ53 ที่อยูในฐานะเชลยและลุกขึ้นตอตานและประจานการกระทําของยะซีดตอ
หนาประชาชนจํานวนมากในเมืองดามัสกัส ทามกลางที่ชุมนุมของคอลีฟะฮยะซีด กอนที่จะถูก
สงกลับไปยังเมืองมะดีนะฮอยางสมเกียรติ เพื่อเปนการสรางภาพของยะซีดตอประชาชนในเมือง
นั้นทดแทนเหตุการณโศกนาฏกรรมที่เพิ่งผานไป
ขณะที่สถานภาพความเปนอิหมามในกลุมผูที่ศรัทธาตามแนวทางของมุสลิมนิกาย
ชีอะหหาไดสะดุดหยุดลงดวยเหตุการณที่กัรบะลาอไม ทานอิหมามฮูเซนไดมอบภาระการเปนผูนํา
ประชาคมมุสลิมในตําแหนงอิหมามตอมายังบุตรชายของตนในระหวางเหตุการณนั้น โดยอยูใน
ความรับผิดชอบของอิหมามอะลี ซัลนุลอาบิดีน ผูเปนบุตรชายในฐานะอิหมามที่ 4 ตามสายธาร
ความศรัทธาของมุสลิมนิกายชีอะห
อิห ม า มอะลี ซั ย นุล อาบิ ดีน ผู ซึ่ ง เป น บุ ต รชายของอิ ห ม า มฮู เ ซน และได ร อดพ น จาก
เหตุการณที่เกิดขึ้นที่แผนดินกัรบะลาอ เปนบุคคลแรกที่นําเรื่องราวจากเหตุการณดังกลาวมาเลา
ขานใหมวลมุสลิมรับรูไดในเวลาตอมา
โดยสรุป ภาพรวมของเนื้อหาบทที่ 3 นี้ ผูศึกษาประสงคที่จะนําเสนอใหเห็นถึงภูมิหลัง
ของพิธีเจาเซ็น หรือพิธีมหะหร่ํา สิ่งอันเปนปฐมเหตุ หรือที่เปนที่มาของพิธีดังกลาว เกิดจากความ
แตกตางทางความคิดในเรื่องสถานะผูนําประชาคมมุสลิมภายหลังทานศาสดามุฮัมหมัด รวมถึง
ที่มาของตําแหนงผูนําประชาคมมุสลิมในสมัยหลังทานศาสดาวามีความตางกันอยางไร ตลอดจน
บุคคลตาง ๆ ที่เขาสูอํานาจและสถานะผูนําเหลานั้น เนื้อหาดังกลาวทําใหเกิดความเขาใจในที่มา
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ทานหญิงซัยนับ : เปนนองสาวของอิหมามฮูเซนที่รอดชีวิต และหลังจากเหลุการณ
สิ้นสุดลงทานตกเปนเชลยของกองกําลังฝายยะซีดและมีบทบาทในการปกปองบรรดาผูที่รอดชีวิต
จากเหตุการณที่กัรบะลาอ ซึ่งหนึ่งในนั้นไดแก อิหมามซัยนุลอาบิดีน ผูเปนบุตรชายของอิหมามฮู
เซน และไดรับการมอบหมายใหดํารงตําแหนงอิหมามที่ 4 ตอจากทาน
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ของพิธีกรรมดังกลาว และรวมถึงการลําดับเหตุการณตั้งแตตนจนถึงสุดทาย และเปนที่มาของ
เนื้อหาสาระของพิธีกรรมที่จะนําเสนอในบทถัดไป

บทที่ 4
พิธีเจาเซ็นในเมืองไทย : อัตลักษณของแขกเจาเซ็น
โคลง
ดลเดือนมหะหร่ําเจา
มะหงุนประปรานทวี
หอนเห็นมิ่งมารศรี
เรียมลูบอกไลไล

เซ็นป ใหมแม
เทวษไห
เสมอชีพ มานา
คูขอน ทรวงเซ็น ฯ

ดลเดือนเรียกมหะหร่ํา
เจาเซ็นสิบวันวาร
มหะหร่ําเรียมคอยเครา

ขึ้นสองค่ําแขกตั้งการ
ประหารอก ฟกฟูมนัยน
ไมเห็นเจาเศราเสียใจ

ลูบอกโออาลัย

ลาลดล้ํา กําศรวลเซ็น1

กาพย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงพระราชนิพนธ กาพยเหเรือ
บทเหเจาเซ็น โดยนําเสนอผานงานวรรณกรรมในรูปแบบรอยกรองพรรณนาใหเห็นถึงพิธกี รรมที่
แขกเจาเซ็นจัดขึ้นในทุกป โดยเฉพาะในเดือนที่เรียกวา มหะหร่ํา2 ในปฏิทินอิสลาม พิธีเจาเซ็นทีถ่ ูก
จัดขึ้นในทุกเดือนมุฮัรรอมนี้ ปรากฏขึ้นในสังคมไทยและถูกบันทึกไวตั้งแตสมัยอยุธยามาแลว แม
จะเรียกดวยชือ่ อื่นก็ตาม จดหมายเหตุการณการเดินทางของบาทหลวงตาชารด ซึ่งเดินทางเขามา
ในกรุงสยามถึง 3 ครั้งตามพระบัญชาของพระเจาหลุยสที่ 14 แหงประเทศฝรั่งเศส ในระหวาง
แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช และแผนดินสมเด็จพระเพทราชา ไดบรรยายภาพของ
พิธีกรรมของพวกแขกเจาเซ็นในนามของแขกมัวรในชวงเวลานั้นวา

1

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, ประชุมกาพยเหเรือ และเสภาเรื่องพระราช
พงศาวดารของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2498), 30.
2
มหะหร่ํา : เดือนแรกของปฏิทินอิสลาม บางครั้งเรียกวา มุฮัรรอม (Muharam)
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“...ในเวลาเกือบจะใกล ๆ กันนี้ พวกแขกมัวรก็มีงานตามไฟขึ้นเหมือนกันเปนเวลาถึง
แปดวัน เพื่อฉลองวันปลงพระศพพระมะหะหมัดศาสดาผูพยากรณกับโอรสของพระองค เขาเริ่ม
งานฉลองกันแตวันสุกดิบไปทีเดียวตอนสี่โมงเย็นโดยมีขบวนแห มีผูคนเขารวมขบวนกวาสองพัน
คน เขาแบกโลงศพของคนเจามารยา (imposteurs) ทั้งสองนั้นไปพรอมดวยสัญลักษณตางๆ เปน
อันมาก วาดไวงดงามพอใช ที่สําคัญนั้นมีกรงขนาดใหญหุมผาระบายสี ซึ่งคนแบกนั้นพาเดินไป
อาการ
และหมุนตัวอยางมีจังหวะจะโคนทามกลางเสียงกลองสองหนา และกลองหนาเดียว
เคลื่อนไหวอยางรวดเร็วและเปนระเบียบของกรงใหญซึ่งมองแตไกลไมเห็นตัวผูแบกหามนั้น เปนสิ่ง
แปลกตาพอใช3

ภาพที่ 19 พิธีเจาเซ็นที่กุฎีเจริญพาศนเมื่อ พ.ศ. 2456
ที่มา: ชาตรี นนทเกษ

3

บาทหลวงตาชารด, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยาม, แปลโดย สันต ท.
โกมลบุตร, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ (1991), 2539), 67 - 68.
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ในสมัยรัตนโกสินทร
พิธีกรรมดังกลาวถูกเรียกขานจากคนนอกวัฒนธรรมจนเปนที่
ยอมรับของสังคมวา “พิธเี จาเซ็น” สวนคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็น และมุสลิมกลุมอื่นกลับเรียก
พิธีนวี้ า พิธอี าชูรอ หรือพิธีมุฮัรรอม ตามวันและเดือนที่เกิดเหตุการณนี้ ที่มาของชื่อพิธีกรรม
ดังกลาวที่คนนอกเรียกวา พิธีเจาเซ็น มาจากนามของอิหมามฮูเซน ซึ่งเปนอิหมามทานที่ 3 ตาม
ความศรัทธาของมุสลิมนิกายชีอะห หรือแขกเจาเซ็นในเมืองไทย
เหตุการณที่อหิ มามฮูเซนถูกสังหารอยางทารุณพรอมกับวงศวานของทานอีกรวม 72 คน
ในวันที่สิบ หรือในภาษาอาหรับเรียกวา วันอาชูรอ ที่ใชเรียกเดือนมุฮัรรอมปฮิจเราะฮศักราชที่ 61
(ประมาณ พ.ศ. 1224) นัน้ ถูกนํามาบอกกลาวเลาขานในรูปแบบทีแ่ ตกตางกันไปตามวัฒนธรรม
ทองถิน่ ในที่ตา ง ๆ ที่ศาสนาอิสลามนิกายชีอะหแผเขาไปถึง เชน อาจจะเปนในรูปแบบของการขับ
บทโศลก เรื่องเลา หรือการแสดง ฯลฯ ในสังคมไทยพิธีกรรมนี้มีการขับบทรองในหลายรูปแบบ
โดยร่ํารําพันถึงชื่อของอิหมามฮูเซน กระทั่งผูฟ ง จากคนนอกวัฒนธรรมที่มีโอกาสไดรับฟงคํารอง
เหลานั้น นํามาเรียกขานเปนชื่อพิธีกรรมวา พิธีเจาเซ็น ในเวลาตอมา
ความที่ชุมชนแขกเจาเซ็นในธนบุรีมพี ื้นที่ชมุ ชนพรอมศาสนสถานเปนของตนเอง เปน
ปจจัยหนึ่งทีท่ าํ ใหรูปแบบของพิธีเจาเซ็นที่ปรากฏอยูของทัง้ “สามกะดี-สี่สุเหรา” มีรูปแบบการ
จัดการที่เปนระเบียบแบบแผนมากกวาอดีต อีกทั้งความสัมพันธกบั ราชสํานักรัตนโกสินทรที่มมี า
โดยตลอดตั้งแตเริ่มตั้งชุมชนโดยไดรบั พระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา
โลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ตลอดจนการที่กลุมแขกเจาเซ็นไดมีโอกาสเปนขุนนางในตําแหนงสังกัด
กรมทาขวา เชน จุฬาราชมนตรี และสืบตอเนื่องในหนาทีน่ ั้นมายาวนานจนเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในป พ.ศ. 2475 ตางเปนปจจัยสนับสนุนใหพิธกี รรมของแขกเจาเซ็นทัง้ “สามกะดี-สี่
สุเหรา” สรางใหเปนพิธกี รรมที่มากดวยระเบียบแบบแผนและขอกําหนด กลายเปนจารีตของ
พิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่มีอัตลักษณเฉพาะที่แตกตางไปจากพิธีกรรมเดียวกันในพื้นที่อื่น ๆ
โดยภาพรวมของพิธีเจาเซ็นในสังคมธนบุรีถูกจัดเตรียมขึ้นในรูปแบบคลายคลึงกับการ
แสดงนาฏกรรม (Tragic) ประกอบเรื่องราวโดยใชศาสนสถานเฉพาะของตนที่เรียกวา กะดี จัดให
เปนสถานที่สําหรับการจัดแสดงการรําลึกถึงเหตุการณสําคัญนี้ กะดี ของแขกเจาเซ็นถูกนิยามให
เปนกัรบะลาอจําลอง โดยที่มีผูเขารวมในพิธีกรรมทุกคนอยูในฐานะนักแสดง ที่รวมขับเคลื่อนเลา
ขานเรื่องราวของเหตุการณกัรบะลาอไปเปนลําดับพรอม ๆ กัน
“ใครเปนใคร” กอนเริ่มพิธีเจาเซ็น
“พิธีเจาเซ็น” เปนพิธีสําคัญที่จัดขึ้นในเดือนมุฮัรอมของทุกป กลาวไดวาเปนพิธีสําคัญ
ที่สุดในรอบปของชุมชนแขกเจาเซ็น ที่เกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจของลูกบานหรือ “สัปปุรุษ”
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ของแตละสถานที่ ทั้งนี้เพราะงานดังกลาวจัดขึ้นอยางพรอมเพรียงกัน ทั้งยังตองตรงกันทั้งวันและ
เวลา ทั้งนี้เพราะกําหนดการของการจัดงานพิธีเจาเซ็นเปนไปตามปฏิทินที่สังคมกําหนดใชรวมกัน
ทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา”

ภาพที่ 20 “โตระบัต” เครื่องประกอบพิธีเจาเซ็น ที่กฎุ ีหลวง
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กอนถึงวันเวลาของ “พิธีเจาเซ็น” ชุมชนทั้ง “สามกะดี สี่สุเหรา” ทําการตระเตรียมการกัน
มาเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง งานบางประเภทมีผูชํานาญการรับผิดชอบโดยตรง เชน งานประดับ
และประดิษฐตกแตงเครื่องแหแหนที่ใชในพิธีกรรม แมวา สวนใหญจะเปนงานที่เตรียมการไวอยาง
กึ่งถาวร เชน เครื่องแหในพิธีหลายชิ้น มีสวนประกอบที่นํากลับมาใชใหมไดตอเนื่องหลายป งาน
ซอมบํารุงจึงเปนงานที่ตองดําเนินการมากอนดวยเชนกัน งานบางประเภทเปนงานที่จะตองจัดทํา
ขึ้นใหมหรือปรุงแตงขึ้นเฉพาะป เชน งานปรุงเครื่องหอม งานดอกไมสด งานอาหารจัดเลี้ยง ฯลฯ
กอนกําหนดงานจะมาถึงประมาณหนึ่งสัปดาห ในชุมชนแขกเจาเซ็นทุกแหงจะมีการลง
แรงรวมมือกันจากบรรดา “สัปปุรุษ” เพื่อรวมกันทําความสะอาดอาคารสถานที่ครั้งใหญ เรียกกัน
วา “ลางกะดี ” เปนการลงแรงรวมใจของคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็น ดว ยการสละเวลาและ
แรงกาย รวมกันทําความสะอาดสถานที่ โดยมีผูที่เปนกําลังหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในแตละแผนก
แยกกันตระเตรียมงานแขนงตาง ๆ ของตน
งานทั้งกอนและหลัง รวมถึงในพิธีเจาเซ็นของชุมชนทั้งสี่แหง เปนการขอแรง รวมใจที่ไม
มีสิ่งตอบแทนใด ๆ แกทุกฝายที่เขามามีสวนรวม ทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพยของแตละคนที่
ร ว มสละเพื่ อ งานนี้ เกิ ด จากกํ า ลั ง ความศรั ท ธาที่ ทุ ก คนมี ต อ ศาสนาและอุ ด มการณ ชี วิ ต ของ
อิหมามฮูเซ็นอันเปนวิถีชีวิตของพวกแขกเจาเซ็นทุกคน อยางไรก็ตาม งานดังกลาวเปนเรื่องจําเปน
ที่ตองไดรับความรวมมือจากบรรดา “สัปปุรุษ” แตละแหง รวมทั้งจํานวนคนที่เขามารวมเปนกําลัง
ใหกับชุมชนในแตละขั้นตอนของงานนั้นมีจํานวนไมนอย จึงตองมีบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามา
รับผิดชอบและเปนศูนยกลางของงานนี้เพื่อเปนการขับเคลื่อนแรงกายและกําลังศรัทธาของผูคน
ทั้งหมดใหงานของพิธีดังกลาวดําเนินไปได
อิหมามในพิธีฯ
อิหมาม เปนผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาหรือผูนําของกะดี หรือสุเหราแตละแหง การไดมา
ซึ่งตําแหนงอิหมามของชุมชนแขกเจาเซ็นทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” แมวาจะเปนไปโดยขอกําหนด
ของพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามที่ใหตองผานการเสนอและคัดเลือกโดย “สัปปุรุษ” ของแตละ
สถานที่ก็ตาม เงื่อนไขดังกลาวเปนเพียงเพื่อใหดําเนินไปถูกตองตามกฎหมายที่ถูกกําหนดขึ้น
เทานั้น
“สัปปุรุษ” ของชุมชนแขกเจาเซ็นแตละแหงจะใหความสําคัญตอคุณสมบัติของผูจะมา
เปนอิหมาม ดวยความดีงาม ความซื่อสัตย และความไววางใจเปนสําคัญ โดยเฉพาะหากเปนผูที่
ไดรับฉันทานุมัติหรือการมอบหมายจากอิหมามคนกอนวาบุคคลนั้น ๆ เปนคนดี มีความสามารถ
แลว”สัปปุรุษ” ในสังคมก็จะใหการยอมรับโดยปริยาย
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ในยามปกติทั่วไป อิหมามจะทําหนาที่ในการบริหารกิจการตาง ๆ ภายในศาสนสถาน
ของตน เปนผูนําในศาสนกิจในกะดีของตน เชน การนําสวดมนตหรือนมาซในแตละเวลาของทุก ๆ
วัน ทั้งยังจะตองใหความชวยเหลือตอบรรดา “สัปปุรุษ” ในทุกกิจที่เกี่ยวกับศาสนา และสัปปุรษุ รอง
ดวยเหตุนี้อิหมามของแตละสถานที่จึงมีบทบาทในการชี้นํา วากลาวตักเตือนแกทุกครอบครัวที่เปน
สัปปุรุษ หรือเปนลูกบานของตน อิหมามในแตละสถานที่จึงมีบทบาทสูงตอ “สัปปุรุษ” ทั้งในเรื่องที่
เกี่ยวกับศาสนาตั้งแตเกิดจนถึงตายซึ่งลวนตองไดรับความชวยเหลือจากอิหมามเปนสําคัญ
ในการบริหารจัดการกิจตาง ๆ ในแตละสถานที่ อิหมามจะเปนผูที่รับผิดชอบโดยตรง
และโดยตําแหนง และมี “ครอบครัวของอิหมาม” หรือ “วงศเครือญาติที่ใกลชิด” เปนกลุมบุคคลที่
คอยใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือแบงเบาภาระหนาที่ตาง ๆ เทาที่อิหมามจะมอบหมายให
ชวยเหลือ ดูแลในแตละดาน เชน การเงิน การจัดซื้อ การทํานุบํารุง ฯลฯ
เหตุนี้เอง การกลาวถึง “ครอบครัวของอิหมาม” ที่คอยชวยเหลือในกิจการงานของแตละ
แหงดวยคําวา “บานใหญ” ที่หมายถึง ครอบครัวของผูเปนอิหมามที่จะตองทําหนาที่เปนศูนยกลาง
ของการงานในศาสนกิจ และรวมถึงในศาสนพิธีตาง ๆ ดวย
สําหรั บในศาสนพิธี สําคั ญอยา ง “พิธีเ จาเซ็น ” ซึ่ง เปน พิธีกรรมใหญที่สุดในรอบปใน
ชุมชนแขกเจาเซ็น มีภาระหนาที่ตาง ๆ มากที่จะตองใชกําลังคนในการจัดเตรียมการ ที่ไมใชแต
เพียงในระหวางพิธีกรรมเทานั้น เชน งานความสะอาด การจัดเตรียมสถานที่ งานดอกไมสด งาน
อาหารจั ด เลี้ ย ง งานเรี่ ย ไรหรื อ บริ จ าค งานการเงิ น งานจั ด ซื้ อ ฯลฯ อิ ห ม า มจะทํ า หน า ที่ เ ป น
ศู น ย ก ลางของพิ ธี ก รรมไม เ ฉพาะแต เ พี ย งในพิ ธี ก รรมเท า นั้ น แต ร วมถึ ง ในช ว งเวลาของการ
จัดเตรียมหรือเตรียมพิธีกรรมอีกดวย โดยที่มีครอบครัว “บานใหญ” เขามาเปนกลไกสําคัญในการ
ใหความชวยเหลือ
และมี“สัปปุ รุ ษ” หรื อ ลู ก บ า นอี ก จํา นวนไมน อ ยที่ อุทิ ศทั้ง เวลาและกํา ลัง เขา มารว ม
ขับเคลื่อนในการจัดเตรียมกิจตาง ๆ ของพิธีเจาเซ็นนี้
ฝายภูษามาลา
คําเรียก ฝายภูษามาลา เปนการเรียกอยางรวม ๆ ที่หมายถึงกลุมบุคคลภายในชุมชน
แขกเจาเซ็นที่เขามามีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตกแตงเครื่องประกอบพิธีกรรมตาง ๆ เชน โต
ระบัต ปนหยา จนดล แผงกะหนาต เครื่องไมประกอบพิธีกรรม เครื่องกระดาษ ผาแพรพรรณ
งานดอกไมแหง และงานเครื่องสดหรือดอกไมสด ฯลฯ งานดังที่กลาวมาเปนศิลปกรรมที่มีระเบียบ
วิธี และขั้นตอนการตระเตรียมที่ตองใชผูชํานาญการที่ไดรับการปลูกฝงและฝกฝนตอ ๆ กันมา
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แบบ ”จากรุนตอรุน” โดยเฉพาะจะตองเปนผูที่มีใจรักและผูกพันเปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะงานใน
ทุกหนาที่ ๆ เกี่ยวกับพิธีเจาเซ็น หมายถึงงานที่เปนความศรัทธาในศาสนาและความเชื่อของตน จึง
ปราศจากคาตอบแทนใด ๆ กําลังงานของฝายภูษามาลาของพิธีเจาเซ็นจึงประกอบไปดวยทั้งหญิง
และชายที่แบงสรรหนาที่กันตามความถนัด โดยจัดสรรเวลาของตนเองเขามารวมลงแรงกันตอเนือ่ ง
ทั้งกอนเขาสูชวงเวลาของพิธีเจาเซ็น จนกระทั่งพิธีดังกลาวแลวเสร็จลง

ภาพที่ 21 ฝายภูษามาลา กําลังตระเตรียม “จนดน” เครื่องแหในพิธีเจาเซ็น
คําวา ฝายภูษามาลา นี้นาจะหยิบยืมคํามาจากศัพทในงานพระราชพิธีหลวง ตามที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมาย วา ขาราชการในราชสํานักมีหนาที่
ถวายทรงพระเครื่องใหญ ถวายพระกลด ถวายสุกํา ทําสุกํา เปลื้องเครื่องสุกําศพ พระบรมศพ พระ
ศพ และเปลื้องเครื่องสุกําศพที่ไดรับพระราชทานโกศ (ราชบัณฑิตยสถาน : 826)
กิติศักดิ์ บูรณสมภพ หัวหนาฝายภูษามาลาของสุเหราผดุงธรรมอิสลาม เลาลําดับที่มา
ของคําวา ภูษามาลา และหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว วา
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ภูษามาลาเปนศัพทที่มาจากในวัง เปนเจาหนาที่ที่ดูแลเกี่ยวกับเครื่องประดับ ดอกไม
และเครื่องผาทั้งหมด ถาเปนอยางกะดีกลาง ครอบครัวคุณตากอน (กอน อหะหมัดจุฬา) จะ
รับผิดชอบเรื่องบัว ถาเปนครอบครัวตาคงก็รับผิดชอบเรื่องธงทั้งหมด กิ่งดะหรี่ประดับโตระบัตก็
ตองเปนของสิริ ตั้งตรงจิตร สวนเรื่องดอกไมสด สายเมาหลี่4 ก็ตองพวกผูหญิงมาชวย ๆ กัน แต
พอมาที่สุเหราแลวก็จะชวย ๆ กัน กิ่งดะหลี่ กิ่งตะกูด ไมคั้นหยัต สนดูก เประหาน ไมยันกะ
หมาน สายบะดัต ฯลฯ
สวนงานเครื่องกระดาษเงินกระดาษทองนี้ของเราไดชัช อหะหมัดจุฬา เขาเปนคนละเอียด
เคยทํางานโรงกษาปณ ฉะนั้น งานฉลุกระดาษ หรืองานที่เกี่ยวกับการประดับโตระบัต แผงกะ
หนาต จนดล พวกนี้อยูกับชัชเขาทั้งหมด งานพวกนี้เปนงานอาสา ใจรักและศรัทธา เพราะไมมี
คาจางคาแรง ชัชเขาเปนคนที่มีฝมือเปนที่สุด ตอนนี้ก็ไมคอยสบายแลว นอกนั้นก็พวกเชียง ทัพ
ไชย กับพวกวันชัย ชวงรัศมี ก็ตายกันหมดแลว5

โดยที่ชุมชนแขกเจาเซ็นในอดีตไดนําคําเดียวกันนี้ซึ่งมีความหมายสอดคลองกับหนาที่ ๆ
เกี่ยวกับงานพระบรมศพ หรือศพของชนชั้นสูงมาใชเรียกใน “พิธีเจาเซ็น” ที่จัดขึ้นเพื่อรําลึกถึงการ
เสียชีวิตของอิหมามฮูเซ็นผูเปนหลานชายของทานศาสดามุฮัมหมัด โดยเรียกกลุมบุคคลที่พรอมใจ
มาชวยเหลือในงานเหลานี้วา ฝายภูษามาลา เชนกัน
คนอาน “โรหยา” และคนชัก”มะระเสี่ย”
“โร ห ย า ” หรื อ “ริ ว า หยั ต ”6 เป น รู ป แบบของการนํ า เสนอเนื้ อ หาจากเหตุ ก ารณ ต าม
ประวัติศาสตร โดยมีผูเลาหรือที่เรียกวา “นักริวาหยัต” สวน “มะระเสี่ย” หมายถึงการขับบทโศลก
ซึ่งผูขับ “มะระเสี่ย” จะตองขับเปนทวงทํานองที่แตกตางกันออกไป ทั้งคนอาน “โรหยา” และคนชัก
”มะระเสี่ย” เปนผูที่ ทําหนาที่ดําเนินเรื่ องของพิธีเจาเซ็น จึงเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญตอ
พิธีกรรมเปนอยางยิ่ง
4

เมาหลี่ : ดอกไมที่รอยเปนสายยาว นิยมเรียกวา สายเมาหลี่ นาจะมาจากคําไทย วา
มาลี หมายถึงดอกไม
5
สัมภาษณ กิติศักดิ์ บูรณสมภพ, หัวหนาฝายภูษามาลาของมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม,
31 ธันวาคม 2551.
6
โรหยา หรือริวาหยัต : ภาษาเปอรเซีย แปลวา การเลา หมายถึง ผูเลาเรื่องเหตุการณที่
เกี่ยวกับพิธีเจาเซ็น โดยแบงเรื่องราวจากเหตุการณประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกัรบะลาอออกเปน
ตอน ๆ รวม 12 ตอน หรือที่เรียกวา โรหยา หรือ ริวาหยัต 12 บั่น
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ดวยเหตุนี้ นักริวาหยัต และคนชักมะระเสี่ย จึงจําเปนจะตองเปนผูที่มีความรูในการอาน
ภาษาเปอรเซีย ทั้งยังตองมีความเขาใจในประวัติศาสตรเปนอยางดี และจําเปนจะตองเปน มี
ความสามารถในการเลาเรื่องไดอยางมีชีวิตชีวา เรื่องเลาของเหตุการณนั้น ๆ จึงจะถูกถายทอด
ออกมาอยางมีสีสันและทําใหผูเขารวมพิธีกรรมเกิดอารมณรวมตามไปพรอมกับผูเลาและผูรับฟง

ภาพที่ 22 คนอาน “โรหยา” เลาเหตุการณฯ กัรบะลาอ ในแตละค่ําคืนที่ กุฎีเจริญพาศน

ภาพที่ 23 บทโศลก “มะระเสี่ย” ภาษาเปอรเซีย ขับรองสลับกับการ “มะต่ํา”
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คนอานโรหยา หรือนักริวาหยัต และคนชักมะระเสี่ย สวนใหญจึงเปนผูที่มีความใกลชิด
หรือเปนผูที่อิหมามไววางใจ โดยมากจะเลือกจากบรรดาลูกหลาน หรือลูกบานของตนเองที่มี
บุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งยังจะตองมีใจรักที่จะฝกฝน เริ่มเรียนรูตั้งแตการการอานอาหรับ และ
พัฒนาความสามารถไปสูการอานเปอรเซีย ตอจากนั้นจึงจะทําการคัดเลือกเยาวชนที่มีพรสวรรค
ใหไดรับการฝกฝนเพื่อทําหนาที่นั้น ๆ แตกตางกันออกไป
จํานวนคนที่ทําหนาที่ชักมะระเสี่ยมีประมาณ 4-5 คน ในแตละพิธีกรรม สวนผูที่ทํา
หนาที่อานริวาหยัต หรืออานโรหยาในแตละพิธีจะมีเพียง 1-2 คน ดังนั้นความสําคัญของบุคคลทั้ง
2 กลุมจึงตองสอดคลอง หรือรับสงกันไดอยางถูกตองตามจังหวะและเรื่องราวนั้น ๆ ทั้งยังตอง
รับผิดชอบตอการดําเนินเรื่องราวผานการเลา (ริวาหยัต) กอนที่จะไปถึงขั้นตอนพิธีกรรมในการชัก
มะระเสี่ย
คณะจาป-จากลอง
ดนตรีเปนองคประกอบที่สําคัญของพิธีกรรม เชนเดียวกับพิธีเจาเซ็นที่จําเปนตองมีกลุม
บุคคลที่ทําหนา “คณะจาป-จากลอง” เครื่องดนตรีในพิธีเจาเซ็นประกอบดวย ปชวา 1- 2 เลา
กลองแขก 2 คู กลองทัด 1 ใบ แฉงและฉาบอยางละ 1 คู เปนสวนหนึ่งขององคประกอบพิธีกรรม

ภาพที่ 24 คณะจาป-จากลอง ในพิธีเจาเซ็น ที่กุฎีเจริญพาศน
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กะดีและสุ เ หร า จะต อ งมี ก ลุม บุคคลที่ เ รีย กกัน วา “คณะจ า ป-จ า กลอง” ที่ฝก ฝนกั น
ตอเนื่องกันมา โดยเฉพาะผูที่ทําหนาที่ “จาป” จะตองเปนผูที่ไดรับการฝกฝนจนกระทั่งเกิดเปน
ทักษะ และสวนใหญจะรับผิดชอบถือเปนหนาที่ของครอบครัวนั้น ๆ เปนการเฉพาะ แตกตางกับ
เครื่องดนตรีชนิดอื่น เชน แฉง ฉาบ และกลอง ฯลฯ ที่สามารถเรียนรูไดในเวลาที่ไมมากนัก
เยาวชนและผูที่อยูในกลุม “คณะจาป-จากลอง” จึงเปนผูที่รูสึกภาคภูมิใจตอหนาที่ของ
ตน ดังที่ อูด สินทอง อายุ 58 ป หนึ่งในจาปของกุฎีหลวงไดเลาถึงเครื่องดนตรีชิ้นตาง ๆ ใน “คณะ
จาป-จากลอง” ของตนตั้งแตอดีตและปจจุบัน วา
เครื่ อ งดนตรี ข องกะดี ห ลวงมี ป ช วา 3 เลา แต เ วลาจะเป า จะใช เ พี ย ง 2 เล า ลุ ง พงษ
(สมพงษ สวางวรรณ) เปนจาป รุนเกากวานั้นก็ลุงหระ (สละ สินทอง) หรือไมก็ขุนรวม (ขุนจุฬาเหม
ราช (รวม อหะหมัดจุฬา)) ที่เปนสามีปาอรุณ เปน “จาป” รุนโบราณของกะดีหลวง ปในพิธีมหะห
ร่ําจะมีชื่อทั้ง 3 เลา คือ ขุนประดิษฐไพเราะ ขุนเสนาะจับใจ และขุนไกลกังวาน สําหรับกลองแขก
ก็มีชื่อ ทุกใบ ๆ ที่ทําหนาที่ตี หรือจง ใหจังหวะชื่อวา ย่ําสนธยา ใบที่ทําหนาที่ตีรับ มี 3 ใบมีชื่อวา
ชานางนอน ขจรอังวะ และ ชนะหงสา
สวนกลองบายี่หนูที่ปจจุบันเปนกลองทัด สมัยกอนเปนกลองดินเผา นาจะเอาโองมอญ
มาตัดทําและขึงหนังหนา โดยใชหนังวัวที่ทํากุรบั่นมาขึง กลองใบนั้นมีชื่อวา กลองอังกะหลา แตไม
รูความหมาย ใชตีในทุกวันศุกรและก็ตอนเขาบวชออกบวช และในพิธีมะหะหร่ํา กลองอังกะหลาใบ
นั้นใชมาตั้งแตสมัยกะดีหลวงที่ปากคลองมอญ เสียดายมาแตกในเวลาตอมา ถาใหครบสํารับของ
เครื่องดนตรีที่ใชในพิธีมะหะหร่ํา ตองมีกลองแขก 4 ใบ ป 3 เลา ฉาบ 1 แฉง 1 และกลองทัด 17

อย า งไรก็ ดี แม ว า เครื่ อ งดนตรี ใ นพิ ธี ก รรมอาจจะมี ค วามสํ า คั ญ ในการเป น เพี ย ง
องคประกอบของพิธีเทานั้น มีความสําคัญพาะในดานองคประกอบที่ไมเกี่ยวกับเรื่องราวหรือสาระ
ในพิธีกรรมมากนัก แตไมอาจปฏิเสธไดวา เสียงดนตรีจาก “คณะจาป-จากลอง” มีสวนสําคัญใน
การปลุกเรา สรางความรูสึกตาง ๆ ใหเกิดขึ้นในระหวางการเขารวมพิธีเจาเซ็น เชน อารมณเศรา
สะเทือนใจ อาลัยอาวรณ ความรูสึกหึกเหิม แมแตอารมณความรูสึกปวดราวก็ตาม ดังนั้นกลุม
“คณะจาป-จากลอง” ในพธีเจาเซ็นจึงมีสวนสําคัญที่ไมอาจขาดหายไปจากพิธีเจาเซ็นได

7

2552.

สัมภาษณ อูด สินทอง, จาปอาวุโสใน “คณะจาป- จากลอง” ของกุฎีหลวง, 6 มกราคม
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“มือควั่น”
“มือควั่น” หรือ “คนควั่นหัว” เปนคนอีกกลุมหนึ่งที่มีหนาที่สําคัญในพิธีเจาเซ็น “มือควัน่ ”
ตองเปน “สัปปุรุษชาย” ของกุฎีแตละแหงจะมอบใหเปนหนาที่ของคนที่อาสาทําหนาที่ควั่นศีรษะ
ใหบุคคลอื่นที่อยูในพิธีเจาเซ็น ”มือควั่น” จะตองเปนผูที่ไดรับความไววางใจจากอิหมามของแตละ
แหง เพราะหนาที่ดังกลาวตองรับผิดชอบสูง มีสมาธิและจิตใจที่มั่นคง ตัดสินใจเด็ดขาด สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาไดดี ที่สําคัญ “มือควั่น” จะตองมีความรู ความชํานาญ รวมทั้งไดรับการ
ถายทอดจนมีทักษะในการควั่น รวมถึงจะตองเปนคนที่สังคมยอมรับใหทําหนาที่นั้น ๆ
“มือควั่น” ตองมีความเชี่ยวชาญตั้งแตการเตรียมอุปกรณการ “ควั่นหัว” ทั้งการเลือกมีด
การลับมีด การดูแลมีด และฝกฝนการกรีด และทักษะในการ “ควั่น” มาอยางมีความชํานาญ พี่เห
วา (อนันต นาคงาม) “มือควั่น” คนสําคัญของกุฎีกลาง เลาใหฟงถึงขั้นตอนตาง ๆ วา
...ปจจุบันในกะดีกลาง ก็มีมือควั่นอยูประมาณ 2-3 คน เวลาจะควั่นทีหนึ่งก็ตองฝกตอง
เรียนรูกันมากอน มีดสวนใหญสั่งทําจากอุทัยธานี ใชเหล็กชนิดพิเศษที่เรียกวา เหล็กแหนบรถไฟ
โดยเอามาตีขึ้นรูปเปนแบบมีดพับที่ใชโกนหนวดสมัยกอน กอนจะนํามาใชก็จะตองเอาไปฝงไวกับ
ตนกลวยเพื่อใหยางจากตนกลวยทําปฏิกิริยากันการเกิดสนิม ฝงไวหลายวัน แลวถึงเอามาลับใหคม
กริบทุกเลม เวลาใชในพิธีจําเปนจะตองลับใหคมกริบตลอดเวลา
ระหวางที่คนหนึ่งทําหนาที่ควั่น คนอื่นก็ตองคอยทําหนาที่ลับมีดสลับกันไป จะควั่นอยาง
เดียวไมได คนที่จะเปน “มือควั่น” จะตองใจเย็น มีสมาธิ รูจักแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น รวมถึง
จะตองรูวิธีเลือกบอเลือด8 คือใหแผลหรือรอยควั่นเล็กนอย แตไดเลือดมาก ผูที่เขามาควั่นก็จะรูสึก
พอใจคือไมกี่รอบ9 ก็ไดเลือดแลว
ก็มีบอกนะวา คนนอยลงที่เขามาควั่นหัว ปนี้ผมเลยลองนับดูในกะดีกลางก็ประมาณ 69
คน ไมควั่น 32 คน นับกันแบบเรียงครอบครัวเลย จะวานอยมันก็ไมนอยนะ แตก็มีคนพูดกันมาก
เรื่องโรคภัยไขเจ็บ เราก็ตองระวังอยูแลว พวกที่อยูในกลุมเสี่ยงแบบพวกยาเสพติดเราก็จะแยก
ออกไปเลย เพื่อความปลอดภัย แตสมัยกอนผูชายที่เขากะดีจะตองควั่นหัวกันทุกคน ลูกเด็กเล็ก

8

บอเลือด : ตําแหนงของการควั่นหัว ซึ่งเมือ่ กรีด หรือควัน่ ลงไปจะทําใหมีเลือดไหล
ออกมามาก แตเกิดแผลเพียงเล็กนอย
9
รอบ : หมายถึงรอยมีดกรีดศีรษะ 1 รอย ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร เรียกวา 1 รอบ
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แดงถือวาเปน “นิชาหรัต”10 เด็กเล็กเวลาที่แมอุมเขามา เราก็ใชเฉพาะสวนที่เปนสันมีดวางเอา
เทานั้น โตขึ้นมาหนอยก็ซักรอบหรือสองรอบก็พอ11

ภาพที่ 25 ลุงสอน ทัพไชย เมื่อยังมีชวี ิตอยูเคยเปน “มือควั่น” ของกุฎีเจริญพาศน
ที่มา : หนังสือ ธนบุร12ี
10

นิชาหรัต : ภาษาเปอรเซีย หมายถึง เปนเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
11
สัมภาษณ อนันต นาคงาม, “มือควั่น” ของกุฎีเจริญพาศน, 12 มากราคม 2552.
12
สุดารา สุจฉายา. ธนบุรี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสารคดี, 2542) 105.
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ในกุ ฎี แ ต ล ะแห ง จะมี ก ลุ ม “มื อ ควั่ น ” ประมาณ 3-5 คน ที่ รั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ นี้
โดยเฉพาะ และไดรับการถายทอดความรูจากรุนสูรุนกันลงมา แมวาในปจจุบันจะมีจํานวนผูคนที่ที่
ควั่นศีรษะลดนอยลงในทุก ๆ ปก็ตาม
วันขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง : การเตรียมเขาสูเดือนมุฮัรรอม
เดือนมุฮัรรอมเปนเดือนตอจากเดือนซุลฮิจญ13 ซึ่งเปนเดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม
เดือนดังกลาวมีความสําคัญตอประวัติศาสตรอิสลามในหลายดาน ดานหนึ่งคือเปนเดือนที่มุสลิม
ทั่วโลกกําหนดใหเดินทางไปรวมกันประกอบพิธีฮัจญ ณ มหานครเมกกะฮ อีกดานหนึ่งในทัศนะ
ของมุสลิมนิกายชีอะหไดถือเปนเดือนที่ทานศาสดามุฮัมหมัดรวมประกอบพิธีฮัจญเปนครั้งสุดทาย
เมื่อปฮิจเราะฮที่ 10 และไดประกาศแตงตั้งทานอะลีใหเปนผูปกครองประชาคมมุสลิมในตําแหนง
“อิหมาม” ณ ตําบลเฆาะดีร อีกทั้งยังเปนเดือนที่ อิหมามฮุเซนจําเปนจะตองละจากการประกอบ
พิธีฮัจญเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับกองกําลังของฝายยะซีดที่พยายามสกัดกั้นทาน
จารีตปฏิบัติที่ถูกกําหนดใหเปนระเบียบในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นในสังคมสามกะดีสี่
สุเหรา กําหนดใหมีวันหนึ่งที่เรียกวา “วันขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง” โดยวันดังกลาวกําหนดใหมีขึ้น
หลังจากวันอีดเฆาะดีรคุม14 แลวเจ็ดวัน
วันขึ้นเพดานดํา -เพดานแดง เปน สัญลักษณของการเริ่ม ตนหรื อเปนการตระเตรีย ม
สถานที่ภายในชุมชนแขกเจาเซ็นเพื่อเตรียมรับเดือนมุฮัรรอมที่กําลังจะมาถึง
รูปแบบของการขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง เปนการนําเรื่องของสีเขามาเปนสัญลักษณ
แทนอารมณและความรูสึกของแขกเจาเซ็นในชวงเวลาของเดือนมุฮัรรอม เหตุนี้กะดีในชุมชนแขก
เจาเซ็นแตละแหงจะนําผาผืนดําขนาดใหญมาดาดไวเหนือเพดานของหองโถงชั้นในของศาสน
สถานที่เรียกวา ชั้นชะดัต15 ของกะดี เพื่อใชเปนสัญลักษณแทนความเศราโศกที่กําลังจะกาวเขา
มาปกคลุมทั่วทั้งชั้นฟาและแผนดิน และจัดเตรียมผาแดงขอบติดระบายคลายฉัตรสี่เหลี่ยมผืนผาสี
แดงสดที่ประดับประดาอยางงดงาม โดยยกขึ้นกางซอนในพื้นเพดานสีดํา เรียกวา เพดานแดง16
13

เดือนซุลฮิจญ คือ เดือนสุดทายของปปฏิทินอิสลาม
14
วันอีดเฆาะดีรคุม : วันเฉลิมฉลองทีท่ านศาสดามุฮัมหมัดไดแตงตั้งทานอะลีใหทํา
หนาทีเ่ ปน อิหมาม ใหเปนประมุขชี้นํามุสลิมตอจากทาน
15
ชะดัต หรือบางทีเรียกวา ชัน้ ชะดัต : ภาษาอาหรับ หมายถึงสถานที่ ๆ ที่สงั หาร
16
เพดานแดง : กางซอนอยูตดิ กับเพดานดําเหนือตําแหนงที่เรียกวา แทนกะตัน้ กา หรือ
ตําแหนงเพื่อการรําลึกถึงอิหมามอะลีที่ถกู ลอบสังหารในมัสยิดคูฟะฮขณะกําลังนมาซ
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ความหมายของทั้งเพดานดํา-เพดานแดง ใหความรูสึกถึงความเศราอาดูรตอบรรดาผู
ศรัทธา โดยเฉพาะเพดานแดงสื่อแทนชั้นฟาเหนือแผนดินกัรบะลาอที่เกิดเหตุการณสังหารอิหมาม
ฮูเซนและผูติดตามทาน ณ แผนดินแหงนั้น
หลังจากการขึ้นเพดานดํา-เพดานแดงแลวเสร็จ ฝายภูษามาลา17 จะประกอบเครื่องไม
และเครื่องกระดาษตอกลายที่รวมเรียกวา แผงกะหนาต18 ขึ้นโดยจัดวางไวบนชั้นชะดัตเพื่อใชเปน
ฉากของสถานฝงศพของอิหมามฮูเซน ทําเนียบ แสงเงิน ไดเลาถึงความหมายที่เกี่ยวกับแผงกะ
หนาต เอาไววา

ภาพที่ 26 “แผงกะหนาต” สถานฝงศพอิหมามฮุเซน (จําลอง) ในพิธีเจาเซ็น
17

ฝายภูษามาลา : เปนชื่อเรียกกลุมบุคคลภายในชุมชนแตละแหงที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับเครื่องตกแตงประกอบพิธีเจาเซ็น เชน เครื่องไม เครื่องกระดาษ ผาแพรพรรณ
รวมถึงดอกไมเครื่องสดดวย
18
กะหนาต หรือ กิหนาด : ภาษาเปอรเซียแปลวา ดานขาง แผงกะหนาต หมายถึง
ดานขางของสถานฝงศพของอิหมามฮูเซน เปนการจําลองคลายสถานที่จริงเพื่อใชเปนฉากสําคัญ
ของการเลาเรื่องในแตละค่ําคืนในเดือนมุฮัรรอม
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การตั้งแผงกะหนาตนั้น คํา วา กะหนาต นาจะมาจากคํา วา กิหนาด ในภาษาอาหรับ ที่
หมายถึง ดานขาง ซึ่งผูใหญในอดีตไดคิดประดิษฐงานเครื่องไมพรอมประดับเครื่องกระดาษเงิน
กระดาษทองตอกลายใหเกิดเปนความงดงามแบบวิจิตรที่เรียกวา แผงกะหนาต เพื่อเปนการจําลอง
สวนหนึ่งของโครงครอบสถานฝงศพของอิหมามฮูเซนในสถานที่จริงมาเพื่อใชประกอบในพิธีกรรม
เทานั้น
เมื่อถึงเดือนมุฮัรรอมในพิธีอาชูรอ ผูที่ทําหนาที่อาน ริวาหยัต หรือโรหยา ก็จะมานั่งอยู
ดานหนาของแผงกะหนาตนี้ และทําหนาที่ ริวาหยัต เลาเรื่องราวนั้น ๆ ขณะเดียวกัน บรรดาผูที่เขา
มารวมพิธีเจาเซ็น ก็จะนั่งฟงการริวาหยัต อยูทางดานหนาของ แผงกะหนาตอีกที ซึ่งก็เทากับสื่อ
ความหมายวา ผูเลาเรื่อง นั่งริวาหยัต (เลาเหตุการณ) อยูหนาสถานฝงศพของอิหมามฯ และผูฟง
ที่มารับฟงเรื่องราวตาง ๆ ที่ริวาหยัตนี้ ก็เสมือนกับนั่งอยูดานหนาของสถานฝงศพของอิหมาม ฯ
ดวยเชนกัน19

ภาพที่ 27 ภาพสถานฝงศพอิหมามฮูเซน (ปจจุบัน)
นอกเหนือจากการขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง รวมถึงการตั้ง แผงกะหนาตแลว ในชวง
เวลาดังกลาวยังรวมถึงการที่จะตองจัดเตรียมการตกแตงกะดีหรือสถานที่ของตนใหพรักพรอม
19

สัมภาษณ ทําเนียบ แสงเงิน, นักวิขาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 29
กันยายน 2551.
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สําหรับงานพิธีกรรมที่กําลังจะมาถึง ซึ่งรวมไปถึงการทําความสะอาด การจัดเตรียมบรรดาเครื่อง
แหในพิธีเจาเซ็น20 เพราะวันเวลาเหลือเวลาเพียง 3-4 วันเทานั้นที่จะถึงวันของพิธีกรรมดังกลาว
ชาวชุมชนที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกลุมพวกที่เรียกวา พวกภูษามาลา จะมารวมกันอาสา
แรงชวยตระเตรียมกิจตาง ๆ อยางพรักพรอม
กลุมคนเหลานี้เปนผูที่ผูกพันกับหนาที่นี้มาตอเนื่องหลายป จึงตองเปนผูมีประสบการณ
มีความชํานาญเพราะงานดังกลาวที่มีรายละเอียดขอปลีกยอยอยูไมนอย

ภาพที่ 28 การแตงดําของแขกเจาเซ็น ในการเขารวมพิธีฯ และการไวทุกข

20

เครื่องแหในพิธีเจาเซ็น : สวนประกอบของการจัดริ้วขบวนในพิธีกรรม เชน โตระบัต
หรือโลงศพของอิหมามฮูเซนจําลอง จนดน หมายถึงพาหนะที่ใชในการบันทุกเพื่อเดินทางโดยจัด
วางไวบนหลังอูฐ คลายกับ วอ ฯลฯ
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แตงดํา : การแตงกายไวทุกขของแขกเจาเซ็น
การแตงกายเปนอีกจารีตปฏิบัติหนึ่งที่กลายเปนขอกําหนดของการเขารวมพิธีกรรม และ
ถือปฏิบัติกันอยางเครงครัดนับแตวันเริ่มตนของการเขาสูชวงเวลาของพิธีกรรม คือ วันที่ 1 เดือนมุ
ฮัรรอมเปนตนไป เสื้อผาเครื่องแตงกายในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นทั้งชายและหญิง จะเปลี่ยนจาก
เครื่องสีตามวิถีชีวิตที่ใชเสื้อผามีสีสันโดยทั่วไปมาเปนการใชเครื่องแตงกายที่เปนสีดําลวนเทานั้น
ทั้งยังใชตอเนื่องตลอดชวงเวลาของการไวทุกขใหกับอิหมามฮูเซนรวมเปนเวลาที่จะตองอยูใน
ระหวางการไวทุกขประมาณเกือบสองเดือน ทั้งนี้รวมถึงหมวกกลีบที่เปนอัตลักษณในวัฒนธรรม
แขกเจาเซ็นสําหรับเพศชาย ซึ่งในยามปกติจะใชหมวกกลีบขาว ครั้นในชวงเวลาของการไวทุกขก็
จะใชหมวกกลีบสีดําแทนดวยเชนกัน
นอกเหนือจากการแตงเครื่องดําแลว ยังรวมถึงการงดเวนงานรื่นเริงทุกประเภท และงด
การจัดงานมงคลทุกชนิดในชวงเดียวกันนี้ดวย
เครื่องดําหมวกเสื้อเปลี่ยน
ปางฮุเซ็นถึงป
ลุยเพลิงควั่นหัวจน
เตนตบอกเรารอง

แปลกตัว
ปาวพอง
โลหิต ถั่งนา
ร่ําเซ็น ฯ
(กรมหมื่นไกรสรวิชิต : ประพันธ)21

ในอดีตการแตงกายดําเปนระเบียบที่มีความเครงครัดกวาปจจุบัน ทั้งนี้เพราะการแตง
กายดวยเสื้อผาดําในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็น กําหนดรวมไปถึงใหเปนระเบียบในการดําเนินชีวิตทั้ง
ในขณะที่อยูนอกพิธีกรรมดวย จะเห็นไดวาชวงเวลาของพิธีเจาเซ็นมีอยูเพียงประมาณ 10 วันของ
เดือนมุฮัรรอมเทานั้น หากแตการแตงดําเพื่อไวทุกขจะหมายรวมถึงชวงเวลาหลังจากที่อิหมามฯ
เสียชีวิตลงแลวอีก 40 วัน ตามวัฒนธรรมในศาสนาของแขกกลุมนี้ กําหนดเปนระเบียบเพื่อการ
อุทิศสวนกุศลแดผูวายชนมตออีกเปนเวลา 40 วัน
หากแต สําหรั บเรื่ องของอิห มามฮู เซนเปนกรณีพิเศษเฉพาะที่แขกเจา เซ็น ยกใหเ ปน
ระเบียบปฏิบัติที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป โดยกําหนดใหแตงดําไวทุกข เพื่อเปนการใหเกียรติตอ
การสูญเสียในเหตุการณนั้น
21

3.

กาญจนาคพันธุ, ภูมิศาสตรวัดโพธิ์ เลม 2 (กรุงเทพฯ : หางหุน สวนรวมสาสน, 2517),
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ระเบียบเรื่องการแตงกายในชวงของการไวทุกขในระหวางพิธีกรรมของแขกเจาเซ็นนี้
จากคําบอกเลาของ ธวัชชัย ชวงพิชิต อายุ 79 ป เปนผูอาวุโสของสังคมแขกเจาเซ็นปจจุบัน ในวัย
เด็กเคยใชชีวิตในชุมชนกะดีหลวงที่ตั้งอยูใกลกับปากคลองมอญ เลาเรื่องการแตงดําใหฟง วา
ในพิธีมุฮัรรอม ระเบียบการแตงดําเปนที่แนนอน ทุกคนตองแตงดําเหมือนกันหมดทั้งชาย
และหญิง รวมถึงหมวกของพวกผูชายและผาคลุมผมของผูหญิงดวย แตกอนใชวิธียอมผา บางทีก็
ใหเปนหนาที่ของเจกยอมผาเปนคนยอม พอจะเขามุฮัรรอมกันทีก็รื้อลังผาดํากันที เสื้อผาสียกเก็บ
ใสลังไปเลย เพราะจะไมไดใชผาสีกันอีกนาน เวลายอมผาแลวสวนใหญเปนการยอมมะเกลือ ผา
จะมีกลิ่นมะเกลือติดอยูนาน พวกผูใหญจะตองนําผาดําที่ยอมมะเกลือแลวเอามาตมกับชะลูดเพื่อ
กลบกลิ่นมะเกลืออีกที
พวกเราสมัยกอนการทํางานทําการมักจะไมไดไปไหนไกล พอหลังหมดมุฮัรรอมแลวเวลาไป
ทํางานก็ตองแตงดํากันไปทํางานดวย และดําที่แตงจะตองดําจริง ๆ ใครเผลอใสเสื้อลายดําหรือมี
ลายหรือสีอื่นแซม เปนตองถูกเอ็ดกันเปง ไมเหมือนปจจุบัน เพราะชีวิตมันเปลี่ยนไปเปนสังคมการ
ทํ า มาหากิ น กั น ตามบริ ษั ท ต า ง ๆ จะไปบั ง คั บ ให แ ต ง ดํ า เป น พื้ น ทั้ ง หมดแบบแต ก อ นก็ ค งยาก
เพียงแตวาในบุญพิธีจริง ๆ ยังคงเขมแข็งอยูเชนเดิมก็พอ...22

พิธีเจาเซ็น : โศกนาฏกรรมในรูปการแสดง (tragic)
รูปแบบของพิธีเจาเซ็นในสังคมธนบุรีที่ปฏิบัติกันทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” จะเริ่มขึ้นตั้งแต
วันที่ 2 ของเดือนมุฮัรรอมในเวลาเย็นกอนพลบค่ําของวันที่ 1 ตามปฏิทินจันทรคตินั้น วันที่ 1 กําลัง
จะสิ้นสุดลงพรอมกับกาวเขาสูวันที่ 2 หรือตรงกับสองค่ําตามปฏิทินอิสลามดังที่ปรากฏในกาพย
บทพระราชนิพนธ เหเจาเซ็นในรัชกาลที่ 2 วา
ดลเดือนเรียกมหะหร่ํา
เจาเซ็นสิบวันวาร

ขึ้นสองค่ําแขกตั้งการ
ประหารอกฟกฟูมนัยน

ความสําคัญของวันที่ 2 เดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 เปนวันเวลาที่กองคาราวานของ
อิหมามฮูเซนเดินทางมาถึงแผนดินกัรบะลาอ กระทั่งเกิดเรื่องราวแหงความทุกขเข็ญบนดินแดน
ของการทดสอบ ทั้งความอดทน อดกลั้น และการเสียสละครั้งยิ่งใหญในชีวิตศรัทธาชน ซึ่งเกิดขึ้น

22

สัมภาษณ ธวัชชัย ชวงพิชิต, ผูอาวุโสในชุมชนแขกเจาเซ็น, 15 ธันวาคม 2552.
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หลังจากการปดลอมคาราวานของอิห มามฮูเซนโดยกองทั พฝายยะซีดนานแปดวัน ท ามกลาง
ดินแดนอันกันดาร
เหตุการณจากโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นถูกนํามาเรียงรอยเลาขานและดําเนินเรื่องไปใน
รูปแบบของการแสดงประกอบพิธีกรรมจนเรื่องจบลงดวยการยอมพลีชีพของอิหมามฮูเซนพรอม
วงศวานผูติดตามอีกจํานวน 72 ชีวิต
ความหมายของคืน-วันในพิธีเจาเซ็น
การดําเนินเนื้อหาในพิธีเจาเซ็นเปนการแสดงในรูปหนึ่งที่เรียกวา อุปรากร ((tragic) ที่
แสดงออกดวยอารมณสะเทือนใจของบรรดาผูเขารวมพิธีทุกคน รูปแบบพิธีเจาเซ็นในเมืองไทยมี
การแบงเรื่องราวออกเปนฉากเปนตอน ในแตละฉากหรือแตละตอนของพิธีกรรมในแตละค่ําคืนของ
พิธีนั้น ๆ จะมีนัยความหมายหรือเนื้อเรื่องที่แตกตางกันออกไป หากแตยังคงอยูในโครงเรื่องเดิม
โดยเรื่องราวแตละค่ําคืนจะนําเสนอในรูปแบบของการเลาเรื่อง โดยแบงออกเปนตอน ๆ
ตอกันไป จนถึงวันสุดทายของพิธีกรรม หรือวันที่ 10 คือเรื่องราวของอิหมามฮูเซนที่ถูกสังหารพรอม
กับวงศวานของทานในแผนดินกัรบะลาอ

ภาพที่ 29 สัญลักษณที่ถกู นําออกแหใน “พิธีเจาเซ็น” แทนบุคคลตาง ๆ
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ไขวิสูตร : เปดมานใน “วันตั้ง-คืนหนึ่ง”
จากคําวา “แขกตั้งการ” ตามโคลงพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 2 ที่หมายถึงวันของการ
เริ่มตนพิธีเจาเซ็น หรือพิธีมุฮัรรอม บางทีก็เรียกวา พิธีอาชูรอ ในวันที่ 2 ของเดือนมุฮัรรอม วันที่ถูก
เรียกวา “วันตั้ง” จะเริ่มตนกอนพลบค่ํา รูปแบบที่เปนพิธีกรรมจะเริ่มตนดวยอิหมามของกะดีแตละ
แหงเปนประธานในพิธี มีการตั้งริ้วขบวนเชิญหีบปนหยา23 จํานวน 7 หีบลงมาจากสถานที่เก็บ และ
เคลื่อนขบวนมายังกะดีและสุเหราที่เปนสถานที่จัดพิธีเจาเซ็น เพื่อเปนการสื่อความหมายถึงการ
เดินทางของกองคาราวานของอิหมามฮูเซนมาถึงยังแผนดิน กัรบะลาอ ในวันที่ 2 ของเดือนมุฮัร
รอม
เมื่อขบวนอัญเชิญหีบปนหยามาถึงภายในอาคารที่ดาดเพดานดํา-เพดานแดง และกาง
มานดําพื้นใหญที่อยูดานหนาถูกเปดออก อิหมามผูเปนประธานในพิธี รับหีบทั้ง 7 ใบจะเปดออก
และนําปนหยารมดวยเครื่องหอมที่เรียกวา “ระบั่น” และนําขึ้นจัดประดับใวในตําแหนงตาง ๆ
อยางครบครัน เปนการเริ่มตนพิธี หลังจากนั้น เจาหนาที่ในพิธีกรรมก็จะทยอยนําเครื่องแหอื่น ๆ
ขึ้นประกอบในสถานที่
เครื่องสัญญลักษณที่ใชแหจะประกอบดวยปนหยา ซลฟะกาต24 และชะดา25 ฯลฯ ใน
บรรยากาศที่อบอวลไปดวยควันเครื่องหอมที่ปรุงกันในชุมชน เรียกวา ระบั่น ระคนกับกลิ่มหอม
จากมาลัยดอกไมสด พรอมกับผูคนที่เขามารวมพิธีกรรมดวยเครื่องแตงกายสีดํา ที่ทุกคนตางอยูใน
กิริยาอาการสํารวมทั้งชายและหญิง
อิหมามผูเปนประธานในพิธีกลาวบทสรรเสริญอิหมามฮูเซนและบรรดาผูวายชนมจาก
เหตุการณกัรบะลาอดวยภาษาอาหรับ เปนทวงทํานองและมีจังหวะพรอมกับใหผูเขารวมทุกคนรับ
การสดุดีโดยพรอมเพรียงกัน

23

ปนหยา : สัญลักษณรูปมือทําดวยโลหะ เชน แผนเงิน หรือแผนทองเปนสื่อแทน
อิหมามฮุเซนในพิธกี รรม การใชรูปมือเปนเครื่องหมายแทนการปกปองศาสนา
24
ซลฟะกาต : มาจากคําวา ซุลฟกอรด ซึ่งเปนชื่อของดาบประจําตัวของอิหมามฮูเซน
ซึ่งไดรับสืบตอลงมาจากทานศาสดาที่มอบใหแกทานอะลี และอิหมามอะลีมอบใหกับอิหมาม
ฮะซัน และอิหมามฮะซัน ก็ไดมอบดาบนี้ใหแกอิหมามฮูเซน ซุลฟกอรดจึงเปนสัญลักษณของ
อาวุธที่อิหมามฮูเซนใชเพื่อพิทักษรักษาอิสลาม
25
ชะดา : เปนคําในภาษาอาหรับที่กรอนเสียงมาจากคําวา โชฮะดา หมายถึง ผูที่อทุ ิศ
ชีวิตในวิถีทางของศาสนา
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เมื่อการตั้งเครื่องแหที่เปนสัญลักษณตาง ๆ เสร็จสิ้นลงแลว อิหมามในพิธีก็จะกลาวนํา
แกผูเขารวมพิธีดวยบทสาปแชงตอผูที่กระทําตออิหมามฮูเซนดวยภาษาเปอรเซีย เมื่อจบความที่
กลาวสาปแชงแลว ผูเขารวมในพิธีกรรมก็จะขานรับคําแชงนั้นโดยพรอมเพรียงกัน เปนการเสร็จ
ขั้นตอนของวันตั้ง
กอนพลบค่ําของคืนที่ 1
ก อ นเวลาพลบค่ํ า หรื อ เริ่ ม ต น ค่ํ า คื น แรก ที่ จ ะเริ่ ม พิ ธี ใ นช ว งเย็ น ของแต ล ะวั น มี ก าร
“เตนหนู” โดยคณะบายี่หนูประมาณ 7-10 คน ในเครื่องแตงกายกางเกงขายาวสีขาวประดับลูก
กระพรวนทองเหลืองจํานวนมากที่ขอบขา ไมสวมเสื้อ แตใชริ้วผาขาวประดับคลายสายสังวาลสวม
ไขวจากไหลซายและขวา คลุมศีรษะดวยผาขาวพรอมประดับขางหูดวยเสนผมดนฝา26 ตามเนื้อ
ตามตัวก็จะประแปงจนขาวทั่วตัว ตามที่ปรากฏในวรรณกรรม นิราศยี่สาร ของ ก.ส.ร.กุหลาบ
บรรยายภาพลักษณของ “บายี่หนู” 27 ไววา
มีพวกเด็กเรียกวาบายี่นู
เปนหมู ๆ แตงเต็มดูเขมแขง
ผูกลูกพรวนครวญดังกริ่งกรางแรง ลวนทาแปงตลอดหัวทั่วถึงตีน28

คณะบายี่หนูจะออกมาเตนเปนวงกลมรอบบริเวณลานหนากะดีหรือสุเหรา โดยเฉพาะ
บริเวณกลางลานพิธีมีการประดับเสาธงบนฐานที่เรียกวา “อางแกว” คณะบาหยี่หนูออกมาเตน
รอบอางแกวพรอมดวยผูบรรเลงเครื่องดนตรีซึ่งประกอบดวยคนตีกลองทัด 1 คน และตีฉาบ 1 คน
ทุกคนจะตองเรียนรูบทรองประกอบการเตนดวย ทําเนียบ แสงเงิน เลาถึงบทขับรองของบาหยี่หนู
วา
26

ดนฝา : เครื่องประดับศีรษะที่ทาํ จากปอยผมโดยใชเสนผมของเด็กผูหญิงนํามาประดับ
บริเวณจอนผมในการแตงกายของ “บายี่หนู” ใหดูคลายกับคนเสียจริตที่ปลอยผมรกรุกรัง
27
บายี่หนู : กรอนเสียงมาจากคําวา มัจนูญ เปนตัวละครจากวรรณคดีเปอรเซีย เรื่อง
มัจนูญ-ไลลา ซึ่งมัจนูญ ลุมหลงความงามและรักในสตรีผูหนึ่งชื่อ ไลลา จนกระทั่งเสียสติ ตอนทาย
ของเรื่องทั้งคูไมไดเคียงคูกันจนตาย ในพิธีเจาเซ็น นํามัจนูญมาเปนสัญลักษณของความรักที่มีตอ
ไลลามากเพียงไร ยังไมเทาความรักที่เรามีตออิหมามฮูเซน
28
ก.ศ.ร. กุหลาบ [นามแฝง], นิราศยี่สาร (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2543),
40.
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ความจริงบทรองรําพันของบายี่หนู มีเนื้อหาที่เปรียบเปรยความรักของตนเองที่มีตอหญิงคน
หนึ่ ง ที่ ชื่ อ ว า ไลลา ความรั ก ความลุ ม หลงของบ า หยี่ ห นู มี ต อ หญิ ง นางนี้ ม ากจนกระทั่ ง เสี ย สติ
กลายเปนคนบา แตอยางไรก็ตาม ความรักของบายี่หนูที่มีตอ ไลลา ก็ยังไมอาจจะเปรียบไดกับ
ความรักที่บายี่หนูมีตออิหมามฮูเซน จะเห็นไดวา บายี่หนู ในพิธีเจาเซ็น ก็คือ มัจนูน-ไลลา ใน
วรรณกรรมของเปอรเซีย การแตงกายของบายี่หนูก็ใหดูแตกตางจากคนธรรมดา ใชเสนผมดนฝา
ประดับใหคลายพวกเสียจริต ซ้ําเนื้อตัวก็ประแปงจนขาวไปทั่วตัว29

เมื่อบายี่หนูทั้งคณะออกมาเตนจนครบ 7 รอบแลว จะเตนวนกลับเขาไปในกะดีอีกครั้ง
หนึ่ง พรอมกับเสียงกลองทัดและฉาบที่ย่ําประโคมสลับรับกันก็สิ้นเสียงลง เปนอันจบการเตนหนู
ซึ่งจะมีเตนแบบนี้ไปตลอด 10 วัน ในเวลาเดิมคลายการเบิกโรงกอนจะนําเขาสูการแสดงในแตละ
ค่ําคืน
ตอจากนั้นอิหมามในพิธีก็จะอานบทสดุดีอิหมามฮูเซนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อจบลงแลวก็จะ
เขาสูชวงเวลาของการนมาซประจําวัน กอนที่จะแยกยายกลับเพื่อมารวมตัวกันใหมอีกครั้งในภาค
กลางคืนของแตละคืน
บรรยากาศของวันตั้ง-คืน 1 นี้ กุศล เอี่ยมอรุณ ไดเขียนบรรยายไวอยางเห็นภาพใน
“บันทึกเจาเซ็นในคืนวันเลือดปนน้ําตา” วา
...คนเริ่มทยอยเขามาที่กุฎี เด็กและผูหญิงนั่งรอบระเบียง สวนดานในกุฎีเปนพื้นที่ของฝาย
ชาย ทุกคนอยูในอาการสํารวม ธูปสามดอกถูกจุดขึ้นโดยทานอิมาม สงกลิ่นอบอวลไปทั่วบริเวณ
ขณะเดียวกันขบวนอัญเชิญหีบเจ็ดใบจากบานอิมามซึ่งอยูดานหลัง ก็เดินเขามาในกุฎี คนถือธง
ชายหางแซงแซวสีเขียวและแดงเดินนําหนา ตามดวยกระถางจุดระบั่น กลิ่นหอมเย็นลุมลึกของระ
บั่นเพิ่มความขรึมขลังใหกับบรรยากาศพิธีกรรม ทันทีที่หีบทั้งเจ็ดเขาสูภายในกุฎี ผืนธงสีดํา-ธงชัย
เฉลิมพลแหงกองทัพฮูเซ็น ที่พับวางไวบนพานทองก็ถูกเชิญขึ้นสูยอดเสาดานหนากุฎีทันที
...สัญลักษณแหงพิธีเจาเซ็นปนี้เริ่มขึ้นแลว
ในกุฎี มานสีดําที่ขึงอยูกลางหองถูกบรรจงเปดออก เผยใหเห็น “แผงกะหนาด” ฉากสีทอง
มลังเมลืองสูงระดับสายตา สวนบนของแผงกะหนาดประดิษฐานอักษรอาหรับรายนามอิมาม 12
ทา นที่ ช าวชี อ ะฮ นั บ ถื อ ว า เป น ผูนํ า และเสี ย สละแก ศ าสนาอิ ส ลาม ในจํ า นวนนี้ มี พ ระนามของ

29

สัมภาษณ ทําเนียบ แสงเงิน, นักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 15
ธันวาคม 2551.
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ครอบครัวทานศาสดา ที่เรียกวา “ปนญะตันปาก” 30 แปลวา ผูสะอาดบริสุทธิ์ทั้งหา” หนาแผงกะ
หนาดเปนที่ตั้งโตะหมูบูชา มีพานพุมหาพุม ธูปหาดอก เทีนนหาเลม แจกันดอกไมสด ขนาบขาง
ดวยเสาฉัตรหาชั้น และธงสีเขียวกับสีแดง
หีบทั้งเจ็ดใบถูกเปดออกทามกลางความมืดสลัว สิ่งที่อยูในหีบมีลักษณะคลายฝามือคน มี
ทั้งขนาดใหญกวามือเราหลายเทาไปจนถึงขนาดเล็กจิ๋ว บางองคทําดวยเงิน บางองคทําดวยทอง..
แตชาวชีอะฮเรียก “พระปนหยา” ที่กลางมือจารึกพระนามของปนญะตันปาก ดวย นอกจากนี้ใน
หีบยังมี “ซุลฟกอร” หรือดาบออกศึก เปนมีดดาบชองทหารอาหรับขนาดตาง ๆ ทําดวยเงิน และยัง
มี “ชะดา” รูปรางคลายหัวสับปะรด มีแฉกหาแฉกอันเปนสัญลักษณแหงความเศราโศกของชาว
ชีอะห ทําดวยเงินเชนกัน...31

ภาคกลางคืนของพิธีเจาเซ็นจะเริ่มตั้งแตคืนหนึ่งไปจนถึงคืนสิบ โดยนํา “ริวาหยัต” หรือ
เรื่องเลาแตละคืนมาเลา “ริวาหยัต” ทั้งหมดลวนเปนเรื่องของประวัติศาสตรอิสลามที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณกัรบะลาอเกือบทั้งหมด ยกเวนในชวงคืนแรก ๆ จะนําเรื่องราวประวัติชีวิตบางสวนบาง
ตอนของทานศาสดามุฮัมหมัด ทานหญิงฟาฏิมะฮ ทานอิหมามอะลี และทานอิหมามฮะซัน มา
ผนวกเขากับเรื่องราวของบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณกัรบะลาอ โดยเจตนาที่จะใหผูที่เขารวมรับฟง
“ริวาหยัต” ไดรับความรู และสรางความเขาใจไดอยางตอเนื่องเปนลําดับไป
โรหยา-ริวาหยัต : ประวัติศาสตรที่ถูกขับขานในพิธีเจาเซ็น
โรหยา หรือ ริวาหยัต เปนวิธีการเลาเรื่องรูปแบบหนึ่งที่ถูกนํามาประกอบในพิธีมุฮัรรอม
ที่ปรากฏอยูในเมืองไทยมาชานาน โรหยาหรือริวาหยัตของเหตุการณกัรบะลาอถูกจัดแบงออกเปน
ตอนตาง ๆ เพื่อนําเสนอเรื่องโดยหยิบยกเอาประวัติศาสตรอิสลามตั้งแตชวงปลายชีวิตของทาน
ศาสดามุฮัมหมัดนํามาเลาเรียง จัดลําดับบุคคล เชื่อมความสําคัญตอเนื่องเปนตอน ๆ ไปจนถึง
เรื่องราวของอิหมามฮูเซน ที่พลีชีพ ณ แผนดินกัรบะลาอพรอมดวยวงศวาน 72 ชีวิต การสละชีพ

30

ปนญะตันปาก : ผูบริสุทธิท์ งั้ หาหมายถึง ศาสดามุฮัมหมัดและลูกหลานของทาน
ไดแก ทานอะลี ทานหญิงฟาฏิมะฮ ฮะซัน และฮูเซน ทานเหลานี้ลว นมีชีวิตรวมชวงเวลาเดียวกัน
และเปน 3 ทานในจํานวนอิมาม 12 ทาน ที่ชาวชีอะฮใหความเคารพศรัทธา (กุศล เอี่ยมอรุณ :
103).
31
กุศล เอี่ยมอรุณ, ”บันทึกเจาเซ็นในคืนวันเลือดปนน้าํ ตา,” ใน ธนบุรี (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพสารคดี, 2542), 103.
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ของกลุมบุคคลนี้ตางไดรับการสดุดีในฐานะผูสละชีวิตเพื่อดํารงรักษาแนวทางของศาสนาอิสลาม
ใหคงอยู ซึ่งเรียกวา ชุฮะดา32 หรือในพิธีเจาเซ็นเรียกวา “ชุฮะดา” หรือ “ชะดา”
นักอาน “ริวาหยัต” จึงมีสวนสําคัญที่จะทําใหผูเขารวมพิธีกรรมที่ไดรับฟงเรื่องราวผาน
โรหยา หรือริวาหยัตนั้น ๆ มีความรูสึกคลอยตามไปกับเรื่องราวที่ถูกนักริวาหยัตนําเสนอ
โรหยา หรือริวาหยัต แบงเรื่องราวจากเหตุการณประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกัรบะลาอ
ออกเปนตอน ๆ รวม 12 ตอน หรือ โรหยา หรือ ริวาหยัต 12 บั่น33 แตถูกนํามาจัดระเบียบในการ
เลาเรื่องเพียง 11 บั่น ในแตละบั่นหรือแตละตอนเกือบทั้งหมดจะดําเนินไปในชวงเวลาตั้งแตพลบ
ค่ําเปนตนไปจนจบลงในตอนดึกของคืนนั้น ๆ ในแตละบั่นผูเลาจะนําเนื้อหาเรื่องราวประวัติศาสตร
ของบุคคลที่เกี่ยวของในเหตุการณกัรบะลาอมาเลา โดยที่ตอนทายของเรื่องที่นํามาริวาหยัต จะ
กลาวถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ในเหตุการณกัรบะลาอดวยเสมอไป
ทั้งเมื่อ นักริวาหยัต เลาเรื่องของบุคคลตาง ๆ จนบุคคลนั้นจบชีวิตลงแลว ก็จะเปนการ
ขับบทโศลกรําพันแบบมีทวงทํานองที่เรียกวา มะระเสี่ย34 โดยผูที่ทําหนาที่อานมะระเสี่ยจะรายบท
โศลกที่มีทั้งเนื้อหาและทํานองที่แตกตางกันไปในแตละคืน ผูเขารวมพิธีเจาเซ็นที่เปนผูชายจะเปนผู
รวมขับรับบทโศลกนั้นเปนจังหวะจะโคน มีทวงทํานองที่สลับกันไประหวางผูอานกับผูรับมะระเสี่ย
สุรพล พุมภักดี ผูเชี่ยวชาญภาษาเปอรเซีย ทั้งยังเปนคนในวัฒนธรรมของแขกเจาเซ็น
กลาวถึง โรหยา หรือ ริวาหยัต และมะระเสี่ย วา
ทั้งโรหยา และมะระเสี่ยที่ปรากฏอยูในสังคมเราสวนใหญจะเปนภาษาเปอรเซียเสียมาก
เพียงแตวาภาษาที่นํามาใชในพิธีกรรมทั้งรูปแบบของริวาหยัต และการขับมะระเสี่ย ผานปากตอ
ปากของผูเขารวมที่สวนมากไมมีความเขาใจเรื่องภาษานี้มากนักจึงมีโอกาสเพี้ยนหรือกรอนไปตาม
กาลเวลา เพราะวัฒนธรรมมันเขามานานมากแลว ตั้งเปนรอย ๆ ปตั้งแตอยุธยาเรื่อยลงมา
ดวยเหตุนี้ทั้งภาษา ไวยากรณ และสําเนียงมันก็จะบิดเบี้ยวไปบาง แตกลุมของนักริวาหยัต
คอนขางจะกรอนนอยกวาคนกลุมอื่น เพราะแตละกะดีก็จะมีบั่นของริวาหยัตเปนตัวควบคุมอยูแลว
หากแตวา หัวใจหลักของเรื่องราวยังคงไดรับการรักษาไวไดตลอด และก็อาจจะมีภาษาอื่นเขามา

32

ชุฮะดา : เปนพหูพจนของคําวา ชะฮีด ในภาษาอาหรับ หมายถึงผูทพี่ ลีชีวิตเพื่อวิถที าง
ของอิสลาม คําวา ชุฮะดา ถูกกรอนเสียงในภาษาพืน้ บานวา ชะดา
33
บั่น : (อาหรับ หรือเปอรเซีย) พองกับคําวา “บรรณ” ในภาษาไทย หมายถึง หนังสือ
34
มะระเซี่ย หรือ มะระซียัต : รูปแบบของการขับบทโศลกเปนทวงทํานองตาง ๆ ในพิธี
เจาเซ็น
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ปะปนอยูดว ย เชนภาษา อาหรับ และอูรดู เปนตน ซึ่งสวนใหญเขา มากับกลุมคนที่เข ามารว ม
พิธีกรรม...35

มะต่ํา-มะระเสี่ย : ร่ําระบําแหงความอาลัย
ความสําคัญของการมี สวนรวมในแต ละค่ําคืนอยูระหวางการขับบทโศลกที่เ รียกวา
“มะระเสี่ย” ซึ่งทั้งฝายผูขับนําและผูขับรับตองใหจังหวะพรอมกันไป การใหจังหวะระหวางขับบท
โศลกมะระเสี่ยที่เกิดจากกิริยาอาการของการแสดงออกถึงอารมณเศราสะเทือนใจกับเรื่องราวจาก
ริวาหยัต นั้นแสดงออกดวยการตีอกหรือฟาดอกตัวเองโดยการใชฝามือขางขวาปรบหรือฟาดลงไป
บนแผนอกขางซายอยางเปนจังหวะ เปนกิริยาที่เกิดจากอารมณสะเทือนใจกับเหตุการณที่ไดรับรู
รับฟง อาการนี้ของคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นจะเรียกวา “มะต่ํา”36

ภาพที่ 30 “มะต่ํา” การตีอกชกตัวในอารมณของผูเขารวมพิธีเจาเซ็น ทีก่ ุฎีเจริญพาศน
35

สัมภาษณ สุรพล พุมภักดี, ศูนยวฒ
ั นธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลาม
แหงอิหราน, 12 มกราคม 2552.
36
มะต่ํา : การแสดงออกถึงความเศราโศกเสียใจแบบที่ในสํานวนไทยเรียกวา ตีอกชกตัว
ที่แสดงออกอยางเปนระเบียบโดยใชฝามือขางขวาฟาดหรือปรบลงบนแผนอกขางซายเปนสําคัญ
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จังหวะของการมะต่ําที่ผูเขารวมพิธีเจาเซ็นรวมสําแดงออกถึงอารมณนี้ จะลําดับตั้งแต
จังหวะจากชาไปจนถึงจังหวะที่เร็วขึ้น ทวงทาในการตบอกก็จะเริ่มจากการตบอกอยางเบาไปจนถึง
อากัปกิริยาของการฟาดแผนอกตนเองอยางเต็มแรงตามอารมณสลับกับจังหวะกาวยางเทาอยาง
พรอมเพรียงที่สอดรับกับจังหวะฟาดอกหนักเบาสลับกันไป เปนทวงทาที่ยักเยื้องละมายคลายการ
เตนรําตามทวงทํานองของบทโศลกมะระเสี่ยนั้น ๆ เปนสําคัญ
ความหมายจาก “ริวาหยัต” ในพิธีเจาเซ็น
ดวยการใชรูปแบบการเลาเรื่องที่เรียกวา ริวาหยัต เปนตัวกํากับลําดับเรื่องราวในแตละ
ค่ําคืน หรือแตละวันนั้น ริวาหยัตจะเปนตัวควบคุมพิธีเจาเซ็นใหดําเนินไปอยางเปนขั้นเปนตอน
ผูเขารวมไดรับรูรับฟงเรื่องราวจะสามารถติดตามเนื้อหาเหตุการณไดอยางถูกตองและรวมถึง
สามารถลําดับอารมณตามไดงายยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้การริวาหยัตในแตละคืนจึงถูกผูกรอยเนื้อหาเขา
ดวยกัน โดยมีเปาหมายเพื่อนําผูฟงไปยังเหตุการณกัรบะลาอ ดวยเหตุนี้ เรื่องราวของบุคคลตาง ๆ
ที่ถูกหยิบยกมาเลาประกอบการ ริวาหยัต จึงเปนเหตุการณที่แตละคนตองเผชิญในชวงสุดทายของ
ชีวิต ซึ่งลวนสื่อกระทบอารมณโศกเศราเสียใจ
คืนที่ 1 ประวัติชีวิตของทานศาสดามุฮัมหมัด
เนื้อหาของริวาหยัตในคืนที่ 1 หยิบยกเรื่องราวของทานศาสดามุฮัมหมัด ในฐานะที่เปน
ศาสดาสุดทายของมนุษยชาติ โดยกลาวถึงศาสดาที่มีมากอนหนานั้น เชน ศาสดาอาดัม ศาสดา
นุฮ ศาสดามูซา หรือโมเสสของศาสนายูดาย ศาสดาอีซา หรือพระเยซูของชาวคริสต จนกระทั่งถึง
ศาสดามุฮัมหมัด
ริวาหยัตในคืนที่ 1 นี้ บรรยายใหเห็นถึงความตายที่เปนสัจธรรมของชีวิต ไมมีผูใดรอด
พน แมแตผูเปนศาสดาของพระผูเปนเจาก็ยังไมอาจปฏิเสธสัจธรรมนี้ได ตอนทาย จะยกโองการ
จากพระคัมภีรที่เกี่ยวกับความตายมากลาววา
“แทจริง เราเปนสิทธิของพระผูอภิบาล และเราจะกลับคืนสูยังพระองค”
คืนที่ 2 ทานหญิงฟาฏิมะฮ อัซซะฮรอ
เนื้อหาของริวาหยัตในคืนที่ 2 เนนเรื่องของทานหญิงฟาฏิมะฮ อัซซะฮรอ ผูเปนธิดาคน
เดียวของทานศาสดามุฮัมหมัด ทานผูนี้ไดสมรสกับอิหมามอะลี และมีบุตรดวยกันสองคน คือ
ฮะซัน และฮุเซน ซึ่งทั้งสองคือผูที่จะดํารงตําแหนงอิหมามที่ 2 และ 3 ในภายหนา
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ทานหญิงฟาฏิมะฮ นอกเหนือจากสถานภาพของบุตรีของทานศาสดามุฮัมหมัดแลว ยัง
ไดรับการยอมรับในฐานะ “มารดาแหงศรัทธาชน” อีกดวย ในทัศนะของชาวมุสลิมถือทานเปน
แบบอย า งของสตรี ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต และเป น ต น ทางของความเป น วงศ ว านแห ง ศาสดา
หมายความวา ความเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของทานศาสดามุฮัมหมัด จําเปนตองสืบสายเลือดผาน
จากทานหญิงฟาฏิมะฮ และทานอิหมามอะลี
ในบั้นปลายชีวิตของทานหญิงฟาฏิมะฮ หลังจากทานศาสดาสิ้นชีวิตลงแลว ทานถูกกด
ขี่ ขมเหง และกลั่นแกลง ถูกลิดรอนสิทธิที่พึงมี และทายที่สุดลมปวยและเสียชีวิตลงหลังจากทาน
ศาสดาเพียง 95 วันเทานั้น
คืนที่ 3 อิหมามอะลี บุคคลแรกที่ขานรับการเผยแผ
เนื้อหาของริวาหยัตคืนที่ 3 เปนเรื่องราวชีวิตของอิหมามอะลี ซึ่งเปนอิหมามทานแรกที่
ทานศาสดาแตงตั้ง ในยามมีชีวิตอยูทานอิหมามอะลีมีสวนในการสนับสนุนทานศาสดาในทุก ๆ
กิจกรรม รวมถึงในยามที่อิสลามตองเผชิญกับผูรุกราน ทานอิหมามอะลีก็อยูในฐานะของนักตอสูที่
ยืนหยัดเคียงขางทานศาสดามาโดยตลอด เมื่อสิ้นยุคของทานศาสดาแลว มุอาวิยะฮก็ตั้งตัวเปน
ศัตรูกับทานจนกระทั่งเกิดเหตุการณการลอบสังหารโดยใชดาบอาบยาพิษฟนศีรษะของทานตอน
รุงสางของคืนวันที่ 19 ในเดือนรอมฎอนขณะที่ทานกําลังนมาซ
ทานเสียชีวิตในเวลาสองวันตอมา คนในครอบครัวของทานไดนําศพของทานไปฝงไวที่
นะยัฟอัชรัฟ ในประเทศอิรักปจจุบัน
คืนที่ 4 อิหมามฮะซัน บุตรชายของอิหมามอะลี ผูถูกบีบบังคับสูสัญญา
เนื้อหาของริวาหยัตคืนที่ 4 เปนเรื่องราวของอิหมามฮะซัน ผูซึ่งอิหมามอะลีไดมอบหมาย
ใหรับภาระตอในการชี้นําประชาคมอาหรับมุสลิมในเวลานั้น ซึ่งเปนชวงเวลาที่มุอาวิยะฮกาวเขา
มามีบทบาทและเผชิญหนากับวงศวานของทานศาสดา ทันทีที่อิหมามอะลีถูกลอบสังหารและจบ
ชีวิตลงเพราะสถานภาพความเปนคาลิฟะฮในหมูชนชาวอาหรับในขณะนั้นถูกชวงชิงไปอยาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยมุอาวิยะฮ
มุอาวิยะฮพยายามทุกวิถีทางที่จะใหตนเองไดรับการยอมรับทั้งจากสังคมชาวอาหรับ
และรวมถึงการยอมรับโดยวงศวานของทานศาสดา ซึ่งอิหมามฮะซันพยายามหลีกเลี่ยง จนกระทั่ง
ถูกบีบบังคับใหทําสัตยาบันตอกัน โดยแลกกับการที่มุอาวิยะฮจะใหความคุมครองตอครอบครัว
ของทานศาสดา
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แตทายที่สุดก็ เพื่อเปนการเปดทางใหลูกชายของตน หลังจากไดทําขอตกลงกับอิหมาม
ฮะซันแลว มุอาวิยะฮจึงไดวาจางอยางลับ ๆ ใหภรรยาทานหนึ่งของอิหมามฮะซันลอบวางยาพิษ
ทาน ดวยการใหรางวัลลอใจอยางงาม พรอมกับลวงวาจะใหแตงงานกับยะซีดผูเปนลูกชายของตน
เปนเหตุใหอิหมามฮะซันจบชีวิตลงดวยยาพิษ
คืนที่ 5 ทานมุสลิม บินอะกีร ตัวแทนอิหมามฮุเซนแหงเมืองกูฟะฮ
ริวาหยัตเนื้อหาของคืนที่ 5 นี้เนนเรื่องราวของทานมุสลิม บินอะกีร ผูซึ่งเปนลูกพี่ลูกนอง
กับทานอิ ห ม ามอะลี และทานอิห มา มฮุเซนไดสง ไปเปน ตั ว แทนเพื่อเผยแผศาสนา หลัง จากที่
ชาวเมืองกูฟะฮเขียนจดหมายจํานวนมากเพื่อเชื้อเชิญใหทานอิหมามฮูเซนไปพํานักยังเมืองกูฟะฮ
ระหวางนั้นทานอิหมามฮุเซนไดมอบหมายใหทานมุสลิม บินอะกีร เดินทางไปลวงหนา
อิหมามฮูเซนตัดสินใจจะไมเขารวมการทําฮัจญในปนั้น และไดออกเดินทางมุงตรงไปยัง
เมืองกูฟะฮตามคําเชิญที่มีมายังทาน แตทวาระหวางที่คาราวานของทานฯ เดินทางอยูนั้น ทานก็ได
รับทราบขาวรายที่เกิดขึ้นกับทานมุสลิม บินอะกีร ตัวแทนที่ทานสงไปลวงหนา
ท า นมุ ส ลิ ม บิ น อะกี ร ถู ก กองทหารของฝ า ยยะซี ด ในเมื อ งกู ฟ ะฮ ลอบสั ง หารอย า ง
โหดรายทรมาน และยังนําศพของทานใชมาลากประจานไปทั่วเมือง เพื่อเปนการกําราบแกผูใดก็
ตามที่ปรารถนาจะตอบรับคณะของทานอิหมามฮูเซนที่จะเดินทางมาถึง
คืนที่ 6 มุฮัมหมัดและอิบรอฮีม บุตรของมุสลิม บินอะกีร
เนื้อหาของริวาหยัตคืนที่ 6 เปนความตอเนื่องจากคืนที่ 5 หลังจากที่ทานมุสลิม บินอะกีร
ถูกสังหารอยางโหดเหี้ยม ริวาหยัตไดนําเสนอเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่ประสบกับชีวิตของบุตรชาย
ทั้งสองคนของทานมุสลิม บินอะกีร ไดแก ทานมุฮัมหมัด บินมุสลิม และอิบรอฮีม บินมุสลิม
หลังจากที่ทานมุสลิม บินอะกีร จบชีวิตลงแลว มุฮัมหมัด และอิบรอฮีม ลูกชายทั้งสองที่
ติดตามทานมุสลิมไปดวย ก็ถูกจับกุมตัวเปนเชลย ทั้งสองยังอยูในวัยเด็ก แตแทนที่จะไดรับการ
ปฏิบัติใหสมกับความเปนเด็ก ทายที่สุดกลับถูกฆาตัดคออยางทารุณทั้งสองคน
ทานมุสลิม บินอะกีร และบุตรชายทั้งสอง ตางจบชีวิตลงในระหวางที่กองคาราวานของ
อิหมามฮูเซนกําลังมุงเดินทางมายังเมืองกูฟะฮตามสัญญาและคําเชื้อเชิญที่มีมาจากชาวเมืองนี้
คืนที่ 7 กองคาราวานของอิหมามฮุเซนยาตราสูกัรบะลาอ
เนื้อหาของคืนที่ 7 เปนเรื่องการเดินทางของกองคาราวานที่นําโดยอิหมามฮูเซน พรอม
ดวยบุตรและภรรยา และผูติดตามรวมประมาณ 90 ชีวิต เดินทางจากเมืองมักกะฮมุงตรงไปยัง
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เมืองกูฟะฮ แตถูกกองทัพของยะซีดที่นําโดย อุบัยดุลลาฮอิบนิซิยาด ยกทัพกองทหารมาปด
เสนทาง ณ แผนดินกัรบะลาอ ซึ่งเปนสถานที่ ๆ อิหมามฮูเซนใหหยุดกองคาราวานของทาน
ตามประวั ติศาสตรจ ากเหตุการณต อนนั้น กลา ววา กองคาราวานของอิ ห ม า มฮูเ ซน
เดินทางมาถึงในวันแผนดินกัรบะลาอในวันที่ 2 เดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 แตในรูปแบบของการ
ริว า หยั ต ในพิ ธี เ จ า เซ็ น ยกเรื่ อ งราวดัง กล า วมาอยู ในคืน ที่ 7 โดยเล า เรื่ อ งและเหตุ ผ ลของการ
ตัดสินใจ โดยกลาววาดินแดนดังกลาวเปนสถานที่แหงการทดสอบที่ทานศาสดาเคยทํานายไว
ลวงหนาวา อิหมามฮูเซน และผูติดตามจํานวนมากจะถูกเชือดพลี ณ สถานที่แหงนี้
แผนดินกัรบะลาอ อยูหางจากเมืองกูฟะฮประมาณ 70 กิโลเมตร กองคาราวานของ
อิหมามฮูเซนถูกปดลอม และสกัดกั้นไมใหฝายของอิหมามฮูเซนไดเขาถึงแหลงน้ําของแผนดินนั้น
คือ ลําน้ําฟะรอต37 ซึ่งถูกปดกั้นอยูเปนเวลา 8 วันจนกระทั่งถึงวันที่ 10 ที่ทานอิหมามฮูเซนถูก
สังหาร
คืนที่ 8 ฮูร ผูกลับใจ
เนื้อหาของริวาหยัตคืนที่ 8 เปนเรื่องราวของ ฮูร ทหารฝายยะซีดผูมีฝมือ ซึ่งยะซีดสั่งให
อุบัยดุลลาฮอิบนิซิยาด นํากองทัพทหารจํานวนมากมาสกัดกองคาราวานของอิหมามฮูเซน ณ
กัรบะลาอ และฮูร เปนทหารคนหนึ่งที่ถูกอุบัยดุลลาฮอิบนิซิยาดสงมาในภารกิจที่ชั่วรายนี้
หลังจากที่รับรูเรื่องราวของผูที่ตนเองจะตองมาเผชิญหนาดวยแลว ทายที่สุด ฮูร เห็นถึง
สัจธรรมจึงกลับใจมาใหการชวยเหลือกับอิหมามฮูเซน แมวาจะเห็นถึงความแตกตางในจํานวนที่
ตองเผชิญหนาตอกัน และการตอสูที่เกิดขึ้นจนกระทั้งสงให ฮูร ตองจบชีวิตลงจากการกลับใจมา
อยูฝายของอิหมามฮูเซน
หนังสือ ฮูเซน วีรชนแหงอิสลาม กลาววาทานอิหมามฮุเซนกลาวแกฮูรในชวงสุดทาย
กอนที่เขาจะสิ้นลมวา “ทานทําไดดีมาก ฮูรเอย ทานคือฮูร เสรีชนที่แทจริงทั้งในโลกนี้และภพหนา
สมกับชื่อของทาน ขอพระผูเปนเจาทรงโปรดปรานทานดวยเถิด” (ฮูเซน วีรชนแหงอิสลาม : 204)

37

ฟะรอต : เปนชื่อของลําน้ําสําคัญสายหนึ่งที่ไหลผานเมืองกะฟะฮ ในประเทศอิรัค
ปจจุบันรูจักกันในนามของ ชัรอาหรับ ที่เกิดจากการรวมตัวของลําน้ําไทกริส และยูเฟรติส
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คืนที่ 9 กอซิม ผูอาภัพ
ริวาหยัตคืนที่ 9 เปนเรื่องราวของทานกอซิม บินฮะซัน ผูเปนบุตรชายของอิหมามที่ 2
พรอมดวย อูน และมุฮัมหมัด ผูเปนบุตรชายของทานหญิงซัยนับ นองสาวของอิหมามฮูเซน ซึ่งรวม
คณะไปกับคาราวานของอิหมามฮูเซน
การถูกปดลอม ทานหญิงซัยนับผูเปนแมปรารถนาที่จะไดเห็นกอซิมผูเปนบุตรชายของ
ตนอยูในชุดแตงงานที่เปนของพอที่นางไดเก็บรักษาไว จึงขอใหกอซิมแตงเปนครั้งสุดทาย หลังจาก
นั้ น กอซิ ม จึ ง ขออาสาต อ อิ ห ม า มฮู เ ซนที่ จ ะออกไปเผชิ ญ หน า กั บ ฝ า ยศั ต รู และจบชี วิ ต ลงใน
เหตุการณเดียวกัน
คืนที่ 10 อับบาส ผูอาสา
เนื้อหาของคืนที่ 10 เนนเรื่องราวการพลีชีพของทานอับบาส นองชายตางมารดาของ
อิ ห ม า มฮู เ ซน ได ม าร ว มกั บ คาราวานในการเดิ น ทางครั้ ง นี้ ภายหลั ง จากที่ ก องคาราวานของ
อิหมามฮูเซนถูกปดลอมเปนวันที่แปด ซึ่งตรงกับคืน 10 ของเดือนมุฮัรอมนั้น กองทัพฝายยะซีด
สกัดการใชน้ําของกองคาราวานโดยปดเสนทางที่จะมุงไปยังลําน้ําฟะรอต จนทําใหฝายอิหมามฮู
เซนตกอยูในสภาพขาดน้ํา
ทายที่สุด ทานอับบาสจึงอาสาฝาวงลอมไปยังลําน้ําฟะรอตเพื่อจะนําน้ํากลับมาใหแก
เด็ก ๆ และสตรีที่กําลังขาดแคลน ทายที่สุดก็ไมสามารถทําไดสําเร็จ เพราะทานอับบาสไดถูกรุม
สังหารอยางโหดเหี้ยมที่ลําน้ํานั้นเอง
สภาพของการถูกปดลอมมายาวนานถึงแปดวัน มีผลใหทานอิหมามฮูเซนตองตกอยูใน
สภาวะที่ยากลําบากในการตัดสินใจระหวางความหิวโหยของเด็กและสตรีที่กองทหารของยะซีด
นํามาใชเปนเครื่องมือในการตอรองเพื่อแลกกับการใหสัตยาบันของอิหมาม เพื่อแสดงถึงการ
ยอมรับการปกครองของยะซีด เปนการทําลายระบบของศาสนาอิสลามที่ทานศาสดามุฮัมหมัด
นํามาเผยแผ
สภาวะความรับผิดชอบของอิหมามฮูเซนที่มีตอชีวิตของผูคนดังกลาว กอใหเกิดอารมณ
สะเทือนใจใหแกผูฟง
ฉากที่ 11 วันอาชูรอ : รอยร่ําคําอําลา (วันทายสุดของพิธีเจาเซ็น)
อาชูรอ เปนวันของการรําลึกถึงการสูญเสียที่สําคัญ ซึ่งหมายถึงวาเปนวันทายสุดของพิธี
เจาเซ็น พิธีกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จัดตอเนื่องจากกลางคืนโดยมีการริวาหยัตในตอนเชาตอเนื่อง
จนกระทั่งถึงตอนบาย
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พิธีกรรมในภาคเชาเปนการริวาหยัตเรื่องราวบั่นที่ 11 ตอเนื่องจากภาคกลางคืนซึ่ง
อิหมามฮุเซนจําตองใครครวญถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการตัดสินใจของทาน อิหมามฮูเซนตัดสินใจที่
จะออกไปเผชิญหนากับกองทัพของฝายยะซีด จึงไดอําลาคนใกลชิดและคนในครอบครัวเปนครั้ง
สุดทาย ทามกลางเสียงทัดทาน
ในระหวางที่ทานกําลังจะจากไปนั้น เกิดความโกลาหลขึ้นภายในกระโจมคายพักของ
อิหมามฮุเซน เพราะอะลี อัสกัร ทารกนอยวัยเพียงหกเดือนซึ่งเปนลูกชายของทานอิหมามฮูเซนได
รองไหขึ้นมาดวยความกระหายน้ํา ซึ่งในสถานการณเชนนี้ทานไมมีทางเลือกอื่นใดนอกจากตองพา
ทารกนอยออกไปเผชิญหนากับกองทัพของอุบัยดุลลาฮอิบนิซิยาด โดยหวังเจรจาตอรองเพื่อขอน้ํา
ใหกับทารกนอยซึ่งยังไมรูเดียงสา
แตสิ่งที่ทารกนอยอะลี อัสกัร ไดรับคือคมจากลูกธนูที่ถูกยิงมาจากฝายศัตรูและจบชีวิต
ลงขณะอยูในออมกอดของผูเปนพอ ริวาหยัตจากหนังสือเรื่อง ฮูเซน วีรชนแหงอิสลาม ไดเขียนถึง
เหตุการณในขณะที่ อะลี อัสกัร ถูกคมธนู ไววา
...ทานฮูเซนดึงลูกธนูออกมา เลือดสด ๆ ของทารกนอยพุงกระฉูดออกมาจากลําคอของเขา
กระเซ็นเปรอะเปอนใบหนาของผูเปนพอจนแดงฉานไปหมด ทานฮูเซนคว่ําลูกนอยไวที่ไหล เลือด
จากลําคอของอะลี อัสกัร ไหลเปนทางลงไปตามเสื้อผาของทาน ทานจึงจะโกนขึ้นวา “มันหนี้สินอัน
ใดกันที่พวกเขาไมเวนแมแตเจา โอ อะลี อัสกัร”38

อิหมามฮูเซนจําตองหวนกลับเขามายังกระโจมพักอีกครั้งหนึ่งเพื่อนํารางที่ปราศจาก
วิญญาณของทารกนอย สงคืนใหกับผูเปนแมทามกลางความรูสึกทุกขเวทนา
ฉากที่ 12 อิหมามฮูเซน : ปจฉิมบทของการพลีชีพ
หลังจากที่ทานอิหมามฮูเซนไดนํารางที่ปราศจากวิญญาณของลูกชายกลับมาคืนผูเปน
แมแลว ชีวิตและจิตวิญญาณของทานอิหมามฮูเซนกลายเปนเครื่องสังเวยที่ทานจะตองนําออกไป
พลีเพื่อใหไดมากับฐานะ “ชะฮีด”39 อิหมามตัดสินใจควบมาของทานออกไปเผชิญหนากับฝาย
38

อัล ฮัจย มุลวี มิรซา กุลาม อับบาส อะลี ซาฮิบ, ฮูเซนวีรชนแหงอิสลาม, แปลโดย เทว
การานี, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : 14 พับบลิเคชั่น, 2546), 239.
39
ชะฮีด : (อาหรับ) หมายถึงสถานภาพของผูที่พลีชพี ในวิถีทางของพระผูเปนเจาใน
ศาสนาอิสลาม, ชุฮะดาเปนคําพหูพจน
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ศัตรูโดยลําพังและตอสูกับเหลาศัตรูจํานวนมหาศาลอยางองอาจและทระนง จนกระทั่งบายคลอย
กองทหารจํานวนมากของฝายยะซีดที่นําโดย อุมัรอิบนิสะอัด ขุนพลที่ยะซีดวางใจไดกําชัยโดย
สังหารทานอิหมามและตัดศีรษะของทานเพื่อนําไปประจานและแลกกับรางวัลที่ยะซีดตั้งไว
การตอสูของอิหมามฮูเซนในชวงสุดทายจนจบชีวิตลงนัน้
มีบนั ทึกจาผูเห็นเหตุการณ
ดวยตนเองหลายคน หนึ่งในนั้นคือ อบูมิคนัฟ ซึ่งบันทึกเหตุการณเอาไววา
...จากการตอสูและไดรับบาดเจ็บ จนไมสามารถลุกขึ้นมาตอสูไดอีกนั้น ชีอับ บุตรของรุบอี
ไดอาสาที่จะเปนผูตัดศีรษะทานฮูเซน แตก็ทําไมลง เพราะทานฮูเซนมีประพิมพประพายคลายทาน
ศาสดาและทานอะลีรวมกัน ซีนาน บุตรของอานาสรับอาสาที่จะตัดศีรษะทานฮูเซนเปนคนตอไป
แตก็คงทําไมลงเชนกัน ในที่สุดชิมรรับอาสาที่จะตัดศีรษะทาน และเมื่อมาถึงที่ ซึ่งทานฮูเซนนอน
บาดเจ็บอยู มันไดจับตัวทานไว และตัดศีรษะของทาน เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกรที่ 10 เดือนมุ
ฮัรรอม ฮิจเราะฮศักราช 61”40

รูดมานพิธีเจาเซ็น : ทานหญิงซัยนับบทบาทสตรีแหงกัรบะลาอ
เนื้อความตามริวาหยัตที่บอกเลาเรื่องราวจนอิหมามฮูเซนถูกกระทํา ชะฮาดัต จบความ
ลงพรอมกับพิธีเจาเซ็นในภาคบายของวันที่ 10 เดือนมุฮัรรอมดวยเหตุการณที่อิหมามถูกสังหาร
และศีรษะของทานถูกตัดออกจากรางเพื่อนําไปแหประจานตอผูคนในเมืองตาง ๆ บันทึกตามริ
วาหยัต กลาวบรรยายถึงเหตุการณหลังจากที่อิหมามฮูเซนถูกสังหารแลว วา
หลังสงครามสิ้นสุดลง ทหารฝายศัตรูไดบุกเขารื้อทําลายและเผากระโจมคายพักของทานอิ
มาม ใชมาเหยียบย่ําทําลายศพ ฉีกทึ้งเสื้อผา ฉกเอาสิ่งของไป และทิ้งศพเหลานั้นไวโดยไมฝง
จากนั้นจึงนําบรรดาเชลยซึ่งเกือบทั้งหมดเปนผูหญิงและเด็กที่ไรทางสู รวมทั้งศีรษะของบรรดาผู
สละชีพทุกคน ไปยังเมืองกูฟะฮ ในบรรดาเชลยมีผูชาย 3 คน คือ บุตรชายวัย 22 ปของอิมามฮูเซน
ซึ่งปวยหนัก และไมอาจลุกขึ้นมาตอสูได คือ อิมาม อะลี ซัยนุลอาบิดีน อิมามทานที่ 4 และมุฮัมมัด
บากิร บุตรชายของทานผูซ่ึงจะเปนอิมามทานที่ 5 และทานสุดทายคือทานฮะซัน อัล มุซันนา
บุตรชายของอิมามฮะซันและเปนบุตรเขยของอิมามฮูเซน ซึ่งทานถูกฟนบาดเจ็บนอนรวมอยูกับ

40

เรื่องเดียวกัน, 248.
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บรรดาผูสละชีพ และรอดจากการถูกตัดศีรษะ เนื่องจากนายทหารฝายศัตรูคนหนึ่งเขาขัดขวางไว
ทั้งหมดถูกนําตัวมายังกูฟะฮ และตอไปที่ดามัสกัส เพื่อเผชิญหนากับยะซีด41

หากแต เรื่องราวจากเหตุการณกัรบะลาอหลังจากนั้นยังดําเนินตอดวยการขับเคลื่อน
ตามบทบาทของทานหญิงซัยนับผูเปนบุตรีของอิหมามอะลี เปนนองสาวของอิหมามฮูเซน ซึ่งนาง
ไดทําหนาที่เยี่ยงวีรสตรีที่แข็งแกรงในความพยายามที่จะปกปองชีวิตที่ยังเหลืออยู โดยเฉพาะทั้ง
ของเด็กและสตรี เหตุการณในชวงหลังจากที่อิหมามฮูเซนเปน ชะฮีดไปแลวนั้น ริวาหยัตกลาวถึง
ชวงเวลาดังกลาววา ชับกะรีบาน42 หรือยามพลบค่ําอันลําเค็ญ
สถานการณ เ ป น ตั ว ผลั ก ดั น ใหทา นหญิง ซั ย นับต องแสดงบทบาทของสตรีผู เ ข มแข็ ง
รวมถึงเปนผูที่ตองตอบโตตอคําประณาม คําดูหมิ่นดูแคลน การเยาะเยยถากถาง และการกระทํา
ย่ํายีตอผูตกอยูในฐานะเชลย และเพื่อพิทักษศักดิ์ศรีของอีกฝายซึ่งมีอิหมามฮูเซนเปนหัวหนาพรอม
ดวยวงศวานจากบรรดาผูถูกพลีผูลวงลับ ที่อยูในฐานะ ชะฮีด ผูวายชนม จากเหตุการณนี้
ทานหญิงซัยนับ ถูกจองจําดวยเครื่องพันธนาการพรอมกับเด็ก สตรี และผูที่รอดชีวิตที่
เหลืออยูแหประจานไปยังเมืองตาง ๆ พรอมกับศีรษะของอิหมามฮุเซนกอนที่จะนําไปพบกับยะซีด
ท า นหญิ ง ซั ย นั บยืน หยั ดต อสูอย า งเด็ดเดี่ ย ว จนทา ยที่สุด ยะซี ดตองยอมส ง คณะเชลยกลั บ สู
มาตุภูมิ
เหตุการณ ชามกะรีบอน ถูกนํามาแสดงในเวลากอนพลบค่ําของวันที่ 9 ของพิธีเจาเซ็น
เรีย กกัน ว า “การลากโซ” โดยนํา โซต รวนสัญลัก ษณ แหง การจองจํา เพื่อใหผูที่ เ ข า รว มพิธี เ กิด
อารมณรวมตามเหตุการณที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังจัดใหมีคืน ชามกะรีบอน ขึ้นในค่ําคืนหนึ่งหลังจากวัน
อาชูรอแลวหนึ่งวัน โดยมีการขับบทโศลกในทวงทํานองที่เปนลักษณะเฉพาะของคืนวันนั้น ที่
เรียกวา กะเฮโรโร43 บทโศลกภาษาเปอรเซียที่ใชขับพิลาปรําพันดวยน้ําเสียงและทวงทํานองที่แฝง
ไวดวยอารมณอันสะเทือนใจตอเนื่องเหตุการณตอนบาย อันเปนบทสงทายพิธีเจาเซ็น

41

อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮูเซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, แปลโดย เชค มุฮมั
มัด ชรีฟ เกตุสมบูรณ, 242.
42
ชับกะรีบาน : คํากรอนในภาษาเปอรเซียจากคําวา ชามกะรีบอน หมายถึง ชวงเวลา
พลบค่ําอันลําเค็ญ ที่เลาเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณตอเนื่องจากวันที่อิหมามฮูเซนถูกสังหารแลว
43
กะเฮโรโร : รูปแบบของบทโศลกภาษาเปอรเซียทีใ่ ชขับพิลาปรําพันดวยน้าํ เสียง
จังหวะ และอารมณที่เศราสะเทือนใจเปนบทสงทาพิธีเจาเซ็น
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“พิธีเจาเซ็น” : “โศกนาฎกรรมบนสถานที่จริง” หรือ “เรื่องจริงบนฉากแสดง”
ผูคนที่เขารวมในพิธีกรรมเจาเซ็นในแตละค่ําคืนจะตกอยูในอารมณที่คลอยตามเรื่องราว
ที่ถูกเลาขาน และตอดวยการเขารวมการจําลองแสดงเหตุการณตาง ๆ ตามไปดวย ในแตละวันนับ
จากคืนแรกที่พิธีกรรมจะเริ่มในชวงเย็นตอเนื่องจนประมาณเกือบเที่ยงคืน แตวันสุดทายของพิธีจะ
ดําเนินตอเนื่องจากค่ําคืนของวันที่ 10 หรือ ชับอาชูรอ ตอไปจนถึงวันรุงขึ้นในเวลาบายที่เรียกวา
วันอาชูรอ
ทั้ง “สามกะดี สี่สุเหรา” ไดใชริวาหยัต 12 บั่น หรือบันทึก 12 เลมที่ลําดับเหตุการณ
กัรบะลาอ เปนเสมือนกุญแจเพื่อเปดบานประตูประวัติศาสตรของเหตุการณนั้นเรียงไปทีละเรือ่ งจน
จบครบทั้ง 12 เหตุการณสําคัญในเวลา 10 วันนั้น
ในอดีตผูที่นํา ริวาหยัตทั้ง 12 ฉาก มาเลาความจะเลาขานดวยภาษาเปอรเซียแบบ
พรรณนาเชิงโวหารเทานั้น โดยไมไดถอดความเปนภาษาไทย อาศัยฐานของความเปน “คนใน”
รวมวัฒนธรรมที่สื่อสารกับเรื่องราวตามอารมณที่เคยรับฟงรับรูมากอน ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร
เมื่อมีศาสนสถานประกอบพิธีกรรมแลว จึงมีการริวาหยัตแบบถอดความ โดยอานภาษาเปอรเซีย
สลับกับถอดความหมายเปนภาษาไทย
เนื้อหาของ ริวาหยัต ที่นํามาเลาเรื่องอยูในรูปของการพรรณนาความเชิงโวหาร เนนให
เกิดอารมณและความรูสึกรวมที่เรียกวา โมซีบัต44 เปนการบอกเลาเรื่องราวชีวิตอันเจ็บปวดจาก
การกระทําของฝายตรงขามที่เกิดขึ้นกับตั้งแตทานศาสดามุฮัมหมัดจนถึงวงศวานเครือญาติที่ตอง
รวมเผชิญกับความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
ผูเลาริวาหยัต จะกลาวย้ําถึงความโหดรายของฝายยะซีดผูปฏิเสธแนวทางแหงอิสลาม
โดยเพียรพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะกําจัดบุคคลที่เปนเครือญาติของทานศาสดาที่ขัดขวางการเขา
สูอํานาจและการใชอํานาจอยางอธรรมของฝายตนเพียงเพื่อแลกดวยการยอมรับรูปแบบและ
วิธีการปกครองที่ตนกําหนดขึ้น พฤติกรรมที่โฉดชั่วจึงถูกสําแดงออกมาจากคําสั่งของยะซีดให
กระทําการอยางโหดรายตอฝายของอิหมามฮูเซน ซึ่งในแตละค่ําคืนนั้น ผูอานริวาหยัต นําอารมณ
เขาสูความรูสึกรันทดทอ ความโศกเศรา ความสลดหดหู ตลอดจนความรูสึกเสียใจตอเรื่องราวที่
ได รั บ ฟ ง หลายคนเกิ ด ความรู สึ ก ความเจ็ บ แค น ต อ บรรดาผู ที่ ก ระทํ า ต อ บรรดาผู บ ริ สุ ท ธิ์ ฝ า ย
อิหมามฮูเซน ผูคนที่เขารวมพิธีเจาเซ็นจํานวนไมนอยถึงกับหลั่งน้ําตาจากการฟงเรื่องราวจากริ
วาหยัตเหลานั้น
44

โมซีบัต หรือ มุซีบัต หมายถึงการเลาเรื่องราวอันเลวราย ที่เกิดจากการกระทําของฝาย
ศัตรูที่มีตอวงศวานผูบริสทุ ธิ์ของทานศาสดา
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เมื่อ ริวาหยัต แตละค่ําคืนจบลงดวยความตายในฐานะผูพลีของบุคคลตาง ๆ แลว เปน
หนาที่ของกลุมผูขับมะระเสี่ย กลุมละประมาณ 3-4 คนทําหนาที่รายบทโศลกดวยภาษาเปอรเซีย
ดวยทวงทํานองอันไพเราะ เนื้อความของมะระเสี่ยแตละบทที่ขับเปนโศลกนั้นจะขับดวยภาษา
เปอรเซียเปนสวนใหญ และเปนถอยคําที่ผูฟงเขาใจงาย โดยจะอารัมภบทถึงความอาดูร สงสาร
เวทนาตอบุคคลนั้น ๆ มะระเสี่ยบางบทยังกลาวประณามบุคคลที่กระทําการทารุณกรรม รวมถึง
สาบแชงใหพระผูเปนเจาทรงลงโทษทัณฑตอผูกระทําเหลานั้น
ในระหวางการอานมะระเสี่ย หรือที่เรียกวา ชักมะระเสี่ย หลังจากฟงริวาหยัตแลว ผูที่ขับ
รองบทโศลก มะระเสี่ย จะรองนําเปนตนเสียงเพื่อใหฝายชายที่เขารวมพิธีกรรมเปนผูรับมะระเสี่ย
โดยรับดวยทวงทํานองตามตนเสียงอยางพรอมเพรียงกันดวยภาษาเปอรเซีย
พรอมกันนั้น ทั้งผูขับหรือตนเสียงและผูรับก็จะแสดงอากัปกิริยาประกอบจังหวะดวยการ
มะต่ํา หรือการตบอกตัวเองอยางแรงเปนจังหวะสลับกันไป เสียงที่ไดยินจากการตบอกหรือตีอก
ของผูคนที่เขารวมพิธีเจาเซ็นที่ทําพรอมกันเปนจังหวะ ๆ รับมะระเสี่ยเปนชวง ๆ นั้น ดังไปทั่ว
บริเวณพิธี รวมกับเสียงรองรําพันและอารมณของผูอยูในพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความรูสึกอัน
รันทดและเจ็บปวดตามไปกับเรื่องราว
จังหวะของมะระเสี่ยบางบทที่ผูชักขับดวยบทโศลกที่มีทวงทํานองที่เรงจังหวะถี่กระชั้น
พรอมกับอารมณและความรูสึกที่เจ็บปวดมากยิ่งขึ้นทั้งฝายชักและฝายรับในจังหวะที่เรียกวา “เขา
หมัด” เปนอากัปกิริยาที่ผูรับมะระเสี่ยจะมะต่ําเขาลอมกันเปนวงกลมในบริเวณหนาลานกะดี โดยผู
ชักมะระเสี่ยอยูตรงกลางของวงนั้น ทั้งผูรับและผูชักจะเปลงเสียงรองสุดเสียงสลับกันอยางเอ็ดอึง
ระคนกับเสียงฟาดมือลงบนแผนอกดังพรอมเพรียงกัน สลับดวยบทโศลกที่รองรับกันเปนจังหวะ ๆ
วา
ยาอิมาม...ยาฮูเซน...ยาฮะซัน...ยาฮูเซน...ยาเมาลา...ยาชะฮีด...ชากะรีบ...ยาฮูเซน...45
มะระเสี่ยบทนี้ เปนที่มาของคําวา แขกเจาเซ็น หรือชื่อของพิธีเจาเซ็น เสียงที่ดังจากการ
ขับรับและนํามะระเสี่ยเปนจังหวะ ๆ เสียงที่ดังและกระชั้นในความเงียบนี้ ผูที่เคยเขารวมพิธีกรรม

45

ยาอิมาม...ยาฮูเซน...ยาฮะซัน...ยาฮูเซน...ยาเมาลา...ยาชะฮีด...ชากะรีบ...ยาฮูเซน...
: โศลกเปนภาษาเปอรเซียมีความหมายวา โอผูเปนผูนําของเรา โอ ทานฮูเซน โอ ทานฮะซัน โอผู
เปนนายของเรา โอผูเปนผูพลีในวิถีทางแหงอิสลาม โอ ผูเปนนายของบรรดาผูถูกกดขี่ โอทานฮู
เซน
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หรือทั้งจากภายนอก จับเอาสําเนียงที่ไดยินเพียงคําวา ยาฮูเซน...ยาฮูเซน กลายมาเปนคําวา เจา
เซ็น...เจาเซ็น ในทายที่สุด
ลําดับของพิธีกรรมในแตละค่ําคืนจะจบลงดวยผูที่เปนอิหมามในพิธีจะเปลงเสียงดวยคํา
วา “ตะมัม”46 เปนสัญญาณการรองขอใหหยุดการมะต่ําโดยพรอมกันทุกคน โดยอิหมามในพิธีจะ
กลาวนํา บทฟาติฮะอ ดวยภาษาเปอรเซียเปนบทสรุป ดวยการกลาวคําสรรเสริญอิหมามฮุเซน
และผูรวมเหตุการณในครั้งนั้น ตามความหมายภาษาไทย วา
ขอความโปรดปรานผาน
มวลบรรดาอิหมามและผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย
ดวยพลังของผูที่เปรียบประดุจดวงตาของทานศาสดาฯ
ผูเปนความสวางไสวในชีวิตของทานอิหมามอะลี
ผูเปนบุตรที่รักของทานหญิงฟาฏิมะฮ
ผูที่เปนนองชายที่เปนที่รักยิ่งของอิหมามฮะซัน
เขาผูซึ่งเปนอิหมามแหงกาลเวลา
และ ผูเปนเครื่องนําทางที่สองสวางแกมนุษยชาติ
ทุก ๆ สิ่งที่กลาวถึงยอมหมายถึง อิหมามฮูเซน
ผูซึ่งยอมพลีชีวิตในวิถีทางของพระผูเปนเจา
พรอมดวยบรรดาเขาเหลานั้นจากเหตุการณกัรบะลาออีก 72 ชีวิต47

ทายสุดของพิธีเจาเซ็นในแตละค่ําคืน จะตองจบลงโดยผูที่เปนผูนําในพิธีการกลาวคํา
สาปแชง หรือลาหนัต48 ดวยการขอวิงวอนตอพระผูเปนเจาใหทรงสาปแชงตอผูที่กระทําการโฉดชั่ว
ตออิหมามฮูเซนของพวกตนดวยเสมอ
คืนแหในพิธีเจาเซ็น
ความสําคัญของพิธีเจาเซ็นในแตละค่ําคืน ถูกกําหนดดวยเรื่องราวหรือริวาหยัตทั้ง 12
บั่น ประกอบกับรูปแบบพิธีเจาเซ็นในแตละวันในภาคกลางคืนดําเนินเรื่องตามลําดับดวยริวาหยัต
46

ตะมัม : เปนคําอุทานในภาษาเปอรเซีย หมายถึง หยุด ยุติ หรือ จบ
47
ฟาติฮะอ : บทสรรเสริญอิหมามฮูเซน และบรรดาผูพลีชีพในเหตุการณกัรบะลาอีก 72
ชีวิต บทฟาติฮะอจะถูกนํามาใชสดุดีในทุก ๆ การเริ่มและการจบพิธีเจาเซ็นในทุก ๆ วัน
48
ลาหนัต : ภาษาอาหรับและฟารซี หมายถึง คําสาปแชง
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มะระเสี่ย และจบลงดวยการมะต่ํารวมกันของฝายชายตามที่กลาวถึงมาแลว แตจะมีบางคืนที่
รูปแบบของพิธีกรรมแตกตางไป ชาวบานในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นเรียกคืนเหลานี้วา “คืนแห” ซึ่ง
หมายถึง คืนสี่ คืนเจ็ด และคืนสิบตอเนื่องกับวันรุงขึ้นที่เรียกวา วันอาชูรอ
คืน ทั้ งสามที่ ถู ก เรียกว า คื น แห นั้ น มีความสํา คัญกวา คืน อื่น ๆ ตรงที่ เ รื่องราวของ ริ
วาหยัตไดกลาวถึงเหตุการณสําคัญบางเหตุการณ เชน คืนที่ 7 ริวาหยัต กลาวถึงการเดินทางของ
คาราวานอิหมามฮูเซน เรียกวา แหคืนเจ็ด วันที่ 10 กอนพลบค่ํา เรียกวา แหเย็น และคืนที่ 10 หรือ
คืนอาชูรอ เรียกวา แหคืนสิบ จนถึงเชาวันอาชูรอ เรียกวา แหอัลเวดา เปนการแหครั้งสุดทายในพิธี
เจาเซ็น รวมเปนการแหแหนในพิธีเจาเซ็นทั้งหมด 4 ครั้งดวยกัน
ความพิเศษทีแ่ ตกตางจากชวงอืน่ ๆ ของพิธีกรรมในคืนตาง ๆ ที่รูปแบบของการจัดริ้วขบวนเปน
พิเศษ เปนริว้ ขบวนที่มีความวิจิตรและปราณีตโดยจําลองเรื่องราวของแตละเหตุการณขึ้นมา คืน
แหที่สําคัญจึงประกอบดวย แหคืนเจ็ด แหเย็น(กอนคืนสิบ) แหคืนสิบ และแหอัลเวดา(อําลา)ใน
เชาวันอาชูรอ

ภาพที่ 31 แขกเจาเซ็นที่เขารวมพิธีจะเปนสวนหนึง่ ของการแสดงโศกนาฏกรรม
ในวันที่เปนคืนแห หลังจากจบเรื่องราวตามริวาหยัตในเวลานั้นแลว กอนการอานมะระ
เสี่ย ขบวนแหองคประกอบของริ้วขบวนแหในพิธีเจาเซ็นนาจะไดรับอิทธิพลจากพิธีหลวงหรือพิธีใน
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ราชสํานัก โดยเฉพาะกระบวนอัญเชิญพระศพ หรือพระบรมศพเจานาย และนํามาประยุกตกับ
เรื่องราวจากเหตุการณกัรบะลาอ ดังที่ ทําเนียบ แสงเงิน กลาวถึงความสัมพันธของพิธีเจาเซ็นกับ
ราชสํานัก วา
“พวกเรารับเอาวัฒนธรรมหลวงเขามามาก อยางเชนอาคารดานขางกะดีที่แตเดิมเราเคย
เรียกกันวา โรง หรือโรงโตระบัต49 นาจะตรงกับตําแหนงของโรงราชรถในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร ที่เปนที่เก็บราชรถ หรือราชยานที่ใชในกระบวนพระศพตาง ๆ
ในสมั ยรั ช กาลที่ 5 พิ ธี เ จา เซ็ น ยัง อยู ใ นพระบรมราชู ป ถั มภ มี เ ครื่ อ งใช ต า ง ๆ ที่ จ ะได รั บ
พระราชทานมาจากวังหลวง เชน กระดาษเงิน กระดาษทอง เทียนไข น้ํามันกาด และเงิน เปนตน
นอกจากนี้ยังมีการใชราชวัตร ฉัตรธง ฉัตรแกว ฉัตรผาขาว ประดับพิธีเจาเซ็นในแตละคืนที่มีแห
และยังรวมไปถึงดนตรีประโคมประกอบในระหวางพิธีฯ ดวยมีทั้งกลองแขก 2 คู 4 ใบ ปชวา 2
เลา ฉาบใหญ 1 คู และแฉง 1 คู”50

ในแตละคืนที่มีแหจะตองมี ดนยะหนา หรือซุลญานะ51 หรือมาประจําของอิหมามฮูเซน
ที่ถือเปนจุดเดนของขบวนแหในพิธีนี้ ดนยะหนา จะแตงเครื่องมาอยางสวยงามแบบมาศึกประจํา
ของอิหมามฮูเซน ซึ่งแตเดิมทั้ง “สามกะดี สี่สุเหรา” จะมีมาประจําแตละกะดีที่เลี้ยงกันตลอดทั้งป
เพื่อใชในพิธีกรรมเทานั้น แตระยะหลังเนื่องจากมีคาใชจายในการเลี้ยงดูที่สูงมาก จึงเปลีย่ นมาเปน
การขออนุญาตนํามาของหนวยงานราชการทหารบกมาใชในพิธีกรรมแทนการเลี้ยง
แหคืนเจ็ด
ขบวนแห ข องพิ ธี ก รรมในคื น ที่ เ จ็ ด เป น การจั ด ริ้ ว ขบวนเรื่ อ งการเดิ น ทางของกอง
คาราวานอิ ห มามฮูเซนมาถึ ง ยัง กัรบะลาอ รูปแบบของริ้ว ขบวนจึง จํา ลองกองคาราวานโดยมี
สัญลักษณบุคคลสําคัญที่รวมไปกับคณะของอิหมามฮูเซนในพิธีเจาเซ็น เชน ปนหยาใหญ และซุล
ฟะกาต สัญลักษณแทนอิหมามฮูเซนพรอมดาบประจํากายของทาน ปนหยาทอง หมายถึงอะลี

49

โรงโตระบัต : โรงเก็บเสลี่ยงสําหรับอัญเชิญสัญลักษณของหีบศพจําลอง
50
สัมภาษณ ทําเนียบ แสงเงิน, นักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 29
กันยายน 2551.
51
ดนยะหนา หรือซุลญานะ : ชื่อมาประจําของอิหมามฮูเซน ใชทั้งเดินทางและในยาม
ออกสูศึก
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ซัยนุลอาบิดีน บุตรชายคนโตของทานผูที่กาวขึ้นเปนอิหมามที่ 4 หลังการมรณกรรมของอิหมามฮู
เซนจากเหตุการณกัรบะลาอ คูยะหวาบ และชะดา หมายถึงเหลาบรรดา ชุฮะดา ผูพลีชีพเพื่อ
อิสลามในเหตุการณเดียวกันนี้
เครื่องแหที่เปนสัญลักษณแทนบุคคลดังกลาว ถูกสวมประดับบนยอดปลายไมสูงหุม
ดวยแพรพรรณที่เรียกวา เประหาน52 และสวมทับดวยสายอุบะดอกไมสดเรียงรอยอยางสวยงาม
ดวยดอกไมหลายชนิด เชน กระดังงา มะลิ บานไมรูโรย รัก จําป จําปา ฯลฯ เพื่อนําออกแหไปกับ
กองคาราวาน โดยผูที่ทําหนาที่แหเครื่องแหตาง ๆ เรียกกันวา “คนเชิญ” เชน คนเชิญปนหยา คน
เชิญชะดา เปนตน

ภาพที่ 32 เครื่องภูษามาลา แพรพรรณ และดอกไมสด ใชตกแตงในพิธีอยางงดงาม
ดนยะหนา มาประจําอิหมามฮูเซนแตงใหอยูในเครื่องมาศึกงดงามเพื่อออกรวมขบวน
พรอมดวยจตุรงคบาททั้งสี่คน “จลดน“ เปนสัญลักษณแทนวอบนหลังอูฐที่รวมขบวนคาราวาน
ดวย ที่ผูเชิญจนดนในขบวนแหจะกาวเดินกาวเยอะ ๆ ย่ําเทาเยื้องยางดวยทวงทาละมายคลายกับ
อากัปกิริยาอูฐขณะมีวอบันทุกอยูบนหลัง
52

เประหาน : ภาษาเปอรเซีย ออกเสียงวา พีรอฮาน หมายถึงเสื้อยาวที่คลุมมาถึงขอเทา
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ขบวนแหนําดวยธงอารัมดาร53 ซึ่งผูที่ทําหนาที่นี้ในคาราวานของอิหมามฮูเซนไดแก อับ
บาส ผูเปนนองชายของทาน
ขบวนแหในคืน 7 ของพิธีเจาเซ็นลําดับเหตุการณตอนที่กองคาราวานของอิหมามฮูเซน
เดินทางมาถึงแผนดินกัรบะลาอ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ของเดือนมุฮัรรอม ในอิจเราะฮศักราชที่ 61 ใน
ขบวนแหคืน 7 จึงไดมีการจัดรูปริ้วขบวนดวย ริ้วธงสี จาป-จากลอง54พรอมเครื่องประโคม ริ้วธง
ใหญ พานระบั่น55ควันหอม ธงอารัมดาร หรือธงประจําตัวของอิหมามฯ ดนยะหนา และจาตุรงค
บาท ฉัตรลูกปดแกว พรอมดวยเครื่องแหสัญลักษณแทนบุคคลตาง ๆ ธงเขียว-แดง56 คณะผูอาน
มะระเสี่ยประมาณ 4 คน พรอมผูติดตามที่เขารวมพิธีทั้งชายและหญิง โดยที่ฝายหญิงจะตามอยู
ตอนทายของขบวนแห
ขบวนแหจะเวียนไปรอบกะดีจนครบ 7 รอบดวยอาการเศราสงบและสํารวมเสมือนการ
เดินทางของกองคาราวาน โดยผูรวมเดินแหทุกคนแทนความรูสึกรวมในการเดินทางในครั้งนั้น
พรอมกับคณะผูอานมะระเสี่ยก็ขับบทโศลกที่รําพันถึงความลําบากทุกขยากระหวางการเดินทาง

53

อารัมดาร : ธงประจําตัวของอิหมามฮูเซน ลักษณะธงเปนหางแซงแซวสีดําผืนใหญ
กลางธงประดับอักษรอาหรับออกเสียงวา “ลา” ซึง่ มีความหมายเชิงปฏิเสธเชนเดียวกับคําวา “ไม”
ในภาษาไทย เปนคําตนของคําปฏิญาณตนในศาสนาอิสลาม วา “ลาอิลาฮะอิลลัลลา มุฮัมหมัดดุ
รอซูลุลลา” หรือ “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ มุฮมั หมัดเปนศาสนทูตของพระองค”
54
จาป- จากลอง : เปนชื่อเรียกคณะผูที่รับผิดชอบประโคมดนตรีในระหวางพิธีประกอบ
ดวยกลองแขก 2 คู ปชวา 2 เลา ฉาบ 1คู และ แฉง 1 คู
55
ระบั่น : เครื่องหอมในชุมชนแขกเจาเซ็น ที่ปรุงขึ้นมานานแลวใชกนั เฉพาะในพิธมี ะ
หะหร่ําเทานั้น โดยมีสว นผสมจาก ออยแหง ใบชะลูด จันทนหอม กัลปงหา กํายาน น้ําตาลทราย
แดง นําไปผสมกันในกระทะบนไฟออน ในแตละกะดีจะมีบานที่รับทําหนาที่ปรุงเปนการเฉพาะ
56
ธงเขียว-แดง : ธงคูสีเขียวและแดง ยอดธงประดับดวยอาวุธคลายใบหอก สวนขอบธง
ดานลางประดับดวยพุม ขนหางนกยูง
ธงคูนี้เปนธงสีที่ใชเปนสัญลักษณแทนอิหมามฮะซันและ
อิหมามฮูเซน โดยธงเขียว แทนอิหมามฮะซัน ผูซงึ่ ดองพลีชีพจากการถูกลอบวางยาพิษ สวนธง
แดง แทนอิหมามฮูเซน ซึง่ พลีชีพดวยคมดาบ
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ภาพที่ 33 ผูชายที่เขารวมพิธีในวันสุดทายสวมผา “กัฟฟาหนี”่ สัญลักษณของความตาย

ภาพที่ 34 กองเพลิงสําหรับการลุยไฟในคืนที่ 7
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ในการแหของคืน 7 เปนความทุกขยากจากการเดินทางของอิหมามและคาราวานในพิธี
เจาเซ็น ในคืนที่ 7 นี้ ที่กฎุ ีหลวง และกุฎีเจริญพาศนจึงมีการลุยไฟในคืนดังกลาวดวย โดยกอน
ขบวนแหคาราวานจะเริ่มออกแห อิหมามในพิธีจะทําหนาที่จุดไฟขึน้ และคณะผูรับผิดชอบเรื่อง
เตรียมการลุยไฟ ที่เรียกวา “คนคุมไฟ” จะเลี้ยงไฟในฟอนฟนขนาดเรียงสูงทวมหัวกลางลานกะดี
ในระหวางการแหคืน 7 ในพิธีกําลังดําเนินไป “คนคุมไฟ” ก็ควบคุมการเผาฟนไมแสมที่
กองสูงใหลุกโชนโดยเผาจนเหลือเปนถานแดง และใชไมตบอัดใหถานแดงนั้นแนน
เมื่อขบวนแหเวียนครบรอบตามที่กําหนดแลว คณะผูอานมะระเสี่ยจะเปลี่ยนบทโศลก
จากการรําพันถึงการเดินทางอันยาวไกลและเปนความทุกขยากทั้งกับเด็กและสตรีที่รวมคาราวาน
ไปในครั้งนั้น มาเปนบทมะระเสี่ยเพื่อทํามะต่ําของฝายชาย ผูเขารวมขบวนที่เปนฝายหญิงจะเขา
ไปในกะดีเพื่อรวมรับฟงและเฝาดูเหตุการณไปพรอม ๆ กัน

ภาพที่ 35 “บายี่หนู” เดินนํา “ลุยไฟ” เพื่อรับความรอนที่กุฎีเจริญพาศน
ที่มา : หนังสือ ธนบุร57ี

57

สุดารา สุจฉายา, ธนบุรี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสารคดี, 2542), 111.
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บทมะระเสี่ยที่ขับใหผูเขารวมพิธีเจาเซ็นไดรวมแสดงออกดวยการมะต่ํา ซึ่งแสดงถึง
ความรูสึกรวมกับความทุกขยากจากเหตุการณในเวลานั้น โดยชวงหนึ่งของการมะต่ําอิหมามในพิธี
ของกะดีจะเปนผูโบกธงอารัมดาร เพื่อเปดโอกาสใหผูที่เขารวมในขบวนที่ตองการที่จะลุยไฟไดลุย
ไปบนถานแดงที่เจาหนาที่เตรียมไว พรอม ๆ กับการขับบทมะระเสี่ยที่กระชั้น ระทึก และเราใจให
เกิดความหึกเหิมตอผูรวมพิธี สลับกับเสียงตบอกที่ดังสนั่นพรอมบทขับรับของผูเขารวมจนดังไปทั่ว
กะดี
อยางไรก็ตาม การลุยไฟของพิธีเจาเซ็นในคืน 7 มีเพียงที่กะดีหลวง หรือบานบน และ
กะดีเจริญพาศนหรือบานลางเทานั้น ที่จัดเตรียมไว โดยลูกบานจากสุเหราหรือกะดีอื่นที่ตองการ
เขารวมลุยไฟก็จะตามมาสมทบ จึงทําใหกะดีที่จัดใหมีการลุยไฟมีจํานวนคนที่เขารวมในพิธีคึกคัก
กวาในยามทั่วไป และที่สําคัญเจตนาการลุยไฟของผูเขารวมในพิธีก็เพื่อแสวงหาวิธีที่จะทําใหตนได
รับรูถึงความรูสึกของความรอนและความลําบากของการเดินทางเปนสําคัญ ตามที่ ทําเนียบ แสง
เงิน เลาใหฟงถึงการลุยไฟในพิธีเจาเซ็นไว วา
สมัยเด็ก ๆ ผมก็ลุยไฟนะ แตก็ไมใชเด็กมากหรอก เปนวัยรุนแลว ลุยเสร็จก็จะมาโชวกันวา
รอนหรือไม ฝาเทาใครพองนอยพองมากกวากัน พอบางคนยังอุมลูกเล็กของตัวเองเขาไปลุยดวย
เลย สวนใหญก็จะไมพองหรอกเปนเพียงรอยดาน ๆ ตามฝาเทาเทานั้น นอยคนที่จะพองหรือเปน
อันตรายอะไรนักหนา และรอยดานก็จะหายไปซักประมาณสัปดาหหนึ่ง ที่สําคัญคือเจตนารมณ
ของการลุยไฟนี้ ผูใหญตองการใหเปนนิชาหรัต58เทานั้น คือพอใหเปนความรูสึกรวม ไมใชเรื่องปาฎิ
หารยหรืออิทธิฤทธิ์แบบที่เราเคยเห็นในที่อื่น ๆ กัน59

หลังจากเสร็จจากการลุยไฟแลว และสลับกับการมะต่ําครบทุกบทโศลกที่คณะมะระเสี่ย
ชักขับจนครบถวน เปนการจบพิธีเจาเซ็นในคืนลุยไฟของแหคืน 7 โดยตอนทายของพิธีกรรมในแต
ละค่ําคืนก็จะจบลงดวยการกลาวคําสรรเสริญสดุดีตออิหมามและผูวายชนมจากการพลีชีพตาม
เหตุการณนั้น พรอมกับขอใหพระผูเปนเจาไดทรงสาปแชงตอผูที่กระทําตอบุคคลเหลานั้นเหมือน
เชนกับวันอื่น ๆ ที่เคยยกมากลาวแลว

58

นิชาหรัต : ภาษาเปอรเซีย หมายถึง เปนเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
59
สัมภาษณ ทําเนียบ แสงเงิน, ฝายวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 5
มกราคม 2552.

167

กอนแหเย็น
รูปแบบของพิธีเจาเซ็นของการแหเย็น แหคืนสิบ หรือที่เรียกวาคืนอาชูรอ และแหอัลเว
ดา ทั้ง 3 ครั้ง เปนการลําดับเรื่องราว ริวาหยัต ตอเนื่องของเหตุการณกัรบะลาอชวงสุดทายที่
อิหมามฮูเซนยังดํารงชีพอยูจนถึงวาระสุดทายในเวลาบายของวันรุงขึ้นจนเสร็จสิ้น เนื้อหาจาก ริ
วาหยัต นําเสนอเรื่องราวตามเหตุการณและผูกโยงเรื่องในรูปการแหโดยมีริ้วขบวนของพิธีเจาเซ็นที่
โออา อลังการดวยองคประกอบตาง ๆ จํานวนมาก
สวนประกอบที่สําคัญในการแหสําหรับพิธีเจาเซ็นอยูที่ โตระบัต60 ซึ่งเปนการจัดทําเปน
เสมือนเสลี่ยงคานหามขนาดใหญที่จําลองเปนสถานที่บรรจุศพของอิหมามฮูเซนขึ้นเพื่อใชประกอบ
พิธีกรรมตั้งแตวันแหเย็นกอนค่ําของวันสุดทายของพิธีกรรมนี้เปนตนไป
โตระบัต เปนเครื่องแหที่ใหญที่สุดในพิธีเจาเซ็น เหตุนี้จึงทําขึ้นดวยแรงพลังของความ
ศรัทธาเปนที่ตั้ง โครงสรางหลักของโตระบัตทําจากไมซึ่งจะเก็บดูแลไวตลอดประหวางที่ยังไมถึง
ฤดูกาลของการตระเตรียมเพื่อทําพิธีกรรม สถานที่ ๆ ใชเก็บรักษาโครงและเครื่องประกอบตาง ๆ
ของโตระบัต เรียกวา โรงโตระบัต โดยที่ทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” จะปลูกสรางอาคารหลังดังกลาว
ขึ้นอยางเปนการถาวรเพื่อเก็บรักษาโตระบัตโดยเฉพาะ และเมื่อถึงวันที่ขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง
โรงโตระบัตก็จะถูกเปดขึ้นอีกครั้งเพื่อเริ่มลงแรงรวมใจจากฝายภูษามาลาชวยกันปรุงโตระบัตกัน
ขึ้นในปนั้น ๆ
งานตกแตงโตระบัตเปนงานที่ละเอียดออน มีองคประกอบเปนสวนประดับจํานวนมาก
ซึ่งหัวหนาผูดูแลโตระบัตในแตละกะดีจะตองมีความพิถีพิถันทุก ๆ ขั้นตอน และจะตองประกอบ
กันตามลําดับขั้นไปตั้งแตวันขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง จนกระทั่งเสร็จสมบูรณลงก็ในวันที่ 10 ของ
พิธีมะหะหร่ําในเวลาใกลเคียงกับ แหเย็น
กิติศักดิ์ บูรณะสมภพ เด็กบานปากคลองมอญมาเติบโตที่บานลางตอนนี้รับผิดชอบ
เปนหัวหนา “ภูษามาลา” ของสุเหราผดุงธรรมอิสลาม เลาใหฟงถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับโต
ระบัต วา
ผมนี่เปนคนบานบนเกิดที่บานบนตอนนั้นยังเด็ก ๆ เลยอยูริมแมน้ําตอนประมาณป 84 แตถา
ถามเรื่องความทรงจํากับกะดีบนนี้จําไดนอยมาก เรากลับมามีความทรงจํากับกะดีกลางมากกวา
60

โตระบัต : (อาหรับและเปอรเซีย) มาจากคําวา เตาบูร หรือ โตรบูด หมายถึง สิง่ ที่สราง
เพื่อจําลองโลงศพ ในทีน่ หี้ มายถึงศพของอิหมามฮูเซน ในภาษาไทยอาจใชคําอื่น ๆ ที่ใกลเคียง เขน
ต่ําปุด เปนตน
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ถาจะเทียบกับพิธีมะหะหร่ําของเราที่เห็นกับที่อื่นๆ ก็ไมเห็นวาจะมีโตระบัตที่เหมือนกับเรา
เลยนะไมวาจะเปนอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ หรือพมา สวนในบานเราทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา”
นี้เราก็วาของที่ผดุงธรรมจะมีสัดสวนที่นาจะลงตัวมากกวาที่อื่น เราไดรูปทรงมาจากของตาเลียต
(นายเลียต อหะหมัดจุฬา) ตอนที่เขาทําขนาดจําลองขึ้นมา แลวเราไปขยายทรงใหใหญจากแบบ
อีกครั้งหนึ่ง
สวนที่สําคัญที่สุดของโตระบัตอยูที่ พระคัมภีรกุรอาน เพราะจะบรรจุอัล-กุรอานเอาไวตรง
สวนกลางของโตระบัต โดยเปดซูเราะฮซึ่งมีโองการที่ใหความหมายสัมพันธกับเรื่องราวการเสียสละ
และความอดทนของอิหมามฮูเซน เพื่อเปนสัญลักษณของการสละชีพของอิหมามฮูเซนก็เพื่อพิทักษ
รักษาอิสลามใหคงอยู
ในอนาคต เด็กในสมัยใหมนี้ไมคอยใหความสําคัญกับเรื่องเหลานี้ เพราะเปนงานที่เหนื่อย
ตองใชแรงกายและแรงใจ ก็พยายามที่จะรักษาไวใหไ ดมากที่สุดเทาที่กําลังของเรายั งมีอยูน ะ
สุดกําลังเทาชีวิตเราจะพยายามรักษาไว รุนตอไปก็นาจะยังคงมีอยูได61

ยก “สนดูก” ขึ้นประดับ “โตระบัต”
เย็นวันที่เกาของพิธีมะหะหร่ํา การประกอบโตระบัตใกลเสร็จสมบูรณ กอนพลบค่ําจะ
เปนการเคลื่อนสวนที่เรียกวา “สนดูก” หรือหีบศพจําลองของอิหมามฮูเซนจากบนชั้นชะดัตในกะดี
มายังโรงโตระบัต เพื่อนําขึ้นติดตั้งบริเวณสวนบนของโตระบัต เรียกวา “ยกสนดูก” หลังจากนั้น
เจาหนาที่ภูษามาลา62จะอัญเชิญพระคัมภีรอัล-กุรอานมาประดิษฐไวตรงสวนกลางของโตระบัต
โดยเปดโองการที่มีความหมายเกี่ยวกับความอดทนและการเสียสละ อันเปนเสมือนเปนหัวใจของ
พิธีเจาเซ็น ที่ทําขึ้นเพื่อรําลึกถึงการพลีชีพของบุคคลสําคัญยิ่งเพื่อผดุงไวซึ่งแนวทางของอิสลาม

61

สัมภาษณ กิติศักดิ์ บูรณสมภพ, หัวหนาฝายภูษามาลาของสุเหราผดุงธรรมอิสลาม,
31 ธันวาคม 2551.
62
ฝายภูษามาลา หรือเจาหนาที่ภูษามาลา : เปนชื่อเรียกกลุมบุคคลภายในชุมชนแขก
เจาเซ็นทีม่ ีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตกแตงเครื่องประกอบพิธกี รรมตาง ๆ เชน โตระบัต ปน
หยา จนดล ฯลฯ ประกอบดวยเครื่องไม เครื่องกระดาษ ผาแพรพรรณ งานดอกไมแหงและเครื่อง
สด คํานี้นา จะหยิบยืมคํามาจากศัพทในงานพระราชพิธหี ลวง พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน
(2542 : 826) ใหความหมายวา น. ขาราชการในราชสํานักมีหนาที่ถวายทรงพระเครื่องใหญ ถวาย
พระกลด ถวายสุกาํ ทําสุกาํ เปลื้องเครื่องสุกําศพพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกาํ ศพที่
ไดรับพระราชทานโกศ
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กอนการแหเย็นของวันรุงขึ้น (กอนค่ําคืนอาชูรอ) อิหมามในพิธีเริ่มพิธีที่หนาโรงโตระบัต
กลาวบทสรรเสริญอิหมามฮูเซนและบรรดาผูพลีชีพแลว จึงเริ่มกลาวอารัมภบทถึงเรื่องราวของ
อิหมามฮูเซน อันหมายถึงการเชือดพลีครั้งสําคัญบนหนาประวัติศาสตรอิสลาม โดยเปรียบเทียบ
การเชือดพลีของทานอิบรอฮีม63ที่กระทําตอบุตรชายของตน รวมถึงการพลีที่เคยเกิดขึ้นกับทานอี
ซา64 ซึ่งการเชือดพลีที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันพรุงนี้จะสําคัญยิ่งจะถูกจดจําและจดจาร ตลอดจนเลา
ขานกันตอไปจนถึงวาระสุดทาย
เมื่อกลาวจบ อิหมามในพิธีกรรมจะนําแกะมาทําการกุรบาน65 โดยเชือดพลีหนาโตระบัต
เปนการสดุดีตอเหลาบรรดาผูพลีชีพ หรือ ชะฮีด จึงหมายแรง “สัปปุรุษ” ชวยกันเชิญโตระบัตออก
แหเปนครั้งแรกในพิธีเจาเซ็นตอนแหเย็นนั้นเอง
รูปแบบของการแหเย็น แหคืนสิบ หรือ ชับอาชูรอ และการแหอัลเวดาในวันรุงขึ้น เปน
การจัดริ้วขบวนเปนพิเศษกวาการแหในคืนใด ๆ การจัดรูปริ้วขบวนนําโดยโตระบัตที่ประดับตกแตง
เปนดวยชะดา สัญลักษณของผูพลีในวิถีทางของพระผูเปนเจา และเครื่องกระดาษเงิน กระดาษ
ทองที่ฉลักเฉลาอยางงามตา พรอมดวยเครื่องภูษา ลูกปดแกว กระดาษสี ตกแตงจนมองเห็น
มลังเมลืองเมื่อตองแสงดูงามสงาและเขมขลัง โตระบัตถูกเชิญเคลื่อนที่เขาขบวนดวยเสลี่ยงคาน
หามขนาดใหญจากแรงของผูเชิญที่เขารวมพิธีประมาณ 20-30 คน
การตั้งริ้วกระบวนจัดลําดับดวย
ธงสีจํานวน 6 คูรวม 12 คัน ประกอบดวยริ้วธงสีแดง เขียว ดํา ขาว ฟา และเหลือง
คณะจาป-จากลอง ประกอบดวย กลองแขก 2 คู 4 ใบ ปชวา 2 เลา ฉาบใหญ 1 คู และ
แฉง 1 คู
ริ้วธงใหญ 6 ผืน ตามดวยพานระบั่น (เครื่องหอม) นําหนาธงอารัมดาร ประจําอิหมามฮู
เซน และผูเชิญจนดน แทนคาราวานฝายสตรี
ดนยะหนา มาประจําของอิหมามฮูเซน แตงเครื่องมาศึกพรอมดวยดาบ เสโลห66 และ
ตีร67 พรอมดวยจตุรงคบาททั้งสี่ พรอมฉัตรแกว 5 ชั้น 4 ชุด

63

อิบรอฮีม : ศาสดาอับราฮัมในศาสนายูดาย
64
อีซา : ศาสดาเยซูในศาสนาคริสต
65
กุรบาน : การนําสัตวที่ไดรับการอนุมัติมาทําการเชือดพลีตอพระผูเปนเจา
66
เสโลห : เครื่องกันอาวุธ หรือ โล
67
ตีร : ภาษาอาหรับ หมายถึง คันธนูพรอมลูกธนู

170

ธงเขียว-ธงแดง ปกลายปนหยาและชะดาประจําคูซายขวา โดยมีเจาหนาที่ภูษามาลา
เชิญเครื่องแหสัญลักษณบุคคล ประกอบดวย ปนหยาใหญ ซลฟะกาต ปนหยาทอง และชะดา-คู
ยะหวาบ
คณะผูขับโศลกมะระเสี่ย 4 นาย
โตระบัต พรอมธงประจําทิศทั้ง 4 รายรอบ
บรรดาผูที่เขารวมพิธีเจาเซ็นฝายชายทุกคนที่เขารวมขบวน และปดทายขบวนดวยกลุม
สตรี การแหเย็นในวันนี้ ตามริวาหยัตที่ยกเรื่องการเสียชีวิตของทานอับบาสผูที่เปนนองชายตาง
มารดากับอิหมามฮูเซน ที่ทานอิหมามมาสงทานอับบาสเพื่อออกไปเปนตัวแทนของทานในการ
เจรจาตอฝายศัตรู เพื่อนําน้ํากลับมาใหกับเด็กและสตรี แตทายที่สุดอับบาสก็ถูกสังหารอยางอนาถ
แหคืนอาชูรอ
ในภาคค่ําของคืนวันอาชูรอ อันเปนคืนสุดทายจากเหตุการณกอนที่ในวันรุงขึ้นอิหมามฮู
เซนจะถูกทํา ชะฮาดัต68 เพื่อใหพองกับเรื่องราวริวาหยัตตามเหตุการณ ผูชายที่เขารวมพิธีเจาเซ็น
ตั้งแตค่ําคืนนี้เปนตนไปจนกระทั่งจบพิธี จะไมสวมหมวกเพื่อเปนการไวทุกขในชวงทายสุด รวมทั้ง
ยังตองแตงกายไวทุกขดวยการสวมผากัฟฟาหนี่สีขาวทับบนเครื่องแตงกายสีดํา
การสวมผากัฟฟาหนี่69สําหรับผูชายทุกคนทั้งเด็กและผูใหญที่เขารวมพิธีเจาเซ็นในค่ํา
คื น อาชู ร อนี้ เป น ภาพลั ก ษณ ข องการไว อ าลั ย ขั้ น สู ง สุ ด ที่ จ ะแสดงต อ อิ ห ม า มฮู เ ซน อั น เป น
สัญลักษณที่หมายถึงการรวมพลีชีวิตกับเหตุการณในประวัติศาสตรครั้งนั้นดวย ในอีกดานหนึ่ง
สําหรับแขกเจาเซ็นบางคนผากัฟฟาหนี่ที่สวมยังใชเพื่อรองรับเลือดของตนเองจากการควั่นหัวใน
วันรุงขึ้นดวย
พิธีเจาเซ็นในค่ําคืนสุดทายอยูในบรรยากาศที่หดหูมากกวาวันใด ๆ เวลาผานไปอยาง
ชา ๆ การควั่นหัวที่จะมีขึ้นในตอนสายของวันรุงตามกะดีตาง ๆ ทั้งสามแหง เวนแตสุเหราผดุงธรรม
อิสลามเทานั้นที่ไมมีการควั่นศีรษะ
68

ชะฮาดัต : ถูกฆาหรือเสียชีวติ ในวิถที างของอิสลาม
69
กัฟฟาหนี่ : ผาที่ใชสาํ หรับหุม หอรางคนตาย บางทีเรียกวา ผากะฝน ผากัฟฟาหนีใ่ น
พิธีเจาเซ็นเปนผาฝายสีขาวหนากวางประมาณ 50 เซ็นติเมตร ยาวประมาณ 1.20 เมตร ฉีกทําชอง
สวมศีรษะตรงกลางตามความยาวผา พาดจากดานหนาไปดานหลัง ใชเปนสัญลักษณของการ
อุทิศพลีเพื่ออิหมามฮูเซนในเหตุการณกัรบะลาอ ขณะที่ในพิธีเจาเซ็นยังใชผากัฟฟาหนีน่ ี้เพื่อรอง
ซับเลือดของตนเองจากการควั่นศีรษะดวย
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พวกผูชายที่ประสงคจะควั่นหัว จะแหวกผมของตนเองตรงกลางศีรษะเปดออกเปนชอง
กวางยาวพอควรเพื่อใหสะดวกตอรอยมีดในการควั่น พรอมกับกันเสนผมในบริเวณชองที่เปดนั้น
ออกหมดเพื่อใหงายตอการเตรียมทําความสะอาดแผลดวย
การแหในคืนวันอาชูรอ เชนเดียวกับการจัดริ้วขบวนตอนแหเย็น ตางแตเพียงการแตง
กายของผูชายที่เขารวมพิธีจะพรอมสวมผากัฟฟาหนี่ทุกคน ทามกลางความมืดในยามค่ําคืนการ
มะต่ําในคืนนี้ระคนสลับดวยเสียงตบอกอันอึกทึก กับผากัฟฟาหนี่ผืนขาวพราวปะปนไปกับสีดํา
ของการแตงกายชวนใหผูเขารวมพิธีในเวลานั้น หวนคิดถึงความพลัดพราก ความสูญเสีย และ
ความตายของทั้งอิหมามและบรรดาบุคคลที่จะตองรวมพลีชีพในวันรุง
คืนสุดทายผานไปดวยจิตใจที่ระทึกเปนทวีของบรรดาแขกเจาเซ็นทุกคนทั้งชายและ
หญิง ความรูสึกจากอารมณรวมตอความสูญเสียแผซานไปทั่ว บรรยากาศในทุกกะดีและสุเหรา
ละมายคลายคลึงกัน พรอมกับการพลางไฟดวยแสงสีแดงสลัว ยิ่งชวนใหความสลดหดหูเพิ่มมาก
ขึ้นกวาทุก ๆ ค่ําคืน

ภาพที่ 36 สัญลักษณตาง ๆ ทีน่ ําออกแหใน “พิธีเจาเซ็น” ที่กฎุ ีเจริญพาศน
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แหอัลเวดา70
รุงเชาในแตละกะดีและสุเหรา เริ่มตนแหอัลเวดาตามเรื่องราวการอําลาของอิหมามฮุ
เซนตอครอบครัวเครือญาติของทานที่ยังคงมีชีวิตอยูกําลังรวมชะตากรรมเดียวกัน การตัดสินใจ
ของทานถูกทัดทานจากหลายคนในที่นั้น เพราะรูดีถึงสิ่งที่อิหมามจะตองเผชิญเมื่อกาวเทาออก
นอกคายพัก
พิธีเจาเซ็นในวันอาชูรอเริ่มดวยการแหอัลเวดาถูกถายทอดดวยอารมณอาลัยอาวรณ
และความเศร า โศก อารมณ ข องผู ที่ เ ข า ร ว มในพิ ธี นี้ ห ลายคนต า งสะเทื อ นใจ เสี ย งร่ํ า ไห ข อง
ผูเขารวมพิธีระคนทามกลางการขับบทโศลกมะระเสี่ยที่โหยหาอาวรณตออิหมามฮูเซน ความทุกข
โศกจากเรื่องราวของเหตุการณทําใหผูเขารวมพิธีหลายคนไมอาจกลั้นอารมณของตน
ผูเชิญปนหยา และซลฟะกาต เปนสัญลักษณแทนอิหมามพรอมดวยอาวุธคูกายทาน
เชิญออกมาดวยทวงทาที่แสดงอากัปกิริยาและอารมณพองตามเหตุการณ ความรูสึกหวงหนา
พะวงหลัง ตัดสินใจเดินหนาออกไปอยางวิตกกังวล ดวยหวงใยกับบรรดาเด็กและสตรีที่อยูขางหลัง
วาจะถูกกระทําย่ํายีที่เลวรายอยางไร

ภาพที่ 37 บายี่หนู หรือมัจนูญ “ลมหนู” ในพิธีเจาเซ็นที่สุเหราผดุงธรรมอิสลาม
70

อัลเวดา : (ภาษาอาหรับ-เปอรเซีย) หมายถึง การอําลา
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ชวงนี้การแสดง “ลมหนู” ในพิธีกรรม โดยบายี่หนู 2 คนจะออกจากกุฎีหรือสุเหรามา
บริเวณหนาลานพิธี ที่เรียกวา “หนาหลา” ในกิริยาเศราสะเทือนใจเมื่อทราบขาววาอิหมามฮูเซนจะ
เดินทางออกไปแลว บายี่หนูทั้งสองมาเพื่อหามปรามและขัดขวางอิหมามไมใหออกไป พรอมกับทิ้ง
ตัวลมฟาดลงกับพื้นลานทั้งยืน ในภาพการขวางการออกไปเผชิญหนากับศัตรูของอิหมาม พรอม
เกลือกกลิ้ งไปบนพื้น ลานและคร่ํ าครวญถึง อิหม ามฮูเซน เปน ฉากในพิธีที่สรางความอาดูรแก
ผูเ ขา รว มพิ ธี อยา งมาก หลายคนถึง กับ พร่ํา บ นตัดพอตอวา หรือรอ งหา มเสมือ นตนอยูรวมใน
เหตุการณครั้งนั้นดวย

ภาพที่ 38 อารมณรวมของสตรีที่เขารวมพิธีเจาเซ็นในวันสุดทาย
หลังจากนั้นกระบวนแห อัลเวดา จะยุติลงชั่วขณะพรอมกับอิหมามในพิธีนําริวาหยัต
ฉากที่ 11 มาเลาตอเนื่องกับเหตุการณ เนนเรื่องอิหมามฮูเซนตัดสินใจออกไปเผชิญกับฝายตรง
ขาม บอกลาเครือญาติ บุตรชายและภรรยาของตน และสั่งเสียถึงความวิตกของทาน ทายที่สุดได
สั่งใหอะลี ซัยนุลอาบิดีน ผูเปนบุตรชายใหดํารงตําแหนงอิหมามตอจากทาน พรอมกับริวาหยัต

174

ตอนที่อะลีอัสกัรผูเปนบุตรชายคนเล็กของทานรองไหจากความกระหาย จนอิหมามตองตัดสินใจที่
จะพาทารกนอยออกไปยังมัยดาน71เพื่อตอรองขอน้ําใหแกทารกนอย
แตสิ่งที่อิหมามไดรับ กลับเปนคําปฏิเสธพรอมกับยิงธนูมาทะลุลําคอ อะลี อัสกัร แทน
จนทารกนอยขาดใจตายทันที หลังจากนั้นอิหมามจึงนําศพของบุตรชายตนเองกลับมาคืนใหกับผู
เปนแม ทามกลางอารมณเศราสะเทือนใจอยางหนักของผูอยูในพิธีเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 39 “ความรักและการเสียสละ” ในมโนสํานึกตอ “พิธีเจาเซ็น”
พรอม ๆ กับริวาหยัต บั่นที่ 11 ถูกเปดอานผูคนที่อยูในพิธีตางรับรูไดถึงความรูสึกที่
เจ็บปวดจากเรื่องราวที่ไดรับฟง ความรูสึกรวมกับทารกนอย อะลี อัสกัร วัยหกเดือน อารมณรวม

71

มัยดาน : มัยดอน ในภาษาเปอรเซีย หมายถึงสถานที่โลงกวาง หรือจตุรัส สําหรับใน
เหตุการณกัรบะลาอ มัยดานหมายถึงทุงโลงหนากระโจมพักที่ฝายศัตรูปดลอมไว
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ต อ การสู ญ เสี ย ครั้ ง สํ า คั ญ ของอิ ห ม า มฮู เ ซน จํ า นวนไม น อ ยเลื อ กที่ จ ะหลั่ ง น้ํ า ตาท า มกลาง
บรรยากาศความอาดูรทั่วบริเวณกะดี เปนความรูสึกของตัวตนและของผูคนที่อยูรายรอบ บางก็ตี
อกชกหัวเปนการระบายความเจ็บปวดที่อยูในจิตใจตน พวกผูหญิงหลายคนร่ําเสียงรองอยางสะอึก
สะอื้นออกมาแบบสุดอารมณกลั้น ขณะที่พวกผูชายบางสวนเลือกที่จะเดินเขาหา “มือควั่น” ที่
พรอมจะลงคมมีดกรีดเปนรอยแผลเล็ก ๆ บนศีรษะของแตละคนทดแทนอารมณความรูสึกปวดราว
ในขณะนั้น
ทามกลางบรรยากาศภายในกะดีกลางหลังแหอัลเวดาตอนเชาของวันอาชูรอ ที่ กุศล
เอี่ยมอรุณ คนนอกวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นที่ไดมีโอกาสเขามาสัมผัสกับชวงเวลาของการควั่นหัวใน
พิธีเจาเซ็นเมื่อหลายปกอน เขียนไวใน บันทึกเจาเซ็นในคืนวันเลือดปนน้ําตา วา
การควั่นหัวเริ่มขึ้นแลว...
กุฎีซึ่งเปนอาคารปนหยาหลังไมใหญนัก ยามนี้คละคลุงไปดวยกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่น
ควันธูปและระบั่น สัตบุรุษชายทุกคนนั่งเรียงแถวรอใหมือควั่นลงมีดที่ศีรษะ...เลือดยิ่งมากยิ่งอิ่ม
บุญ แมเด็กตัวเล็ก ๆ พอก็อุมเขาไปใหมือควั่นสะกิดหนังศีรษะ ใครที่เลือดยังออกไมมากก็กลับไป
ตอแถวควั่นหัวซ้ําอีกรอบ เสร็จแลวมานั่งทํามาตัมรอบพระวอทอง สัญลักษณของทารกนอยที่ถูก
ฆาอยางเลือดเย็น
สนามรบกัรบะลาอคงคละคลุงไปดวยคาวเลือด และซากศพของผูตอสูเพื่อประกาศสัจจะ
แหงอิสลาม แมคมจากปลายมีดโกนบาง ๆ ที่เกิดจากการควั่นหัวจะไมทําใหรูสึกเจ็บปวดไดสาสม
กับคมหอกคมดาบในสงคราม แตอยางนอย เขาเหลานั้นไดแสดงพลังแหงศรัทธาที่ออกมาจาก
หัวใจใหประจักษแลว
“ยาอิมาม ยาฮูเซ็น ชาอฮะซัน ยาฮูเซ็น ยาเมาลา ยาชะฮีด ชาคะลีย ยาฮูเซ็น” เสียงรอง
สวดตามจังหวะตีอกไดยินถนัดถนี่ ทุกคําวา “ยาฮุเซ็น” เนนหนักแนนเหมือนโหยหวนจากวิญญาณ
ยิ่งนาน จังหวะตบอกก็ยิ่งกระแทกกระทั้น...หนัก และแรง เสียงฝามือกระทบแผนอกดังสนั่นกุฎี ยิ่ง
นาน เลือดยิ่งไหลทะลักทั้งจากแรงสะเทือนและอากาศระอุอาวในวันนั้น หลายคนเสียเลือดมาก
ถึงกับหนามืดลมพับไป พวกผูหญิงกรูเขาปฐมพยาบาล ใชกระดาษฟางและสตางคเหรียญกดปาก
แผลหามเลือด...บรรยากาศสับสนอลหมานราวกับกําลังอยูในสนามรบ72

72

กุศล เอี่ยมอรุณ, ”บันทึกเจาเซ็นในคืนวันเลือดปนน้าํ ตา,” ใน ธนบุรี (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพสารคดี, 2542), 115,117.
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ภาพที่ 40 รอยคมมีดที่ปรากฏเพื่อการย้ําเตือน “สํานึกรวมในเหตุการณกัรบะลาอ”
บรรยากาศในพิธีเจาเซ็นในวันสุดทายระหวางที่มี การ “ควั่น หัว” ที่ถูกถายทอดผา น
สายตา “คนนอกวัฒนธรรม” นี้ ในอดีต วรรณกรรม นิราศยี่สาร ที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.
2422) โดย ก.ศ.ร. กุหลาบ บรรยายภาพในขณะนั้นไว วา
.........................................
พวกผูชายขวั้นศีศะจนหวะแหวง
ตางเดินเตนเปนทํานองรองตะบอย
เมื่อเตนมาวาตายลงคราวนั้น

เลือดออกแดงหยดเหยาะเผาะผอย ๆ
โลหิตยอยตบอกรองฮกเซ็น
ขึ้นสวรรคแนจิตรเขาคิดเหน

นึก ๆ ดูผูถือนี้คือเวร

ครั้นค่ําเตนลุยเพลิงถะเกิงแดง73

เรื่องราวของ ริวาหยัต บั่นที่ 11 จบลงหลังจากแหเชา ดวยฉากที่อิหมามฮูเซนอําลาผูคน
ที่เหลืออยู เปนการพบกันครั้งสุดทายเพื่อกลาวอําลาตอกัน โดยฝายภูษามาลาจะเชิญปนหยา
ใหญพรอมดวย ซลฟะกาต ดนยะหนา และโตระบัต ใหอยูในลักษณะประจันหนาเขาหากันที่กลาง
ลาน โดยผูเปนอิหมามของพิธีไดกลาวคําอําลาแทนอิหมามฮูเซนตอผูที่อยูในพิธีทั้งหมด พรอมกับ
73

ก.ศ.ร. กุหลาบ [นามแฝง], นิราศยี่สาร, 40.

177

เปลงเสียงร่ําเรียกชื่ออิหมามฮูเซนสามครั้ง วา ยาฮูเซน...ยาฮูเซน...ยาฮูเซน ฝายเจาหนาที่ภูษา
มาลาที่เชิญเครื่องสัญลักษณตาง ๆ จะขานรับตามเสียงรองเรียกอิหมามฮูเซนดวยกิริยากิริยายอ
ขาคลายการโคงเพื่ออําลา กอนที่จะแยกกันไปคนละทิศทาง เปนครั้งสุดทาย

ภาพที่ 41 จําลองเหตุการณชวงสุดทายในพิธีเจาเซ็น (อาชูรอ)
อารมณจากฉากสุดทาย
หลังจากเวลานมาซเวลาคลอยเที่ยงเสร็จสิ้นลงพรอมกับสัญลักษณในพิธีเจาเซ็นทัง้ หมด
ในสุเหราและกะดีทุกแหงถูกปลดลงจากสถานที่ตั้งเพื่อกลับบรรจุคืนในหีบทั้ง 7 ใบ แลวตั้งขบวน
อัญเชิญกลับไปยังสถานที่เก็บรักษาภายในกะดีตาง ๆ กลับไปอยูในสภาพเสมือนแผนดินที่อบอวล
ไปดวยความตาย พรอมกับเครื่องดนตรีตีประโคมดวยเสียงกลองที่ถี่กระชั้นขึ้นตลอดเวลา เหมือน
ย้ําเตือนเวลาสุดมาถึงแลว
ในยามบายของวันอาชูรอ ทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” เปดฉากการแสดงของอุปรากรองก
สุดทาย โดยเลาเรื่องริวาหยัตตอจากบั่นที่ 11 หลังจากที่อิหมามฮูเซนออกไปยังมัยดานจนกระทั่ง
ถูกฆาอยางทารุณโหดรายและเชือดศีรษะของทานออกจากรางอยางนาเวทนา
มาดนยะหนากลับมายังกระโจมพักโดยปราศจากรางของอิหมามฮูเซน บีบีสะกีนะฮ
บุตรสาวของอิหมามฮูเซนไดกลาวถามกับดนยะหนาถึงอิหมามฮูเซน และหาสาเหตุที่มีเลือดเปอน
ไปทั่วรางดนยะหนา จนกระทั่งดนยะหนาพาบีบีสะกีนะฮ ออกไปพบยังรางที่ปราศจากศีรษะของ
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พอของทาน ซึ่งฉากสุดทายหลังจากริวาหยัต พวกผูชายที่อยูในพิธีจะออกวิ่งตามดนยะหนาไป
รอบกะดีเพื่อตามดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอิหมาม
บทมะระเสี่ยในภาคสุดทายของพิธีเจาเซ็น ถูกขับนักอานมะระเสี่ยดวยบทโศลกใน
ทวงทํานองที่คลายกับคืนวันอื่น ๆ อีกทั้งบทที่ปลุกเราอารมณใหฮึกเหิม จังหวะที่ถี่กระชั้นและหนัก
หนวงมากขึ้นของบทมะต่ําโดยผูคนที่เขารวมพิธีที่คลาคล่ํากวาทุกวัน
มะต่ําและมะระเสี่ยในวันสุดทายนี้ทํากันภายในโรงพิธีที่เรียกวา โรงโตระบัต ในรูปการ
แสดงประหนึ่งผูเขารวมพิธีทุกคนคือผูที่อยูรวมในกระโจมคาราวานหรือคัยมา74 ดวย อารมณของผู
ที่รอคอยการกลับมาของอิหมามฮูเซนที่ประทุออกมาดวยการมะต่ําจังหวะที่หนักหนวง เต็มไปดวย
พลังหึกเหิม โกรธแคน พรอมตะเบ็งเสียงรับมะระเสี่ยที่ผูขับรองออกมาจากอารมณเดียวกันพรอม
กับเดินนํามะต่ําเวียนรอบโตระบัตที่เปนสัญลักษณศพของอิหมามฯ
อารมณเกรี้ยวกราดของผูคนในพิธีที่ถูกบีบคั้นจากเนื้อหาริวาหยัตจากประวัติศาสตรใน
ชวงเวลานั้น ไมเวนแมแตผูหญิงที่รายลอมโรงโตระบัต ภาพทั่วบริเวณพิธีถูกปกคลุมไปดวยสีดํา
ของเครื่องแตงกายไวทุกขสลับสีขาวจากผากัฟฟาหนี่ในความหมายของผูที่พรอมสละชีพตาม
วิถีทางที่อิหมามฮูเซนรักษา เสียงร่ําไหจากหมูสตรีกอปรกับการมะต่ําในจริตที่นางสามารถจะทํา
ได มากพอที่จะสะทอนความรูสึกของพวกนางไดอยางลุมลึก
อารมณตาง ๆ ที่ถูกปลดปลอยผานสรรพเสียงนักอานมะระเสี่ยที่เปลงตะโกนพรอมกับ
จังหวะตบมะต่ําอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยหรือออนลา
จนคลอยบาย ดนยะหนา มาของอิหมามฮูเซนที่ถูกแตงแตมตามรางและเครื่องอานให
เปรอะเปอนไปดวยสีเลือดถูกชักโผนเขามาในโรงพิธีดวยจาตุรงคบาททั้งสี่ ประหนึ่งเปนคําตอบที่
ทุกคนกําลังรอคอยการกลับมาของดนยะหนา เสียงแผดรองรับมะระเสี่ยกับจังหวะมะต่ําที่ถูก
กระหน่ําอยางรุนแรงเปนทวีบนแผนอกของพวกเขาทุกคน เปนเหมือนคําถามที่ทุกคนลวงรูถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นกับอิหมามฮูเซนของตน
ความเอ็ดอึงโกลาหลที่เกิดขึ้นหยุดลงชั่วขณะดวยเสียงของอิหมามในพิธีที่ทําหนาที่แทน
บีบีซะกีนะฮ ธิดาของทานอิหมาม แทนคําถามจากใจทุกคนที่ตกอยูในอารมณรับรูถึงเวลาขณะนั้น
ที่ตางสูญเสียอิหมามของตนไปแลว

74

คัยมา หรือคัยมะ : ภาษาอาหรับ-เปอรเซีย หมายถึงกระโจมพักกองคาราวานฝาย
อิหมามฮูเซนที่ถูกปดลอม
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ภาพที่ 42 พิธีเจาเซ็นในวันสุดทายทีก่ ุฎีเจริญพาศน

ภาพที่ 43 การ “ควั่นหัว” ในพิธีเจาเซ็น “สูงสุดของการพลี” ในพิธีเจาเซ็น
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ภาพที่ 44 “ดนยะหนา” แตงดวยสีแดงแทนเลือดจริงที่ สุเหราผดุงธรรมอิสลาม
อิหมามในพิธีกลาวถามกับ ดนยะหนา วา
ทําไม ทานจึงกลับมาเพียงลําพัง
ทําไม พอของฉันจึงไมไดกลับมาพรอมกับทาน
ทําไม รางของทานจึงเปรอะเปอนไปดวยเลือด...

ภาพที่ 45 อารมณความรูสกึ ในวันสุดทายของพิธเี จาเซ็นของผูรวมพิธี
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ภาพที่ 46 ผูรวมเขาพิธีรวมอารมณกับเหตุการณที่อิหมามฮูเซนถูกสังหาร
บันทึกลายมือเขียนของ ขัตติยา (วงษ) อาลีบาย ไดเขียนริวาหยัต กลาวถึงเหตุการณใน
ชวงเวลานั้น วา
ฝายซรยะหนา75เมื่อหัตรัชอิหมามฮูเซ็นเสด็จสูชาฮาดัตแลวก็แสดงกิริยาเศราโศก ลงกลิ้ง
เกลือกกับศพดวยความกตัญู แลวเอาศิศะลงคลุกเคลากับพระโลหิต แลวลุกขึ้นกระโดดเผนออก
จากมัยดาลมายังคัยมากา76 ครั้นถึงก็ยืนนิ่งมีน้ําตาไหลลงอาบหนา
อะหะเรเบท77ทอดพระเนตรเหนซรยะหนามาแตลําพังและมีพระโลหิตติดเปอนมา หาไดเห
นพระองคเสด็จมาดวยดุจคราวกอน ทรงทราบแนก็พากันทรงพระกรรแสงขึ้นพรอมกันดวยความ
เศราโศกอยางสุดซึ้ง78

75

ซรยะหนา : ขื่อมาประจําของอิหมามฮุเซน ที่บนั ทึกตามสําเนียงของผูบ ันทึก
76
คัยมากา : คัยมาหรือกระโจมพักคาราวานของอิหมามฮุเซน
77
อะหะเรเบท : อหะลิลบัยต ในภาษาอาหรับ หมายถึงวงศวานของทานศาสดา
78
ขัตติยา (วงษ) อาลีบาย, ตนฉบับบันทึกลายมือเขียน, 276.
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หลังรั บรูเรื่องที่เ กิดขึ้น ดวยอารมณความรูสึก ที่เจ็บปวดตอการสูญเสี ยอันยิ่งใหญนี้
อิหมามในพิธีจะเปนผูขับนําบทมะระเสี่ยใหทุกคนขานรับในอารมณเดียวกันพรอมกับการมะต่ํา
บทมะระเสี่ยสลับดวยเสี่ยงมะต่ําดังกองโรงพิธีอยางอึกทึกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับดนยะหนาที่วิ่ง
เวียนไปรอบ ๆ โตระบัต ควบคูไปกับอารมณที่เชี่ยวกรากของผูอยูในพิธีขณะนั้น
จนกระทั่งจาตุรงคบาทชักนําดนยะหนาควบเผนออกไปจากโรงพิธี...

ภาพที่ 47 สตรีในอารมณรวมกับเรือ่ งราวของอิหมามฮูเซน
ในตอนทายของพิธีเจาเซ็น ผูขับโศลกมะระเสี่ยจะขับดวยบทรําพันอยางโหยไหตัดพอ
ตอชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับอิหมามฮูเซนและบริวาร บทสาปแชงตอยะซีดตลอดจนเครือญาติและ
บุคคลอื่ น ๆ ที่ ก ระทํา ต ออิ ห มา มฮูเ ซน บทร่ํา ร อ งต อ พระผู เ ป น เจา ให ท รงรับ รูถึง ชะตากรรมที่
ครอบครัวของลูกหลานทานศาสดาถูกกระทําย่ํายี ณ แผนดินกัรบะลาอ กอนจะจบลงดวยบทขอ
ความสันติจากพระผูเปนเจาพึงประสบตอผูที่เขามารวมในพิธีนี้
อิหมามในพิธีกลาวบทสรรเสริญอิหมามฮูเซนและผูที่สังเวยชีวิตจากเหตุการณเปนการ
สงทาย ในความหมายที่วา
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ภาพที่ 48 พิธีอาชูรอของมุสลิมชีอะหในหมูบา นฮอบียะเนฮ ประเทศอิหราน
ที่มา : หนังสือ The Sultan of Karbara79
ขอความพินาศจงอุบัติบนยะซีด
ขอความพินาศจงอุบัติบนเปซัรซิยาด
ขอความพินาศจงอุบัติบนอุมัรซะอัด
พองผูกระทําความชั่วรายกับการปดกั้นน้ําตออิหมามฮูเซนบุตรของอะลี
ทรามกวาที่เฟรอูน80ไดเคยกระทําตอศาสดามูซา
ไมเวนวายแมกระทั่งตอทารกนอยอะลีอัษกัร
โอ..ผูเปนศาสดาแหงพระผูเปนเจา
และ ทุก ๆ คนที่อยู ณ ที่นี้ ขอรวมเปลงคําสาปแชงตอแนวทางของพวกมัน
ขอความพินาศจงมียังยะซีดตลอดจนพวกพองของมันดวย81

79

JABER ANASSERI, The Sultan of Karbara : A Chronicle of the Martyrdom of
Imam Hosein And Survey of Rituals Commemorating this Tragic Event in Iran. (Tehran :
Zarrin & Simin books, 2003), 89.
80
เฟรอูน หรือ เฟรอาว : นามกษัตริยอิยิปตที่ไดเคยกระทําการกดขี่ตอศาสดาโมเสส
81
บทลาหนัต : ความหมายของคําสาปแชงที่กลาวดวยภาษาเปอรเซียในพิธกี รรม
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พรอมกับที่ผูอยูรวมในพิธีกลาวรับกับเสียงคําสาปแชงตอฝายกระทําตออิหมามฮูเซนที่
ดังขึ้นเปนคํารบสุดทาย

ภาพที่ 49 ภาพพิธีอาชูรอที่ใหญที่สุดของเมืองยาซ ประเทศอิหราน เมื่อป พ.ศ. 2451
ทีม่ า : หนังสือ Iranian Architecture of the Islamic period82

82

M.Y. Kiani, Iranian Architecture of The Islamic period (Tehran : Ministry of
Islamic guidance Press, 1987), 79.
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ภาพที่ 50 พิธีอาชูรอที่เมืองนะยัฟอัชรอฟในอดีต (พ.ศ. 2458)
ทีม่ า : สําเนาภาพจาก รานอิรักกี ซอยนานา กรุงเทพฯ

ภาพที่ 51 การทําทารุณกรรมตนเอง ใน “พิธีอาชูรอ” ตางประเทศ
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บทสรุปจากพิธีกรรม
แมวาพิธีเจาเซ็นจะจบลงดวยความรูสึกของคนรวมวัฒนธรรมที่ละมายคลายคลึงกับการ
ชมหรือการเขารวมการแสดงอุปรากร ที่มีผูรวมแสดงจํานวนมาก ตางรวมกันลําดับเรื่องราวตาง ๆ
ไปตามฉากของริวาหยัตที่ถูกจัดวางไวอยางเปนระเบียบ โดยที่เรียงลําดับวิธีการนําเสนอไวถึง 12
บั่น
อุปรากรทั้ง 12 ฉากที่ถูกบรรจงคลี่ใหเปดขึ้นอยางอลังการทามกลางสายตาของผูชมที่รวม
แสดงเรี ย งไปตามแต ล ะฉาก จนกระทั่ ง ทั้ ง ผู เ ข า ชมและผู แ สดงถู ก บรรยากาศของเหตุ ก ารณ
ประวัติศาสตรนั้นในรูปแบบที่เปนพิธีกรรมหลอมรวมเขาเปนสวนหนึ่งกับเนื้อหาของเรื่องที่ทุก ๆ
คนตางแสดงบทบาทที่แตกตางกันออกไปในแตละฉากและในแตละตอน
เนื้อหาการแสดงถูกคลุกเคลาทั้งอารมณและความรูสึกจากทั้งผูชมและผูแสดงไปพรอม ๆ
กันอยางดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียว
อยางไรก็ดี แมผูเขาชมไมอาจปฏิเสธตออารมณ ความระทมทุกข ความรูสึกเศราสลด
ความเจ็บรวม และความปวดราวกับสิ่งที่ไดรับรู ทั้งความกดดันที่กระทบกับจิตใจของตนตาม
เนื้อหาที่เปนเครื่องกระทําตอผูเขารวมพิธีกรรมทุกคน
ทว า เป าหมายของการเขา รวมพิธีของแขกเจ าเซ็น หาใชเ ช นเดียวกับการเวียนเขา ชม
อุปรากรหรือการแสดงที่มีอยูทั่วไป หากแตแรงปรารถนาของผูเขารวมพิธีกรรมนี้ กลับกลายเปน
เปาหมายของชีวิตหนึ่งที่ดํารงอยู ซึ่งตางรอคอยวันเวลาของการกลับมาเพื่อย้ําเตือนตอจิตสํานึก
ของการมีชีวิตอยู รวมถึงเพื่อเปนการหลอหลอมอุดมการณและจิตวิญญาณแกตัวตนความเปน
แขกเจาเซ็นใหสามารถดํารงตนอยูไดในชีวิตปจจุบัน แมจะถูกมองจากสายตาของคนภายนอกวา
เปนเพียงอุปรากร หรือเปนประวัติศาสตรที่ผานมาแลวนับพันปเทานั้นก็ตาม

บทที่ 5
พิธีเจาเซ็นในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนแขกเจาเซ็นที่อยูอาศัยในพื้นที่ฝงธนฯ มายาวนานกวา 200 ป ทามกลางความเปน
สังคมเมืองใหญของกรุงเทพมหานครตั้งแตเริ่มแรกจนถึงปจจุบัน ไมอาจปฏิเสธสังคมรอบดานที่มี
ส ว นผลั ก ดั น ให ชุ ม ชนแห ง นี้ ต อ งปรั บ ตั ว เองท า มกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ยั ง มี ผ ลต อ
โครงสรางสังคมภายในชุมชน ที่มีสวนตอทิศทางการปรับตัวของชุมชนแหงนี้ในทุกดาน รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดกับวัฒนธรรมตาง ๆ ภายในชุมชน “แขกเจาเซ็น”
ชุ ม ชนแขกเจ า เซ็ น ในมิ ติ ข องกระแสการเปลี่ ย นแปลงของงานศึ ก ษาในบทนี้ ให
ความสําคัญกับชวงเวลาตาง ๆ ตั้งแตการอพยพยายถิ่นจากสังคมอยุธยา (พ.ศ. 2310) มาตั้ง
ชุมชนของตนอยูรวมกันในธนบุรีเปนลําดับตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
อย า งไรก็ ตาม การศึ ก ษากระบวนการปรั บ ตัว ของชุ ม ชนแขกเจ า เซ็ น ไมอ าจปฏิ เ สธ
ปฏิสัมพันธกับสังคมรอบดานได โดยใหความสําคัญตอทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่มีผล
ตอการปรับตัวของชุมชน ดวยการกําหนดเวลาของชุมชนออกเปนชวง ๆ ตอเนื่องกัน โดยเฉพาะ
ความสําคัญในปจจัยรอบดานที่มีผลตอการปรับตัวของ “พิธีเจาเซ็น” ในชุมชนแหงนี้เปนสําคัญ
ชวงที่ 1 หลังบานแตกสาแหรกขาด (พ.ศ. 2310-2325)
ในชวงเวลาของกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325) ที่แขกเจาเซ็นอพยพยายถิน่ ฐานจาก
สังคมอยุธยามาตั้งชุมชนหลังป พ.ศ. 2310 นั้น เวลา 15 ปแรกยังไมปรากฏหลักฐานการตั้งชุมชน
ของตนเปนหลักแหลงที่ใด นอกจากเปนที่รับรูวา อาศัยรวมตัวกันอยูในยานคลองบางกอกใหญ
พิจารณาจากหลักฐานที่กลาวถึงการฟน กลับมาของ “พิธีเจาเซ็น” ที่เกิดขึ้นขึน้ อีกครั้งในกรุงธนบุรี
โดยอาศัยสถานที่ในการประกอบพิธีดงั กลาว ณ กุฎีตนสน ศาสนสถานของชุมชนมุสลิมกลุมแรกที่
อยูบริเวณปากคลองบางกอกใหญ
“พิธีเจาเซ็น” ที่จัดขึ้นในเวลานั้น เปนเพียงการจัดตามโอกาสและปจจัยที่เอื้ออํานวย
โดยยังไมสามารถจัดพิธีดังกลาวขึ้นอยางเต็มรูปแบบเหมือนในอดีค เพราะชุมชนแขกเจาเซ็นใน
ระยะเวลานั้นยังขาดความพรอมในทุกดาน อีกทั้งการจัดพิธีดังกลาวที่กุฎีตนสนในเวลาตอมาได
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กลายเปนความรูสึกแปลกแยกแตกตางระหวางชุมชนแขกเจาเซ็นที่อาศัยพื้นที่ของกุฎีตนสนทํา
พิธีกรรมกับมุสลิมเจาของพื้นที่
ปญหาที่เกิดขึ้นแมยังไมเปนความขัดแยงหรือเปนขอพิพาทระหวางกัน ทั้งแสดงใหเห็น
วาสถานะของ “พิธีเจาเซ็น” ในชวงแรกยังขาดความมั่นคง ทั้งยังถูกมองอยางขาดการยอมรับจาก
ชุมชนรวมวัฒนธรรมในศาสนาอิสลามดวยกันที่กุฎีตนสน
ขณะที่ภาพลักษณของ “พิธีเจาเซ็น” ตอกลุมชนตางวัฒนธรรมยังขาดขอมูลสนับสนุน
ซึ่งไมอาจชี้ใหเห็นถึงปฏิสัมพันธของสังคมรอบดานที่มีตอพิธีดังกลาวไดมากนัก ดวยอาจเปนไปได
วา “พิธีเจาเซ็น” ในสังคมใหม ยังไมเปนภาพลักษณเชิงรูปธรรมอันเกิดจากขอจํากัดเรื่องพื้นที่และ
ความพรอม ทวาหากพิจารณาภาพรวมกับฐานะความเปน “มุสลิม” ในเวลานั้น กลับมีหลักฐาน
แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณในเชิงลบที่สังคมไทยมองมุสลิม จากทัศนะของสมเด็จพระเจากรุง
ธนบุรี ที่ทรงมีประกาศหามชาวไทยและชาวมอญเขารีตและนับถือศาสนาอิสลาม วา
ประกาศของไทยลงวันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม ค.ศ. ๑๗๗๔ (พ.ศ. ๒๓๑๗)
หามมิใหไทยและมอญเขารีตและนับถือสาสนามหะหมัด
...เพราะเหตุฉนี้ จึงหามขาด มิใหไทยและมอญ ไมวาผูชายหรือผูหญิงเด็กหรือผูใหญ
ไดไปเขาในพิธีของพวกมหะหมัดหรือพวกเขารีต ถาผูใดมีใจดื้อแขงเจตนาไมดีมืดมัวไปดวยกิเลศ
ตาง ๆ จะฝาฝนตอประกาศอันนี้ ขืนไปเขาในพิธีของพวกมหะหมัดและพวกเขารีตแมแตอยางใด
อยาง ๑ แลว ใหเปนหนาที่ของสังฆราช หรือบาดหลวง มิชชันนารี หรือบุคคลที่เปนคริศเตียนหรื
อมหะหมัดจะตองคอยหามปราม มิใหคนเหลานั้นไดเขาไปในพิธีของพวกคริศเตียนและพวกมหะ
หมัด ใหเจาพนักงารจับกุมคนไทยและมอญที่ไปเขาพิธีเขารีตและมหะหมัดดังวามานี้ สงใหผู
พิพากษาชําระและใหผูพิพากษาวางโทษถึงประหารชีวิต ถาแมสังฆราชก็ดี มิชชันนารีคนใดก็ดี
หรือคนเขารีตและพวกมหะหมัดคนใดก็ดี ไมเกรงกลัวตอประกาศพระราชโองการนี้ ขืนชักชวนคน
ไทยหรือมอญไมวาผูชายผูหญิง เด็กหรือผูใหญใหเขาไปในพิธีของพวกเขารีตและพวกมหะหมัด
แมแตพิธีใด ๆ ก็ตาม ก็ใหเจาพนักงารจับกุมสังฆราชหรือบาดหลวง มิชชันนารี หรือบุคคลที่เขารีต
หรือเปนมหะหมัดนั้น ๆ ไว และใหวางโทษถึงประหารชีวิต... 1

1

พันจันทนุมาศ (เจิม), พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศรีปญญา,
2551), 298.
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คําประกาศหามทั้งชาวไทยและมอญเขารีตนับถือศาสนามหะหมัด (ศาสนาอิสลาม) ที่
กําหนดโทษขั้นสูงถึงประหารชีวิตในเวลานั้น แสดงถึงทัศนคติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีที่มีตอ
สถานภาพความเปนมุสลิมไดเปนอยางดี แมจะไมอาจชี้ชัดลงไปไดวา “พิธีของพวกมหะหมัด”
หมายถึงพิธีใดเปนการเฉพาะ แตยอมรวมถึงสถานะทางสังคมของมุสลิมและศาสนาอิสลามใน
ชวงเวลานั้น ไดถูกขีดวงจํากัดใหอยูในพื้นที่จํากัด ซึ่งหมายถึง “พิธีเจาเซ็น” ที่อยูในบริบทการเปน
“ศาสนามหะหมัด” ในเวลาดังกลาว เปนภาพลักษณเชิงรูปธรรมกวามุสลิมกลุมอื่นดวย
แมชวงแรกในสังคมธนบุรี “พิธีเจาเซ็น” จะดําเนินไปอยางไมสูราบรื่น แวดลอมดวย
ปญหาทั้งจากความพรอมของชุมชนแขกเจาเซ็นเอง
รวมถึงปฏิกิริยาจากมุสลิมเกาในพืน้ ที่ซงึ่
“เดียดฉันท” ตอพิธีกรรม รวมถึงประกาศในกรุงธนบุรีตอการเผยแผศาสนา ตางเปนเหตุผลที่จาํ กัด
บทบาทและตีกรอบพื้นที่ของ “พิธีเจาเซ็น” ในเวลานั้นไปโดยปริยาย
ชวงที่ 2 แขกเจาเซ็นในทีด่ ิน “พระราชทาน” (พ.ศ. 2325-2411)
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) โปรดเกลาฯ ใหขุนปอง
พลขั น ธ (ก อ นแก ว ) ขุ น นางแขกเจ า เซ็ น ในกรุ ง ธนบุ รี เ ข า รั บ ราชการในตํ า แหน ง เป น พระยา
จุฬาราชมนตรี (กอนแกว) พรอมกับพระราชทานที่ดินใหตั้งชุมชนและสรางกุฎีเจาเซ็นขึ้นเปนแหง
แรกแลว พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ไดจัดการเกี่ยวกับแบบแผนพิธีเจาเซ็นขึ้นอีกครั้งใน
เวลานั้น จนกระทั่งในเวลาตอมา พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) ไดเขารับราชการในตําแหนง
ดังกลาวตอจากทานกอนแกว (ผูเปนพี่) ไดสราง “กุฎีลาง” หรือบานลางขึ้นมาเปนศาสนสถานแหง
ที่ 2 ทําใหชุมชนแขกเจาเซ็นมีความเขมแข็งมากขึ้นเปนลําดับในกรุงรัตนโกสินทร
เวลาดั ง กล า ว ภาพลั ก ษณ ข องพิ ธี เ จ า เซ็ น กลั บ ได รั บ การยอมรั บ มากขึ้ น จากสั ง คม
ภายนอก ทั้งจากฐานะทางสังคมของพระยาจุฬาราชมนตรีกับความเปนแขกเจาเซ็น รวมถึงความ
วิจิตรอลังการของพิธีเจาเซ็นจากเมื่อครั้งกรุงเกาที่ไดรับการฟนฟูขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะการเปนที่
ยอมรับจากราชสํานักกรุงรัตนโกสินทรในขณะนั้น
ดังที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหทั้งกุฎีเจาเซ็น หรือกุฎีหลวงที่อยูปากคลองมอญ (ตรงขามกับพระบรมมหาราชวัง) และกุฎีลาง
ในคลองบางกอกใหญ ใหยกกระบวนแหพิธีเจาเซ็น ขามไปแสดงหนาพระที่นั่งสุทไธสวรรยถงึ สองป
ติ ด ต อ กั น (พ.ศ. 2359 และ 2360) โดยในป ห ลั ง ทรงโปรดให “แขกเจ า เซ็ น ” ลุ ย ไฟถวาย
ทอดพระเนตรอีกดวย ปรากฏตามหมายรับสั่ง วา
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บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ สั่งให พระจุฬา นนทเกษ โกชาอิศหาก ขางวัดแจง (วัด
อรุณ) เอาตําปุตลงเรือศีรษะมีดโกนขนานกันขามมาขึ้นทาพระ ณ วัน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๑ ป
ชวด อัฏฐศก เพลาบาย ๔ โมง พรอมกันทั้ง ๕ ตําปุต ครั้นเพลาค่ําจะไดแหตําปุตไปตามถนน
เลี้ยวลงไปหนาจักวรรดิ์ ครั้นถึงหนาพระที่นั่งสุธาศวรรยแลว หยุดยกตําปุตขึ้นตั้งบนรานแลวจะ
ไดเสด็จ ฯ ออกทอดพระเนตร ณ พระที่นั่งสุธาศวรรย แขกจะไดเลนเจาเซ็นลุยไฟถวาย ประมาณ
ยามหนึ่ง ครั้นเสด็จ ฯ เขาในพระราชวังแลว จะไดแหตําปุตขึ้นไปเลนเจาเซ็นลุยไฟ ถวายกรม
พระราชวังบวร ฯ หนาพระที่นั่งสุธาศวรรย (พุทธาสวรรย) ครั้นกรมพระราชวังเสด็จฯ กลับเขาใน
พระราชวังแลว จะไดแหตําปุตกลับมาลงเรือขนาน ณ ประตูทาขามไปสงที่กะดีแขก2

เอกสารดังกลาวตรงกับบันทึกลายมือของพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ในรัชกาลที่ 6
บันทึกเรื่องการจัดการแหพิธมี ะหะหร่ําตามหมายรับสั่งไวทงั้ 2 ป ไดกลาววาในปแรกถึงกับตองรื้อ
กําแพงพระนคร วา
ครั้นเมื่อปจอ ฉอศก จุลศักราช ๑๑๗๖ เดือนยี่ ขึ้น ๑๑ ค่ํา เปนปที่ ๕ ในรัชกาลที่ ๒
โปรดเกลาฯ ใหเอาการโมหะหร่ําอันนี้ไปทอดพระเนตรที่นาพระที่นั่งสุทัยสวรรย 3 ทั้งสองกระฎี
ครั้นไดทราบกระแสพระบรมราชโองการแลวฝายทานเจาของกระฎีทั้งสองและสับรุษดวยกันทั้ง
สองขางก็มีความวิตกแลเศราโศกถึงการงานที่จะตองไป แตขัดพระบรมราชโองการมิได ตางคนก็
ตางปรับทุกขดวยกันทั้งสองพวก ครั้นถึงกําหนดวันทั้งสองกระฎี4 ก็ตางจัดแจงคือที่กระฎีบนนั้นคํา
ที่เลาวาไดเอาเรือใหญ ๆ มาขนาบเทียบกันสองลํา แลวก็ยกปนหยา และโตระบัต ลงในเรือขาม
ฝากไปขึ้นที่ทานาวัดพระเชตุพล ฝายกระฎีลางนั้นคําที่เลาวาก็ไดเอาเรือที่ใหญ ๆ เหมือนกัน แลว
2

สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมหมายรับสัง่ ภาคที่ 3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (กรุงเทพฯ : 2528), 94.
3
พระที่นั่งสุทัยสวรรย : พระที่นั่งสุทไธสวรรย ตั้งอยูบนกําแพงเมืองเปนพระที่นั่งทรงไทย
ยอดปราสาท ดานตะวันออกมีพระเฉลียงไมสรางในป พ.ศ. 2492 เปนสีหบัญชรสําหรับเสด็จออก
ใหประชาชนเฝาทูลละอองธุลีพระบาท (กรุงรัตนโกสินทร : 53)
4
สองกระฎี หมายถึง กระฎีบนและกระฎีลาง โดยที่ กระฎีบนหรือกุฎีเจาเซ็น ตั้งอยู
บริเวณปากคลองมอญ ริมแมน้ําเจาพระยา ฝง ธนบุรี ในที่ดนิ พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) สวนกระฎีลา ง ตั้งอยูริมคลองบางกอกใหญ หรือคลอง
บางหลวง เปลี่ยนชื่อเปน กุฎีเจริญพาศนในสมัยรัชกาลที่ 6 หลังทรงสรางสะพานเจริญพาศนใน
บริเวณใกลเคียงกับศาสนสถานแหงนี้ สวนคําวา บน และ ลาง ตอทายชื่อกระฎี คาดวากําหนด
หมายเอาจากตําแหนงของพระราชวังเดิมที่เปนศูนยกลางที่สําคัญในเวลานัน้
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ก็เอาปนหยาและโตระบัตตั้งมาในเรือออกจากคลองบางกอกใหญขามฝากไปขึ้นที่ทาเดียวกัน พอ
พรอมกันแลวทั้งสองฝายก็ไดยกไปตามถนนขางวัดพระเชตุพล เลี้ยวขึ้นถนนนาพระที่นั่งสุทัย
สวรรยหยุดพักอยูดานใตพระที่นั่งทั้งสองกระฎี การที่ยกโตระบัตไปนั้นโปรดเกลาฯ ใหรื้อกําแพง
พระนครดานริมน้ําตรงวัดพระเชตุพล...5

และบันทึกถึงพิธีโมหะหร่ําขามฟาก ครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2358 โดยพระยาจุฬาราชมนตรี
(สัน) ในหนังสือเลมเดิม กลาววา
รุงขึ้นปกุนสัพศกจุลศักราช ๑๑๗๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งวาเมื่อปกลายนั้น
ไดทอดพระเนตรในการโมหะหร่ําครั้งหนึ่งแลวแตไดทอดพระเนตรจําเภาะพระองค ฝายเจานาย
และเจาจิตรเจาจอมผูหญิง ๆ ยังหาไดเห็นไม ปนี้อยากจะดูอิกสักปแตอยาตองใหถึงแกรื้อกําแพง
บานกําแพงเมืองเลย ครั้นไดทราบกระแสรับสั่งดังนั้นแลว ทานเจาของกระฎีทั้งสองก็มีความยินดี
ตางก็มาจัดแจงการงานที่จะตองเอาโมหะหร่ําไปแหถวายตัวอิกดวยกันทั้งสองพวก ในปนี้ตามคํา
ที่เลาวาบรรดาสับรุษทั้งชายหญิงมีความชื่นชมยินดี
หัวหรอตอกระซิบจนถึงแกตัดผมใหมใน
โมหะหร่ํา แตงตัวใหสวยงาม บางพวกที่ไมมีแพรเพราะก็ไปซื้อหามาจากกระฎีจีนแลวร่ําอบให
หอมเปนการประกวดประขันกันอยางเต็มที่ ปราศจากความเศราโศกทั้งสองพวก สวนโตระบัดที่
กระฎีบนก็เปนการพลิกแพลง คือทําเปนกระบอกสรวมเนราแลวตัดเนราใหสั้นลงผูกเชือกโยงไว
สําหรับที่จะลอดประตูกําแพงพระนคร ฝายที่กระฎีลางนั้นก็พลิกแพลงโตระบัดเหมือนกัน คือที่
องคซะดาทําเปนบานพับ ๆ ไดแลวผูกเชือกโยงไวสําหรับจะลอดประตูกําแพงพระนคร ครั้นถึงวัน
กําหนดเดือนอายขึ้น ๑๑ ค่ํา คืน ๑๐ ทั้งสองกระฎีก็ยกปนหยาโตระบัดลงเรือขามฝากไปขึ้นที่ทา
นาวัดพระเชตุพลเหมือนอยางปที่แลวมา...6

หลังจากการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรแลว เมื่อแขกเจาเซ็นมีชุมชนเปนของตนเองและ
มีศาสนสถานของตนเพิ่มขึ้นเปนลําดับ รวมทั้งการไดรับความวางใจจากราชสํานักใหเขามามี
บทบาทหนาที่ราชการฝายกรมทาขวาในตําแหนง ”จุฬาราชมนตรี” ตอเนื่อง ทําใหฐานะภาพของ
ชุมชนแขกเจาเซ็น รวมถึง “พิธีเจาเซ็น” ในเวลานั้นมีความเขมแข็งและเปนปกแผนยิ่งขึ้น
อีกทั้งตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” ที่แขกเจาเซ็นเขารับราชการตอเนื่อง ยังอยูในฐานะของ
การหั ว หน า มุ ส ลิ ม กลุ ม อื่ น ๆ ด ว ย ทํ า ให บ ทบาทการเป น ผู นํ า หรื อ หั ว หน า ชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ของ
5

พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), ตนฉบับลายมือ, ความทรงจําของทานพระยา
จุฬาราชมนตรี [สัน], 43.
6
เรื่องเดียวกัน, 44.
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“จุฬาราชมนตรี” ในสายแขกเจาเซ็นที่ไดรับจากการโปรดเกลาฯ จากพระมหากษัตริย มีบทบาท
เหนือทัศนคติที่แตกตางตอ “พิธีเจาเซ็น” ในชวงเวลานั้น
ชวงที่ 3 พิธีเจาเซ็นใน “พระบรมราชูปถัมภ” (พ.ศ. 2411-2466)
ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที่ 5) ทรง
อุปถัมภ “แขกเจาเซ็น” มากยิ่งกวาที่ชวงเวลาที่ผา นมา โดยเฉพาะในสมัยของพระยาจุฬาราชมนตรี
(สิน) ที่มีความใกลชิดตอราชสํานักรัตนโกสินทร ดวยเพราะ “คุณหญิงกลิน่ ” มารดาของทานเปน
ลูกเรียงพี่เรียงนองกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนีในรัชกาลดังกลาว รวมถึง “เจาจอม
ละมาย” ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ยังเปนบุตรีของ พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน)
ดวย

ภาพที่ 52 ขาราชการเขาเฝาฯ ทีพ่ ระที่นงั่ วิมานเมฆ พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน)
แสดงอัตลักษณการแตงกาย
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ความสัมพันธระหวางราชสํานักสยามกับขุนนางกลุม แขกเจาเซ็นเปนเครือขายที่มีมา
ตั้งแตครั้งกรุงเกา ในสมัยรัตนโกสินทรแขกกลุมนี้จงึ ยังไดรับการอุปถัมภสืบมาโดยเฉพาะในรัชกาล
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 5) ทรงรับพิธีมหะหร่ํา หรือพิธเี จาเซ็นใหอยู
ในพระบรมราชูปถัมภ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จพระราชดําเนินรวมพิธี
ดังกลาวหลายคราว ทัง้ ในการเสด็จฯ แตละครั้งยังพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศหลายพระองค
ตามที่ปรากฏหลักฐานในชุมชนแขกเจาเซ็น ที่กลาวถึงความสัมพันธของ ”พิธีเจาเซ็น” ตอราช
สํานัก บันทึกถึงการเสด็จฯ โดยเรือพระทีน่ ั่งขามฟากจากพระบรมมหาราชวังเขารวมงานพิธีมหะห
ร่ํา หรือพิธีเจาเซ็นอยูห ลายครั้ง

ภาพที่ 53 พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ในรัชกาลที่ 5
ทีม่ า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ครั้งสุดทายในรัชกาลที่ 5 พระองคทรงเสด็จพระราชดําเนินตรงกับป พ.ศ. 2451 ตาม
จดหมายเหตุบันทึกของพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) กลาววา

194

วัน ๒ ๑๑ฯ ๓ ค่ํา กะตั่ล กลางคืน พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิรทอดพระเนตรพิธีโมฮัรดรหรั่ม (ที่กระดียบนเปนครั้งสุดทายของ
รัชกาลที่ ๕ แตครั้งนี้) มีขางในตามเสด็จดวย คือ- สมเด็จพระบรมราชินี ๑ สมเด็จพระบรมราชเทวี
๑ พระนางเจาสุขุมาลมารศรี ๑ สมเด็จพระเจาลูกเธอ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ๑ สมเด็จ
เจาฟาหญิงวไลยอลงกรณ ๑ พระองคเจาหญิง (ลูกเจาจอมออน) ๑ พระอรรคราชา ๑ เจาดารา
รัศมี (พระราชชายา) ๑ เจาจอมมารดาออน ๑ เจาจอมมารดาวาด ๑ เจาจอมมารดาเหม ๑ เจา
จอมมารดาจันทร ๑ เจาจอมมารดาเลื่อน ๑ เจาจอมเอี่ยม ๑ เจาจอมเอิบ ๑ เจาจอมเอื้อน ๑ เจา
จอมแส ๑ เจาจอมเรี่ยม ๑...7

อี ก ด า นหนึ่ ง ของความสั ม พั น ธ ร ะหว า งราชสํ า นั ก ในรั ช กาลพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับชุมชนแขกเจาเซ็นทั้ง “สามกะดี” ทางฝงธนฯ ถูกบันทึกไวถึงขอพิพาทใน
“พิธีเจาเซ็น” ที่เกิดขึ้นระหวางฝายสมเด็จ เจาฟากรมพระจักรพรรดิพงศ พระเจานองยาเธอ ใน
รัชกาลที่ 5 ประทับอยูที่พระราชวังเดิมทางฝงธนฯ กับฝายแขกเจาเซ็น กุฎีปลายนา เรื่อง เจาเทโพ
ดู ห มิ่ น เจ า เซนสาสนา ในหนั ง สื อ ใครเปนใคร ของ พ. อหะหมั ด จุ ฬ า ว า เป น เรื่ อ งราวความ
บาดหมางที่เกิดจากสาเหตุที่ เจาเทโพ จางวางในสมเด็จ เจาฟากรมพระจักรพรรดิพงศ พรอม
ลูกนอง เมาสุรา และเขาไปดูการลุยไฟในพิธีเจาเซ็นที่กุฎีปลายนา กอนจะลบหลูพิธีดังกลาวดวย
การนําเอามันหมูโยนใสเขาไปในกองเพลิงที่แขกเจาเซ็นใชทําพิธีในคืนที่ 7 และโดนฝายแขกเจา
เซ็นรุมประชาทัณฑจนเจ็บหนัก เรื่องดูจะบานปลายจนถึงสมเด็จ เจาฟากรมพระจักรพรรดิพงศ
ใหจับหัวหนาแขกเจาเซ็นที่กุฎีปลายนามาจองจํา และจะพิพากษาความใหถึงขั้น “ทรงรับสั่งให
ถอนเสากะดีย”
ความจากขอพิพาทดังกลาวรอนถึงพระกรรณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดเสด็จฯ ขามฟากจากวังหลวงมาตัดสินความใหแกทั้งสองฝาย ตาม
บันทึกเลมเดียวกันนัน้ วา
...แลวก็ทรงมีพระดํารัสถามแกกรมพระ ฯ วา เรื่องราวอยางไรกันพอกลาง ไปดูหมิ่นเอมามเม
ฮุเซน ฯ จาวของเขา คือ เอาหมูสิ่งที่เขาถือ แลเกลียดชัง ไปโยนเขาในกองไฟพิธีของเขา และ พวก
เขาเห็นเขา เขาจึงไดชกตอยเอาจริงหรือไม ?

7

พ. อหะหมัดจุฬา, ตนฉบับลายมือ, “ใครเปนใคร”, 2474, 283.
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สมเด็จกรมพระ ฯ ก็กราบทูลทรงรับวาจริง !
พระเจาอยูหัวก็รับสั่งวา ก็นั่นมันไปทําอยางนั้น ก็ไปดูหมิ่นสาสนาเขาหรือมิใช ถาปะเปน
สาสนาของเราบาง สิ่งไรที่เรานับถือ ถาพวกเขามาทําดังนั้น เราจะโกรธจะเคืองเขาหรือไม ? ก็อาย
เจาบาวพอกลางมันเมามายไปจนไมเปนคนแลว และไปแกลงเขาอยางนั้น จะไมใหเขาโกรธเคือง
บางอยางไร หรือมันถือวามันเปนเจา เจาอะไรไปเที่ยวขมเหงเขาเลน มันจะใชไดที่ไหน ใครเขาจะนับ
ถือแลกลัวเกรง ถาเราไปดูเขาโดยรักษาเกียรติยศแลว เขาจะมาขมเหงเราไดอยางไร นี่มันจะไมใช
เจาคนแลว จึงไปทําใหเกิดเรื่องมา ใหขายหนามาถึงพอกลางดวย ที่จริงพวกเขาไมผิด ขอใหพอ
กลางคิดดูเสียใหดี พวกแขกพวกนี้มันก็เปนขาแผนดินเหมือนกัน หาวาพวกเขาเปนขบฎตอเรานั้นก็
ยังไมปรากฏอะไร ถาพวกเขามีความผิดจริงแลว เราอาจจะทําโทษพวกเขาได โดยไมมีความขัดของ
อะไร หรือจะไมมีความครหานินทาเราไดเลยเปนอันขาดทีเดียว
เรื่องนีฉ้ ันขอเสียที ขอใหเลิกแลวตอกันไป และอยาใหมีความอาฆาฏตอกันเลยทั้งสองขาง
และใหปลอยตัวสมภารของเขาไป เขาจะไดไปทําพิธีของเขาตอไป อยามากักขังเขาไว บาปมาก ฉัน
ก็เขาใจใน พระคัมภีร กรดรอาน เหมือนกัน “ใครทําผิด พระอั้ลหลาฮ และพระโมฮั่มหมัด พระองคจะ
ทรงลงโทษเอา” ทานรับสั่งตอนนี้แลว ทานก็ทรงพระสรวล8

แมวาขอพิพาทดังกลาวจะไมไดระบุวันเวลาวาเกิดขึ้นในปใดแนชัด
แตนาจะเกิดขึ้น
ในชวงกอนป พ.ศ. 2443 ดวยสมเด็จฯ เจาฟากรมพระจักรพรรดิพงศ ทรงสิ้นพระชนมในรัชกาลที่ 5
ป พ.ศ. 2443 ซึ่งพระองคเปนพระบรมวงศานุวงศที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา โปรดฯ ให
ประทับอยูท ี่พระราชวังเดิมเปนพระองคสดุ ทายจนกระทั่งสิน้ พระชนม
อยางไรก็ดีกรณีขอพิพาทในเรื่องดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ และความ
ผูกพันที่มีอยูอยางใกลชิดของชุมชนแขกเจาเซ็นกับราชสํานักในสัมยรัตนโกสินทร โดยเฉพาะใน
รัชกาลที่ 5 ดังกลาว
ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 6) พระองคยงั คง
รักษาธรรมเนียมพระราชทานเงิน และเทียนสีผงึ้ ใหแกกฎุ ีหลวงตอมา อีกทัง้ พระองคยังเสด็จพระ
กระทั่งธรรมเนียมดังกลาวเริ่มลด
ราชดําเนินมาทอดพระเนตรพิธีเจาเซ็นทีก่ ฎุ ีหลวงเชมเดิม
ความสําคัญลงทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงหลังเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475

8

พ. อหะหมัดจุฬา, ตนฉบับลายมือ, “ใครเปนใคร”, 2474, 283.
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ภาพที่ 54 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จฯ ทอดพระเนตรพิธีเจาเซ็น
ที่กุฎีเจริญพาศน
ที่มา : หนังสือ กุฎีเจริญพาศน9
แมแต ป พ.ศ. 2496 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว (รัชกาลปจจุบนั ) ยังทรงเสด็จพระ
ราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี และพระเจาพี่นางเธอ มาทรงทอดพระเนตรพิธีลยุ ไฟที่กุฎีเจริญพาศนอกี ครั้งหนึง่ ในวันที่ 16
กันยายน พ.ศ. 2496 แมจะเปนเพียง “สวนพระองค” ก็ตาม
การทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรับ “พิธีเจาเซ็น” หรือพิธีมหะหร่ําให
อยูใน “พระบรมราชูปถัมภ” มีผลใหภาพลักษณของพิธดี ังกลาวมาถึง “ความรุงเรืองสูงสุด” นับแต
พิธีกรรมดังกลาวเกิดขึ้นในสังคมไทย
ความสัมพันธกับราชสํานักของ “แขกเจาเซ็น” มีผลตอทัง้ “พิธีเจาเซ็น” และฐานะภาพ
ทางสังคมของแขกกลุมนี้ ซึ่งอยูในบทบาท “ผูนาํ ” ในตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” ตอมุสลิมกลุมอืน่

9

98.

ชาตรี นนทเกษ, กุฎีเจริญพาศน (กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอชั่น จํากัด, 2545),
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แมจะเปน “มุสลิมกลุมใหญ” จนอาจกลาวไดวาการอยูใน “พระบรมราชูปถัมภ” ในชวงเวลานั้น ทํา
ให “แขกเจาเซ็น” กลายเปน “ชนกลุมนอย” ผูมีบทบาทสูงสุดในสังคมมุสลิมเวลานัน้ ดวย
ชวงที่ 4 “แขกเจาเซ็น” หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2475 ขาราชการทหารและพลเรือนระดับกลางจํานวน 99 นาย
ในนามของ “คณะราษฎร” ไดยึดอํานาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูห ัว (รัชกาลที่ 7) โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญการ
ปกครองแผนดิน การยึดอํานาจในวันนัน้ สําเร็จลงภายในเวลาไมกชี่ ั่วโมง และสามารถยึดอํานาจ
การปกครองจบลงใน 4 วัน โดยคณะราษฎรสามารถยึดกุมอํานาจไดโดยสงบเรียบรอย และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัวทรงประนีประนอม ยอมรับการสิ้นสุดของระบบเกากับการ
เริ่มตนระบบใหม (ชาญวิทย เกษตรศิริ, 2535 :15-20)

ภาพที่ 55 พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ในรัชกาลที่ 6
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หลังจากเปลีย่ นแปลงการปกครองสําเร็จ อํานาจของพระมหากษัตริยถูกลดทอนใหอยู
ภายใตรัฐธรรมนูญใหม ชุมชนแขกเจาเซ็นไดรับผลกระทบอยางสูงจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในครั้งนั้น โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยุคสมัยของการสรางชาติให
ทันสมัย ถึงกับมีคําสั่งหามจัด “พิธีเจาเซ็น” โดยเฉพาะ “การควัน่ หัว” ในพิธีกรรมนี้ โดยทางราชการ
หากแตชุมชนแขกเจาเซ็นยังคงแอบทํากันอยาง
อางวาเปนเรื่องนาอับอายชาวญี่ปุนในขณะนัน้
สงบ และกลายเปน ”พิธีตองหาม” สําหรับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะหากเปนเจาหนาที่ของรัฐ
สิ้นสุดจุฬาราชมนตรีแขกเจาเซ็น
ผลที่ตามมาตอชุมชนแขกเจาเซ็นพรอมกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทําใหแขกกลุม
นี้โดยเฉพาะในระดับผูปกครองที่มีสวนกําหนดทิศทางของชุมชนแขกเจาเซ็นในแตละแหงซึ่งเปน
ขาราชการในหลายตําแหนง สูงสุดของตําแหนงขาราชการ “แขกเจาเซ็น” ไดแก “จุฬาราชมนตรี”
“จุฬาราชมนตรี” ไมไดมีบทบาทเฉพาะในหนาที่ราชการเทานั้น บทบาททางสังคมของ
“จุฬาราชมนตรี” ยังเปนเสมือนหัวหนาของมุสลิมทุกกลุม ตําแหนงดังกลาวจึงสัมพันธกับการ
พิ จ ารณาโปรดเกล า ฯ เป น การเฉพาะ ดั ง จะเห็ น ได ว า “จุ ฬ าราชมนตรี ” ตั้ ง แต อ ยุ ธ ยาสื บ มา
จนกระทั่งถึงกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองตอเนื่องมากวา 300 ป จะไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหสืบตอกันลงมาในกลุม “แขกเจาเซ็น” อยางตอเนื่องมาโดยตลอด
ทําเนียบ แสงเงิน นักประวัติศาสตรของชุมชนแขกเจาเซ็น กลาวถึงสภาพสังคมแขกเจา
เซ็นกอนและหลังเปลี่ยนการปกครอง วา
...สําหรับในสังคมแขกเจาเซ็น “จุฬาราชมนตรี” มีฐานะเปนผูนําสูงสุดของสังคม ไมวาจะ
กะดีไหน ๆ ทานก็มีคําสั่งลงไปไดทั้งหมด เพราะจุฬาราชมนตรีเปนฐานันดรศักดิ์ มีชั้นยศนําหนา
ตั้งแตระดับพระและพระยา ในทุกกะดีของแขกเจาเซ็นผูมีบารมีสูงสุดคือ เจาคุณจุฬาฯ เทานั้น...10

ที่สําคัญตําแหนงจุฬาราชมนตรีนี้ พระมหากษัตริยเปนผูทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
แต ง ตั้ ง และ ตํ า แหน ง “จุ ฬ าราชมนตรี ” ทั้ ง หมดที่ มี ม าตั้ ง แต ค รั้ ง กรุ ง เก า จนสื บ มาตลอดกรุ ง
รัตนโกสินทร จนถึงปเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่ขาราชการ “แขกเจาเซ็น” ไดเขารับ
ราชการสืบทอดตอกันลงมาในวงศเครือญาติของตนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร
10

สัมภาษณ ทําเนียบ แสงเงิน, นักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 29
กันยายน 2551.
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กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปรากฏรายนามของบรรดา “จุฬาราชมนตรี” จาก “แขกเจาเซ็น”
ถึง 9 ทาน ดังนี้
จุฬาราชมนตรีในสมัยรัตนโกสินทร
พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว)
พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่)
พระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน)
พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม)
พระยาจุฬาราชมนตรี (นอย)
พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน)
พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน)
พระจุฬาราชมนตรี (เกษม)
พระจุฬาราชมนตรี (สอน)

ในรัชกาลที่ 1
ในรัชกาลที่ 2
ในรัชกาลที่ 2-3
ในรัชกาลที่ 3-4
ในรัชการที่ 4
ในรัชกาลที่ 5
ในรัชกาลที่ 6
ในรัชกาลที่ 5-6
ในรัชกาลที่ 711

หลั ง เปลี่ ย นแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 มี ผ ลให บ รรดาฐานั น ดรศั ก ดิ์ ห มด
ความสําคัญลงตามนัยของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 12 ที่ระบุ วา
ฐานันดรศักดิ์ไมกระทําใหเกิดเอกสิทธิอยางใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตําแหนงเจากรมทาขวา
ซึ่งแตเดิมสังกัดกระทรวงการตางประเทศนั้น ตามบรรดากฎหมายวาดวยระเบียบราชการที่ใชอยูก็
มิไดสงวนตําแหนงนี้ไว เพราะฉะนั้นยอมถือวาตําแหนงนี้เปนอันตกไป ตามนัยของกฎหมายนี้เอง
ทําใหตําแหนงหัวหนาการศาสนาเจาเซ็นควรจะตั้งกันเองตามศาสนานิยม มิใชพระกษัตริยทรง
แตงตั้งอีกตอไป เพราะพระมหากษัตริยในฐานะที่เปนองคอัครศาสนูปถัมภกตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม ควรจะเปนเพียงใหการคุมครองเพื่อเสรีภาพในการเชื่อถือโดยบริสุทธิ์ใจ
และในการประกอบพิธีกรรมตามศาสนา ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินการศาสนาของหมูศา
สนิ ก ชนต า ง ๆ เว น แต จ ะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว ส ว นการที่ จ ะพระราชทานของและเงิ น ตาม
ประเพณีที่ไดเคยทํามานั้นยอมถือวาเปนการกุศลอยางหนึ่งจึงควรพระราชทานตอไป12
11

ชาตรี นนทเกษ, อากาหยีก่ บั กุฎีเจริญพาศน, 33.
12
กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารกองกลางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สร.0201.
78/4. (24 ธันวาคม 2479–29 มีนาคม 2481), “เรื่องเกีย่ วดวยการพิพาทระหวางพวกอิสลามนิกาย
ชีเอต (เจาเซ็น).” (สําเนารายงานการประชุมคณะอภิรัฐมนตรี ครั้งที่ 9/2480 วันที่ 17 มกราคม
2480).
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ภาพที่ 56 พระจุฬาราชมนตรี (เกษม) ในรัชกาลที่ 6-7

ภาพที่ 57 พระจุฬาราชมนตรี (สอน) จุฬาราชมนตรีสุดทาย
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หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในครั้งนั้น พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยจึงไดรับผล
โดยตรง ดวยถูกลดทอนใหอยูภายใตรัฐธรรมนูญเทานั้น ขาราชการและขุนนางตางสิ้นอํานาจและ
บารมีตามไปดวย “จุฬาราชมนตรี” หนึ่งในขาราชการที่เคยมีฐานันดรศักดิ์และยังเคยเปนหัวหนา
ของบรรดามุสลิมกลุมตาง ๆ โดยตําแหนง ก็ไดรับผลกระทบโดยตรง
พระจุ ฬ าราชมนตรี (สอน) จุ ฬ าราชมนตรีสุ ดท า ยของแขกเจ า เซ็น ที่ดํ า รงตํ า แหน ง
ประมุขฝายมุสลิมในชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้น จําตองยุติบทบาทลงโดยสิ้นเชิง ซึ่ง
หมายถึงฐานะภาพทางสังคมบนความเปน “แขกเจาเซ็น” ที่มีอยูในขณะนั้นจบสิ้นลง พรอมกับ
สถานะของ “จุฬาราชมนตรี” ที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทหนาที่ในเวลาตอมา
จาก “พระบรมราชูปถัมภ” สู “ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม”
การปรับโครงสรางสวนบนของสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ. 2475
กลาวไดวาหาไดมีผลตอเฉพาะสถาบันกษัตริยและผูคนในชนชั้นปกครองของสังคมเพียงฝายเดียว
“จุฬาราชมนตรี” กับฐานันดรศักดิ์ที่สิ้นสุดลงพรอมกับการเปนผูนําสูงสุดของสังคมมุสลิม ก็จําตอง
ยุติบทบาทลงดวย
ความเปน “จุฬาราชมนตรี” ของ พระจุฬาราชมนตรี (สอน) ฝายแขกเจาเซ็นคนสุดทาย
ในชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดทํา หนา ที่เ พียงขาราชการตามกฎหมายและออกจาก
ราชการจนจบชีวิตลง อันเปนปลายทางของ “ฐานันดรศักดิ์” และฐานะภาพทางสังคมที่ขาราชการ
ขุ น นาง “แขกเจ า เซ็ น ” ดํ า รงสื บ ทอดต อ มายาวนานภายใต “พระบรมราชู ป ถั ม ภ ” จนนํ า มาสู
“จุฬาราชมนตรี” ในบทบาทใหมใน ป พ.ศ. 2488 ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ “ศาสนูป
ถัมภฝายอิสลาม” เปนผลใหชุมชน “แขกเจาเซ็น” ที่เคยเปน “ชนกลุมนอย” ในสังคมมุสลิม แตมี
บทบาทสูงกวามุสลิมอื่นในสังคมไทย กลายเปน “มุสลิมชายชอบ” ในสังคมมุสลิมและเปน “ชน
ชายขอบ” ในสังคมไทยในเวลาตอมา
“จุฬาราชมนตรี” ฝาย “มุสลิมสุหนี่”
หลังจากนั้นคณะรัฐบาลของนายปรีดี พนมยงค ไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 ซึ่งตรงกับปที่ 12 ในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกลาว คณะรัฐบาลไดแตงตั้งนาย
แชม พรหมยงค (นามเดิม แชม มุสตาฟา หรือ ฮัจญีซําซุดดิน) ผูเปนคนหนุมมุสลิมที่เขารวมกับ
คณะราษฎร สายพลเรือน ใหดํารงตําแหนง “จุฬาราชมนตรี”
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ตอมาในวันที่ 25 สิงหาคม 2490 รัฐบาลไทยโดย พลเรือตรี ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี ไดประกาศใชพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ตรงกับปที่ 2 ในรัชกาล
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลปจจุบัน) ครั้นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 ไดเกิด
รัฐประหารขึ้น จึงทําใหนายแชม พรหมยงค ตองติดตามนายปรีดี พนมยงค เดินทางออกนอก
ประเทศ และรั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม นายกรั ฐ มนตรี ได จั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง
“จุฬาราชมนตรี” ขึ้น ซึ่งนายตวน สุวรรณศาสน ไดรับเลือกตั้งใหเปนจุฬาราชมนตรี
วั น ที่ 14 ธั น วาคม 2491 รั ฐ บาลจอมพล ป. พิ บู ล สงคราม ได ป ระกาศใช พ ระราช
กฤษฎี ก า ว า ดว ยศาสนู ปถั ม ภ ฝา ยอิ ส ลาม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2491 เพื่อ แกไ ขเพิ่ม เติ ม พระราช
กฤษฎีกา วาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 ตรงกับปที่ 3 ในรัชกาลสมเด็จ
พระอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช บทบาทและหนาที่ของจุฬาราชมนตรีจึงเปลี่ยนไปเพียงใหคําปรึกษา
แกกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม และเปนประธาน
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดยตําแหนง
จากนั้นเปนตนมาตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” จึงไมใชตําแหนงที่พระมหากษัตริยทรง
โปรดเกลาฯ อีกตอไป โดยลําดับผูดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีใน “มุสลิมสุหนี่” ไดแก นายแชม
พรหมยงค จุฬาราชมนตรีตามประกาศแตงตั้งโดยรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค นายตวน สุวรรณ
ศาสน โดยการเลือกตั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศเปนคนแรก จนกระทั่ง
นายตวน สุวรรณศาสน ถึงแกกรรม จึงเลือกตั้ง นายประเสริฐ มะหะหมัด ขึ้นดํารงตําแหนงมา
และใช วิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง จนถึ ง นายสวาสดิ์ สุ ม าลยศั ก ดิ์ จุ ฬ าราชมนตรี ค นป จ จุ บั น รวม
จุฬาราชมนตรีใน “มุสลิมสุหนี่” ถึงปจจุบันรวม 4 ทาน
ผลจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบทบาทและฐานะภาพของ “จุฬาราชมนตรี” ดังกลาว
เห็นไดวา จุฬาราชมนตรีจากกลุมแขกเจาเซ็นที่ไดรับการโปรดเกลาฯ จากพระมหากษัตริยที่ทรง
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ตามดุ ล ยพิ นิ จ ของพระองค เ ป น การเฉพาะนั้ น แม ว า จะสามารถนั บ สื บ
ความสั ม พั น ธ ย อ นกลั บ ไปได ถึ ง สมั ย อยุ ธ ยาก็ ต าม หากแต บ ทบาทและฐานะภาพของ
จุฬาราชมนตรีทั้งกอนและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น มีการปรับเปลี่ยนมาเปนลําดับ
“จุฬาราชมนตรี” กอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จึงเปนเพียงหนาที่ราชการที่
มีบทบาทหนาที่ลดนอยลงกวาอดีต หลงเหลือเพียงภาพลักษณตาม “ฐานันดรศักดิ์” เทานั้น และ
เมื่ อ เกิ ด เปลี่ ย นแปลงการปกครองจึ ง ทํ า ใหฐ านั น ดรศั ก ดิ์ นั้ น ต อ งสิ้ น สุ ด ลง จึง ทํ า ให ค วามเป น
“จุฬาราชมนตรี” ของแขกเจาเซ็นที่เคยมีอํานาจและบารมีตอชุมชนของตน เพื่อธํารงความเปน “ชน
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กลุมนอย” ใหดํารงอยูไดทามกลางสังคมมุสลิมหมูมาก ที่มีอํานาจและฐานะภาพใหมกับตําแหนง
“จุฬาราชมนตรี” เขามาแทนที่ความเปน “แขกเจาเซ็น”
การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ “สามกะดี-สี่สุเหรา”
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2486 สถานที่ตั้งกุฎีเจาเซ็น
แหงแรกและรวมถึงอาณาบริเวณใกลเคียงทางฝงธน ฯ กลายเปนพื้นที่ ๆ ทางราชการตองการจะใช
เพื่อขยายหนวยงานราชการมากขึ้น ดังที่ จารุปภา จองมู กลาวใน “กอนและหลัง “ธนบุรี” ถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใชสอยที่ดินทางฝงธนฯ วา
..โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินครั้งใหญที่สุดเมื่อ พ.ศ. 2486 ในสมัย จอมพล ป. พิบูล
สงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ครั้งนั้นที่ดินถูกเวนคืนทั้งสิ้น 89 แปลง 35 ไร 326 ตารางวา กวาด
รวมชุมชนตลาดเกาแกดั้งเดิมที่บานขมิ้น ตลาดวัดอรุณที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ชุมชนมุสลิม
ชีอะหหรือแขกเจาเซ็นกุฎีหลวงที่อยูกันมาตั้งแตตนกรุงรัตนโกสินทร และบานเรือนขุนนางเกาแก
ริมน้ําเจาพระยาจนหมดสิ้น...13

ผลจากประกาศเวนคืนที่ดินของทางราชการในป พ.ศ. 2486 เปนการเปลี่ยนแปลงใน
การถื อ ครองที่ ดิ น ครั้ ง ใหญ สํ า หรั บ พื้ น ที่ ท างฝ ง ธนฯ โดยเฉพาะพื้ น ที่ ๆ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ มิ ติ
ประวัติศาสตรของกรุงธนบุรี ดวยที่ดินดังกลาวอยูในแนวคลองคูเมืองเดิมทางฝงตะวันตกทั้งสิ้น
กุฎีเจาเซ็นหรือกุฎีหลวงแหงแรกของกรุงรัตนโกสินทรบนที่ดินที่ไดรับพระราชทาน รวมถึงชุมชน
แขกเจาเซ็นที่ตั้งชุมชนอยูอาศัยมานานกวา 150 ป จึงมาถึงชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่ไมอาจ
ทัดทานได
ภายหลังการเวนคืนที่ดินกุฎีเจาเซ็นหรือกุฎีหลวงในครั้งนั้น ทางราชการไดจัดสรรที่ดิน
ทดแทนใหดวยการรื้อถอนศาสนสถานเดิมที่ตั้งอยูปากคลองมอญ ไปปลูกสรางใหมบนแนวถนน
พรานนก แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย ทําใหความเปนชุมชน “แขกเจาเซ็น” ที่เคยอาศัยอยู
รวมกันเปนหมูตองกระจายตัวออกไป
ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่ดินใน “สามกะดี-สี่สุเหรา” ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกุฎีหลวงในครั้ง
นั้นเพียงแหงเดียว หากยังรวมถึง “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ที่อยูในที่ดินบริเวณเดียวกัน จําตอง
ยายสถานที่ตั้งเดิมมายังที่ดินแปลงใหมของตนในพื้นที่ใกลเคียงกับกุฎีเจริญพาศน ยานคลองบาง
13

สุดารา สุจฉายา, ธนบุรี, 95.
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หลวง และยังรวมถึงกรณีการเวนคืนที่ดินเพื่อขยายแนวถนนอิสรภาพ กอนหนานั้น (พ.ศ. 2480)
เปนผลใหกุฎีปลายนาหนึ่งในศาสนสถานของแขกกลุมนี้ถูกแนวเวนคืนจนเกือบหมด จําตองขยับ
ขยายยายสถานที่ตั้งกุฎีแหงใหมไปในที่ดินแปลงใกลเคียง จนกลายมาเปนปญหาทับซอนในชุมชน
แขกเจาเซ็นถึงปจจุบัน
ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกายภาพของ “สามกะดี-สี่สุเหรา” ที่เกิดขึ้นในชุมชน
แขกเจาเซ็น หากนับรวมถึงเจตนารมณในป พ.ศ. 2503 ของนายเสนาะ อากาหยี่ ทรัสตีกุฎีเจริญ
พาศนที่มีแนวคิดและความพยายามจะยาย กุฎีเจริญพาศน ไปในที่ดินของหมูบานเศรษฐกิจ ยาน
บางแค เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต หากแตไมประสบความสําเร็จจากความ
คิดเห็นที่แตกตางในหมู “สัปปุรุษ” จึงทําใหปญหาดังกลาวยังไมเกิดขึ้นสําหรับกุฎีเจริญพาศน
หากแตความเปนชุมชน “สัปปุรุษ” ที่เคยอาศัยอยูรายรอบกุฎีแหงนี้ กลับจําตองสูญไป
พรอมกับ “สัปปุรุษ” สวนใหญที่ตางอยูอาศัยในที่ดินเชาของเอกชนซึ่งในเวลาตอมาไดยกเลิกการ
เช า ที่ ดิ น แปลงนั้ น ส ง ผลให กุ ฎี เ จริ ญ พาศน ศาสนสถานหนึ่ ง ในสี่ ข องแขกเจ า เซ็ น เป น เพี ย ง
ศูนยกลางของชุมชนที่ปราศจากภาพความเปนชุมชนเชนอดีตอีกตอไป
ปญหาเรื่องที่ดินที่เกิดขึ้นสําหรับชุมชนแขกเจาเซ็น ซึ่งเคยอาศัยอยูรวมกันเปนชุมชน
ใหญ จากชุมชนเล็ก ๆ ทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” กลับตองแยกยายกระจายตัวไปออกไป ทําให
สภาพสังคม “แขกเจาเซ็น” มีความเปนชุมชนที่ออนลาลงตลอดเวลา ซึ่งสงผลถึงความเขมแข็ง
ความเปนปกแผน รวมถึงเอกภาพใน “พิธีเจาเซ็น” ที่จําเปนตองปรับตัวรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
อยางรอบดาน
ชวงที่ 5 “กาวยาง” ของการเปลี่ยนแปลง “พิธีเจาเซ็น”
กาวสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนแขกเจาเซ็นแหงนี้ในชวง พ.ศ. 24672475 การปรับตัวหลายประการหลายกรณีที่ยังผลตอทิศทางของ “พิธีเจาเซ็น” ทั้งในชวงเวลานั้น
และในอนาคตตอมา
สั ง คมไทยในระยะเวลา 8 ป นี้ อยู ใ นช ว งปลายรั ช กาลที่ 6 ต อ เนื่ อ งจนถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ในรัชกาลที่ 7 เปนเวลาที่บทบาทของขุนนางขาราชการใน
ตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” ไดสิ้นสุดลงพรอมกับเหตุการณของบานเมือง
ชุมชนแขกเจาเซ็นในเวลานั้น พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ในรัชกาลที่ 6 ไดถึงแกกรรมลง
(พ.ศ. 2466) และ พระจุฬาราชมนตรี (เกษม) ผูเปนนองชาย ไดรับการโปรดเกลาฯ ใหเขารับ
ราชการแทน โดยดํารงตําแหนงอยูไดเพียง 3 ปเศษก็ถึงแกกรรม (พ.ศ. 2469) ตอมาหลวงราช
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เศรษฐี (สอน) บุตรชายพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) จึงไดรับโปรดเกลาฯ ใหเลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเปน
พระจุฬาราชมนตรี (สอน) ในรัชกาลที่ 7 และทานนี้ยังเปน “จุฬาราชมนตรี” สุดทายของแขกเจา
เซ็นอีกดวย
นายสงา อหะหมัดจุฬา “คนกวนดี่น”14
ปลายป พ.ศ. 2467 หนึ่งปหลังจากการถึงแกกรรมของพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) นาย
สงา อหะหมัดจุฬา บุตรนายชวง ลูกบานกุฎีหลวง ปากคลองมอญ ไดตัดสินใจออกจาริกเดินทาง
พรอมดวยนายพิน ชาญอุไร และเด็กชายสนั่น (บุตรนายสงา) โดยเรือโดยสาร โดยมีจุดหมายเพื่อ
เปนการเยือนสถานฝงศพอิหมามฮูเซนที่เมืองกัรบะลาอ และเมืองดังกลาวยังเปนศูนยกลางของ
ศาสนาอิสลามนิกายชีอะหในเวลานั้น การเดินทางของนายสงาจึงรวมถึงการแสวงหาความรู และ
การเปดโลกทัศนแกสังคมแขกเจาเซ็นในเมืองไทยเวลานั้น
การเดินทางในครั้งนั้น เปนการตัดสินใจกาวสําคัญสําหรับชุมชนแขกเจาเซ็นในเวลา
ประมาณ 85 ปที่ผานมา ทั้งยังเปน “แนวการคิดใหม” ที่ยังไมเคยมีใครเดินทางไกลเชนนั้นมากอน
นายสงาและคณะใชเวลาทั้งสิ้นประมาณปเศษ เดินทางกลับมาถึงพรอมกับการจุดกระแสการ
เปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในสังคม “แขกเจาเซ็น” ทั้งการแสวงหาความรูใหม โดยทานไดนําความรู
รวมทั้งตํารับตําราเขามาสูสังคมแขกเจาเซ็นในเมืองไทย รวมถึงการจุดประกายความคิดและจัด
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ หม ๆ ต อ พิ ธี เ จ า เซ็น ในสั ง คมไทยจากประสบการณ จ ริง นํ า มาซึ่ ง กระแสการ
เปลี่ยนแปลงตอระเบียบปฏิบัติในพิธีเจาเซ็นของสังคมไทย เชน การปฏิเสธรูปแบบการ “ควั่นหัว”
หรือ “การกรีดศีรษะ” อันเปนจารีตที่ถูกปฏิบัติตอเนื่องกันมาอยางยาวนานในสังคม “สามกะดี”
ของแขกเจาเซ็น จนกอใหเกิดทั้งกระแสตอบรับและกระแสตานอยางรุนแรงในชวงเวลานั้น
การปรับตัวครั้งสําคัญของ “พิธีเจาเซ็น” เกิดขึ้นและสงผลตอจารีตในพิธีกรรม จน
กลายเปนกระบวนความคิดของคนรุนใหมที่เปน “หัวกาวหนา” ของสังคมแขกเจาเซ็นในเวลาตอมา
ในทางกลับกันแนวคิดแบบกาวหนาตอ “พิธีเจาเซ็น” ของ นายสงา อหะหมัดจุฬา กลับถูกมองจาก

14

ดี่น : หมายถึง แนวทางของศาสนา มาจากภาษาอาหรับ เชน ดี่นอิสลาม คือ แนวทาง
ของศาสนาอิสลาม คําวา “คนกวนดี่น” เปนคําดูถกู เหยียดหยาม หมายถึง ผูท ที่ ําใหแนวทางของ
ศาสนาอิสลามเสื่อมเสีย
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คนรวมวัฒนธรรมในเวลานั้นวา เปนกลุมที่กอใหเกิดความขัดแยง และทําใหสังคมแขกเจาเซ็น
แตกแยก รวมถึงยังทําใหพิธีเจาเซ็นที่ดําเนินมาชานานขาดเอกภาพในพิธีกรรม

ภาพที่ 58 “นายสงา คนกวนดี่น” และ “ครูทองหยิบ” หัวกาวหนาของชุมชนในอดีต
นายสงา และกลุมลูกศิษยลูกหาที่เชื่อถือและปฏิบัติตาม ไดแยกตัวออกมาเพื่อดําเนิน
พิธีกรรมนั้นในแนวคิดใหม จนทําใหผูคนสวนหนึ่งในชุมชนปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง และกลาว
ประณามนายสงา และคณะวาเปน “คนกวนดี่น” ดังที่ เพิ่ม อหะหมัดจุฬา บันทึกไวใน ใครเปนใคร
ถึงมุมมองของสังคมในเวลานั้น วา
ทาน ๓ คน ที่ออกไปกั้รดรบะลา ฯ นี้ กลับเขามาแลว ก็หาประโยชนมิไดเลย กลับมาทํา
ใหดี่นปนปวนเปนจลาจลหมด และทั้งละทิ้งประเพณี แล เปลี่ยนแบบแผนของโบราณเสียจนหมด
สิ้น ก็คืออะไร ? ก็คือ เขาเหยียบหัวปูแลบิดาของเขาเองนั่นแหละ ! เทวดาจึงไมคุมครอง นายสงา
กลับเขามาจากกั้รดรบะลา ฯ พอมาทําใหดี่นเปนจลาจล ซะฟนซะฝา15 ไดสักหนอย ก็เกิดเปนโรค

15

ซะฟน ซะฝา : หมายถึง พวกสติไมสมประกอบ
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พระเจาลงโทษ (ที่เรียกวา ถูกหลัด) อยาง อะหราบดุนหยา16 ใหเห็นประจักษตาโลกจนตายฉะนี้
แล17

หลังจากกลับมา นายสงาไดนําแนวคิดใหม ๆ ที่ไดจากการเดินทางเขามาเผยแพรใหกับ
ลูกบานในชุมชนแขกเจาเซ็นจนไดรับการตอบรับเปนลําดับ แตกลับยิ่งทําใหเกิดชองวางมากขึ้น
ระหวางแนวคิดของคนทั้ง 2 กลุม เปนชนวนของความคิดที่แตกตางในระหวางกัน แตหลังจากนั้น
ไมนาน นายสงา ก็จบชีวิตลงในกลางป พ.ศ. 2473 ดวยอายุเพียง 33 ป ทามกลางเสียงตําหนิติฉิน
ของสังคมแขกเจาเซ็นตามแนวคิดเกาแบบอนุรักษนิยมถึงพฤติกรรมการเปน “คนกวนดี่น” นํามา
ซึ่งการถูกพระเจาลงโทษในที่สุด
“กัฟฟาหนี่สั้น-กัฟฟาหนี่ยาว” ใน “พิธีเจาเซ็น”
หลังจากนายสงา อหะหมัดจุฬา ไดนําความรูที่ไดจากประสบการณการเดินทางมา
เผยแพรแกชุมชน โดยใหความสําคัญตอสิ่งที่เปนศาสนบัญญัติที่มุสลิมรูจักใน “หลักศรัทธา” และ
“หลักปฏิบัติ” ควบคูไปกับความสําคัญของพิธีกรรมในรูปแบบเดิมของสังคม
นายสงาไดใหความรูและเปลี่ยนทัศนคติของสังคมในเวลานั้น ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ
“พิธีเจาเซ็น” คือ ปฏิเสธการ “ควั่นหัว” หรือ “กรีดศีรษะ” ในพิธีดังกลาว อันเปนขั้นตอนที่สําคัญใน
วันสุดทายของพิธี แนวคิดของนายสงาเรื่องการปฏิเสธการ “ควั่นหัว” ในพิธีเจาเซ็นเวลานั้น ไดรับ
การตอตานจากกลุมผูปกครองของกะดี โดยเฉพาะ กุฎีหลวง หรือกะดีบน ซึ่งอํานาจศูนยกลางอยูท ี่
”เจาคุณ” หรือ “จุฬาราชมนตรี”
ป พ.ศ. 2469 ปแรกที่เกิดความขัดแยงในเรื่องดังกลาว เกิดขึ้นหลังพระจุฬาราชมนตรี
(เกษม) ถึงแกอนิจกรรม และตอมาในปถัดมา พ.ศ. 2470 หลวงราชเศรษฐี (สอน) เปนหัวหนากุฎี
ในเวลานั้น อีกทั้งยังไมไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปน “จุฬาราชมนตรี”
หลวงราชเศรษฐี (สอน) ไดปรึกษาหารือในหมูเครือญาติ และผูอาวุโสของชุมชน โดย
ขอรองใหลูกบานทุกกลุม รวมทั้งกลุมของนายสงา อหะหมัดจุฬา ใหรักษาระเบียบรวมกันในการ
เขารวมพิธีเจาเซ็น โดยเฉพาะการใชผากัฟฟาหนี่ขนาดเดียวกันในวันสุดทายของพิธีเจาเซ็น ขณะที่
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นายสง า ได ใหกลุ มลูกศิษ ยของตนใชผากัฟฟาหนี่ขนาดยาว เพื่อแสดงความตางวา การสวม
ผากัฟฟาหนี่ขนาดยาวในพิธีเจาเซ็นหมายถึงกลุมที่ปฏิเสธ “การควั่นหัว”
ทายที่สุด นํามาซึ่งขอขัดแยงระหวางกลุม “กัฟฟาหนี่สั้น” และกลุม“กัฟฟาหนี่ยาว” ใน
ชุมชนแขกเจาเซ็นที่กุฎีหลวง และปฏิบัติสืบตอมาแมเมื่อนายสงาจบชีวิตลงไปแลวก็ตาม ดังที่ เพิ่ม
อหะหมัดจุฬา บันทึกถึงขอขัดแยงดังกลาวใน ใครเปนใคร ป พ.ศ. 2474 หลังจากที่นายสงาถึงแก
กรรม โดยระบุนาม “แขกเจาเซ็น” ลูกบาน กุฎีหลวง กลุมแรกที่ปฏิเสธการ “ควั่นหัว” วา
อนึ่งในปนี้ ลูกศิษยนายงา อหะหมัดจุฬา แล นายพิน ชาญอุไร ไมขวั้นศีศะ นับ ๑ แต
นายเชย เมนาคม นายหวาน อหะหมัดจุฬา นายสมบุญ อหะหมัดจุฬา (ตัวนายพิน ชาญอุไร
ดวย) นายพลาด ถมประเสริฐ นายทับ ถมประเสริฐ นายเลียบ ถมประเสริฐ (ลูกของนองสาว
นายพินอีก ๑ หรือ ๒ คน ขาพเจาก็จําชื่อไมได) กับคนอื่น ๆ ดวยถึง ๑๒ หรื ๑๓ คนแลว (ทาน
พวกนี้ คงจะไดไปเห็นกันวันอาคะรัดซระหมาน เปนแน ไมตองสงสัย) 18

ข อ ขั ด แย ง ในชุ ม ชนจากแนวคิ ด ของ “คนกวนดี่ น ” อย า งนายสง า อหะหมั ด จุ ฬ า
กลายเปนจุดเริ่มตนของการศึกษาหาความรู มีการจัดตั้งโรงเรียนผดุงธรรมอิสลามขึ้นเปนครั้งแรก
ในเวลาตอมา (พ.ศ. 2479) และพัฒนามาเปน “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ในป พ.ศ. 2582 ศาสน
สถานของชุมชนแขกเจาเซ็นใน “สามกะดี-สี่สุเหรา” หนึ่งเดียวที่รักษารูปแบบ “พิธีเจาเซ็น” โดย
ปฏิเสธ “การควั่นหัว” ตามกระแส “คนกวนดี่น” จนถึงปจจุบัน
ชวงที่ 6 “ครูทองหยิบ ยวงมณี” เจาสํานักตําราและแหลงความรู
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 กลาวไดวาเปนเพียง “ฟางเสนสุดทาย
บนหลังอูฐ” ที่ทําใหภาพจริงของความเปนชุมชน “แขกเจาเซ็น” ปรากฏชัด ความเปน “ชนกลุม
นอย” ของแขกกลุมนี้ไมไดเปนเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทรเทานั้น หากแตเปนความจริงมากอนหนา
นั้น ที่ดํารงความเปน “ชนกลุมนอย” มาอยางตอเนื่อง
การปรับตัวภายในชุมชนแขกเจาเซ็นจึงไมไดเกิดขึ้นหลัง พ.ศ. 2475 เทานั้น กระแสการ
เปลี่ยนแปลงและการปรับตัวมีมาเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะในยางกาวสําคัญของการเปดโลกทัศน
สังคมในป พ.ศ. 2467 ที่คณะของนายสงา อหะหมัดจุฬา “คนกวนดี่น” ไดออกเดินทางจนหลัง
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กลับมาไดเกิดกระแสการปรับตัวครั้งสําคัญในชุมชนขึ้น โดยเฉพาะการตื่นตัวในดานความรูของ
สังคมในเวลานั้น
อยางไรก็ดี การเคลื่อนไหวในสังคมแขกเจาเซ็นจากกระแสดังกลาวหาไดสิ้นสุดลงไป
พรอมกับชีวิตของ “คนกวนดี่น”
ความคิดความขัดแยงของสังคมที่เกิดขึ้นกับ “พิธีเจาเซ็น” เรื่อง “การควั่นหัว” ทําใหคน
กลุมใหญของชุมชนยังคงเปน “กลุมอนุรักษ” และสวนหนึ่งที่เปน “คนกวนดี่น” กลายเปน “หัว
กาวหนา” นั้น นายทองหยิบ ยวงมณี หรือ “ครูทองหยิบ” ลูกบานลาง “สัปปุรุษ” กุฎเี จริญพาศน ผู
มีทั้งพื้นฐานการศึกษาและหนาที่ราชการที่มั่นคง ทั้งยังเปนคนรวมรุนกับนายสงา อหะหมัดจุฬา
ไดตัดสินใจเลือกอยูในกลุม “หัวกาวหนา” ของสังคม ทั้งยังพยายามรวมผลักดันสังคม “แขกเจา
เซ็น” ในขณะนั้นใหดําเนินไปในทิศทางที่กาวหนาตามกระแสอยางเต็มกําลัง ตามที่ ชีวประวัตินาย
ทองหยิบ ยวงมณี กลาวถึง วา
...ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๗๐ ก็ไดมีผูปฏิบัติในพิธีกรรมเปน ๒ กลุม คือกลุมหนึ่งกรีดศีรษะ
ตามเดิม กับอีกกลุมหนึ่งไมกรีดฯ ตามวิทยาการแผนใหม แตก็ไดปฏิบัติพิธีกรรมอยูในสถานที่
แหงเดียวกัน (กุฎีเจริญพาศน) นายทองหยิบเปนผูที่รักษามารยาทและความสงบเรียบรอย ไดอยู
ในกลุมไมไดกรีดศีรษะดวย จึงไดสละสิทธิ์ตาง ๆ ที่มีอยูนั้นเพื่อมารยาทใหแกผูปกครองกุฎีเจริญ
พาศน กลุมที่ไมไดกรีดฯ รวมกันมี เชน นายพิน, นายเชิญ และญาติพี่นองอีกหลายทานไดถูกเชื้อ
เชิญใหเขารวมประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมขึ้นที่บานนางผัน ชวงแสงอุทัย ณ ปากคลอง
มอญ19

จากแนวคิดแบบ “หัวกาวหนา” ของ “ครูทองหยิบ” เริ่มเปนรูปธรรมขึ้น ดวยการผลิต
ตําราความรูสําหรับชุมชนแขกเจาเซ็นในแบบภาษาไทย โดยเนนตําราความรูที่เกี่ยวกับศาสนา
อิสลามนิกายชีอะหขึ้นเปนครั้งแรก ทําใหความเขาใจในศาสนาอิสลามเปนสิ่งที่ผูคนทั่วไปสามารถ
เขาถึงได โดยหนังสือ เตือนเพื่อนลัทธิชีอะห ที่ “ครูทองหยิบ” พิมพขึ้นในป พ.ศ. 2478 เปนหนังสือ
เลมแรกที่พิมพขึ้นเพื่อใหความรูพื้นฐานในศาสนาแกผูรวมศรัทธาในแนวทางอิสลามนิกายชีอะหใน
ชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในเวลานั้น
ในปเดียวกัน “ครูทองหยิบ” ยังไดพิมพตําราความรูออกมาอีกหลายเลม เชน หนังสือ
ทิพยโอสถบํารุงจิตร อิสลามลัทธิชีอะห และตําราการอรรถาธิบายความคัมภีรอัลกุรอานออกมาถึง
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2 เลม คือ หนังสือ ตัฟซิร.ฮักกุลยะกิน เลมที่ 1 และ หนังสือ ตัฟซิร.ฮักกุลยะกิน เลมที่ 2 เรื่อง โค
วิเศษ ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เลม เปนการทําความเขาใจเนื้อหาพระคัมภีรอัลกุรอาน โดยความรวมมือกับ
นักวิชาการมุสลิมจากภายนอกในการถายทอดความรู และการแปลจากเอกสารตางประเทศ
ป พ.ศ. 2479 ท า นได ร ว มมื อ กั บ ท า นเพ็ ง เมนาคม เพื่ อ ก อ ตั้ ง “โรงเรี ย นผดุ ง ธรรม
อิสลาม” พรอมกับพิมพหนังสือ ที่ระลึกเนื่องในงานเปดโรงเรียน “ผดุงธรรมอิสลาม” เปนตํารา
ความรูพื้นฐานความศรัทธาของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห โดยใหความรูในรูปแบบคําสอนคํา
โคลง เชนวา
...อิสลามอันเปนนามสาสนา
ที่เรามามอบถวายทั้งกายจิตต
แบงจําแนกแยกคณะเปนชนิด
บําเพ็ญกิจสองนิกายหมายสําคัญ
คือนิกายเรียก “สุหนี่” นี่ชื่อหนึ่ง
กับนามซึ่งเรียก “ชี่อา” ปรากฏมั่น
ที่ฝายเราเขาอยูนี่ทุกวี่วัน
ยอมแยงกันกับสุหนี่มีเงื่อนเคา...20

ป พ.ศ. 2481 “ครูทองหยิบ” ไดพิมพหนังสือ คูมือและระเบียบแบบอิสลามนิกายชีอะฮฺ
พ.ศ. 2481 เปนตําราคูมือปฏิบัติและพื้นฐานศรัทธา เลมสําคัญที่ในชุมชนแขกเจาเซ็นเรียกหนังสือ
เลมดังกลาววา “หนังสือเลมขาว” และใชเปนหนังสือคูมือทําความเขาใจในหลักศรัทธาและหลัก
ปฏิบัติตนการเปน “แขกเจาเซ็น” หรือ “มุสลิมชีอะห” ตอมาไมนอยกวา 40 ป
นอกจากการผลิตตําราที่สําคัญหลายเลมดังกลาวแลว “ครูทองหยิบ” ยังรวมตั้ง “สุเหรา
ผดุงธรรมอิสลาม” เพื่อมุงปรับปรุงสังคม “แขกเจาเซ็น” ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น โดยทานไดเขารับ
เปนหัวหนา (อิหมาม) ทานแรก
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ดวยความรู และความสามารถที่สังคมมุสลิมใหการยอมรับไมเฉพาะแตในสังคม “แขก
เจาเซ็น” เทานั้น มีสวนสําคัญที่ทําใหป พ.ศ. 2488 ทานไดรับการแตงตั้งใหเปน “กรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย”
“ครูทองหยิบ” ถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2504 เรื่องราวของทานทําใหภาพของสังคม “แขก
เจาเซ็น” ที่กลาววาเปนเพียง “ชนกลุมนอย” ในสังคมมุสลิม กลับไดรับการยอมรับในสังคมมุสลิม
กลุมใหญทั้งทางดานความรูในศาสนา และฐานะภาพสังคมที่ “ครูทองหยิบ” ไดแสดงพื้นที่ตัวตน
ของ “แขกเจาเซ็น” ใหเปนที่ยอมรับไดในเวลานั้น
ตอมาในป พ.ศ. 2506 แนวคิดการทํางานแบบ “หัวกาวหนา” ไดรับการสานตอมาสู
“แขกเจาเซ็น” รุนหลังที่นําโดย นายไพโรจน อหะหมัดจุฬา และคณะที่กาวสูความเปนสากลของ
“แขกเจ า เซ็ น ” ไปสู โ ลกทั ศ น ใ หม ใ นนาม “ศู น ย ก ลางชี อะ อิ ส ลามิ ก แห ง ประเทศไทย” มุ ง สร า ง
เครือขายกับองคกรมุสลิมชีอะหในอีกหลายประเทศทั้งยุโรปและเอเชีย ผานวารสาร อักบัร อัล
ชีอะห ทําใหความเปน “แขกเจาเซ็น” ถูกแทนที่ดวยนิยามใหมในการเปน “มุสลิมนิกายชีอะห” ใน
สังคมมุสลิมที่เปนสากล
ชวงที่ 7 “ศูนยสงเสริมการศึกษาศาสนาอิสลาม (ศศอ.)”
ชุมชนแขกเจาเซ็นในชวงเวลากอนและหลังป พ.ศ. 2520 มีกระบวนการเคลื่อนไหว
ภายในสังคมตอเนื่องมาเปนลําดับในเรื่องการศึกษาและความรู ซึ่งแตกตางจากที่ผานมาที่ความรู
ถู ก จํ า กั ด อยู ใ นวงแคบเฉพาะกลุ ม บุ ค คล กลายเป น การเป ด กว า งสู ส ารธารณะ เดิ ม ที่
“จุฬาราชมนตรี” หรือ “เจาคุณ” ของลูกบานทําหนาที่เปนทั้งประมุขสูงสุดที่ใหความรู รวมทั้งการชี้
ขาดตัดสินขอขัดแยงทั้งดานสังคมและศาสนา ตอมาที่ความรูเปนสิ่งที่ลูกบานสามารถเขาถึงได
มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อองคกรในสังคมแขกเจาเซ็นขยายตัวออกไปพรอม ๆ กับศูนยอํานาจของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
ประมาณป พ.ศ. 2517 สังคมแขกเจาเซ็นจึงไดเปดเวทีสาธารณะที่เรียกวา มัจริญ21 เกิด
กระบวนการสังคมรูปแบบใหมในการรวมหาความรู แลกเปลี่ยนทัศนะและมุมมองในปญหาตาง ๆ
ของสังคมขณะนั้นแบบที่ไมเปนทางการ และหาความคิดสรุปรวบยอดจากบรรดา “ผูรู” ภายใน
ชุมชน หรือแมแตจากภายนอกชุมชนก็ตาม กระบวนการ “มัจริญ” เปนทางออกสําหรับปญหา
ศาสนาของสังคมในชวงเวลาที่สังคมขาดผูที่สามารถใหความกระจางในเรื่องนั้นได
21
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จาก “มัจริญ” ที่เปนเพียงการรวมตัวเพื่อแสวงหาความรูในรูปแบบองคกรไมเปนทางการ
นํามาสูการรวมกลุมจากทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” เพื่อการทํางานรวมกันในรูปแบบองคกร “กึ่ง
ทางการ” มีการจัดองคกรเปนรูปธรรมเพื่อดําเนินงานมีวัตถุประสงคในเรื่องการศึกษามิติศาสนา
ของชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในนาม “ศูนยสงเสริมการศึกษาศาสนาอิสลาม (ศศอ.)”
ป พ.ศ. 2519 ความรวมมือภายในสังคมแขกเจาเซ็นตอองคกรดังกลาว ไดผลักดันการ
ผลิตตํ า ราความรู ที่เ กี่ ย วกั บ หลั ก การดํ า เนิน ชีวิต ของมุ สลิม นิ ก ายชีอะห สํา หรั บคนรุ น ใหมเ ป น
รูปธรรมในชื่อ ประทีปนําทาง พรอมกับความพยายามที่จะสรางองคความรูดานศาสนาใหเกิดขึ้น
ใหมแกสังคมคนรุนใหม โดย “ศูนยสงเสริมการศึกษาศาสนาอิสลาม (ศศอ.)” สรางเครือขาย
การศึกษาขามพรมแดนเปนรูปธรรมในปเดียวกันนี้ ดวยการสง “นักเรียนศาสนา” คณะแรกที่
ประกอบดวย นายธเนศ ชวงพิชิต นายสายชิต สุวกูล นายสุรพล พุมภักดี และนายวรพงษ
ลี้เจริญ เพื่อเดินทางไปศึกษาตอยังเมืองกุม ประเทศอิหราน ศูนยกลางศาสนาอิสลามนิกายชีอะหที่
สําคัญในขณะนั้น
ธเนศ ชวงพิชิต22 หนึ่งใน “นักเรียนศาสนา” ชุดแรกของสังคมแขกเจาเซ็นที่เลาใหฟงถึง
การเดินทางไปศึกษาในเวลานั้น วา เปนการกาวกระโดดครั้งสําคัญ เพราะกอนหนานี้สังคมยังไม
เคยมีการสงหรือเดินทางไป ทั้งยังไปเพื่อศึกษาทางดานศาสนาอิสลามโดยตรง คณะนักเรียน
ศาสนาในชุดแรกที่เดินทางไปยังขาดความพรอมทั้งในเรื่องภาษา และการปรับตัวในสังคมใหม แต
สิ่งที่ ธเนศ เห็นวาเปนการตัดสินใจที่ถูกตองที่สุดสําหรับการเดินทางในครั้งนั้น อยูที่การไดมา
สัมผัสกับสังคมมุสลิมนิกายชีอะหที่เปนแมแบบของ “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทยโดยตรง
อีกประการหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสมสําหรับชวงเวลาที่เดินทางไปในเวลานั้น คงเปนเพราะ
ไดเ ดินทางมาถึงในป พ.ศ. 2519 กอน “การปฏิวัติอิสลาม” จะเกิดขึ้น ทํา ใหคณะของผูที่รว ม
เดินทางมาศึกษาอยูระหวางกําลังศึกษานั้น ไดเขาใจถึงพัฒนาการทางสังคมในประเทศอิหราน
และยังไดเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสังคมมุสลิมที่นั่น ซึ่งในเวลาตอมาสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมมุสลิมหลายแหงทั่วโลก รวมถึงในสังคมไทย
และหากเปนการเดินทางมาศึกษาหลังจาก “การปฏิวัติอิสลาม” แลว ยอมหมายถึงวา
คณะนักเรียนศาสนาจากเมืองไทยที่ถูกสงใหไปศึกษาศาสนาอิสลามในเวลานั้น เปนผลพวงจาก
กระแสการปฏิวัติที่เกิดขึ้นแทน
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กุมภาพันธ 2552.
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หลังจากการเดินทางไปของคณะ “นักเรียนศาสนา” จากเมืองไทย ประมาณ 3 ปตอมา
ก็เกิด “การปฏิวัติอิสลาม” ขึ้นในประเทศอิหราน และเปลี่ยนชื่อประเทศเปน สาธารณรัฐอิสลาม
แหงอิหราน จากนั้นจึงเกิดกระแสการเดินทางไปศึกษาศาสนากันในประเทศอิหรานกันอยางมาก
ในสังคม “แขกเจาเซ็น”
ชวงที่ 8 การเปลี่ยนแปลงแบบ “กาวกระโดด” ในสังคมไทย
ปลายป พ.ศ. 2521 ขาวตางประเทศรายงานถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในโลกมุสลิม
โดยมีกระบวนการนักศึกษาและประชาชนชาวอิหรานจํานวนมาก ลุกฮือขึ้นตอตานการปกครอง
เผด็จการโดยรัฐบาลของกษัตริย ชาห แหงราชวงศปาเลวี
การเคลื่อนไหวเพื่อตอสูและเรียกรองความเปนธรรมของชาวอิหรานในครั้งนั้น นักศึกษา
ที่เ ปนแกนนําในการเคลื่ อนไหวไดรับการสนับสนุนจากกลุ ม นักปราชญ ของศาสนาอิสลามใน
ประเทศ กระบวนการตอสูภาคประชาชนกอตัวเปนจลาจลขึ้นกลางกรุงเตหะราน และขยายวงไป
ทั่วประเทศ จนวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2522 การตอสูของประชาชนเปนฝายไดรับชัยชนะ
โดยโคนลมกษัตริยชาห ปาเลวีไดเปนผลสําเร็จ
จากชัยชนะของประชาชนชาวอิหรานในวันนั้น ประชาชนตางเรียกรองใหอยาตุลลอฮ
รุฮุลลอฮ โคมัยนี ประมุขของนักปราชญศาสนาอิสลามฝายชีอะห ที่ถูกกษัตริยชาห เนรเทศและลี้
ภัย อยู ใ นประเทศฝรั่ ง เศส ให เ ดิ น ทางกลั บ สู ม าตุ ภู มิ เ พื่ อ เป น ผูนํ า ในการสถาปนารู ป แบบการ
ปกครองของประเทศขึ้นใหม
หลั ง จาก อยาตุ ล ลอฮ รุ ฮุ ล ลอฮ โคมั ย นี เดิ น ทางกลั บ และได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ประชาชนจํา นวนมากใหเ ป น ผู นํ า ทางจิ ตวิญ ญาณของประชาชนชาวอิห ร า นขณะนั้ น และได
สถาปนาประเทศขึ้นเปน “สาธารณรัฐอิสลาม” โดยนําคัมภีรอัลกุรอานในศาสนามาเปนตนแบบ
ของการรางรัฐธรรมนูญขึ้นปกครองประเทศ
ทามกลางสายตาจากนานาประเทศจํานวนไมนอยที่เฝาดูความเปนไปของ “สาธารณรัฐ
อิสลาม” ที่เกิดขึ้น ขณะที่ประเทศในโลกมุสลิมจํานวนไมนอยที่ใหการสนับสนุนและบางประเทศ
กลับมีทาทีตางไป ความเปน “สาธารณรัฐอิสลาม” ที่เกิดขึ้นในประเทศอิหรานไดรับการสถาปนา
บนความเปนรัฐอิสลาม แนวทางฝายชีอะห เปนผูกอตั้งขึ้น
หลังจัดตั้ง “สาธารณรัฐอิสลาม” สําเร็จ อยาตุลลอฮ รุฮุลลอฮ โคมัยนี ประกาศนโยบาย
ของชาติดวยคําขวัญ วา “ไมมีตะวันออก ไมมีตะวันตก มีแตอิสลาม” และ “ไมมีสุนหนี่ ไมมีชีอะห
มีแตอิสลาม” คําขวัญดังกลาว กลายเปนพันธกิจที่รัฐบาลของสาธารณรัฐอิสลาม แหงอิหราน

214

ประกาศและนําไปสูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมในเวลาตอ ๆ มาจนกระทั่งวันเวลาผานไปครบป
ที่ 30 ในป พ.ศ. 2552
สามทศวรรษหลังการปฏิวัติอิสลาม สังคมมุสลิมในเมืองไทยไมอาจปฏิเสธกระแสการ
ปรับตัวที่เกิดขึ้นจากการ “ปฏิวัติอิสลาม” แมจะเปนปจจัยภายนอกแตกลับมีผลตอสังคมมุสลิมใน
เมืองไทยอยูไมนอยเชนกัน โดยเฉพาะตอสังคม “แขกเจาเซ็น” ในเมืองไทยเกิดการปรับตัวแบบ
“กาวกระโดด” ทั้งจากการเปน “มุสลิมชายขอบ” “มุสลิมกลุมนอย” รวมถึงในมิติของพื้นที่ซึ่งใน
เวลาตอมาที่ไมไดถูกจํากัดอยูเพียง “สามกะดี-สี่สุเหรา” อีกตอไป รวมถึงทัศนคติในดานตาง ๆ ของ
การเปน “แขกเจาเซ็น” ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเชนกัน
การขยายตัวในสังคมมุสลิม
กระแสตื่นตัวที่เกิดขึ้นในหมูมุสลิมสุหนี่หรือสังคมมุสลิมในวงกวาง เพื่อแสวงหาความรู
สรางความเขาใจอิสลามในมุมที่แตกตางระหวางนิกายสุหนี่และชีอะห การผลิตตําราวิชาการ
อิสลามในสาขาที่แตกตางมากยิ่งขึ้น
มุสลิมฝายสุหนี่จํานวนไมนอย ในแวดวงวิชาการ ที่เคยมีปฏิสัมพันธกับสังคมแขกเจา
เซ็นมากอนนั้น และรวมถึงไดเคยมีโอกาสเดินทางไปเรียนรูและสัมผัสกับประเทศอิหรานชวงหลัง
ปฏิ วั ติ อิ ส ลาม ได ป รั บ เปลี่ ย นทั ศ นะต อ มุ ส ลิ ม นิ ก ายชี อ ะห ใ นเมื อ งไทย และส ว นหนึ่ ง เปลี่ ย น
อุดมการณหรือหลักศรัทธาเดิมของตน จากความเปน “มุสลิมสุหนี่” มาสูแนวทาง “มุสลิมชีอะห”
ซึ่งสังคมแขกเจาเซ็น เรียกมุสลิมกลุมนี้ วา “พี่นองใหม”
ความเปน “พี่นองใหม” ในสังคมมุสลิมชีอะหเกิดขึ้นหลังการปฏิวัติอิสลาม อัตราการ
กระจายความเปน “ชีอะหใหม” เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ปจจุบันมีชุมชนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปในสังคม
มุสลิมในภาคใตหลายจังหวัด อาทิ ตรัง ยะลา สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง ตามที่ เชค ชารีฟ
นั ก เรี ย นศาสนาที่ เ ปลี่ ย นหลั ก ศรั ท ธามาเปน “พี่นอ งใหม” และมีโ อกาสเดิน ทางไปศึก ษาดา น
ศาสนาและปรัชญาตอในประเทศอิหร าน กลาวถึงชุมชนชีอะหที่ขยายตัวในกรุงเทพมหานคร
หลายแหง เชน มัสยิดอิมามอะลี (อ.) แขวงทุงครุ เขตทุงครุ ดารุลกุรอาน ถนนเทอดไทย สวนพลู
เขตธนบุรี บางแหงมีการรวมตัวกันเปนองคกรการทํางานที่เขมแข็ง ผลิตตําราวิชาการออกมา
เผยแพรอีกดวย อยางสถาบันวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ทั้งยังมี
มัสยิดในจังหวัดใกลเคียงเปนมัสยิดในความศรัทธาฝายชีอะหที่เกิดขึ้น เชน มัสยิดซอฮิบุซซามาน
คลอง 13 ปทุมธานี เปนตน
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การโตแบบกาวกระโดดสําหรับชุมชนมุสลิมชีอะหในเมืองไทยที่เปนผลพวงจาก “การ
ปฏิวัติอิสลาม” ประเทศอิหราน สงผลกระทบตอสังคมมุสลิมทั้งฝายสุหนี่และฝายชีอะห โดยเฉพาะ
ในดานกายภาพที่ความเปน “มุสลิมนิกายชีอะห” ในสังคมไทยเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลากวา 200 ป ของ “ชุมชนแขกเจาเซ็น” ในสังคมธนบุรี
ผลตอชุมชนแขกเจาเซ็นในธนบุรี
ปฏิสัมพันธสังคมที่เกิดขึ้นใน “ชุมชนแขกเจาเซ็น” หลังการปฏิวัติอิสลามเปนสํานึกรวม
โดยประวัติศาสตรความเปน “ชาติพันธุเปอรเซีย” ที่อาจนับลําดับชั้นสัมพันธกันไดหลายรอยป ของ
บรรพบุรุษ “แขกเจาเซ็น” กลุมนี้ ที่สัมพันธกับความเปนอิหรานในปจจุบัน
อิหรานในความเปนประเทศศูนยกลางศาสนาอิสลามนิกายชีอะห ที่เปนแนวทางความ
ศรัทธาในศาสนาอิสลามของ “แขกเจาเซ็น” กลุมนี้มาแตเดิม เปนวัฒนธรรมประเพณีที่ชนกลุมนี้
ดํารงรักษาอยู จึงเปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นที่เกิดจากสํานึกรวมในความเชื่อความศรัทธาเดียวกัน
การปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหรานในครั้งนั้น เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกับที่เยาวชนของ
สังคมแขกเจาเซ็นไดอยูรวมในกระแสการเปลี่ยนแปลงในเวลานั้นดวย เปนปฏิสัมพันธระหวาง
สังคมแขกเจาเซ็น หรือพี่นองมุสลิมชีอะหในเมืองไทย กับองคกรหรือสถาบันการศึกษาในประเทศ
อิหราน โดยมีการสงเยาวชนเดินทางไปศึกษาตอในสาขาตาง ๆ มาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน
ผลที่เ กิดขึ้น กับสั ง คมแขกเจา เซ็ น หลั ง การเปลี่ย นแปลงในประเทศอิ ห ร า น โดยอยา
ตุลลอฮ รุฮุลลอฮ โคมัยนี กับสุนทรพจนสําคัญที่กลาววา “ไมมีสุหนี่ ไมมีชีอะห มีแตอิสลาม”
เปนผลใหสังคมแขกเจาเซ็นตื่นตัวตอการแสวงหาความรู และเปดกวางตอการรับรู รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น พรอมกับที่สังคมมุสลิมสุหนี่ใหความสําคัญในเรื่องราวของ
“นิกายชีอะห” และ “แขกเจาเซ็น” เพิ่มขึ้น ดังที่ อิหมามพัฒนา หลังปูเตะ อิหมามมัสยิดตนสน
กลาวถึงคําประกาศหลังการปฏิวัติอิสลาม ไววา
สุนทรพจนที่อยาตุลอฮ โคมัยนี ประกาศวา “ไมมีสุหนี่ ไมมีชีอะห มีแตอิสลาม” ไมใชสิ่ง
ใหม แตเปนคํากลาวที่สัมพันธกับสิ่งที่ทานศาสดามุฮัมหมัดประกาศไววา “แทจริง มุสลิมทั้งหมด
ตองเปนพี่นองกัน” ไมวาคุณจะมาจากเผาไหน ชาติไหน ทุกคนลวนเปนประชาชาติเดียวกัน และ
ถาทานศาสดามีความคิดที่คับแคบแลว รับรองวาอิสลามมาไมถึงเมืองไทยแนนอน เพราะถาคุณ
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ยังไมสามารถมองขามความตางของกันและกันแลว ทั้งสุหนี่และชีอะหนั่นแสดงวา คุณยังเขาไม
ถึงแกนแทของอิสลาม23

สุร พล พุ ม ภัก ดี เจ า หน า ที่ประจํา ศูน ยวัฒ นธรรมอิสลาม ของสถานเอกอัคราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน และยังเปน “นักศึกษาศาสนา” คณะแรกที่เดินทางไปศึกษายัง
ประเทศอิหรานในชวงกอนการปฏิวัติอิสลาม (พ.ศ. 2519) กลาวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับสังคม “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทย วา
...ในสังคมบานเราเริ่มมาคลี่คลายเมื่อหลังปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหราน และนักการ
ศาสนาสายสุหนี่จากเมืองไทยมีโอกาสเดินทางไปประเทศอิหราน จึงเปนการเปดโลกทัศน และ
การทําความเขาใจเรื่องชีอะห ตอนหลังนี้เพิ่งจะเริ่มมารูจักคําวา “ชีอะห” กันมากขึ้น หนังสือเลม
แรกที่ถูกเผยแพรและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหลังจากการปฏิวัติอิสลามแลว คือ วีรกรรม
แหงกัรบะลาอ และตามมาดวย ฮูเซน วีรชนแหงอิสลาม ที่ทางสถาบันศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ
อิสลาม นําหนังสือชีวิตการตอสูของอิมามฮูเซน มาพิมพใหม และหนังสือเลมอื่น ๆ ที่ออกมาอีก
มากทําใหพี่นองมุสลิมมีความเขาใจ “ขีอะห” หรือ “แขกเจาเซ็น” ในอดีตมากยิ่งขึ้นดวย 24

ตอคําถามเกี่ยวกับ “พี่นองใหม” วามีปจจัยอะไรในใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในบานเรา
สุรพล พุมภักดี กลาววา
ความเปนพี่นองใหมเกิดขึ้นจากตํารับตําราที่พิมพออกเผยแพรหลังจากปฏิวัติอิสลาม เมื่อ
ผูคนเหลานี้มีความรูมากขึ้น เขาใจมากขึ้น วา สําหรับความเปนชีอะหแลว หลักศรัทธา จะตอง
ควบคูไปกับการรําลึกถึงอิหมามฮูเซน (ตาซิยัต) ดวย
หลักวาดวยความภักดีตอพระผูเปนเจาจะตองคูกับหลักการรําลึกถึงอิหมามฮูเซน ที่เรียกวา
ตาซียะฮ เมื่อคนของพวกเขาออกไปพบเห็นมา พองกับตํารับตํารามีมากขึ้น ความเขาใจมีครบ
แลวก็จึงนํามาสูการปฏิบัติ ยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการตาซียะฮเขาก็ตองการที่จะทํา หากแตวาอุปสรรค

23

สัมภาษณ พัฒนา หลังปูเตะ, อิหมามมัสยิดตนสน, 24 กุมภาพันธ 2552.
24
สัมภาษณ สุรพล พุมภักดี, เจาหนาที่ศนู ยวัฒนธรรม สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐ
อิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ, 15 กุมภาพันธ 2552.
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มันมีอยู เชน ความเขาใจอยางลึกซึ้งของพี่นองใหมยังไมเพียงพอ รูปแบบพิธีกรรมในหมูพี่นอง
ใหมจึงตางกันออกไปในรายละเอียด25

ในป พ.ศ. 2525 หลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศอิหราน ในสังคม “แขกเจา
เซ็น” ที่เปนศูนยกลางสังคมมุสลิมชีอะหในสังคมไทย รวมตัวกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบองคกร
ดําเนินงานบนความรวมมือระหวางชุมชนมุสลิมชีอะหในสังคมไทยทุก ๆ แหงในนาม สถาบันดารฺ
อหฺลิลบัยตฺ (อ.) โดยนักการศาสนาชาวคูเวต ซัยยิดมุฮัมมัด ซะกีย อัซซุเวจ รวมมือกับชุมชนมุสลิม
ชีอะห หรือ “แขกเจาเซ็น” เพื่อจัดพิมพตําราวิชาการภาษาไทย เผยแผความรูที่เกี่ยวกับอิสลาม
แนวทางชีอะห พรอมกับประสานงานกับองคกรมุสลิมกลุมตาง ๆ ทั้งในสังคมไทยและตางประเทศ
ทั้งในนามของ “มุสลิมสุหนี่” และ “มุสลิมชีอะห”
สังคมแขกเจาเซ็นที่เดิมมีอยูเพียง 4 แหงในความเปน “สามกะดี-สี่สุเหรา” มีการปรับตัว
ขยายชุมชนของตนเพิ่มขึ้น ทั้งดวยปจจัยที่เกิดจากขอจํากัดของพื้นที่ชุมชนเดิม และรวมถึงเพื่อ
รองรับกลุม “พี่นองใหม” ที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยกอตั้งเปนมัสยิดขึ้น 2 แหงในชวงแรก คือ มัสยิด
อัล -ฮุ ด า ในพื้ น ที่เ ขตตลิ่ ง ชั น และมั สยิ ดชี อะห ในพื้ น ที่ ค ลองสิ บ เจ็ด บางน้ํา เปรี้ย ว จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา และที่เปนองคกรการเผยแผศาสนาอีก 1 แหง คือ สถาบันฮุซัยนียะฮบาบุลฮาวาอิจญ
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครเชนกัน
การขยายตัวของชุมชนที่เกิดขึ้นในระยะแรก มีความสัมพันธทางเครือญาติกับสังคม
ดั้งเดิม และรวมศรัทธาในแนวทางอิสลามเดียวกัน หากแตกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
ความรูความเขาใจที่มีมากขึ้น ทําใหองคกรตาง ๆ มีรูปแบบของการพิธีมะหะหร่ํา หรือพิธีอาชูรอ
เพื่อรําลึกถึงอิหมามฮูเซนที่แตกตางจาก “พิธีเจาเซ็น” เนนรูปแบบการใหความรูและการเลาเรื่อง
หรือ ริวาหยัต รวมถึงการมะต่ํา หากแตการจัดรูปแบบพิธีกรรมแบบเดิมถูกลดทอนลง
ชวงที่ 9 “นักการศาสนา” : สถาบัน “เชค” ในสังคมใหม
หลังป พ.ศ. 2519 ที่สังคม “แขกเจาเซ็น” ในนามของ “ศูนยสงเสริมการศึกษาศาสนา
อิสลาม (ศศอ.)” ไดประสานงานกับองคกรศาสนาในประเทศอิหรานเพื่อสง “นักเรียนศาสนา” เปน
คณะแรกเดินทางไปศึกษายังเมืองกุม ประเทศอิหราน และตามดวยกลุมตอ ๆ มาอีกจํานวนไม
นอย
เจตนารมณของสังคมในเวลานั้น เพื่อเปดโลกทัศน “ชุมชนแขกเจาเซ็น” หรือ “มุสลิม
ชีอะห” ในสังคมไทยในดานองคความรูของศาสนาอิสลามนิกายชีอะหใหกวางไกลกวาที่ผานมา
25

เรื่องเดียวกัน.
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รวมถึงปญหาศาสนาที่ “มุสลิมชีอะห” ในสังคมไทยมีขอจํากัดในการเขาถึง “องคความรู” เหลานั้น
ทั้งยังเพื่อรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสังคม “สามกะดี-สี่สุเหรา” และสังคมรอบดาน
ที่กําลังขยายตัวทวีมากขึ้น
เจตนารมณเริ่มแรกของสังคมไดรับการขานรับ จนในเวลาตอมามีจํานวน “นักเรียน
ศาสนา” เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ “นักเรียนศาสนา” ที่เดินทางกลับมาทําหนาที่ใหความรู ความ
เขาใจรวมถึงตอบคําถามตาง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาแกสังคมจนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานะ “ผูรู”
โดยจะเรียกคําหนาชื่อ “ผูรู” ในศาสนาเหลานั้นดวยคําวา “เชค”
“เชค” ในความหมายของผูที่มีความรูแตกฉานในดานศาสนา เปนผูมีความสามารถใน
ดานภาษา ทั้งภาษาอาหรับในศาสนาอิสลาม และภาษาเปอรเซียในวัฒนธรรมมุสลิมชีอะหที่ใช
เพื่อการสื่อสารในสังคมศาสนาและในพิธีกรรมตาง ๆ “เชค” สามารถตอบคําถามที่เปนขอสงสัย
หรื อ ขอ ขอ งใจเกี่ ย วกั บ ศาสนากิ จ หรื อ ศาสนบั ญญั ติข องสัง คมได และ “เชค” จํ า เปน จะตอ ง
ประพฤติตนเปน “คนดี”
คุณสมบัติตาง ๆ ในความเปน “เชค” สําหรับสังคมมุสลิมชีอะหในยุคปจจุบัน มีสําคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงในสังคมมุสลิมชีอะหในชวงเวลาหลัง “การปฏิวัติอิสลาม” กลุมบุคคลที่มี
ความรูเหลานั้น มีสวนสําคัญตอการถายทอดความรู การสรางความเขาใจทั้งตอขนบจารีตเดิม ทั้ง
ยัง มีค วามรู ความเข า ใจตอประวั ติศาสตรอิสลามในมิติที่รอบดา นกวา ความเขา ใจในอดีต จึง
สามารถเขาถึง “พิธีเจาเซ็น” ในสังคม “สามกะดี-สี่สุเหรา” ไดมากกวาการรับรูจาก “ริวาหยัต” และ
“เชค” ยังหมายถึงกลุมบุคคลที่ใหความเขาใจในสาระและความจําเปนตอพิธีกรรมเดียวกันนี้แก
ชุมชนตาง ๆ ที่ขยายตัวมากขึ้น เพื่อยึดโยงกับสังคมเดิมบนพื้นฐานความศรัทธาเดียวกัน ทวาซึบ
ซับในอุดมการณของ “พิธีเจาเซ็น” จากรูปแบบที่แตกตางกันออกไปในแตละสถานที่
ทามกลางแสสังคมที่อัตราการเติบโตและการขยายตัวชุมชน “มุสลิมชีอะห” ที่เพิ่มมาก
ขึ้นในชวงหลายสิบปที่ผานมาจาก “สามกะดี-สี่สุเหรา” ภายใตนิยามความเปน “แขกเจาเซ็น” มาสู
นิยามใหมของ “มุสลิมนิกายชีอะห” ในอุดมการณเดิม ซึ่งมีทั้งในกลุมสังคมดั้งเดิมและในกลุมพี่
นองใหมนี้ บรรดา “เชค” จึงอยูในฐานะภาพความเปนสถาบัน หรือองคกรความรูของสังคมที่มี
ความจําเปน และสามารถสนองตอบกระแสการปรับตัวของสังคม “มุสลิมชีอะห” ในปจจุบันได
อยางรอบดาน
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ชวงที่ 10 “พิธีเจาเซ็น” ในมุมมองที่แตกตาง
หลายสิบปตอมา หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่ความเปน “แขก
เจาเซ็น” ในสังคมธนบุรีอยูในฐานะ “ชนกลุมนอย” สําหรับสังคมไทยซึ่งปราศจากฐานันดรศักดิ์ทาง
สังคมใด ๆ และยังเปน “ชนกลุมนอย” ที่ถูกทําใหเปน “ชายขอบ” ในสังคมมุสลิมอีกชั้นหนึ่งที่เกิด
จากทัศนะที่แตกตางผานมุมมองตอ “พิธีเจาเซ็น” ของชนกลุมนี้เปนสวนสําคัญที่ทําให “มุสลิม
ชีอะห” ในความเปน “แขกเจาเซ็น” ตางปฏิเสธตอการมีปฏิสัมพันธกับชุมชนมุสลิมกลุมอื่น ๆ
โดยเฉพาะกับพิธีกรรมซึ่ง “แขกเจาเซ็น” ทําใหพิธีกรรมดังกลาวกลายเปน “พิธีปด” สําหรับสังคม
ภายนอกและสําหรับคนทุกกลุม
“พิธีเจาเซ็น” ในชวงเวลานั้นทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” กลายเปน “พิธีตองหาม” สําหรับ
บุคคลภายนอก สวนหนึ่งมาจาก “การควั่นหัว” และ”การลุยไฟ” ในพิธีกรรมที่ทําใหถูกมุสลิมกลุม
อื่นรอบดานมองวาเปน “วัฒนธรรมแปลกปลอม” ในความเปนมุสลิม ปฏิสัมพันธในความเปน
มุสลิมรวมศาสนาถูกขีดวงจํากัดระหวางกันมายาวนาน และเมื่อมุสลิมกลุมอื่นปฏิเสธความเปน
มุสลิมของ “แขกเจาเซ็น” แขกกลุมนี้จึงเลือกที่จะปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธใด ๆ ตอกัน
มุมมองตอ “พิธีเจาเซ็น” จากการเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ โดยใหความสําคัญตอ
แหลงขอมูลทั้งจาก “คนใน” และ “คนนอก” หลายกลุม เพื่อสะทอนทัศนคติตอพิธีกรรมนี้ ทั้งยังเปน
ดรรชนีสําคัญที่ทําใหการศึกษาครั้งนี้เขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ “พิธีเจาเซ็น”
ในสังคม “สามกะดี-สี่สุเหรา” จากผูคนหลายกลุมไดอยางกระจางมากขึ้น
“คนไทย”
นัยความเปน “คนไทย” ในการศึกษาในครั้งนี้ หมายถึง ผูคนในชุมชนวัฒนธรรมศาสนา
อื่น ที่ไมใชอิสลามในสังคมธนบุรี ซึ่งมีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกันมายาวนาน ทั้งนี้เนื่องจาก
ชุมชน “แขกเจาเซ็น” ทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” ที่อยูทางฝงธนฯ ตั้งอยูทามกลางความผสมผสานของ
ศาสนาและวัฒนธรรมจากกลุมชนที่ตางกัน และดวยวัฒนธรรมที่แตกตางในพื้นที่ดังกลาว จึงมี
สวนทําใหความเปน “แขกเจาเซ็น” และ “พิธีเจาเซ็น” กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคมใน
ธนบุรีมาชานาน ความรูสึกแปลกแยกตอ “พิธีเจาเซ็น” ในมุมมองของสังคม “คนไทย” จึงไมเคย
ปรากฏ ทั้งยังใหการยอมรับตอพื้นที่ของพิธีกรรมนี้มาโดยตลอด
ดวยเหตุที่ “พิธีเจาเซ็น” ถูกนําไปเชื่อมโยงสรางเปนความสัมพันธกับราชสํานักในสมัย
รัตนโกสินทรตามที่ปรากฏในวรรณกรรมสําคัญ ๆ หลายชิ้น สังคมไทยในอดีตจึงตอบรับและให
ความสําคัญตอพิธีกรรมดังกลาวในระดับใกลเคียงกับพิธีหลวงอื่น ๆ เชน พิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย
ฯลฯ และยังรวมถึงวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ชนกลุมนี้มีสวนถายทอดเขามาสูสังคมไทยผานภาพลักษณ
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จากพิธีกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการตอบรับจากสังคม “คนไทย” เชนการนําทํานองของดนตรีใน
พิธีกรรม หรือทวงทาจากพิธีนี้นําไปถายทอดในรูปแบบตาง ๆ เชน ทํานองเพลงไทยเดิม ทารําหรือ
นาฏลีลา เปนตน
สวนใน “คนไทย” ทางฝงธนฯ ในเวลาที่ “พิธีเจาเซ็น” อยูในสภาพเปน “พิธีปด” จาก
สังคมรอบด าน ทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารอยูในวงจํ ากัด รวมถึงพิธี กรรมดั งกลาวเกือบทั้ง
กระบวนยังประกอบพิธีกันในยามค่ําคืนเปนสวนใหญ จึงมีสวนทําให “พิธีเจาเซ็น” อยูนอกเหนือ
การรับรูจากสังคม “คนไทย” ที่อยูหางไกลจากชุมชนแขกเจาเซ็นออกไป เวนแตชุมชน “คนไทย” ที่
อยูรายรอบใกลเคียงที่ตางรับรู และดูจะเปนประเพณีพิธีกรรมประจําปของ “แขกเจาเซ็น” ที่ไมตาง
ไปจากในวัฒนธรรมของ “คนไทย” กลุมอื่น เชน พิธีถอดพระที่วัดซางตาครูส พิธีทิ้งกระจาดที่วัด
กัลยาณ พิธีสงกราตที่บานมอญ ฯลฯ ตางกันแตเพียงวัฒนธรรมกลุมอื่น ๆ เปดรับใหผคู นภายนอก
เขารวม แต “พิธีเจาเซ็น” เปนพิธีที่หวงหาม “ไมอนุญาต” สําหรับคนภายนอก หรือแมแต “คนใน
วัฒนธรรม” เอง การบันทึกภาพที่เกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ยังเปนขอหามอยางเครงครัดอยูนานป
สําหรับ “คนไทย” เพื่อนบานรอบชุมชนแขกเจาเซ็น ยามที่วันเวลาของพิธีกรรมดังกลาว
มาถึง ความรูสึกนาสนใจใครรูตอพิธีเจาเซ็นจะอยูที่ “การลุยไฟ” และ “การควั่นหัว” ซึ่งสวนใหญก็
จะเลือกวิ ธี “แอบมอง” จากภายนอกเทา ที่สามารถรับรู ไดเทานั้น หรือจะไดเห็นก็ตอเมื่อเสร็จ
พิธีกรรมในวันสุดทายแลว “แขกเจาเซ็น” สวนหนึ่งจะออกมาลางเลือดจากการ “ควั่นหัว” ที่ทาน้ํา
ของคลองบางหลวง ผูอาวุโสชาวบานมอญ วัดประดิษฐาราม ที่เคยเห็นในเวลานั้นเลาใหฟง วา
“เวลาที่พวกแขกเจาเซ็นออกมาลางเลือดกันที น้ําในคลองจะมีคาวเลือดไหลไปไกลทีเดียว แต
ชาวบานเขาก็รับรู พอถึงวันที่แขกเจาเซ็น “กรีดหัว” ก็จะงดใชน้ําทาน้ําคลองกันไปวันหนึ่ง”
เจงิ้ม วัย 77 ป และ เจหงส นองสาว แมคาขายผักชาวจีนในตลาดเจริญพาศน ตั้งอยู
ตรงขามกับกุฎีกลาง กับเพื่อนบานตรอกหัวสะพานแดง เลาใหฟงถึง “พิธีเจาเซ็น” ผานสายตาของ
ตัวเองวา
เห็นกันมาตั้งแตเล็ก ๆ ก็เราเกิดที่นี่ โตที่นี่ เห็นจนไมรูสึกวาแปลก เพราะเราคาขายกับพวก
เจาเซ็นกันมานาน สมัยกอนเขาไมไดมีรั้วรอบขอบชิดดีแบบนี้หรอก เราอาศัยไปแอบดูที่รั้วสังกะสี
ก็เห็นแลว ดูแลวเฉย ๆ เขาก็ไมวาอะไรนะ สมัยกอนแตดานหนากะดีจะมีปายเขียนไววา ”หาม
ถายรูป” ถาถายโดยไมขออนุญาตกอน ก็มีคนบอกวาจะถายไมติดดวย
ฉันวาเดี๋ยวนี้แขกเจาเซ็นกรีดหัวกันนอยลงไปมาก ที่ไมกรีดมีมากขึ้นดวย สมัยกอนเห็น
กรีดหัวกันทั้งตอนเชาและตอนบาย เดี๋ยวนี้ตอนบายไมคอยเห็นแลว บางตาลงไปมาก แตกอนนะ
ขนาดผาที่เขาใชซับเลือดของแตละคนที่คลองคอ เรียกวาเอาออกมาบิดไดเลย ตอนในหลวงเสด็จ

221

ฯ ฉันก็สิบกวาขวบแลว (16 กันยายน 2496) ดีใจมาก ยังไปแอบดูกัน ตอนนั้นยังเปนรั้วสังกะสีเกา
ๆ อยูเลยนะ
เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน ไมรูวาจะไปดูทําไม เห็นมาตลอดชีวิต เขาทําบุญของเขา เพียงแตวา
เวลาเขาจะทําบุญก็จะสั่งผักตาง ๆ จากเราใหเราเอาเขาไปสงให คาขายกันมานาน เปนเพื่อนบาน
ที่ดีตอกันทั้งนั้น26

เชนเดียวกับเพื่อนบานอีกหลายบานรอบ ๆ ชุมชนแขกเจาเซ็น ทั้งคนไทย มอญ หรือชาว
จีนที่มีความรูสึกกับพิธีเจาเซ็นในทํานองเดียวกัน โดยเฉพาะความทรงจําที่เกี่ยวกับเมื่อครั้งที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน ทรงเสด็จฯ มารวมพิธีเจาเซ็นที่กุฎีเจริญพาศน ที่ทํา
ให “คนไทย” รอบชุมชนตางยังจดจํากับความรูสึกตื่นเตนจากวันเวลานั้นไดอยางดี
มุสลิมสุหนี่
ในกรอบความเปน “คนนอก” วัฒนธรรมแขกเจาเซ็น “มุสลิมสุหนี่” เปนกลุมชนรวม
วัฒนธรรมในศาสนาอิสลามกลุมใหญที่สุดที่กลายมาเปนขั้วอํานาจใหมของศาสนาอิสลามใน
สังคมไทยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลว มุสลิมกลุมดังกลาวกาวเขามามี
บทบาททั้งในดานการเมืองการปกครองสมัยนั้นกับตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” แทนขุนนางกลุมแขก
เจาเซ็น และยังทําให “แขกเจาเซ็น” และ “พิธีเจาเซ็น” ในสังคมฝงธนฯ กลายเปน “มุสลิมชายขอบ”
ในสังคมไทย
อีกดานหนึ่งที่เรื่องราวของ “แขกเจาเซ็น” และพิธีกรรมของตนยังคงถูกจํากัดอยูในวง
สังคมแคบ ๆ เฉพาะทางฝงธนเทานั้น “มุสลิมสุหนี่” ที่รับรูเรื่องราวและพิธีกรรมของชนกลุมนี้มี
จํานวนไมมากนัก ทั้งยังรับรูเรื่อง “พิธีเจาเซ็น” ผานคําบอกเลาจากปากตอปากมากกวาที่จะไดรับรู
โดยตรงจาก “คนใน” ดังที่ไดพูดคุยกับพี่นองมุสลิมหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และที่อื่น ๆ ถึง “พิธี
เจาเซ็น” สวนใหญจะไมไดรับรูเรื่องเหลานี้ เชนเดียวกับที่สอบถามกับ คุณลุงไพศาล หลังปูเตะ
อายุ 82 ป ผูเปนบุตรชายของ เจะอับดุลลาห หลังปูเตะ (อดีตรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ
และ กระทรวงสาธารณสุข) เลาใหฟงถึง “แขกเจาเซ็น” “พิธีเจาเซ็น” และ “มุสลิมชีอะห” ในสังคมพี่
นองมุสลิมภาคใตในอดีต วา

26

2552.

สัมภาษณ เจงิ้ม และ เจหงส [นามแฝง], แมคาผักในตลาดเจริญพาศน, 2 กุมภาพันธ
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…ในสังคมภาคใตไมมีการพูดกันถึงเลย บอกไดวาไมมีเลย เพิ่งจะมาพูดกันก็เมื่อหลัง
ปฏิวัติอิสลามของทานโคมัยนี่นี่แหละ ผมเองก็มาไดยินเรื่องชีอะหกันก็ที่กรุงเทพฯ นี่แหละ สําหรับ
คนใตบอกไดวาไมมีใครรูจักชีอะหเลย ไมมีการพูดกันถึงดวย แตเดี๋ยวนี้นะแหละที่รูจัก ตอนนี้ทาง
ใตมีเยอะมากขึ้นนะ ที่สตูลก็ยังมีเลยนะ มัสยิดก็มีนะ ที่ตรัง สตูล ปะเหลียน ควนโดน ควนกาหลง
ที่สตูลนะเยอะที่สุด คุณรูไหม ผมไปอยูมักกะฮตั้ง 10 ปแลวยังไมรูเลยวามี “มุสลิมชีอะห” เพราะ
เขาไมไดแสดงตัว เขากันไดทั้งหมดเลย พิธีตาง ๆ ก็ไมเคยเห็น ตบอกก็ไมมี ผมมาเจอเรื่องนี้ที่บาน
เรานี่แหละ ที่โนนเขา ก็อยูกันอยางปกติสุขดีนะ ไมเห็นมีขอแตกตางอยางไรเลย27

ในฝายของ “มุสลิมสุหนี่” ที่เหมาะสมสําหรับขอมูลในเรื่อง “แขกเจาเซ็น” และ “พิธีเจา
เซ็น” ไดแก อิหมามพัฒนา หลังปูเตะ บุตรชายของคุณลุงไพศาล ปจจุบันเปนอิหมามที่มัสยิดตน
สน ซึ่ ง เป น มั ส ยิ ด ของ “มุ ส ลิ ม สุ ห นี่ ” ที่ อ ยู ใ นสั ง คมธนบุ รี ม าตั้ ง แต ส มั ย อยุ ธ ยาแล ว และตั้ ง อยู
ทามกลาง “สามกะดี-สี่สุเหรา” มีความสัมพันธทางเครือญาติและทางประวัติศาสตรกับ “แขกเจา
เซ็น” อยางใกลชิด มอง “พิธีเจาเซ็น” ในสังคมมุสลิมชีอะหที่เจริญพาศนเปรียบเทียบกับที่อื่น ๆ ให
ฟง วา
แตกอ นนั้นผมเคยตั้ ง ขอสงสัยวา พวกพี่น อ งชีอ ะหเ ขาทําอะไรกัน ในสมัยที่ เ รายัง ไมมี
ความรู มีความรูสึกวาพี่นองชีอะหนี้เหมือนไมใชศาสนาเดียวกับเรา แตพอเวลาที่ผานไป ทั้ง ๆ ที่
เราก็รูเรื่องความเปนมาของสายตระกูลความเปนมาของมุสลิมในประเทศไทยมีมาทั้งสายสุหนี่
และสายชีอะหมาดวยกันตลอด เรารวมกันสรางบานสรางเมืองกันมา แมกระทั่ง มัสยิดตนสน
เอง ในเวลาที่พี่นองชีอะหบานแตกสาแหรกขาดมา พวกผูใหญของเราที่มีความรูจริง ๆ ก็ยังเผื่อ
แผใหพี่นองชีอะหทําพิธีมะหะหร่ําที่น่.ี ..
คนสวนใหญอาจจะเห็นวาพิธีเจาเซ็นนี้เปนเรื่องแปลก เปนเพราะการประชาสัมพันธของพี่
นองชีอะหยังไมดีพอ และบางสวนยังขาดความเขาใจวา พิธีนี้มีความเปนมาอยางไร แตถาเรารู
และเขาใจในหลักคิดแลว แนนอนที่ทุกคนจะเขาใจ ตองอยาลืมวาสังคมมุสลิมชีอะหถูกปดมา
นาน นอกจากที่เรารับรูแตเพียงวา “ดลเดือนเรียกมะหะหร่ํา ขึ้นสองค่ําแขกตั้งการ” มายาวนาน
แตถาถามวาในหมูพี่นองชีอะหทุกคนเขาใจหมดหรือเปลาวา สิ่งที่เราทํานี้มีเปาหมายอยางไร เรา
ทําเพื่ออะไร เราแหแหนเพื่ออะไร ในแตละสิ่งที่อยูในพิธีกรรมนี้มีความหมายอยางไร จึงขอฝากไป
ถึงบรรดา “ผูรู” ในสังคมพี่นองชีอะหใหชวยกันใหความรู และเมื่อเราทุกคนรูชวยกันกระจาย

27

สัมภาษณ ไพศาล หลังปูเตะ, ผูอาวุโสในสังคมมุสลิมจังหวัดสตูล, 19 มีนาคม 2552.
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ความรูเหลานี้ตอไป เชื่อวาองคความรูเหลานั้นทั้งพี่นองฝายสุหนี่และฝายชีอะหก็ควรจะสงเสริม
ใหมีขึ้น28

ขณะที่สอบถามจากมุสลิมกลุมอื่น ๆ ในความเปน “แขกเจาเซ็น” คําตอบที่ไดสวนใหญ
จะไมเคยไดยินมากอน เวนแตถามถึง “มุสลิมชีอะห” ที่ปจจุบันมุสลิมทุกกลุมในสังคมไทยตาง
เขาใจตรงกัน
“คนในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็น”
ทัศนะมุมมองจากความเปน ”คนใน” สังคมแขกเจาเซ็น ที่ดําเนินวิถีชีวิตอยูกับ “พิธีเจา
เซ็น” มายาวนานจนอาจกลาวไดวา “พิธีเจาเซ็น” เปนเลือดเนื้อ และจิตวิญญาณของแขกกลุมนี้ที่
ดํารงรักษาเปนแบบแผนของสังคมตนเองมาอยางตอเนื่อง เสียงจาก “คนใน” นาจะเปนผูสะทอน
ความเปนตัวตนไดเหมาะสม เชน มุมมองจาก พี่ชาตรี นนทเกษ “คนใน” วัย 57 ป ที่อยูกับ “พิธี
เจาเซ็น” มาทั้งชีวิต เขียนหนังสือในมิติประวัติศาสตรของชุมชนแขกเจาเซ็นมาหลายเลม เชน กุฎี
เจริ ญ พาศน และ อากาหยี่ กั บ กุ ฏี เ จริ ญ พาศน ที่ สํ า คั ญ ป จ จุ บั น พี่ ช าตรี นนทเกษ ยั ง อยู ใ น
ตํ า แหน ง “ทรั ส ตี ”29 ของกุ ฎี เ จริ ญ พาศน กล า วถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คมและ
พิธีกรรมของชุมชนตน วา
ในสวนของพิธีกรรม ผมเห็นวามีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอด มีทั้งลดและเพิ่มเติมเขาไป
และยังมีการปรับรูปแบบใหมใหเขากับสถานการณสังคมในเวลานั้น ๆ เชน กุฎีกลางแตเดิมจะ
เปนการ “ริวาหยัต” เลาเรื่องดวยภาษาเปอรเซีย หรือภาษาฟารซีอยางเดียว ไมมีการแปล ตอมา
ในระยะหลังยังตองปรับมาเปนการอานภาษาฟารซี สลับกับการแปลเปนไทย หรือไมก็อานเพียง
บทนําและ ริวาหยัต ตอเลย เพื่อใหกระชับเวลาขึ้น
สาเหตุที่เรามีการปรับเปลี่ยนก็เพราะวาเราเปดสังคมสัมพันธกับพี่นองตางชาติมากขึ้น
ขณะที่ในสมัยกอน “พิธีเจาเซ็น” เหมือน “พิธีปด” แตถาถามวาเราถูกรังเกียจหรือไม ผมคิดวา
“ไม” บางทีสังคมภายนอกอาจจะไมรูก็ไดวาเราทําพิธีนี้ เพราะเปนพิธีเฉพาะสําหรับ “คนใน” อีก
ทั้งคนของเราเองจํานวนไมนอยที่ยังขาดความเขาใจ
เรื่อง “การควั่นหัว” ของเรากับการรับรูของเพื่อนบาน ผมเขื่อวาเขามองเราวาเปนประเพณี
พิธีกรรม ซึ่งไมไดมีผลกระทบอะไรกับเขา โดยเฉพาะเราทําอยูในพื้นที่ของเรา แตถาเปนสําหรับพี่

28

สัมภาษณ พัฒนา หลังปูเตะ, อิหมามมัสยิดตนสน, 24 กุมภาพันธ 2552.
29
ทรัสตี : ตําแหนงผูปกครองกุฎีเจริญพาศนตามขอบังคับของกฎหมาย
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นองมุสลิมกลุมอื่น ก็อาจจะเคยไดยินในทํานอง “ปฏิเสธ” พวกเรา ไมคบหาสมาคมดวย ซึ่งก็เปน
แตคําเลา ตัวเองยังไมเคยเจอเหมือนกัน
ตอกลุมพี่นองใหมเกี่ยวกับการควั่นหัว แรก ๆ ผมวาเขาก็รับไมได รับเฉพาะเนื้อหาสาระ
พิธีกรรม แตปฏิเสธรูปแบบ “การควั่นหัว” ตอมาภายหลังดูจะเขาใจกันไดมากขึ้น หรือแมแตใน
สังคมของเราเองก็คลี่คลาย มีจํานวนกลุมคนที่ “ไมควั่นหัว” เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้นาจะมาจากการที่
เราจําเปนจะตองมีปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก และไมสามารถใหคําอธิบายแกคนภายนอกได
ถึง “การควั่นหัว” ซึ่งเปนเพียงทางเลือกเทานั้น จึงทําใหมีกระแสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องนี้
อีกทั้งการที่เรามีความเขาใจมากขึ้น เชน เขาใจในหลักการศาสนาที่ชัดเจนกวาแตกอน30

สวนในกรอบคิดของ อิหมามชาญ อาดัมอาลี อิหมามมัสยิดดิลฟลลาห หรือกุฎีนอก
หนึ่งใน “สามกะดี-สี่สุเหรา” อายุ 65 ป เปนอีกผูหนึ่งที่มองชุมชน “แขกเจาเซ็น” แหงนี้มาตลอด
ชีวิต มองเห็นทั้งความเปลี่ยนแปลงในจํานวน “สัปปุรุษ” รวมถึงสาระของพิธีกรรมที่ปรับเปลี่ยนไป
ตามกาลเวลา โดยรวมแลกเปลีย่ นมุมมอง วา
สําหรับ “พี่นองใหม” จํานวนพี่นองใหมเดี๋ยวนี้เยอะมากขึ้น ผมวาจะเยอะกวาพี่นองใน
สังคมทั้ง “สามกะดี-สี่สุเหรา” ดวย และก็รูสึกดีใจที่เขาเขามารับในแนวทางนี้
...การควั่นหัวของเราเปนเรื่องที่ไมไดเปนการบังคับ เรื่องนี้บังคับไดอยางไร รวมทั้งผูที่จะ
เขามารวมพิธีกับเราก็ไมเคยมีขอกําหนด มันอยูที่หัวใจของแตละคน บางที่คนที่เขามาใหม ๆ เรา
ยังไมใหทําเลย จนกวาจะเขาใจจริง ๆ เราถึงจะให “ควั่น”
“การควั่นหัว” ในปจจุบัน ผมวามากนะ คนของเราควั่นกันเปนรอยคนในปนี้ และมันไม
จําเปนที่เราจะตองควั่นมากหรือควั่นนอย ที่วาควั่นมากไดบุญมาก ควั่นนอยไดบุญนอยอยางนี้
ไมเกี่ยวเลย ควรจะควั่นกันพอเปนพิธีเทานั้น
ปจจุบันนี้ กะดีนอกนาจะควั่นมากกวาที่อื่น ๆ สําหรับเรื่องกระแสเกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
โรคติดตออะไรทํานองนั้น ของเราไมมีปญหา เพราะคนของเรา ๆ ตองรู เราเปนคนตัดสินใจเอง ถา
ใครของแวะกับยาเสพติดแลวเขามา เราจะ “สั่งหาม” เลย ถาสั่งหามแลวใครควั่นใหก็เปนเรื่อง
เพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมได...31

“เชค” สถาบันผูรูในสังคม
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ “พิธีเจาเซ็น” ในสังคมไทย “ผูรู” ของชุมชนใน
นาม “เชค” เปนตัวแปรที่สําคัญที่มีผลตอทิศการการปรับตัวของพิธีกรรมในสังคมนี้ บรรดาผูรูของ
30

สัมภาษณ ชาตรี นนทเกษ, ทรัสตีอิมามบาระฮกุฎีเจริญพาศน, 7 มีนาคม 2552.
31
สัมภาษณ ชาญ อาดัมอาลี, อิหมามมัสยิดดิลฟลลาห, 15 กุมภาพันธ 2552.
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สังคม “เชค” ยังเปนผูที่มีการศึกษาศาสนาอิสลามขั้นสูง มีประสบการณตอพิธีกรรมนี้ในพื้นที่ตาง
ๆ การรับฟงแนวคิดจากบรรดา “เชค” ทําใหสามารถมองเห็นทิศทางในวันขางหนาของพิธีเจาเซ็น
ไดเปนอยางดี
วิษณุ ปุยสําลี (เชค กุลามอะลี อบอซัร)32 “ผูรู” คนแรกในสังคมแขกเจาเซ็นที่เปลี่ยนคํา
หนาชื่อใหมเปน “เชค” หลังจากตัดสินใจยุติการเรียนสามัญในกรุงเทพฯ และตั้งจุดมุงหมายสูการ
เรียนตอในสังคมการศึกษาศาสนาของโลกมุสลิม
ประมาณป พ.ศ. 2518 ครอบครัวตัดสินใจสงเขาเดินทางไปศึกษาตอในระดับพื้นฐาน
จนถึงระดับสูงในสาขาศาสนาและปรัชญาอิสลามที่เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน และยายไป
ศึกษาตอที่ประเทศคูเวตและอิหรานตามลําดับ ปจจุบันทําหนาที่เปนผูนําชุมชนแขกเจาเซ็นที่
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในนาม มัสยิด อัล-ฮุดา ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
สําหรับทัศนะเกี่ยวกับพิธีเจาเซ็นในเมืองไทย เชค กุลามอะลี มองผานประสบการณที่
ตนเองไดไปเห็นในประเทศตาง ๆ วา อยูในรูปแบบการแสดงอยางแนนอน เพียงแตที่อื่น ๆ เขา
แตกตางไปจากเรา องคประกอบของพิธีอาชูรอที่อื่น ๆ มีมากยิ่งกวาที่ปรากฏในสังคมไทย อยาง
ในประเทศอินเดีย พมา ปากีสถาน อิรัค อิหราน อัฟกานิสถาน คูเวต ดูไบ ซีเรีย เลบานอน ตางก็
ดํารงรักษาพิธีกรรมดังกลาวไวอยางเขมแข็ง
ประมาณหาปที่ผานมา พิธีอาชูรอหรือพิธีเจาเซ็นในบานเรา เปนที่อนุญาตจากรัฐบาล
ซาอุดิอารเบียใหจัดพิธีอาชูรอขึ้นไดครบเต็มรูปแบบ คือ การริวาหยัต การแหแหน และการมะต่ํา
ฯลฯ
เชค กุลามอะลี มองพิธีเจาเซ็นในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยู วาไมจําเปนจะตอง
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบพิ ธีที่กลายเปนจารีตของสังคมแขกเจาเซ็น หากแตในวันขางหนาควร
จะตองปรับเปลี่ยนในเรื่อง “การควั่นหัว” เห็นไดวาหลังจากการปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหราน
“การควั่นหัว” ในสังคมแขกเจาเซ็นลดลงดวย
สวนสาเหตุนาจะมาจากการที่มี “เชค” หรือผูรูเพิ่มมากขึ้น นักเรียนศาสนาเดินทางไป
และกลับมาใหความรูแกสังคมเพิ่มขึ้น อีกเหตุผลหนึ่งก็นาจะมาจากโรคติดตอที่แพรระบาดมากขึ้น
เชน โรคเอดส ฯลฯ พรอมกับการแพรเขามาของยาเสพติดในชุมชนตาง ๆ ทวีสูงขึ้น สงผลใหเปน
กระแสที่มีผลให “การควั่นหัว” ในเมืองไทยลดนอยเปนลําดับ

32

สัมภาษณ วิษณุ ปุยสําลี (เชค กุลามอะลี อบอซัร), อิหมามมัสยิดอัล-ฮุดา ตลิ่งชัน,
23 กุมภาพันธ 2552.
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ขณะที่ เชค ชรีฟ เกตุสมบูรณ ประธานนักเรียนไทยในประเทศอิหราน ที่ดูแล “นักเรียน
ศาสนา” ชาวไทยในเมื องกุ ม ประเทศอิห รา น อยู ป ระมาณ 30 คน กล า วถึง “พิ ธี เ จา เซ็ น ” ใน
เมืองไทยกับการเปรียบเทียบที่ตนเองเคยเขารวมพิธีเดียวกันนี้ในประเทศอิหราน วา
ลักษณะของพิธีกรรมในบานเราคงจะปรับเปลี่ยนมากกวานี้ไมได เพราะมันเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีพวกเรามานานแลว เพียงแตวาทําอยางไรที่จะใหความรูแกพี่นองเราใหมากขึ้น ใหเขาใจ
ถึงปรัชญาของพิธีกรรม เขาใจถึงความหมายและเปาหมายมากกวาที่จะยึดโยงแตเฉพาะรูปแบบ
เทานั้น
ในประเทศอิหราน ผมไดมีโอกาสเขารวมพิธีนี้เกือบทุกป โดยเฉพาะพิธีอาชูรอหรือที่บาน
เราเรียกวา “พิธีเจาเซ็น” ตามหมูบานเล็ก ๆ ในเมืองชนบทอยางเมืองกุม เมืองกาชาน เมืองยาซ
ฯลฯ ซึ่งก็ไมแตกตางไปจากบานเรา มีการ (ริวาหยัต) เลาเรื่อง มีการมะต่ํารวมกัน มีรูปแบบของ
การแหแหน โดยมีเครื่องแหและดนตรีประเภทตาง ๆ เขามาเปนสวนหนึ่ง การทําแผงกะหนาตใน
บางพื้นที่จะทําขึ้น แตไมไดจัดวางไวในมัสยิด เคลื่อนยายไปไดตามสถานที่ตาง ๆ
ประเทศอิห รา น มี การควบคุมมากในเรื่อ งการทารุณกรรมตนเอง ถ า มีการกรีดศีร ษะ
เจาหนาที่จะจับทันที รัฐบาลควบคุมเรื่องนี้อยางเขมงวด เพราะถือวาทานผูนําสูงสุด (ทานอยา
ตุลลอฮ คามาเนอี) มีคําสั่งหามชัดเจนแลววา “ไมใหทํา” แมวาทานอยาตุลลอฮทานอื่น ๆ อาจจะ
ไมไดมีคําสั่งออกมาก็ตาม ซึ่งไมไดหมายความวา “อนุญาตใหกระทําได”33

เชค กวี ฮั ย ดั ร หรื อ สุ ร พล พุ ม ภั ก ดี นั ก วิ ช าการประจํ า ศู น ย วั ฒ นธรรม สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ กลาวถึง “การควั่นหัว” ในพิธีเจา
เซ็น วา
การกรีดศีรษะในประเทศอิหรานยังมีปฏิบัติกันอยู สวนใหญจะเปนคนจากเมืองตับลีซ แต
คนตางชาติที่เขาไปในอิหรานไมคอยมีคนทํากันแลว สําหรับทัศนะของอิหมามโคมัยนีในเรื่อง
เกี่ยวกับพิธีมะหะหร่ําหรือพิธีอาชูรอ กลาวเพียงวา การทําเพื่อรําลึกถึงอิหมามฮูเซนเปนแบบฉบับ
ของบรรดาอิหมามผูบริสุทธิ์ (มุสตะฮับ) ถาสามารถปฏิบัติไดก็เปนสิ่งที่มีคุณคา แตไมใชขอบังคับ
และหากกระทําแลวกลับทําใหอิหมามผูบริสุทธิ์ถูกตําหนิติเตียน ถือเปนขอหาม34
33

สัมภาษณ วัลลภ เกตุสมบูรณ (เชค ชรีฟ), ประธานนักเรียนไทยในประเทศอิหราน, 4
มกราคม 2552.
34
สัมภาษณ สุรพล พุม ภักดี (เชค กวีฮยั ดัร), นักวิชาการประจําศูนยวฒ
ั นธรรม สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ, 6 มกราคม 2552.
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ขณะที่ พรชั ย ครุ ฑ เนตร (เชค อั บ ดุ ล ลอฮ ) ป จ จุ บั น เป น เจ า หน า ที่ ป ระจํ า สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหง อิหราน ประจํากรุงเทพฯ กล าวถึ งความสําคั ญของพิธี
ดังกลาวผานสายตา “เชค” ที่เปนลูกหมอของชุมชนแหงนี้ วา
พิธีเจาเซ็นหรือพิธีมะหะหร่ํานี้ มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติ
อิสลามในสาธารณรัฐอิสลามอิหรานเมื่อประมาณ 30 ปที่ผานมา สําหรับบานเราเปนสิ่งที่จะตอง
คงอยูตลอดไป ทั้งนี้เพราะ “พิธีเจาเซ็น” ของบานเราไดรับอิทธิพลมากจากประเพณีหลวงในราข
สํานักไทย ทั้งพิธีกรรมดังกลาวยังมีผลตอการสรางพลังของสังคมใหเกิดขึ้น และเปนกระบวนการ
หลอหลอมจิตวิญญาณของการเปน “มุสลิมชีอะห” ที่สําคัญที่สุดอีกดวย 35

ประเสริฐ ศาสนกวิน (เชค ชะรีฟ ฮาดีย) “พี่นองใหม” จากจังหวัดพัทลุง ปจจุบันเปน
อาจารยสอนศาสนาอยูที่สถาบัน ดารุล อิลมฺ อิมามคูอีย กรุงเทพฯ กําลังศึกษาในระดับดุษฎี
บัณฑิตสาขาปรัชญาศาสนา กลาวถึง “พิธีเจาเซ็น” ในดานที่เปนรหัสทั้งใน ”การควั่นหัว” และ
“การลุยไฟ” วา
เปนความสําคัญขั้นสูงที่บุคคลหนึ่งจะนําพาจิตวิญญาณของตนเองเขาไปถึงแกนสารของ
การกระทํ า นั้ น ๆ และตามหลั ก นิ ติ ศ าสตร ใ นศาสนาอิ ส ลามก็ ไ ม มี ข อ บ ง ชี้ ใ ดที่ จ ะทํ า ให เ ป น
“ขอจํากัด” ในการกระทํานั้น
สวนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันขางหนา กระแสสังคมและคนในสังคมจะเปนผูที่
รวมกันกําหนดเองวาจะไปในทิศทางใด สวนตัวแลวเห็นวาระหวางอุดมการณที่หลอหลอมความ
เปนมุสลิมชีอะหจากกระบวนการของอิหมามฮูเซน ซึ่งทานยังเปนหลานผูเปนที่รักของทานศาสดา
ความรักที่ใครผูใดผูหนึ่งที่รวมศรัทธาจะแสดงออกในความรักอยางบริสุทธิ์ใจแลว ไมเปนขอจํากัด
หรือเปนอุปสรรคใด ๆ

35

สัมภาษณ พรชัย ครุฑเนตร (เชค อับดุลลอฮ), เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลาม แหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ, 23 กุมภาพันธ 2552.
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ที่สําคัญ กระบวนการของอิหมามฮูเซนถูกนําไปแปรเปลี่ยนเปนพลังขับเคลื่อนทั้งในการ
ปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหราน และยังรวมถึงขบวนการเคลื่อนไหวในประเทศเลบานอน ที่ไดรับ
ชัยชนะ ลวนเกิดจากแนวทางของอิหมามฮูเซนทั้งสิ้น36

“พี่นองใหม”
พิธีเจาเซ็น ในกระแสการเปลี่ยนแปลงผานสายตา “พี่นองใหม” ยงยุทธ วงศเสนาอารีย
เปนพี่นองใหมสมัยแรก ๆ ในสังคมแขกเจาเซ็น ที่ผันตัวเองจากที่เกิดและเติบโตในสังคมพี่นอง
ชีอะหสายดาวุดีโบราห ซึ่งเปนมุสลิมชีอะหอีกสํานักคิดหนึ่งที่มีอยูจํานวนมากในประเทศอินเดีย
และในประเทศไทยพี่นองมุสลิมกลุมนี้ปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดเซฟ ยานคลองสาน ยงยุทธ ได
เปลี่ยนตัวเองมาเปนมุสลิมชีอะหสาย “แขกเจาเซ็น” หลังการปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหราน
เมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงตอพิธีกรรมดังกลาว เขามองวา เปนศาสนพิธีที่นาจะมีการ
ปรับเปลี่ยนได เพราะเห็นการปรับตัวมาโดยตลอด และเชื่อวาในอนาคตจะตองปรับตัวอีก ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับชวงเวลาของสังคม เขาเองมองวา “พิธีเจาเซ็น” ของพี่นองที่ยานเจริญพาศน เปนรูปแบบ
ของการแสดงโศกนาฏกรรม (Tragic) สวน “การควั่นหัว” ที่ปฏิบัติกันอยูในชุมชนแขกเจาเซ็น เขา
ใหทัศนะวา
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงเรื่อง “การควั่นหัว” เชื่อวา วันขางหนานาจะคอย ๆ หมดไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับกลุมพี่นองเกาที่ยังคงควั่นหัวอยู ถาปฏิบัติตามจารีตที่รักษากันมาแตอดีต ก็อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไดไ มยากนัก เพราะสังคมรอบขางภายนอกเปน ปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนไดงาย แตหาก “ควั่นหัว” ดํารงรักษาไวดวยสํานึกและอุดมการณที่มีตอวิถีทางของ
อิหมามฮูเซน การเปลี่ยนแปลงคงจะเห็นไดไมงายหนัก
สําหรับทัศนะของบรรดานักปราชญในศาสนาคงไมใชเงื่อนไขสําคัญมากนัก เพราะทัศนะ
เหลานั้นยังมีความแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย ซึ่งพี่นองชีอะหทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกใน
สิ่งที่สอดคลองกับที่ตนยอมรับได ถึงที่สุดคําวินิจฉัยในเรื่องนี้จะเปนเพียงทัศนะที่ไมสงผลกระทบ
มากนัก อีกทั้งปรากฏการณ “ควั่นหัว” ในสังคม“สามกะดี-สี่สุเหรา” ลดจํานวนลง มีปจจัยทาง
สังคมโดยรอบเปนตัวกําหนดมากกวา37

36

สัมภาษณ ประเสริฐ ศาสนกวิน (เชค ชะรีฟ ฮาดีย), อาจารยประจําสถาบัน ดารุล
อิลมฺ อิมามคูอีย, 25 กุมภาพันธ 2552.
37
สัมภาษณ ยงยุทธ วงศเสนาอารีย, “พี่นองใหม” หลังจาก “การปฏิวัติอิสลาม”, 23
กุมภาพันธ 2552.
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อยางไรก็ดี ทามกลางกระแสรอบดานของสังคม “แขกเจาเซ็น” ที่เปนเพียงชุมชนเล็ก ๆ
ซึ่งรายรอบดวยความหลากหลาย ทั้งจากสังคมมุสลิมกลุมอื่นที่เปน “ชนกลุมใหญ” ของวัฒนธรรม
อิสลามเมืองไทย ทั้งที่อยูรวมกันจากวัฒนธรรมประเพณีของผูคนหลายกลุมที่รวมอาศัยในพืน้ ทีฝ่ ง
ธนฯ และทั้งจากปจจัยภายนอกและภายในของสังคมไทย ลวนมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบ
สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของ “แขกเจาเซ็น” อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได
การศึกษาในบทนี้พยายามที่จะใหความกระจางถึงมิติตาง ๆ ทามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแกสังคมแขกเจาเซ็น และตอพิธีกรรมดังกลาวดวย โดยอาศัยชวงเวลาตาง ๆ
บนประวัติศาสตรของชุมชนแหงนี้
รวมทั้งองคประกอบรอบดานจากหลายเหตุการณที่ลวนเปนเงื่อนไขตอความเปน “แขก
เจา เซ็ น ” ในป จจุ บั น แม แต ใ นช ว งเวลาประมาณ 30 ป ห ลั ง ที่ “การปฏิ วัติอิ ส ลาม” เกิ ดขึ้ น ใน
ประเทศอิหราน กลับสงผลกระทบถึงสังคมมุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะผลที่เกิดกับ “ชุมชน
แขกเจาเซ็น” กลับกลายเปนพลวัตรใหมที่มีสวนในการขับเคลื่อนสังคมแหงนี้ และพลิกฟนความมี
ตัวตนของ “แขกเจาเซ็น” กลับมาอีกครั้งหนึ่ง จากสภานภาพความเปน “มุสลิมชายขอบ” ในรอบ
หลายสิบปที่ผานมา และยังดําเนินตอเนื่องถึงปจจุบัน

บทที 6
บทวิเคราะห์ “แขกเจ้ าเซ็น” ใน “พิธีเจ้ าเซ็น”
พื ้นที่ชุมชน “แขกเจ้ าเซ็น” ที่อยู่รวมกันในย่านฝั่ งธนฯ มายาวนาน ภายใต้ นิยามความ
เป็ นกลุ่มชนของตนที่สะท้ อนจาก “คนใน” ด้ วยคําว่า “สามกะดี-สี่สเุ หร่ า” นี ้ เป็ นเพียงกลุ่มชนเล็ก
ๆ ที่เกาะกลุ่มอยู่อาศัยรวมกัน โดยมีพฒ
ั นาการความเป็ นมาพร้ อม ๆ กับประวัติศาสตร์ ของกรุ ง
ธนบุรี
ขอบเขตพื ้นที่ความเป็ นชุมชนดังกล่าว มองผ่านศาสนสถานที่แขกกลุ่มนี ้เรี ยกว่า “กะดี”
โดยเริ่ ม จากหนึ่ ง เป็ นสองและสามตามเวลาของการสร้ างศาสนสถาน จนกระทั่ง ครบ 3 แห่ ง
รวมถึงศาสนสถานสุดท้ ายที่แสดงความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” แต่กลับถูกเรี ยกว่า “สุเหร่า” ต่างออกไป
หากยังคงดํารงรักษาวัฒนธรรมร่วมที่แสดงออกผ่าน “พิธีเจ้ าเซ็น” เช่นเดียวกัน
“สามกะดี-สี่สเุ หร่ า” แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นชุมชนแขกเจ้ าเซ็นที่ยึดโยงกันและกัน ด้ วย
รูปแบบของวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมที่ชมุ ชนทัง้ 4 แห่งต่างยึดถือเป็ นแบบแผนร่ วมกัน แม้
จะมีความต่างกันบ้ างจากจารี ตปฏิบตั ใิ นพิธีกรรมดังกล่าว
อย่างไรก็ดี ความเป็ น “สามกะดี–สี่สเุ หร่ า” ในชุมชนแห่งนี ้ ทังกุ
้ ฎีเจ้ าเซ็นหรื อกะดีบน กุฎี
เจริ ญพาศน์หรื อกะดีกลาง กุฎีปลายนาหรื อกะดีนอก และสุเหร่ าผดุงธรรมอิสลาม เป็ นสังคมของ
ชนกลุ่มเดียวที่มีความเชื่อ ความศรัทธาร่ วมในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ โดยมีรูปแบบพิธีกรรม
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ ความเป็ น “สังคมไทย” ในเวลานัน้ เหตุนีเ้ อง นิยามความเป็ น “สามกะดี-สี่
สุเหร่ า” จึงหมายรวมถึงความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ที่ปรากฏอยู่เพียงชนกลุ่มเดียวในสังคมไทยมา
ยาวนาน
แม้ ว่าความเป็ น “สังคมไทย” ในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจมีนัยที่แตกต่างกันออกไป
ตามแต่บริบทประวัตศิ าสตร์ ของสังคมในช่วงนัน้ ๆ การนํา “พิธีเจ้ าเซ็น” ที่เป็ นรูปแบบพิธีกรรมของ
ชนกลุ่มนี ผ้ ูกโยงสัมพันธ์ กับ “สังคมไทย” มีผลให้ การศึกษาครัง้ นีส้ ามารถมองเห็นถึงพืน้ ที่ทาง
วัฒนธรรมใน “สามกะดี-สี่สเุ หร่ า” และพื ้นที่ความเป็ น “ตัวตน” ของ “แขกเจ้ าเซ็น” เท่าที่มีอยู่ หรื อ
ที่ปรากฏอยูจ่ ริ ง
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ทบทวน “พิธีเจ้ าเซ็น” ผ่ านความเป็ นชาติพันธุ์
จากสมมติฐานชันต้
้ นที่มองความเป็ นชาติพนั ธุ์ผา่ นภาพความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” และ
“พิธีเจ้ าเซ็น” ที่มีอยูใ่ นสังคมไทย เห็นได้ วา่ ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ในไทยมีมาพร้ อมกับการมีอยู่
ของชุมชนชาติพนั ธุ์เปอร์ เซียตังแต่
้ สมัยอยุธยา
“แขกเทศ” หรื อ “แขกมัวร์ ” จากกลุม่ ชาติพนั ธุ์เปอร์ เซียในสังคมอยุธยา เป็ นกลุม่ ชนที่
นําพาวัฒนธรรมศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ พร้ อมกับ “พิธีเจ้ าเซ็น” เข้ ามาสูส่ งั คมไทยในเวลา
หลายร้ อยปี ที่ผา่ นมา และยังรวมถึงวัฒนธรรมด้ านอื่น ๆ อีกหลายด้ าน เช่น วัฒนธรรมอาหาร แบบ
้ งในสมัยนัน้ ศาสตร์ ทางด้ านศิลปะและสถาปั ตยกรรม ฯลฯ จนได้ รับ
แผนการแต่งกายของชนชันสู
การยอมรับในสังคมอยุธยา ไม่เฉพาะแต่ชนชันผู
้ ้ ปกครองเท่านัน้ หากยังรวมถึงคนในสังคมพื ้นบ้ าน
เวลานันอี
้ กด้ วย
หากมองผ่านภาพลักษณ์ของ “พิธีเจ้ าเซ็น” ที่มีความสัมพันธ์กบั ชนกลุม่ นี ้มาตังแต่
้ สงั คม
อยุธยา อาจมองได้ วา่ “พิ ธีกรรมดังกล่าวเป็ นพืนทีทีถกกํ
ู าหนดโดยกลุ่มชาติ พนั ธุ์เปอร์ เซี ยใน
สังคมไทยเท่านัน” แต่ความจริ งอีกด้ านหนึง่ ในเวลาต่อมา ภาพลักษณ์ของพิธีกรรมนี ้หาได้ เป็ น
ข้ อจํากัดหรื อเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะของกลุม่ ชนชาติพนั ธุ์ใดชาติพนั ธุ์หนึง่ เหมือนในอดีตอีกต่อไป
้ ยความเป็ น “ชาติพนั ธุ์” ในทางมานุษยวิทยาของนักมานุษยวิทยารุ่ นใหม่หลาย
อีกทังนั
ท่าน ยังได้ นิยามความเป็ น “ชาติพนั ธุ์” ที่แตกต่างไปจากเดิมซึง่ เคยมองว่า ชาติพนั ธุ์ (ethnic) ควร
ถูกใช้ ทดแทนด้ วยคําว่า เชื ้อชาติหรื อสัญชาติ ตามความเข้ าใจที่มีโดยทัว่ ไป อีกทังนั
้ กทฤษฎีบาง
สํานักยังกําหนดความเป็ นชาติพนั ธุ์ผ่านสัญลักษณ์ภาษาที่ชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้ ร่วมกัน เมื่อนํา
วิธีคิดดังกล่าวเปรี ยบเทียบกับภาพความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ภายใต้ วฒ
ั นธรรมภาษา เช่น ภาษา
ฟาร์ ซี (ภาษาเปอร์ เซีย) อันเป็ นภาษาในวัฒนธรรมของกลุม่ ชนชาวเปอร์ เซียแล้ ว ในกลุ่ม “แขกเจ้ า
ั นธรรมภาษาอื่นร่ วมอยู่ในวัฒนธรรมของตน เช่น
เซ็น” ในสังคมไทยกลับดําเนินวิถีชีวิตโดยมีวฒ
การใช้ ภาษาไทยสําหรับความเป็ นกลุม่ ชนในสังคมไทย หรื อภาษาอาหรับสําหรับวัฒนธรรมร่ วมใน
ศาสนาอิสลาม จึงไม่อาจกําหนดแน่นอนได้ ว่า วัฒนธรรมภาษาที่คนกลุ่มหนึ่งใช้ ร่วมกันจะต้ อง
แสดงออกถึงความเป็ นชาติพนั ธุ์นนั ้ ๆ เสมอไป
ความเป็ นชาติพนั ธุ์ถกู มองได้ จากหลายมโนทัศน์ผา่ นสายตาของมานุษยวิทยา โดยมอง
ภาพความเป็ นชาติพนั ธุ์ใดชาติพนั ธุ์หนึง่ ที่สามารถปรับเปลี่ยน หรื อปรับตัวไปได้ จากเดิม อีกทัง้
ความเป็ นชาติพนั ธุ์ยงั รวมถึงพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมผ่านภาพลักษณ์ตา่ ง ๆ ได้ อีก
มากมายหลายด้ าน ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องของศาสนา ความเชื่อ ประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชน คติชนของชน
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แต่ละกลุม่ รวมถึงความเป็ นเครื อญาติ ฯลฯ ที่ผ้ คู นกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดต่างยอมรับร่วมกัน ทังยั
้ ง
รวมถึงการที่ชนกลุม่ นันร่
้ วมกันรักษาวัฒนธรรมเหล่านันและแสดงพื
้
้นที่ร่วมกันก็เป็ นได้
กรอบคิดของการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในสมัยหลัง จึงมีส่วนทําให้
ความเป็ น “ชาติพนั ธุ์” ของกลุ่มชนที่ดํารงรักษาวัฒนธรรมร่ วมใน “พิธีเจ้ าเซ็น” ซึ่งสังคมเรี ยกว่า
“แขกเจ้ าเซ็น” ยังหมายรวมถึงความเป็ น “ชาติพนั ธุ์” ที่เกิดจากสํานึกร่ วมจากความสัมพันธ์ ทาง
สายเลือดกับความเป็ น “เปอร์ เซีย” ตังแต่
้ สมัยอยุธยา และสืบต่อเนื่องลงมาจนถึงปั จจุบนั แบบ
ความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติที่เกิดจากบรรพบุรุษเดียวกัน และยังรวมถึงสํานึกร่ วมในชาติพันธุ์
เดียวกันที่เกิดจากความสัมพันธ์ในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ที่อยูใ่ นสังคมไทยอีกด้ วย ในประเด็น
ของชาติพนั ธุ์เป็ นการรับรู้ ที่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาร่ วมกัน ทําให้ “แขกเจ้ าเซ็น”
ในสังคมไทย สามารถปรับตัวเองเข้ าสูก่ ระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงมาสู่ปัจจุบนั ได้ อย่างกว้ างขวาง
มากยิ่งขึ ้น จากการที่เคยเป็ นสังคมปิ ดแบบ “สามกะดี-สี่สเุ หร่ า” กลายเป็ นคนกลุ่มใหม่ในความ
ศรัทธาเดิมของศาสนาอิสลามในแบบแผนของ “แขกเจ้ าเซ็น” และเรี ยกคนกลุ่มที่ร่วมศรัทธานี ้ว่า
“พี่ น้ อ งใหม่ ” ซึ่ง หมายถึ ง กลุ่ม ชนที่ นับ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามนิ ก ายชี อ ะห์ ที่ เ กิ ด ขึน้ ในกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของยุคปั จจุบนั ไม่ได้ เกิดจากมิติความเป็ นเปอร์ เซียหรื อแม้ แต่ความสัมพันธ์ทางเครื อ
ญาติแบบในอดีต
ความเป็ นชาติพนั ธุ์ที่เกิดจากความเชื่อความศรัทธาร่ วมสําหรับ “พี่น้องใหม่” ท่ามกลาง
สังคมเดิมของ “แขกเจ้ าเซ็น” มีผลให้ ศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ในสังคมไทยมีอตั ราการเติบโตที่
เพิ่มขึ ้นในเวลาต่อมา ทังชนกลุ
้
่มใหม่นี ้ยังให้ การยอมรับต่อ “พิธีเจ้ าเซ็น” ในฐานะของพิธีกรรมที่
เกิดขึ ้นจากจิตสํานึกของคนร่วมศาสนาและแรงศรัทธา เหนือกว่าประเด็นอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ ว
ภาพความเป็ นชาติพนั ธุ์ร่วมของผู้คนหลายกลุ่มผ่านการรับรู้ ต่อ “พิธีเจ้ าเซ็น” ที่อยู่ใน
สังคมไทย กลายเป็ นชาติพนั ธุ์ร่วมของผู้มีศรัทธาในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์
“แขกเจ้ าเซ็น” กับ “อัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์”
พื ้นที่ความเป็ นตัวตนของ “แขกเจ้ าเซ็น” ที่มีตงแต่
ั ้ สงั คมอยุธยา เมื่อครัง้ คนกลุม่ นี ้เข้ ามา
สัมพันธ์กบั สังคมไทย และมีสว่ นสําคัญในการนําพาวัฒนธรรมบางอย่างของตนเข้ าสูส่ งั คมอยุธยา
และเกิดการผสมผสานเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมไทยทังในเวลานั
้
นและเวลาต่
้
อมา อัตลักษณ์
ในวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่คนกลุ่มนี ้นําเข้ ามาผสมกับวัฒนธรรมพื ้นถิ่น เพื่อสร้ างพื ้นที่ความ
เป็ น “ตัวตน” พร้ อมกับแสดงอัตลักษณ์หลายด้ านของตนขึ ้นในสังคม เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย
ภาษา อาหาร ร่วมถึงความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาของตน เป็ นต้ น
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อัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของ “แขกเจ้ าเซ็น” ที่แสดงพื ้นที่ความเป็ น “ตัวตน”ของชนกลุม่ นี ้
หลายด้ านได้ รับการตอบรับทังจากชนชั
้
นปกครอง
้
จนกลายเป็ นแบบแผนหรื อจารี ตของราชสํานัก
สยามมาตังแต่
้ สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ขณะที่อตั ลักษณ์บางเรื่ องได้ รับการผสมผสาน
เป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมใหม่ของสังคมไทยต่อมา ขณะที่บางเรื่ องกลับกลืนกลายไปกับกระแส
สังคมไทยรอบด้ าน โดยไม่สามารถรักษาความเป็ นตัวตนเอาไว้ ได้ และสูญหายไปกับวันเวลา
“การแต่ งกาย” อัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์
การแต่งกายของ “แขกเจ้ าเซ็น” เข้ าสูส่ งั คมไทยพร้ อมกับภาพของ “แขกมัวร์ ” หรื อ “แขก
เทศ” และได้ รับการตอบรับในฐานะอาภรณ์ของผู้มีอารยะ ผู้มีความรู้ และปั ญญา จนกลายมาเป็ น
แบบแผนของเครื่ องแต่งกายในราชสํานักอยุธยา โดยเฉพาะที่เกิดขึ ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ฯ
ภาพขุน นางและคณะราชทูตในอาภรณ์ เ สือ้ ครุ ยกรอมข้ อเท้ า พร้ อมกับหมวกทรงสูง ที่ เ รี ยกว่า
“ลอมพอก” สวมถุงน่องรองเท้ าเปิ ดส้ น พร้ อมเหน็บกริ ชเป็ นเครื่ องยศ เป็ นภาพแปลกตาสําหรับ
ชาวต่างชาติที่พบเห็น จนได้ รับการบันทึกไว้ ในเอกสารต่างชาติ ที่กล่าวถึงผู้ที่นําแบบแผนนันมาสู
้
่
สังคมสยามผ่านความเป็ น “แขกมัวร์ ”
้ งในเวลา
อัตลักษณ์การแต่งกายของ “แขกเจ้ าเซ็น” ได้ รับการตอบรับจากสังคมชนชันสู
นัน้ และสื บ เนื่ อ งต่ อ มาจนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยดํ า รงรู ป แบบอยู่ใ นพระราชพิ ธี ข องราชสํ า นัก กรุ ง
รัตนโกสินทร์
ขณะที่วฒ
ั นธรรมการแต่งกายของ “แขกเจ้ าเซ็น” ก็ถกู กลืนไปตามกระแสสังคมสมัยใหม่
ที่วฒ
ั นธรรมตะวันตกไหลบ่าเข้ ามาทําลายความเป็ น “ตัวตน” ในวัฒนธรรมของแขกกลุม่ นี ้จนเกือบ
สิ ้น คงพบเห็นแบบแผนการแต่งกายของ “แขกเจ้ าเซ็น” ได้ เฉพาะแต่ใน “พิธีเจ้ าเซ็น” เท่านัน้ ทว่าก็
อ่ อ นล้ า และพร้ อมจะถูก กลื น ไปกับ กระแสวัฒ นธรรมใหม่ ดัง กรณี ก ารสวม “หมวกกลี บ ” ที่
หลงเหลือ และคลี่คลายมาจากการสวมลอมพอกในอดีตของแขก “สามกะดี-สี่สเุ หร่ า” ยังไม่อาจ
ทานหมวก “กะปิ เยาะห์” จากวัฒนธรรมมุสลิมโดยรวมได้
อัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์กับ “ภาษา”
“แขกเจ้ าเซ็น” แสดงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ของตนผ่านวัฒนธรรมภาษา ที่นํามาพร้ อม
กับการเดินทางเข้ ามาทํ าการค้ าตังแต่
้ ในอดีต วัฒนธรรมภาษาของชนกลุ่มนีท้ ี่ เรี ยกว่า ภาษา
เปอร์ เซีย (ภาษาฟาร์ ซี) เป็ นภาษาในอารยธรรมเปอร์ เซียที่มีอายุไม่ตํ่ากว่า 5,000 ปี ทัง้ ยังเป็ น
ภาษาในวิถีชีวิตและทางราชการของประเทศอิหร่านในปั จจุบนั
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วัฒนธรรมภาษาของ “แขกเจ้ าเซ็น” เข้ ามาสัมพันธ์กบั ราชสํานักอยุธยาในส่วนที่เกี่ยวกับ
“คําราชาศัพท์” หรื อภาษาเฉพาะสําหรับใช้ กบั แบบแผนจารี ตของราชสํานัก ซึง่ ยังคงใช้ สืบมาจนถึง
ทุกวันนี ้ เช่น ผ้ าสุจหนี่ คนโทสุหร่าย ฉัตร สนม ฯลฯ
ขณะเดียวกัน ในกลุม่ ชนชาวบ้ านทัว่ ไป วัฒนธรรมภาษาของ “แขกเจ้ าซ็น” ก็ได้ เข้ ามา
ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมภาษาเดิม จนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของภาษาในวัฒนธรรมชีวิตของคน
ไทยโดยทัว่ ไป แต่คนส่วนใหญ่ยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจที่จะแยกแยะและเห็นความสัมพันธ์ ทาง
ภาษากับกลุม่ ชาติพนั ธุ์เปอร์ เซียได้
ส่วนในกลุม่ ชน “แขกเจ้ าเซ็น” เองวัฒนธรรมภาษาได้ เข้ ามาพร้ อมกับศาสนา พิธีกรรมจึง
ทําให้ วฒ
ั นธรรมภาษาที่ตกทอดยังคงเติบโตและเข้ มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการทํา “พิธีเจ้ า
เซ็น” ที่ภาษาเปอร์ เซียอยู่ทงั ้ ในเนือ้ หาเรื่ องราวระหว่างการเล่าเรื่ องประกอบพิธีกรรมที่ต่างจาก
มุสลิมชีอะห์นอกพื ้นที่วฒ
ั นธรรม “สามกะดี-สี่สเุ หร่า” ที่ภาษาเปอร์ เซียไม่ได้ ถกู นํามาใช้ ในศาสนกิจ
เท่ากับกลุม่ “แขกเจ้ าเซ็น”
ทังในด้
้ านการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมภายในสังคม ภาษาเปอร์ เซียก็ยงั มีบทบาทสูง
ชาวบ้ านยังพูดและใช้ ศพั ท์เฉพาะสื่อสารกันโดยที่คนนอกพื ้นที่ยากจะเข้ าใจและเรี ยนรู้ อาทิ โขบ
บุน่ ด่า ลัน่ ดี ซ่าเหรี่ ย บ้ ะหล่า ฝ้าหน่า เป้ระห่าน เป็ นต้ น
วัฒนธรรมภาษาเปอร์ เซียของ “แขกเจ้ าเซ็น” ในสังคม “สามกะดี-สี่สุเหร่ า” ซึ่งแสดง
ความเป็ นตัว ตนที่ ทํ า ให้ “แขกเจ้ า เซ็ น ” มี วัฒ นธรรมภาษาที่ แ ตกต่ า งจากคนกลุ่ม อื่ น ภายใต้
วัฒนธรรมศาสนาอิสลามร่วมกัน
สํานึกและอัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ผ่าน “พิธีเจ้ าเซ็น”
“แขกเจ้ าเซ็น” กับ “พิธีเจ้ าเซ็น” ในสังคมไทยเป็ นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันในพื ้นที่ “สาม
กะดี-สี่สเุ หร่ า” เพราะคําว่า “แขกเจ้ าเซ็น” เกิดจากการมีพิธีกรรมของคนกลุ่มนี ้ในสังคมไทย ด้ วย
เหตุนี ้ พิธีกรรมของ “แขกเจ้ าเซ็น” จึงเป็ นพื ้นที่ของการแสดงอัตลักษณ์ทางชาติพนั ธุ์ที่โดดเด่นกว่า
วัฒนธรรมอื่น ๆ ของตน และยังก่อให้ เกิดสํานึกทางชาติพนั ธุ์ร่วมกันด้ วย
“พิธีเจ้ าเซ็น” แม้ จะถูกเรี ยกจากคนร่ วมวัฒนธรรมศาสนาด้ วยคําที่แตกต่างกันออกไป
เช่น พิธีมะหะหรํ่ า พิธีอาชูรอ หรื อพิธีเจ้ าเซ็น ก็ตาม แต่นยั สําคัญของพิธีกรรมดังกล่าวหมายถึง
รู ปแบบของการจัดงานเพื่อรํ าลึกถึงการพลีชีพของอิหม่ามฮูเซน และวงศ์วานของท่านอีก 72 คน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ณ แผ่นดินกัรบะลาอ์ เมื่อวันที่ 10 เดือนมุฮรั รอม ฮิจเราะฮ์ที่ 61 (ราว พ.ศ.
1224)
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“พิธีมะหะหรํ่ า” หรื อ “อาชูรอ” เป็ นคําเรี ยกที่สามารถสื่อสารกับคนในสังคมไทยหลาย
กลุม่ และยังเป็ นคําที่ใช้ สื่อสารกับผู้ร่วมวัฒนธรรมศาสนา และอุดมการณ์เดียวกันกับ “พิธีเจ้ าเซ็น”
ในระดับที่เป็ นสากล
ขณะที่ คําว่า “แขกเจ้ าเซ็น” และ “พิธีเจ้ าเซ็น” เป็ นคําที่ ถูกประดิษฐ์ ขึน้ ในสังคมไทย
เท่านัน้ โดยนิยามความเป็ นมาตามพิธีกรรมที่คนกลุ่มนี ้แสดงออกตามการรับรู้ ของสังคมเวลานัน้
ตังแต่
้ กรุ งศรี อยุธยาตอนปลายสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ดังปรากฏเป็ นหลักฐานในวรรณกรรม
สําคัญอย่างพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย (รัชกาลที่ 2) บทเห่เจ้ าเซ็น
การปรากฏตัวตนในวรรณกรรมดังกล่าวมีสว่ นทําให้ ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ได้ รับการยอมรับจาก
สังคมผ่านพิธีกรรมนี ้
“พิธีเจ้ าเซ็น” ในสังคม “สามกะดี-สี่สเุ หร่ า” ถูกจัดขึ ้นทุกปี เพื่อรํ าลึกถึงการสละชีพของ
อิหม่ามฮูเซน (ผู้เป็ นหลานของศาสดามุฮมั หมัด) พร้ อมกับวงศ์วานของท่านอีกจํานวน 72 คนที่จบ
ชีวิตลงในวันที่ 10 เดือนมุฮรั รอม ฮิจเราะฮ์ที่ 61 (ราว พ.ศ. 1224) การรํ าลึกถึงเหตุการณ์ครัง้ นัน้
แม้ มสุ ลิมนิกายชีอะห์ในทุก ๆ ที่จะจัดขึ ้นในวันเวลาที่พ้องกับเกิดเหตุการณ์ ครัง้ นัน้ ในรู ปแบบที่
หลากหลายและแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื ้นที่ แต่สําหรับมุสลิมนิกายชีอะห์ในพื ้นที่ “สามกะดีสี่สเุ หร่ า” จัดพิธีกรรมในรูปแบบการแสดงโศกนาฏกรรม (Tragic) ผ่านวิธีการเล่าเรื่ องที่เรี ยกว่า “ริ
ว่ า หยัต ” ประกอบการแสดง โดยผู้เ ข้ า ร่ ว มในพิ ธี ก รรมทุก คนจะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการแสดง
เหตุการณ์ตามหน้ าประวัติศาสตร์ ในวันเวลาที่พ้องกับเหตุการณ์ที่กรั บะลาอ์ตรงกัน โดยมีรูปแบบ
ที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื ้นที่
วิธีการลําดับเรื่ องราวด้ วยริวา่ หยัต 12 บัน่ เป็ นการนําประวัตศิ าสตร์ เหตุการณ์ในครัง้ นัน้
มาบอกเล่า ด้ วยการใช้ ภาษาเปอร์ เ ซียพร้ อมกับการให้ ความหมายเป็ นภาษาไทยเพื่ อรํ าลึกถึง
เหตุการณ์ ครัง้ นัน้ พื ้นที่ของพิธีกรรมดังกล่าวในชุมชนแขกเจ้ าเซ็น จึงมีความสําคัญต่อการหล่อ
หลอมอุดมการณ์ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ให้ มนั่ คงและแข็งแกร่งมากขึ ้น
การลําดับเรื่ องราวด้ วย “ริ ว่าหยัต” ที่เกี่ ยวข้ องกับการพลีชีวิตของอิหม่ามฮูเซน แบ่ง
ออกเป็ น 12 เรื่ อง หรื อ 12 บัน่ และใช้ เวลายามคํ่าคืนของแต่ละคืนในเดือนมุฮรั รอมเพื่อร้ อยเรี ย
เรื่ องราวบนหน้ าประวัติศาสตร์ ให้ กลับคืนมาสู่ความทรงจํา และสร้ างจิตสํานึกต่อความเป็ น “แขก
เจ้ าเซ็น” ทังยั
้ งเพื่อการตระหนักรู้ตอ่ เป้าหมายที่เกิดขึ ้นทังก่
้ อนและหลังเหตุการณ์ในครัง้ นัน้
ด้ านอารมณ์ ของผู้เข้ าร่ วมพิธีกรรมดังกล่าว ภาพลักษณ์ ความเป็ นพิธีกรรมใน “พิธีเจ้ า
เซ็น” กระตุ้นให้ เกิดอารมณ์แก่ผ้ เู ข้ าร่ วมพิธี ทังความโกรธแค้
้
น ความเศร้ าโศก ความเจ็บปวดรวด
ร้ าว และความสะเทือนใจจากเหตุการณ์ กัรบะลาอ์ ให้ ได้ รับรู้ บทบาทของอิหม่ามฮูเซนในด้ าน

236

ความเสียสละ ความอดทน ความอดกลัน้ ความกล้ าหาญ และสูงสุด คือความศรัทธาที่มีตอ่ พระผู้
เป็ นเจ้ า ที่นํามาซึง่ การตัดสินใจใด ๆ ของอิหม่ามฮูเซนต่อเหตุการณ์ครัง้ นัน้ แม้ จะนํามาซึง่ ความ
ตายที่เกิดขึ ้นกับทัง้ ตนเองและบริ วารของท่าน อันกลายมาเป็ นบทเรี ยนในการดําเนินชีวิตของ
“แขกเจ้ าเซ็น”
“พิธีเจ้ าเซ็น” กับภาพลักษณ์ “การมะตํ่า” “การกรี ดศีรษะ” รวมถึง“การลุยไฟ” ถูกปฏิเสธ
จากสังคมมุสลิมกลุ่มใหญ่ด้วยทัศนคติในเชิงลบ ที่มองว่าการแสดงออกของ “แขกเจ้ าเซ็น” ผ่าน
บทบาท “การแสดงอิ ทธิ ฤทธิ์ และปาฏิ หาริ ย์” เกินขอบเขตการอนุมตั ิของศาสนา ทําให้ “คนใน”
เลือกแสดงออกด้ วยการปรับปฏิสมั พันธ์ แบบ “ปิ ดสังคม” และตอกยํ ้าอุดมการณ์ของตนที่มีทศั น
ต่อการกระทํ าดังกล่าวด้ วยความภาคภูมิใจและดื่มดํ่ารับ “ความเจ็บปวด” ที่เกิดขึน้ กับตนเอง
ทดแทนการสูญเสียและการเสียสละของอิหม่ามฮูเซน โดยอุทิศความร้ อนรุ่มและความเจ็บปวดของ
ตนด้ วยความรักและความจงรักภักดีของตนที่มีตอ่ อิหม่ามฮูเซน ผู้ซงึ่ เป็ นที่รักของศาสดามุฮมั หมัด
และของพระผู้เป็ นเจ้ า
เรื่ องราวจากพิธีกรรมเป็ นส่วนสําคัญต่อการสร้ างความทรงจําในประวัติศาสตร์ ความ
ศรัทธาของตน กระตุ้นให้ เกิดความรู้สกึ ร่ วมในความทรงจําเพื่อการคงความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ให้
ได้ ดํารงคงอยู่ผ่านจากคนรุ่ นหนึ่งไปยัง “แขกเจ้ าเซ็น” รุ่ นต่อไป ท่ามกลางกระแสการปรับตัวของ
สังคมเมืองในกรุงเทพมหานคร
การยํ า้ เตือนและหยิบยกเรื่ องราวจากเหตุการณ์ครัง้ นั ้นกลับมาตอกยํ ้าเพื่อเรี ยกร้ อง
ความเป็ นธรรม ซึง่ มิใช่เพียงแต่เพื่ออิหม่ามฮูเซนเท่านัน้ หากแต่หมายรวมถึงผู้ถกู กดขี่ทงมวลโดยมี
ั้
อิหม่ามฮูเซนผู้เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของบรรดาผู้ถกู กระทํา หรื อผู้ถกู กดขี่เหล่านัน้
การตอกยํ า้ ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น ” ผ่า น “พิธี เจ้ าเซ็น ” เป็ นภาพสะท้ อนตัวตนผ่า น
จิตสํานึกของความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ในภาพของผู้ถูกกดขี่ที่สมั พันธ์ กับเหตุการณ์ กัรบะลาอ์ ที่
อิหม่ามฮูเซนและวงศ์วานของท่านถูกกระทํา ที่มีส่วนสําคัญต่อการสําแดงออกจากคู่ตรงข้ ามใน
เหตุการณ์ ในครัง้ นัน้ ระหว่างคุณธรรมกับอธรรม ปั ญญากับความโฉดเขลา ความซื่อสัตย์ กับ
ความคดโกง ความจริ งกับความเท็จ ความเสียสละกับความเห็นแก่ตวั ความดีงามกับความตํ่
ทราม โดยผ่านภาพแทนของอิหม่ามฮูเซนกับยะซีด ที่เป็ นแบบแผนของการเลือกฝ่ ายในการดําเนิน
ชีวิต ทัง้ ยังยํา้ ความสําคัญต่อการหล่อหลอมอุดมการณ์ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ให้ มนั่ คงและ
แข็งแกร่งยิ่งขึ ้น
ด้ านหนึ่งของสํานึกร่ วมในความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ในสังคมไทยที่ไม่อาจปฏิเสธได้
สําหรับความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติ และความสัมพันธ์ ร่วมเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงความเชื่อ
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ความศรั ท ธาในศาสนาที่ สัม พัน ธ์ ต่อกัน มาร่ ว มกับ ประวัติข องคนกลุ่ม นี ใ้ นสัง คมไทย ซึ่ง พื น้ ที่
วัฒนธรรม “สามกะดี-สี่สเุ หร่ า” สามารถสะท้ อนสํานึกร่วมผ่านความเป็ น “ตัวตน” ใน “พิธีเจ้ าเซ็น”
อันเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์
ความแตกต่างในรู ปแบบการจัดการรํ าลึกต่อเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ไม่ว่าจะถูกถ่ายทอดหรื อ
นําเสนอออกมาในภาพใดภายใต้ ปรัชญาการต่อสู้ของอิหม่ามฮูเซน ย่อมแสดงให้ เห็นได้ ถึงความมี
สํานึกร่ วมต่ออุดมการณ์ ของอิหม่ามฮูเซนตามความเชื่อความศรัทธาในศาสนาที่อยู่บนวิถีทาง
เดียวกัน ด้ วยเหตุนี ้ สํานึกร่วมความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ในสังคมไทยในระยะแรกจึงถูกกําหนดจาก
รู ปแบบพิธีกรรมของตน และรวมกับพื ้นที่ทางวัฒนธรรมภายใต้ คําว่า “สามกะดี-สี่สเุ หร่ า” รวมกับ
การรับวัฒนธรรมจากราชสํานักเข้ ามาปรับใช้ จึงทําให้ รูปแบบของพิธีนีใ้ นชุมชน “แขกเจ้ าเซ็น”
เป็ นแบบฉบับเฉพาะที่ปรากฏอยู่ในชุมชนทัง้ “สามกะดี-สี่สเุ หร่า” เท่านัน้ โดยที่รูปแบบของการจัด
พิธีกรรมดังกล่าวจากมุมมองที่เป็ นอุดมการณ์ เห็นได้ ว่า “พิธีเจ้ าเซ็น” ที่มีอยู่ล้วนเป็ นอุดมการณ์
ร่ วมเดียวกันกับวัฒนธรรมการรํ าลึกถึงอิหม่ามฮูเซนของมุสลิมนิกายชีอะห์ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ต่าง ๆ
ทังในสั
้ งคมไทย และแม้ แต่ที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่ตา่ ง ๆ
“แขกเจ้ าเซ็น” ในความเป็ น “มุสลิมชายขอบ”
ในมิ ติ ค วามสัม พัน ธ์ กับ ราชสํ า นัก ของ “แขกเจ้ า เซ็น ” ก่ อ นและหลัง เปลี่ ย นแปลงการ
ปกครอง มีผลต่อทัง้ “พิธีเจ้ าเซ็น” และฐานะภาพทางสังคมของแขกกลุ่มนี ้เป็ นอย่างมาก ฐานะ
การเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ที่เคยอยู่ในตําแหน่ง “จุฬาราชมนตรี ” ต่อมุสลิมกลุม่ อื่น จนอาจกล่าวได้ ว่า
การอยูใ่ น “พระบรมราชูปถัมภ์” ในช่วงเวลานัน้ ทําให้ “แขกเจ้ าเซ็น” กลายเป็ น “ชนกลุม่ น้ อย” ที่มี
บทบาทสูงสุดในสังคมมุสลิม
ภาพลักษณ์ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ในด้ านหนึ่ง เป็ นภาพแทนกลุม่ ชนที่มีความสามารถ
ในหน้ าที่ราชการ มีวฒ
ั นธรรมประเพณีที่ได้ รับการยอมรับจากสังคมไทย มีความสัมพันธ์ กบั ราช
สํ า นัก มายาวนาน เป็ นผลให้ “แขกเจ้ า เซ็ น ” กลายเป็ นชนกลุ่ม น้ อ ยผู้มี ฐ านะภาพทางสัง คม
เหนือกว่ามุสลิมกลุม่ ใหญ่
แต่ ในอีกด้ าน ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ในสายตา “คนนอก” ผู้ร่วมวัฒนธรรมศาสนา
อิสลาม ฝ่ ายสุหนี่ กลับมองภาพ “แขกเจ้ าเซ็น” ผ่านพิธีกรรมบนความดูแคลนในทัศนะของ “ผู้
ปฏิเสธพระเจ้ า” ที่นํามาซึ่งการปฏิเสธร่ วมสังฆกรรมในวัฒนธรรมศาสนาอิสลามจากมุสลิมกลุ่ม
ใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 “แขกเจ้ าเซ็น” ซึง่ เคยมีบทบาท
สูงกลับถูกมองด้ วยสายตาดูแคลน ตําหนิ และปฏิเสธในอัตลักษณ์ของตนจากสายตา “คนนอก” ที่
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ร่ วมวัฒนธรรมศาสนา และเป็ น “คนนอก” ที่เป็ นชนกลุม่ ใหญ่บนความเป็ น “สุหนี่” ในช่วงเวลานัน้
ทําให้ สถานะภาพความเป็ น “ชนกลุ่มน้ อย” ของ “แขกเจ้ าเซ็น” ที่มีทงั ้ บทบาทและฐานะภาพต่อ
สังคมชนชันผู
้ ้ ปกครองก่อนหน้ านัน้ กลายมาเป็ น “มุสลิมชายขอบ” ท่ามกลางสังคมมุสลิมสุหนี่ที่
เข้ ามามีบทบาทแทนหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ส่งผลให้ “แขกเจ้ าเซ็น” เลือกใช้ การจํากัด
บทบาทและงดปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกัน เพื่อเป็ นการต่อรองกับการที่ถกู ทําให้ เป็ น “มุสลิมชายขอบ”
และยังเพื่อการรักษาสถานะภาพความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ให้ ธํารงอยู่ได้ ท่ามกลางกระแสสังคมที่
เปลี่ยนแปลง
คู่ปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง “มุสลิมสุหนี่” กับ “มุสลิมชีอะห์” ที่ปรากฏในการวิจยั ครัง้ นี ้ จาก
การศึกษาแสดงให้ เห็นว่า สังคมมุสลิมในเมืองไทยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มี
พื ้นที่สําหรับ “แขกเจ้ าเซ็น” หรื อ “มุสลิมชีอะห์” อยู่ไม่มากนัก และถูกทําให้ เป็ น “มุสลิมชายขอบ”
สําหรับสังคมไทยในเวลานัน้ ความแตกต่างเรื่ องพื ้นที่ในสังคมของคู่ปฏิสมั พันธ์ นี ้เป็ นสิ่งที่มีมา
ยาวนานและเป็ นความจริ งมาโดยตลอด
พิจารณาทัศนคติที่แตกต่างระหว่างกันทัง้ “มุสลิมสุหนี่” และ “มุสลิมชีอะห์ ” ด้ านความ
เชื่ อ ความศรั ท ธาในศาสนาอิสลามแล้ ว กลับไม่ใช่ เ งื่ อนไขสํา คัญที่ นํ ามาเป็ นความแปลกแยก
ระหว่างมุสลิมทังสองกลุ
้
่ม เท่ากับทัศนคติที่เกิดจากภาพลักษณ์ในพิธีกรรมที่ “มุสลิมชีอะห์” หรื อ
“แขกเจ้ าเซ็น” ยึดถือเป็ นแบบแผนอุดมการณ์และความศรัทธา
ขณะที่ “มุสลิมสุหนี่” ให้ ความสําคัญต่อภาพลักษณ์ที่ปรากฏ เช่น การควัน่ หัว การตีอกชก
ตัว หรื อ การลุย ไฟของ “แขกเจ้ าเซ็ น ” ทว่ า “มุส ลิ ม ชี อ ะห์ ” หรื อ “แขกเจ้ าเซ็ น ” เองกลับ ให้
ความสําคัญต่อสิ่งที่เป็ นปรัชญาและอุดมการณ์ ในศาสนาที่เป็ นแบบของตนเป็ นสําคัญ และยัง
มองข้ ามภาพลักษณ์และทัศนะจากสายตาสังคมภายนอกที่มีตอ่ กลุม่ ของตน
บทสรุ ป
ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้ าน เป็ นที่มาของการวิจยั
ครัง้ นี ้ ที่ศึกษาถึงการธํ ารงชาติพนั ธุ์ของมุสลิมนิกายชีอะห์ (Shi’ite)ในสังคมไทย ผ่านพิธีเจ้ าเซ็น
โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาในเรื่ องอัตลักษณ์ เพื่อการธํารงชาติพนั ธุ์ของมุสลิมนิกาย
ชีอะห์ ที่ดําเนินชีวิตอยูใ่ นสังคมเมืองผ่านมิตทิ างประวัตศิ าสตร์ สังคม และวัฒนธรรม
ประการแรก เพื่อทําความเข้ าใจสังคม วัฒนธรรมความเป็ นมุสลิมนิกายชีอะห์โดยศึกษา
ผ่านพิธีเจ้ าเซ็น ประการที่สอง ศึกษากระบวนการธํารงอยู่ของมุสลิมนิกายชีอะห์ในสังคมไทยโดย
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มองผ่านพิธีเจ้ าเซ็น และประการสุดท้ าย เพื่อศึกษาบทบาทและหน้ าที่ของพิธีเจ้ าเซ็นในสังคมไทย
ทังอดี
้ ตและปั จจุบนั
ผู้ศึกษาในฐานะ “คนใน” วัฒนธรรม “แขกเจ้ าเซ็น” พบว่า สภาพสังคมในชุมชนแขกเจ้ า
เซ็น ทัง้ 4 แห่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทัง้ ด้ า นโครงสร้ างทางกายภาพ และรู ปแบบของวัฒนธรรม
ประเพณีในวิถีชีวิตของพวกตนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระแสภายนอกที่เข้ ามากระทบให้ เกิดการ
เปลี่ย นแปลงโครงสร้ างภายใน เช่น การเปลี่ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นํ า มาซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงต่ออํานาจและบทบาทของชนชันนํ
้ าของ “แขกเจ้ าเซ็น”
ผลกระทบทางด้ านกายภาพของชุมชนที่เกิดขึ ้นในเวลาต่อมา เมื่อที่ดินผืนแรกของชุมชนที่
ได้ รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) พร้ อมศาสน
สถานของ “แขกเจ้ าเซ็น” ถูกเวนคืนในรัฐบาล จอมพล ป. พิบลู สงคราม ที่เกิดขึ ้นหลังเปลี่ยนแปลง
การปกครองเช่นเดียวกัน มีผลให้ “แขกเจ้ าเซ็น” ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงรอบด้ านด้ วยการ “ปิ ด
สังคม” โดยเฉพาะกับกรณีพิธีกรรมที่มีผลต่อการธํารงอยู่ในความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” หรื อในความ
เป็ นมุสลิมนิกายชีอะห์ในสังคมไทย
ผลกระทบจากภายนอกอีกด้ านหนึง่ ได้ แก่ กระแสจากการปฏิวตั อิ ิสลามในประเทศอิหร่าน
หลังปี พ.ศ. 2522 ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้ านในช่วงที่ผา่ นมา ทังต่
้ อแนวคิดทางสังคม
รวมถึงจํานวนสมาชิกความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ที่เพิ่มมากขึ ้น ที่มีผลต่อการขยายตัวของชุมชน และ
รวมไปถึงรูปแบบของพิธีเจ้ าเซ็นที่มีการปรับเปลี่ยนทังในสั
้ งคมเดิม และในสังคมใหม่
การศึกษาทําความเข้ าใจสังคม วัฒนธรรมความเป็ นมุสลิมนิกายชีอะห์ผ่าน “พิธีเจ้ าเซ็น”
ทําให้ เข้ าใจถึงอุดมการณ์ ในศาสนาที่เรี ยกว่า หลักศรัทธา ที่มีความแตกต่างกันระหว่าง มุสลิม
นิกายสุหนี่ (Sunni) และมุสลิมนิกายชีอะห์ (Shi’ite) แม้ ว่าจะวางอยู่บนพืน้ ฐานหลักศรัทธาใน
ศาสนาอิสลามเดียวกัน
มุสลิมนิกายชีอะห์ให้ ความสําคัญต่อบทบาทชีวิตในช่วงสุดท้ ายของท่านศาสดามุฮมั หมัด
ที่ นํ า มาสู่ค วามแตกต่า งตามความศรั ท ธาของมุส ลิม ทัง้ 2 กลุ่ม โดยที่ มุส ลิม นิ ก ายชี อ ะห์ ให้
ความสํ า คั ญ ต่ อ วงศ์ ว านของท่ า นศาสดา ที่ ผู ก โยงมาเป็ นความรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ น้ ในหน้ า
ประวัตศิ าสตร์ อิสลามในฮิจเราะฮ์ที่ 61 ต่ออิหม่ามฮูเซนผู้เป็ นหลานชายของท่านศาสดามุฮมั หมัด
จากเหตุการณ์ครัง้ นันถู
้ กนํามาหลอมรวมเป็ นปรัชญาในการดําเนินชีวิตของมุสลิมนิกาย
ชี อะห์ ในรู ปแบบพิธีกรรมประกอบการเล่าเรื่ อง และการแสดงแบบโศกนาฏกรรมที่ถูกเรี ยกใน
สังคมไทย ว่า “พิธีเจ้ าเซ็น”
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พิธีกรรมดังกล่าว กลายเป็ นทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างมุสลิมทัง้ 2 กลุ่ม และนํามาซึ่ง
ความแปลกแยกทางความคิดที่มีตอ่ กันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
ขณะที่การปฏิเสธต่อพิธีกรรมดังกล่าวจากมุสลิมนิกายสุหนี่ เกิดขึ ้นในมุมมองซึง่ พิจารณา
ตัดสินจากรูปแบบของ “พิธีเจ้ าเซ็น” และการกระทําในพิธีกรรม เช่น การแห่แหน มะตํา่ ลุยไฟ แล
ควัน่ หัว โดยมองข้ ามสิง่ ที่เป็ นอุดมการณ์หรื อปรัชญาชีวิตของความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น”
ภายหลังกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในสังคม “แขกเจ้ าเซ็น” ทัง้ จากการแสวงหา
ความรู้ จากกระบวนการศึกษาในสังคม “แขกเจ้ าเซ็น” และจาก “การปฏิวตั ิอิสลาม” ในปี พ.ศ.
2522 นํามาซึง่ ความรู้ความเข้ าใจในสาระที่เป็ นแก่นสารของ “พิธีเจ้ าเซ็น” มากยิ่งขึ ้น และนํามาซึง่
กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อภาพลักษณ์ของพิธีกรรมที่เคยถูกสะท้ อนผ่านสายตาที่แปลกแยกต่อ
กันระหว่างมุสลิมทัง้ 2 กลุ่ม มาสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองที่คลี่คลายขึ ้นเป็ นลําดับ จากที่เคยถูก
ปฏิเสธต่อการร่ วมกิจกรรมใด ๆ ส่งผลต่อพื ้นที่ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” บนรากฐานของศาสนา
อิสลามร่วมกัน
ประเด็นต่อมาของการศึกษาครัง้ นีท้ ี่ให้ ความสําคัญต่อกระบวนการธํ ารงอยู่ของมุสลิม
นิกายชีอะห์ในสังคมไทย โดยมองผ่าน “พิธีเจ้ าเซ็น” ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นสังคมไทยมาตังแต่
้ สมัยอยุธยา
จนถึงปั จจุบนั โดยที่กลุม่ ชนชาวเปอร์ เซียเป็ นผู้นํารูปแบบดังกล่าวเข้ ามาในสังคมสยาม วัฒนธรรม
ดังกล่าวยังคงได้ รับการจัดขึ ้นทุก ๆ ปี สืบต่อเนื่องอยู่ในกลุ่มชน “แขกเจ้ าเซ็น” ที่มีความสัมพันธ์
ทางสังคมกับชาวเปอร์ เซียตังแต่
้ อดีต แม้ ว่าพิธีดงั กล่าวได้ เป็ นเครื่ องมือสําแดงความเป็ นตัวตน
ของชนผู้นบั ถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ที่มีประเทศอิหร่ านเป็ นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม
นิกายนี ้
พิจารณาจากวัฒนธรรมภาษา การแต่งกาย และรูปแบบพิธีเจ้ าเซ็นที่แฝงนัยความสัมพันธ์
กับกลุ่มชนชาวเปอร์ เซียในอดีตอยู่ไม่น้อย หากแต่ในอีกด้ านหนึ่ง “พิธีเจ้ าเซ็น” เป็ นอัตลักษณ์ร่วม
ของผู้ที่มีความศรัทธาในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ที่ไม่จําเป็ นต้ องมีความสัมพันธ์ กับกลุ่มชน
เปอร์ เซีย ทัง”พิ
้ ธีเจ้ าเซ็น” ที่มีอยู่ในสังคมไทยในปั จจุบนั ยังเป็ นพื ้นที่ของกลุ่มชนที่หลากหลายที่
ร่วมอุดมการณ์ และความศรัทธาเป็ นสําคัญ
แม้ ว่ารู ปแบบของพิธีกรรมที่เรี ยกว่า “พิธีเจ้ าเซ็น” จะถูกกํ าหนดให้ มีระเบียบ แบบแผน
ธีกรรมที่ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั มาหลายชัว่ อายุคน หากแต่สํานึกร่ วมในความเป็ นกลุ่ม
และขันตอนของพิ
้
ชาติพนั ธุ์ผา่ น “พิธีเจ้ าเซ็น” ในสังคมไทย ยังสามารถเลื่อนไหลไปตามองค์ประกอบต่าง ๆ รอบด้ าน
เช่น แต่เดิมสํานึกร่ วมในความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันเกิดขึ ้นบนความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติ
และบริ บทต่าง ๆ ของ “สามกะดี-สี่สเุ หร่ า” เท่านัน้ แต่เมื่อกระแสสังคมโดยรอบมีการปรับเปลี่ยน
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ในแต่ละช่วงเวลา ทังด้
้ วยการขยายตัวของชุมชนและการเปิ ดรับ “พี่น้องใหม่” เข้ ามาเพิ่มขึ ้น จึงมี
ผลทําให้ พื ้นที่ทางวัฒนธรรมความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้ วย
จารี ตวัฒนธรรมใน “พิธีเจ้ าเซ็น” บางอย่างที่เคยเป็ นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่แสดงออกถึง
ความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” ในอดีต เช่น “การควัน่ หัว” ในปั จจุบนั กลับเป็ นเพียง “ทางเลือก” ซึ่งจะ
เลือกปฏิ บัติห รื อไม่ เป็ นดุลยพินิจของผู้เข้ าร่ ว ม “พิธีเ จ้ าเซ็น” เท่า นัน้ เห็นได้ จากจารี ตปฏิบัติ
ดังกล่าวที่เกิดขึ ้นกับสุเหร่ าผดุงธรรมอิสลาม หนึ่งในความเป็ นชุมชน “แขกเจ้ าเซ็น” เดิมในพื ้นที่
“สามกะดี-สีสเุ หร่ า” ที่เกิดขึ ้นบนเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ ตามความเชื่อความศรัทธาเดียวกัน
และจัด “พิธีเจ้ าเซ็น” เหมือนกับแห่งอื่น แต่กลับไม่มีรูปแบบ “การควั่นหัว” มาพร้ อม ๆ กับการ
้
ซึ่งแสดงให้ เห็นได้ ว่า “พิธีเจ้ าเซ็น” กับ “การควัน่ หัว” หาใช่ภาพแทนของ
ตังศาสนสถานของตน
ความเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ของมุสลิมนิกายชีอะห์เสมอไป
ในบางช่วงเวลา “การควัน่ หัว” ใน “พิธีเจ้ าเซ็น” กลับเป็ นการแสดงออกถึงสํานึกทางชาติ
พันธุ์ของมุสลิมนิกายชีอะห์ ในสังคมไทยได้ อย่างมีพลัง เช่นเวลาที่สงั คมมุสลิมนิกายชีอะห์ หรื อ
“แขกเจ้ าเซ็น” ถูกควบคุมหรื อต่อต้ านจากสังคมภายนอก รวมถึงมุมมองเชิงอคติที่ได้ รับจากมุสลิม
นิกายสุหนี่ ปฏิกิริยาจากสังคมมุสลิมนิกายชีอะห์ จึงปรับปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกัน ด้ วยการ “ปิ ด
สังคม” หรื องดเว้ นความสัมพันธ์ ต่อกันในส่วนที่จะทําให้ พื ้นที่ของ “แขกเจ้ าเซ็น” และรวมถึงให้
ความสําคัญต่อ “การควัน่ หัว” เป็ นการแสดงออกถึงสํานึกทางชาติพนั ธุ์ในความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น”
ร่วมกัน และรวมถึงใช้ “การควัน่ หัว” เป็ นข้ อกําหนดที่แสดงความต่างระหว่างกันอย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ประการสุดท้ าย คือ ศึกษาถึงบทบาทและหน้ าที่ของพิธีเจ้ าเซ็นในสังคมไทย
ทังอดี
้ ตและปั จจุบนั ทําให้ สามารถเข้ าใจถึงบทบาทและหน้ าที่ของ “พิธีเจ้ าเซ็น” ที่จดั ขึ ้นทุก ๆ ปี ใน
ชุมชนแขกเจ้ าเซ็นนี ้ ที่ทําหน้ าที่ในการตอกยํ ้าถึงสํานึกในชาติพนั ธุ์ของความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น”
หรื อมุสลิมนิกายชี อะห์ ในความเป็ น “ชนกลุ่มน้ อย” ที่ อยู่ท่ามกลางกระแสสังคมที่หลากหลาย
วัฒนธรรม รวมถึงอาจกลืนกลายความเป็ น “ตัวตน” ของ “แขกเจ้ าเซ็น” ลงได้ จึงเห็นได้ ว่าบทบาท
หนึง่ ของ “พิธีเจ้ าเซ็น” คือการทําหน้ าที่ในการตอกยํ ้าต่อสํานึกทางชาติพนั ธุ์ และต่อ “ตัวตน” ความ
เป็ นมุสลิมนิกายชีอะห์ในนาม “แขกเจ้ าเซ็น” นัน่ เอง
“พิธีเจ้ าเซ็น” ในฐานะของพิธีกรรมเพื่อการรวมเครื อญาติ หรื อการรวมหมู่ ในอดีตพิธีกรรม
ดังกล่าวถูกกํ าหนดให้ มีความสําคัญอันดับแรก ที่ “แขกเจ้ าเซ็น” ทุกคนจําเป็ นที่ต้องเข้ าร่ วม
พิธีกรรมนี ้ ด้ วยเพราะสังคมแขกเจ้ าเซ็นเป็ นเพียง “ชนกลุ่มน้ อย” ในสังคมใหญ่ อีกทังความเป็
้
น
เครื อญาติในหมูช่ นร่วมวัฒนธรรมยังดําเนินไปแบบเครื อญาติใกล้ ชิดระหว่างกันของทัง้ “สามกะดีสี่สเุ หร่า” ที่บรรดา “สัปปุรุษ” เกือบทุกครัวเรื อนล้ วนมีความสัมพันธ์ทางเครื อญาติตอ่ กัน จึงเห็นได้
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ว่าบทบาทของพิธีกรรมนี ้ เป็ นกลไกทางสังคมเพื่อการรวมเครื อญาติของ “ชนกลุ่มน้ อย” เพื่อสร้ าง
ความเข้ มแข็งท่ามกลางสังคมใหญ่ ทังจากสั
้
งคมมุสลิมกลุม่ อื่น ๆ และท่ามกลางความหลากหลาย
ในสังคมไทย
“พิธีเจ้ าเซ็น” กับบทบาทการธํารงชาติพนั ธุ์ภายใต้ นิยามของกลุม่ คนที่ต่างมีสํานึกร่ วมกัน
ในวัฒนธรรมหนึ่ง หรื อประเพณีใดประเพณีหนึ่ง สํานึกร่ วมของผู้คนร่ วมวัฒนธรรมมีผลต่อการ
ธํ ารงรั กษาวัฒนธรรมและประเพณี ร่วมกัน เป็ นสํานึกร่ วมทางชาติพนั ธุ์ที่มีผลต่อการคงอยู่ของ
วัฒนธรรมและยังมีบทบาทต่อการธํารงอยูข่ องกลุม่ ชนอีกด้ วย
ด้ วยเหตุที่ “พิธีเจ้ าเซ็น” ในปั จจุบนั เป็ นพิธีกรรมร่วมกันของผู้คนหลายกลุม่ ทังกลุ
้ ม่ ชนชาว
เปอร์ เซียที่เดินทางเข้ ามาในอดีตและแต่งงานกับคนพื ้นเมืองจนสืบทอดเป็ นวงศ์วานที่สงั คมไทย
เรี ย กคนกลุ่ม นี ว้ ่า “แขกเจ้ า เซ็ น ” และเป็ นกลุ่ม ชนที่ ดํ า รงรั ก ษาวัฒ นธรรมดัง้ เดิม ของตน และ
้ งรวมถึงมุสลิมเชื ้อสายอื่นที่ปรับเปลี่ยนแนวศรัทธา
ประเพณีพิธีกรรมที่เรี ยกว่า “พิธีเจ้ าเซ็น” อีกทังยั
มาเป็ นมุสลิมนิกายชีอะห์ ที่หมายถึง “แขกเจ้ าเซ็น” ในอดีต
นอกจากนี ้ “พิธีเจ้ าเซ็น” ในสังคมไทยยังรวมกลุม่ ชนมุสลิมชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ ามาใน
สังคมไทยในเป้ าหมายอื่น เช่น ธุรกิจ การค้ า และอื่น ๆ ที่มีสํานึกร่ วมในศาสนาอิสลามนิกาย
ชี อะห์ ย่อมมี สํานึกร่ วมในพิธีกรรมดังกล่าวด้ วย แม้ ว่าชนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านัน้ จะเรี ยกขานพิธี
ดังกล่าวด้ วยคําที่แตกต่างกันก็ตาม จึงทําให้ “พิธีเจ้ าเซ็น” จึงมีบทบาทต่อการธํ ารงอยู่ของชน
หลากกลุม่ แต่ร่วมวัฒนธรรมเดียวกันในสังคมเดียวกัน
“พิธีเจ้ าเซ็น” ในการทําหน้ าที่เพื่อยํ ้าเตือนต่อประวัตศิ าสตร์ ของพิธีกรรมนี ้ ยํ ้าถึงที่มาขอ
พิธีดงั กล่าวเกิดขึ ้นจากเงื่อนปมของประวัตศิ าสตร์ อิสลามในช่วงเวลากว่าพันปี ล่วงมา การทําความ
เข้ าใจต่อ “พิธีเจ้ าเซ็น” จึงอยู่บนพื ้นฐานความเข้ าใจในประวัติศาสตร์ อิสลามตามแนวทางของตน
การเข้ าถึงพิธีกรรมย่อมหมายถึงความเข้ าใจต่อรากเหง้ าปั ญหาที่เป็ นชนวนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
มากกว่าการรับรู้ตอ่ อรรถรสของพิธีกรรมผ่านการรูปแบบแสดงเท่านัน้
ด้ วยเหตุนี ้ พิธีกรรมจึงทําหน้ าที่ยํ ้าเตือนประวัตศิ าสตร์ ศาสนาอิสลามของกลุม่ มุสลิมนิกา
ชีอะห์เป็ นการเฉพาะ และมีสว่ นในการหล่อหลอมอุดมการณ์ของการเป็ นมุสลิมกลุม่ นี ้ผ่าน “พิธีเจ้ า
เซ็น” อีกด้ วย
มุสลิมนิกายชีอะห์ในความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” พบอยู่เพียงในเมืองไทยเท่านัน้ ความเป็ น
“แขกเจ้ าเซ็น” เป็ นคําที่อยู่เหนือความเข้ าใจของมุสลิมในพื ้นที่อื่น ๆ ด้ วยเหตุนี ้ “พิธีเจ้ าเซ็น” ใน
ปั จจุบนั จึงทําหน้ าที่เชื่อมโยงความเป็ น “แขกเจ้ าเซ็น” กับความเป็ น “มุสลิมนิกายชีอะห์” ในการ
รับรู้ที่เป็ นสากลต่อมุสลิมร่วมศรัทธาในพื ้นที่อื่นได้ เช่นกัน
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ท้ ายสุดของการศึกษาเรื่ อง พิธีเจ้ าเซ็น (อาชูรอ) : การธํารงชาติพนั ธุ์ของมุสลิมนิกายชีอะห์
ในสังคมไทย ได้ แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการพัฒนาที่สมั พันธ์กบั ประวัติศาสตร์ ของชุมชนแห่งหนึ่ง
ในสังคมธนบุรี ที่อยู่อาศัยมายาวนานกว่า 200 ปี ภายใต้ พื ้นที่ทางวัฒนธรรมของความเป็ น “แขก
เจ้ าเซ็น” ที่ประกอบด้ วยสมาชิกชุมชนเล็ก ๆ โดยมีความสัมพันธ์ ทางเครื อญาติเป็ นเครื อข่ายที่
เชื่อมโยงถึงกัน ให้ สามารถธํ ารงความเป็ นตัวตนให้ คงอยู่ท่ามกลางสภาพสังคมหลากวัฒนธรรม
เช่นในปั จจุบนั
ข้ อเสนอแนะ
ผลที่ได้ รับจากการศึกษาเรื่ องอัตลักษณ์ และการธํ ารงชาติพนั ธุ์ของมุสลิมนิกายชีอะห์ใน
สังคมไทย โดยศึกษาผ่านพิธีเจ้ าเซ็น ทําให้ เห็นถึงรู ปแบบของการปรับเปลี่ยนผ่านกระบวนการทาง
สังคมของ “แขกเจ้ าเซ็น ” ในความเป็ น “ชนกลุ่ม น้ อย” ที่ มีจํานวนน้ อยอยู่ในสภาพสังคมเมื อง
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทังจากสั
้
งคมไทยและจากสังคมผู้ร่วมวัฒนธรรมศาสนาอิสลาม
ที่ตา่ งอุดมการณ์
ผลจากความแตกต่างทังทางด้
้
านวัฒนธรรมและจํานวนคนในวัฒนธรรม มีผลให้ “แขกเจ้ า
เซ็น” กลุม่ ดังกล่าวต้ องอยูใ่ นฐานะความเป็ น “มุสลิมชายขอบ” ของสังคม และต้ องสร้ างพื ้นที่ความ
เป็ น “ตัวตน” ภายใต้ กรอบความเป็ นมุสลิมท่ามกลางสังคมเมืองใหญ่อย่างกรุ งเทพมหานครที่
หลากหลายและแตกต่างทังวั
้ ฒนธรรมและศาสนา และยังพยายามสร้ างพื ้นที่ความเป็ น “มุสลิม
กลุ่มน้ อย” ของนิกายชีอะห์ คู่กับ “มุสลิมกลุ่มใหญ่” ของนิกายสุหนี่ ที่พร้ อมถูกกลืนกลายไปกับ
กระแสสังคมในยุคปั จจุบนั
จากข้ อมูลทางชาติพนั ธุ์ที่ศึกษา ทําให้ เห็นถึงการปรับตัวของชุมชน “แขกเจ้ าเซ็น” แห่งนี ้
บนเส้ นทางประวัตศิ าสตร์ ชมุ ชน “แขกเจ้ าเซ็น” ที่คขู่ นานไปกับประวัติศาสตร์ สงั คมใหญ่ซงึ่ บางครัง้
ก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการธํารงความเป็ นตัวตนและทําให้ พื ้นที่ในสังคมของชนกลุ่มนี ้มี
มากขึ ้น ขณะเดียวกันที่บอ่ ยครัง้ กระแสสังคมใหญ่กลับมีอิทธิพลที่เป็ นเงื่อนไขในการลดทอนพื ้นที่
ความเป็ น “ตัวตน” ของคนกลุม่ นี ้ลงอย่างน่าวิตก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในสังคม “แขกเจ้ าเซ็น” ที่เกิดจากการปรับตัวทังทางด้
้
านสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และกระแสการเปลี่ยนแปลงภายในสังคม มีผลต่อการปรับตัวกับกระแส
รอบด้ าน และยังรวมถึงการปรับตัวจากปั จจัยภายนอก ที่ล้วนมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น
ในสังคม ”แขกเจ้ าเซ็น” เป็ นผลให้ ชุมชน “แขกเจ้ าเซ็น” สามารถธํ ารงความเป็ นตัวตนอยู่ได้ ใน
สังคมที่แตกต่าง
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อย่างไรก็ดี การศึกษาในครัง้ นี ้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การนําไปปรับใช้ เพื่อทําความเข้ าใจใน
บทบาทของการปรั บตัวในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็ น “ชนกลุ่มน้ อย” ในสังคมเมือง และอยู่ท่ามกลาง
วัฒนธรรมความเชื่อที่แตกต่างของผู้คนหลายกลุม่ ซึง่ ปั ญหาดังกล่าวมีอยูไ่ ม่น้อยในสังคมปั จจุบนั
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ภาคผนวก ก
พิธีโมหะหร่ําขามฟาก ครัง้ ที่ ๑1
ครั้งที่ ๑ ครั้นเมื่อปจอ ฉอศก จุลศักราช ๑๑๗๖ เดือนยี่ ขึ้น ๑๑ ค่ํา เปนปที่ ๕ ในรัชกาลที่
๒ โปรดเกลาฯ ใหเอาการโมหะหร่ําอันนี้ไปทอดพระเนตรที่นาพระที่นั่งสุทัยสวรรย2 ทั้งสองกระฎี
ครั้นไดทราบกระแสพระบรมราชโองการแลวฝายทานเจาของกระฎีทั้งสองและสับรุษดวยกันทั้ง
สองขางก็มีความวิตกแลเศราโศกถึงการงานที่จะตองไป แตขัดพระบรมราชโองการมิได ตางคนก็
ตางปรับทุกขดวยกันทั้งสองพวก ครั้นถึงกําหนดวันทั้งสองกระฎี3ก็ตางจัดแจงคือทีก่ ระฎีบนนัน้ คําที่
เลาวาไดเอาเรือใหญ ๆ มาขนาบเทียบกันสองลํา แลวก็ยกปนหยา4และโตระบัต5ลงในเรือขามฝาก
1

พระยาจุ ฬ าราชมนตรี (สั น ), ต น ฉบั บ บั น ทึ ก ลายมื อ , ความทรงจํ า ของท า นพระยา
จุฬาราชมนตรี (สัน), 43.
2
พระที่นั่งสุทัยสวรรย : พระที่นั่งสุทไธสวรรย ตั้งอยูบนกําแพงเมือง เปนพระที่นั่งทรงไทย
ยอดปราสาท ดานตะวันออกมีพระเฉลียงไมสรางในป พ.ศ. 2492 เปนสีหบัญชรสําหรับเสด็จออก
ใหประชาชนเฝาทูลละอองธุลีพระบาท (กรุงรัตนโกสินทร : 53)
3
สองกระฎี หมายถึง กระฎีบนและกระฎีลาง โดยที่ กระฎีบนหรือกะดีหลวง ตั้งอยูในที่ดิน
ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงพระราชทานที่ดินใหอยู
บริเวณปากคลองมอญริมแมน้ําเจาพระยาฝงธนบุรี สวนกระฎีลาง ตั้งอยูริมคลองบางกอกใหญ
หรือคลองบางหลวง เปลี่ยนชื่อเปน กะดีเจริญพาศนในสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะทรงสรางสะพาน
เจริญพาศนอยูในบริเวณใกลเคียงกับศาสนสถานแหงนี้ สวนคําวา บน และ ลาง ตอทายชื่อกระฎี
คาดวากําหนดหมายเอาจากตําแหนงของพระราชวังเดิมที่เปนศูนยกลางที่สําคัญในเวลานั้น
4
ปนหยา : สัญลักษณรูปมือ หนึ่งในเครื่องประกอบกระบวนแหของพิธีเจาเซ็นในเมืองไทย
หมายถึงสัญญลักษณการปฏิเสธใหสัตยาบันของอิหมามฮูเซนตอผูปกครองยะซีดผูอธรรมในยุค
นั้น อี กทั้งยั งหมายถึงการผดุงไว ซึ่งความยุติธรรมเพื่อธํารงรักษาวิถีของศาสนาอิ สลามที่ทา น
ศาสดามุฮัมหมัดนํามาเผยแผ ซึ่งประกอบดวยวงศวานผูบริสุทธิ์ของทานศาสดาในสมัยแรกผูสืบ
ทอดเจตนารมณรวม 5 บุคคล ไดแก ศาสดามุฮัมหมัด ฟาฏิมะฮผูเปนบุตรี อะลี ผูเปนบุตรเขย
ฮะซัน และฮูเซน ผูเปนหลานชายของศาสดามุฮัมหมัด และเปนบุตรของอะลีกับฟาฏิมะฮ ทั้งยัง
สืบทอดความเปนอิหมามผูบริสุทธิ์ลําดับที่ 2 และ3 ตอมาดวย
5
โตระบัต เตาบูต หรือตุมบุด : มาจากคํา ทาบูด ในภาษาอาหรับ หมายถึง การจําลองหีบศพของ
อิหมามฮูเซน เพื่อการรําลึกถึงในพิธีกรรมนี้
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ไปขึ้นที่ทานาวัดพระเชตุพล ฝายกระฎีลางนั้นคําที่เลาวาก็ไดเอาเรือที่ใหญ ๆ เหมือนกัน แลวก็เอา
ปนหยาและโตระบัตตั้งมาในเรือออกจากคลองบางกอกใหญขามฝากไปขึ้นที่ทาเดียวกัน พอพรอม
กันแลวทั้งสองฝายก็ไดยกไปตามถนนขางวัดพระเชตุพล เลี้ยวขึ้นถนนนาพระที่นั่งสุทัยสวรรยหยุด
พักอยูดานใตพระที่นั่งทั้งสองกระฎี การที่ยกโตระบัตไปนั้นโปรดเกลาฯ ใหรื้อกําแพงพระนครดาน
ริมน้ําตรงวัดพระเชตุพล ครั้นไดเวลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็เสด็จออก ทั้งสองขางก็เดิน
กระบวนแหเรียงกันไปทั้งสองกระฎี แตมาระเซี่ย6เดินแหนั้นอานรวมกันเอาขางละคน คือกระฎีบน
นั้นทานพระยาจุฬา (นาม) ฝายกระฎีลางทานหลวงศรีเนาวรัตน (สิทธิ์) และทานทั้งสองที่อาน
มาระเซี่ยไดความวา ในเวลานั้นดูเหมือนจะยังไมมีบรรดาศักดิ์ ครั้นแหเสร็จแลวก็มีมาต่ํา การที่มา
ต่ํา7นั้นแยกกันคนละกระฎี เมื่อเลิกมาต่ําแลวอานฝาตะฮาเหมือนอยางตามเคยเปนอันหมดการ
เสด็จขึ้น ในปนั้นเรียบรอยไมมีเหตุการณสิ่งใด

6

มาระเสี่ย : คําจากภาษาเปอรเซีย วา มาระซียะฮ เปนรูปแบบการขับรองบทโศลกพิลาป
รําพันดวยความอาดูร
7
มาต่ํา หรือ มะต่ํา : ภาษาเปอรเซีย หมายถึงการแสดงออกถึงความเสียใจ อาลัยอยางนา
เวทนา สําหรับพิธีเจาเซ็นในเมืองไทยแสดงอาการ มาต่ํา ดวยการใชฝามือตบฟาดลงบนแผนอก
ของตนเอง สวนใหญจะใชฝา มือขวาฟาดลงบนแผนอกดานซายเปนสําคัญ
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ภาคผนวก ข
พิธีโมหะหร่ําขามฟาก ครัง้ ที่ ๒8
รุงขึ้นปกุนสัพศกจุลศักราช ๑๑๗๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่งวาเมื่อปกลายนั้น
ไดทอดพระเนตรในการโมหะหร่ําครั้งหนึ่งแลวแตไดทอดพระเนตรจําเภาะพระองค ฝายเจานาย
และเจาจิตรเจาจอมผูหญิง ๆ ยังหาไดเห็นไม ปนี้อยากจะดูอิกสักปแตอยาตองใหถึงแกรื้อกําแพง
บานกําแพงเมืองเลย ครั้นไดทราบกระแสรับสั่งดังนั้นแลว ทานเจาของกระฎีทั้งสองก็มีความยินดี
ตางก็มาจัดแจงการงานที่จะตองเอาโมหะหร่ําไปแหถวายตัวอิกดวยกันทั้งสองพวก นปนี้ตามคําที่
เลาวา บรรดาสับรุษทั้งชายหญิงมีความชื่นชมยินดี หัวหรอตอกระซิบจนถึงแกตัดผมใหมในโมหะ
หร่ํา แตงตัวใหสวยงาม บางพวกที่ไมมีแพรเพราะก็ไปซื้อหามาจากกระฎีจีนแลวร่ําอบใหหอมเปน
การประกวดประขันกันอยางเต็มที่ ปราศจากความเศราโศกทั้งสองพวก สวนโตระบัดที่กระฎีบน
ก็เปนการพลิกแพลง คือทําเปนกระบอกสรวมเนราแลวตัดเนราใหสั้นลงผูกเชือกโยงไวสําหรับที่จะ
ลอดประตูกําแพงพระนคร ฝายที่กระฎีลางนั้นก็พลิกแพลงโตระบัดเหมือนกัน คือที่องคซะดา
ทําเปนบานพับ ๆ ไดแลวผูกเชือกโยงไวสําหรับจะลอดประตูกําแพงพระนคร ครั้นถึงวันกําหนด
เดือนอายขึ้น ๑๑ ค่ํา คืน ๑๐ ทั้งสองกระฎีก็ยกปนหยาโตระบัดลงเรือขามฝากไปขึ้นที่ทานาวัด
พระเชตุพลเหมือนอยางปที่แลวมา เมื่อจะลอดประตูนั้น ฝายโตระบัดกระฎีบนก็ยอนเชือกที่โยง
เนรา ๆ ก็เลื่อนลง สวนโตระบัดกระฎีลางก็ยอนเชือกที่โยงซะดา ๆ ก็พับลง พอลอดประตูไปแลวโต
ระบัดกระฎีบนลากเชือกก็หาขึ้นไม เนราเลยหลุบอยูดังนั้นเอ็ง ฝายโตระบัดกระฎีลางนั้นพอชัก
เชือกขึ้นเชือกก็ขาด ชะดาเลยหอยหรองแรงไปตามกัน ครั้นถึงพระที่นั่งสุทัยสวรรยก็หยุดโตระบัด
เรียงกันเปนลําดับอยางที่แลวมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็เสด็จออกทอดพระเนตรพรอม
ดวยเจานายและเจาจอม ในเวลานั้นเจาจอม (จีตหรือจีบ)9 ที่เปนบุตรทานหลวงราชเศรษฐี (เถื่อน)
เจาของกระฎีบนไดตามเสด็จออกมาดวย แลวทั้งสองกระฎีก็เดินกระบวนแหปนหยา โตระบัดเรียง
กันเปนลําดับ ฝายทานผูที่อานมาระเซี่ยแหก็อานรวมกันเหมือนปที่แลวมา คือ ทานคูที่เคยอานเดิม
นั้นเอ็ง ครั้นแหแหนเสร็จแลวก็ชักเปนมาต่ําเขาดวยกันทั้งสองพวก แตคราวนี้มีแผลงหนอยหนึ่ง
ใน วามาต่ําคนละที ถึงคราวกระฎีบนมาต่ําก็เอาแฉงหลาย ๆ คูตีกระนาบใหญเพื่อใหหนุนเสียงมา
8

พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), ตนฉบับบันทึกลายมือ, ความทรงจําของทานพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน),

44-45.
9

เจาจอม (จีตหรือจีบ) : ใครเปนใคร บันทึกโดย พ. อหะหมัดจุฬา กลาวไววา หญิงชื่อทาน(จีบ ฤา จิบ)
บุตรทานพระยาวรเทศภักดี (เถื่อน) มาดาชื่อ ทาน (นก) ทาน(จีบ ฤา จิบ) ไดเปนเจาจอมในพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 พระพุทธเลิศหลานภาลัย
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ต่ํา ถึงทีคราวกระฎีลางมาต่ํา ก็เอาแฉงหลาย ๆ คูตีกระนาบบางเหมือนกันเพื่อใหหนุนเสียงมาต่ํา
เปนการเอาชะนะคะคานกัน เสียงคนกลัววาจะไมเพียงพอ ซ้ําเอาแฉงเขาชวยดวย แลวใน ระหวาง
นี้ก็มีลุยเพลิงถวาย แตไดความวาการที่ลุยเพลิงนั้นรวมกัน วิธีทําเพลิงดังนี้ คือวาเมื่อเพลิงจวนจะ
โซรมก็เขี่ยฟนที่ยังติดเพลิงออกมาขางนาที่นั่ง และกันที่โซรมเปนถานแลวไวขางใน แลวก็ลุย เพื่อ
จะใหทอดพระเนตรเห็นวาความกลาหาญลุยเพลิงทั้งลุก ๆ ครั้นเสร็จแลวก็เสด็จขึ้นเปนหมดการ
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ภาคผนวก ฃ
หมายรับสั่ง
เรื่อง ใหจา ยเรือศีรษะมีดโกนแหตําปุต10
จ.ศ. 1178 ปชวด อัฐศก (พ.ศ. 2360)
_____________________
ดวยพระยาพิพัฒนโกษา รับพระราชโองการใสเกลา ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ สั่งวา
ใหยกตําปุตทั้ง 5 ตําปุต แบกลงเรือศีรษะมีดโกนขามมาขึ้น ณ ประตูทาพระ แหไปเลนหนาพระที่
นั่งสุธาศวรรย ณ วันขึ้น 10 ค่ําเดือน 1 ปชวด อัฏฐศก เพลาบาย
นั้นให 3 พระคลังจายเรือศีรษะมีดโกนใหแก 8 ตํารวจ 8 ลํา ใสตําปุต ใหเรงจายใหแต ณ
วันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 1 ตามรับสั่ง
(คัดจากหมายรับสั่ง รัชกาลที่ 2 จ.ศ. 1178 เลมเลขที่ 9 สมุดไทยดํา)
ตําปุ คือพิธีกรรมของแขกเจาเซ็น

10

คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี,
ประชุมหมายรับสั่ง ภาคที่ 3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
(กรุงเทพฯ, 2528), 93.
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ภาคผนวก ค
หมายรับสั่ง
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ฯ และกรมพระราชวังบวร ฯ
เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรการแหตําปุต และแขกเจาเซ็นเลนลุยไฟถวาย
จ.ศ. 1178 ปชวด อัฐศก11
__________________
ดวยพระยาพิพัฒนโกษา รับพระราชโองการใสเกลา ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ สั่งวา
แขกจะไดเลนเจาเซ็น แหตําปุต ลุยไฟตามภาษาอยางทุกป
บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ สัง่ ให พระจุฬา นนทเกษ โกชาอิศหาก ขางวัดแจง (วัด
อรุณ) เอาตําปุตลงเรือศีรษะมึดโกนขนานกันขามมาขึน้ ทาพระ ณ วัน 6 ขึ้น 10 ค่าํ เดือน 1 ปชวด
อัฏฐศก เพลาบาย 4 โมง พรอมกันทัง้ 5 ตําปุต ครั้นเพลาค่ําจะไดแหตําปุตไปตามถนนเลี้ยวลงไป
หนาจักวรรดิ์ ครั้นถึงหนาพระทีน่ ั่งสุธาศวรรยแลว หยุดยกตําปุตขึน้ ตั้งบนรานแลวจะไดเสด็จ ฯ
ออกทอดพระเนตร ณ พระที่นงั่ สุธาศวรรย แขกจะไดเลนเจาเซ็นลุยไฟถวาย ประมาณยามหนึง่
ครั้นเสด็จ ฯ เขาในพระราชวังแลว จะไดแหตําปุตขึ้นไปเลนเจาเซ็นลุยไฟ ถวายกรมพระราชวังบวร
ฯ หนาพระทีน่ งั่ สุธาศวรรย (พุทธาสวรรย) ครั้นกรมพระราชวังเสด็จ ฯ กลับเขาในพระราชวังแลว
จะไดแหตําปุตกลับมาลงเรือขนาน ณ ประตูทาขามไปสงทีก่ ะดีแขก ในเพลากลางคืน ณ วัน 6 ขึ้น
10 ค่ํา เดือน 1 นัน้ ใหพระยาอภัยรณฤทธิ์ พระยาอนุชิตราชา 8 ตํารวจรับเลขตอพันพุฒ พันเทพ
ราช ผูกเรือศีรษะมีดโกน 8 ลําขนานกัน คนลงเรือนั้น 165 คน ใหไปรับตําปุตใหญ 2 กลาง 2 เขา 1
รวม 5 ตําปุต ตอพระจุฬา หลวงนนทเกษ หลวงโกชาอิศหาดขามมา ณ ประตูทา พระ ณ วัน ๖ ขึ้น
10 ค่ํา เดือน 1 เพลาบาย แลวใหทาํ รานรับตําปุต ณ ประตูทาพระ (และ) ณ พระทีน่ ั่งสุทธาศวรรย
ทั้ง 2 แหง แลวใหจัดแจงซอมแซมพลับพลาใหพรอม แลวใหทาํ โคมลูกฟก 100 ใบ เบิกกระดาษ
ตอชาวพระคลังในซายใหพอปดโคม แลวสงใหพระจุฬา หลวงนนทเกษ หลวงโกชาอิศหาด แต ณ
วัน 6 ขึ้น 10 ค่ํา เดือน 1 แลวใหจัดแจงคนหามตําปุต แหแลวไปสงดวย
อนึ่ง ใหพระจุฬา หลวงนนทเกษ หลวงโกชาอิศหาด จัดแจงตําปุตสงให 8 ตํารวจยกลง
เรือขามมาประตูทาพระ แลวบอกอยางใหกรมพระนครบาลขุดรางสําหรับใสถานลุยเพลิง แลวให
ฟนเทียนหนักเลมละ 1 บาท สําหรับใสตามโคมลูกฟก และโคมนัน้ ใหรับตอ 8 ตํารวจ 100 ใบมา
ตาม 3 ผลัด เปนเทียน 300 เลม ใหรับเอาฟนแสมตอชาวพระคลังราชการมาใสราง เอาไฟติดเปน
11

เรื่องเดียวกัน, 94.
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ถานใหพอ แลใหรับไตคบตอชาวพระคลังราชการสําหรับแหตําปุต 300 ใบ ใหเรงมาจัดแจงการ
แหตําปุต ณ ทาพระขึ้นมาหนาพระทีน่ ั่งสุธาศวรรยใหพรอม แต ณ วัน 6 ขึ้น 10 ค่ํา เดือน 1
อนึ่ง ใหพันพุฒ พันเทพราช พระสัสดีซา ย พระสัสดีขวา จายเลกใหพระยาอภัยรณฤทธิ์
พระยาอนุชิตราชา 8 ตํารวจ ผูกเรือขนาน 8 ลํา หามตําปุตใหญ 2 กลาง 2 เขา 1 (รวม) 5 ตําปุต
คน 165 คน เรงจายใหแต ณ วัน 5 ขึน้ 9 ค่ํา เดือน 1 เพลาเชา แลวใหเกณฑคนไปรับโคมลูกฟก
ราวเทียน ไตคบ ตอพระจุฬา หลวงนนทเกษ หลวงโกชาอิศหาด ณ ประตูทาพระ แหตําปุตจะ
เปนคนมากนอยเทาใด อยางปกนุ สัปตศก แลวใหมหาดไทย กลาโหม เกณฑจุกชองลอมวงให
พรอมทุกหมูท กุ กรม อยาใหขาดสิ่งหนึ่งใดได
อนึ่ง ใหกรมทาปาวรองแตบรรดาแขกสุหนี่ แขกโตะ แขกสุเหรา ใหมาชวยแหตําปุตแต
เพลา 2 โมง ใหพรอมกัน ณ ประตูทาพระใหทนั กําหนด
อนึ่ง ใหพระราชอากร จายฟน จายไต ใหพระจุฬา นนทเกษ โกชาอิศหาก (เอา) ฟนแสม
ไปสง ณ พระที่นงั่ สุธาศวรรย จะไดเผาเอาถานลุยเพลิง ไตคบให ณ ประตูทาพระ 300 ใบ จะเปน
ฟนมากนอยเทาใด ใหถามพระจุฬา นนทเกษ โกชาอิศหาด แลวใหเอาเสื่อลวดไปปูพลับพลา แล
ที่ขุนนางเฝาใหพอ แลวใหเอาไตคบมาสง ณ ทิมดาบชาววัง ๆ จะไดสงใหทานขางใน สําหรับตาม
ทางเสด็จ 50 ใบ ใหเรงเอาไตมาสงแต ณ วัน 5 ขึ้น 9 ค่ํา เดือน 1 เพลาบาย 2 โมง
อนึ่ง ใหกรมพระนครบาลไปขุดรางสําหรับเจาเซ็น จะไดลุยไฟหนาพระทีน่ ั่งสุธาศวรรย ๒
ราง กวางยาวเทาใดถาม พระจุฬา นนทเกษ โกชาอิศหาด จะบอกอยางใหขุด ใหเรงไปขุดแต ณ
วัน 5 ค่ํา ขึ้น 9 ค่ํา เดือน 1
อนึ่ง ใหสนมพลเรือนเอามาน พรม เสื่อ ไปที่ขางใน ณ พระที่นงั่ สุธาศวรรยใหพรอม
อนึ่ง ใหชาวพระคลังในซาย จายกระดาษให 8 ตํารวจใหพอปดโคมลูกฟก 100 ใน แลวให
เอามูลี่ไปกัน้ พลับพลาใหพอ อยาใหขาดได
อนึ่ง ใหหมื่นราชพิจิตร หมืน่ จิตภักดิ์ ไปแตงที่รับเสด็จ ฯ ใหพรอม อยาใหขาดได
อนึ่ง ใหชาวแสงสรรพยุทธ เอาอินทธนูไปติดพลับพลาพระที่นงั่ สุธาศวรรยตามอยางทุก
ครั้ง แลใหเจาพนักงานทั้งนี้ จัดแจงใหพรอมอยางปกนุ สัปตศก อยาใหขาดแตสิ่งใดสิ่งหนึง่ ได
เปนอันขาดทีเดียว ตามรับสั่ง
เวร นายฤทธิ์ เวร นายแกวน
(คัดจากหมายรับสั่ง รัชกาลที่ 2 เลมเลขที่ 9 จ.ศ. 1178 สมุดไทยดํา)
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ภาคผนวก ฅ
จดหมายเหตุบันทึกพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน)12
ณะ วันอาทิตยที่ ๑ โมฮัรดรหรั่ม ซะนะฮเฮ็ดยะรีย ๑๓๒๖ ชะฮาดัต ๑๒๖๕ ตรงกับวัน ๑
๓ฯ ๓ ค่ํา ปวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๗๐ พ.ศ. ๒๔๕๑ ค.ศ. ๑๙๐๘-๙ ร.ศ. ๑๒๗ (อธิกวาร)
วัน ๒ ๑๑ฯ ๓ ค่ํา กะตั่ล กลางคืน พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิรทอดพระเนตรพิธีโมฮัรดรหรั่ม (ที่กระดียบนเปนครั้งสุดทายของ
รัชกาลที่ ๕ แตครั้งนี้) มีขางในตามเสด็จดวย คือ- สมเด็จพระบรมราชินี ๑ สมเด็จพระบรมราชเทวี
๑ พระนางเจ า สุ ขุ ม าลมารศรี ๑ สมเด็ จ พระเจ า ลู ก เธอ กรมหลวงศรี รั ต นโกสิ น ทร ๑ สมเด็ จ
เจาฟาหญิงวไลยอลงกรณ ๑ พระองคเจาหญิง (ลูกเจาจอมออน) ๑ พระอรรคราชา ๑ เจาดารา
รัศมี (พระราชชายา) ๑ เจาจอมมารดาออน ๑ เจาจอมมารดาวาด ๑ เจาจอมมารดาเหม ๑ เจา
จอมมารดาจันทร ๑ เจาจอมมารดาเลื่อน ๑ เจาจอมเอี่ยม ๑ เจาจอมเอิบ ๑ เจาจอมเอื้อน ๑ เจา
จอมแส ๑ เจาจอมเรี่ยม ๑
ฝายนา คือ- กรมหลวงประจักษ ๑ กรมขุนสรรพสารท ๑ กรมหลวงดํารง ๑ เจาฟากรม
หลวงนริศรา ๑ ทูลกระหมอมอัษฎางค ๑ พระองคเจาอุรุพงศ ๑ หมอมเจาหลานเธออีก ๓ องค
ขาราชการคือ- เจาพระยายมราช ๑ เจาพระยาสุระวงศ ๑ พระยาบําเรอภักดิ์ ๑ พระยา
รองเมือง ๑ พระยาอนุชิต ๑ พระยามหาเทพ ๑ พระยามหามนตรี ๑ พระยาอินทรเทพ ๑ พระพิเร
นทรเทพ ๑ พระพรมสุรินทร ๑ พระยาสเถียร ๑ พระยาสุภกร ๑ พระยาบุรุษ ๑ พระยาเสมอใจ ๑
พระองคกาญจโนภาศ ๑ กับตํารวจและ ขาราชการโดยเสด็จอีกเปนอันมาก
เสด็จเปนกระบวน มีตํารวจ แล ทหารแหนําเสด็จลงที่ทาราชวรดิษฐ (ไดจัดของถวายรอย
โตะ และเสวยพรอมดวยเจานายขางนาขางในที่กระดียนั้น ทอดพระเนตรตั้งแตเวลา ๔ ทุม (๒๒
นาฬิกา) ไปจบ ๓ ยาม (๓ นาฬิกา) เศษ เลิก เสด็จกลับ

12

พ. อหะหมัดจุฬา, ตนฉบับลายมือคัดลอกจดหมายเหตุบันทึกพระยาจุฬาราชมนตรี
(สัน), ใครเปนใคร, กรกฎาคม 2474, 237.
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ภาคผนวก ฆ
ปฏิทินวันสําคัญทางศาสนาอิสลามของชุมชน “แขกเจาเซ็น”13
เปรียบเทียบระหวางปฏิทินทางสุริยคติและจันทรคติ
ป ฮ.ศ. 1428-1430 (พ.ศ. 2550-2551)
วันเสารที่
วันอังคารที่
วันพุธที่
วันจันทรที่
วันเสารที่
วันพุธที่
วันจันทรที่
วันจันทรที่
วันศุกรที่
วันอังคารที่
วันเสารที่

13 ตุลาคม 2550
16 ตุลาคม 2550
31 ตุลาคม 2550
5 พฤศจิกายน 2550
10 พฤศจิกายน 2550
21 พฤศจิกายน 2550
10 ธันวาคม 2550
17 ธันวาคม 2550
21 ธันวาคม 2550
25 ธันวาคม 2550
29 ธันวาคม 2550

วันศุกรที่
วันเสารที่
วันพุธที่
วันอังคารที่
วันเสารที่
วันอาทิตยที่
วันจันทรที่
วันศุกรที่
วันจันทรที่

4 มกราคม 2551
5 มกราคม 2551
9 มกราคม 2551
15 มกราคม 2551
19 มกราคม 2551
20 มกราคม 2551
21 มกราคม 2551
25 มกราคม 2551
2 กุมภาพันธ 2551

13

วันตรุษอิดิ้ลฟตริ (1 เชาวาล)
วันซิยารัต 15 วัน อิมามอะลี (อ.)
วันซิยารัต 30 วัน อิมามอะลี (อ.)
ค่ําวันชะฮาดัต อิมามญะอฟร ศอดิก (อ.)
วันซิยารัต 40 วัน (อัรบะอีน) อิมามอะลี (อ.)
ค่ําวันประสูตอิ ิมามอะลี ริฎอ (อ.)
ค่ําวันชะฮาดัตอิมามมุฮัมมัดตะกีย (อ.)
ค่ําวันชะฮาดัตอิมามมุฮัมมัดบากิ้ร (อ.)
วันอีดิ้ลอัฏฮา (อี้ดกุรบาน)
ค่ําวันประสูตอิ ิมามอะลียุนนะกีย (อ.)
วันอีดิ้ลเฆาะดัรคุม
(วันแตงตั้งอิมามอะลี (อ.) เปนอิมามะห)
วันมุบาฮิละห
วันขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง
ค่ําวันที่ 1 มุฮัรรอม ป ฮ.ศ.1429
ค่ําวันที่ 7 มุฮัรรอม
วันชะฮาดัตอิมามฮุเซน (อ.) วันอาชูรอ
วันซิยารัต อิมามฮุเซน (อ.)
วันซิยารัต 3 วัน อิมามฮุเซน (อ.)
วันซิยารัต 7 วัน อิมามฮุเซน (อ.)
วันซิยารัต 15 วัน อิมามฮุเซน (อ.)

มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม, วันสําคัญทางศาสนาอิสลาม ป ฮ.ศ. 1428-1430 (พ.ศ. 25502551), 13 ตุลาคม 2550.
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วันพฤหัสบดีที่
วันอาทิตยที่
วันพุธที่
วันพุธที่
วันพฤหัสบดีที่

14 กุมภาพันธ 2551
17 กุมภาพันธ 2551
17 กุมภาพันธ 2551
5 มีนาคม 2551
6 มีนาคม 2551

วันศุกรที่
วันเสารที่
วันอังคารที่

7 มีนาคม 2551
15 มีนาคม 2551
25 มีนาคม 2551

วันจันทรที่
วันศุกรที่
วันจันทรที่
วันพฤหัสบดีที่
วันเสารที่
วันเสารที่
วันอังคารที่
วันอาทิตยที่
วันอังคารที่

14เมษายน 2551
6 มิถนุ ายน 2551
23 มิถุนายน 2551
3 กรกฎาคม 2551
5 กรกฎาคม 2551
12 กรกฎาคม 2551
15 กรกฎาคม 2551
27 กรกฎาคม 2551
29 กรกฎาคม 2551

วันจันทรที่
วันอังคารที่
วันพุธที่
วันอังคารที่
วันเสารที่
วันจันทรที่
วันอาทิตยที่
วันพฤหัสบดีที่

4 สิงหาคม 2551
5 สิงหาคม 2551
6 สิงหาคม 2551
12 สิงหาคม 2551
16 สิงหาคม 2551
1 กันยายน 2551
14 กันยายน 2551
18 กันยายน 2551

และค่ําวันชะฮาดัตอิมามอะลี ซัยนุลอาบิดนี (อ.)
ค่ําวันประสูตอิ ิมามมูซากาซิม (อ.)
วันซิยารัต 30 วัน อิมามฮุเซน (อ.)
วันซิยารัต 40 วัน อิมามฮุเซน (อ.)
พุธสุดทายของเดือนเศาะฟร (อาบน้าํ อาคิรี)
ค่ําวันวะฟาตทานนบีมุฮัมมัด (ศ.) ปที่ ฮ.ศ.๑๑
และค่ําวันชะฮาดัตอิมามฮะซัน มุจญะตะบา (อ.)
ค่ําวันชะฮาดัตอิมามอะลี ริฎอ (อ.)
ค่ําวันชะฮาดัตอิมามฮะซัน อัสกะรีย (อ.)
ค่ําวันประสูตทิ านนบีมุฮัมมัด (ศ.)
และค่ําวันประสูติอิมาม ญะอฟร ศอดิก (อ.)
ค่ําวันประสูตอิ ิมามฮะซัน อัสกะรีย (อ.)
ค่ําวันวะฟาตทานหญิงฟาฏิมะห (อ.)
ค่ําวันประสูตทิ านหญิงฟาฏิมะห (อ.)
ค่ําวันประสูตอิ ิมามมุฮมั มัด บากิ้ร (อ.)
ค่ําวันชะฮาดัตอิมามอะลียนุ นะกีย (อ.)
ค่ําวันประสูตอิ ิมามมุฮมั มัด ตะกีย (อ.)
ค่ําวันประสูตอิ ิมามอะลี (อ.)
ค่ําวันชะฮาดัตอิมามมูซา กาซิม (อ.)
ค่ําวันมับอัษ(วันแตงตัง้ ทานนบีมุฮัมมัด (ศ.))
เปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ (ซบ.) ตอประชาชาติ
ค่ําวันประสูตอิ ิมามฮุเซน (อ.)
ค่ําวันประสูตหิ ัซรัตอับบาส อิบนิอะลี (อ.)
ค่ําวันประสูตอิ ิมามอะลี ซัยนุลอาบิดนี (อ.)
ค่ําวันประสูตหิ ัซรัตอะลียุลอักบั้รอิบนิฮุเซน (อ.)
ค่ํานิศฟุชะอบาน ค่ําวันประสูติอิมามมุฮัมมัดมะหดี (อ.)
วันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ. 1429
ค่ํานิศฟุรอมฎอน ประสูติอิมามฮะซัน มุจญะตะบา (อ.)
ค่ําลัยละตุลก็อดริ (ค่ําวันที่ 19 รอมฎอน)
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วันจันทรที่
วันจันทรที่
วันศุกรที่
วันพุธที่
วันเสารที่
วันอาทิตยที่
วันศุกรที่
วันพุธที่
วันอาทิตยที่
วันศุกรที่
วันศุกรที่
วันอังคารที่
วันเสารที่
วันพุธที่
วันอังคารที่
วันพุธที่
วันอาทิตยที่

ตรงกับค่ําที่อมิ ามอะลี (อ.) ถูกทําเฎาะเราะบัต (ฟน)
22 กันยายน 2551
ค่ําลัยละตุลก็อดริ (ค่ําวันที่ 21 รอมฎอน)
ตรงกับค่ําวันชะฮาดัตอิมามอะลี (อ.)
22 กันยายน 2551
ค่ําลัยละตุลก็อดริ (ค่ําวันที่ 23 รอมฎอน)
และซิยารัต 3 วัน อิมามอะลี (อ.)
26 กันยายน 2551
วันซิยารัต 7 วัน อิมามอะลี (อ.)
1 ตุลาคม 2551
วันตรุษอีดิ้ลฟตรี (1 เชาวาล)
4 ตุลาคม 2551
วันซิยารัต 15วัน อิมามอะลี (อ.)
19 ตุลาคม 2551
วันซิยารัต 30วัน อิมามอะลี (อ.)
24 ตุลาคม 2551
ค่ําวันชะฮาดัต อิมามญะอฟรศอดิก (อ.)
29 ตุลาคม 2551
วันซิยารัต 40 วัน (อัรบะอีน) อิมามอะลี (อ.)
9 พฤศจิกายน 2551 ค่ําวันประสูติ อิมามอะลี ริฎอ (อ.)
28 พฤศจิกายน 2551 ค่ําวันชะฮาดัต อิมามมุฮัมมัด ตะกีย (อ.)
5 ธันวาคม 2551
ค่ําวันชะฮาดัต อิมามมุฮัมมัดบากิ้ร (อ.)
9 ธันวาคม 2551
วันอีดิ้ลอัฎฮา (อี้ดกุรบาน)
13 ธันวาคม 2551
ค่ําวันประสูตอิ ิมามอะลี ยุนนะกีย (อ.)
17 ธันวาคม 2551
วันอีดิ้ลเฆาะดีรคุม
(วันแตงตั้งอิมามอะลี (อ.) เปนอิมามะห
23 ธันวาคม 2551
วันมุบาฮิละห
24 ธันวาคม 2551
วันขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง
28 ธันวาคม 2551
ค่ําวันที่ 1 มุฮัรรอม ป ฮ.ศ.1430

หมายเหตุ : วันสําคัญทางศาสนานี้อาจคลาดเคลื่อนไดหนึง่ วัน เพราะตามหลักการศาสนาถือดวง
จันทรเปนเกณฑ
มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม
13 ตุลาคม 2550
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มหากาพย แหง กัรบะลาอฺ
บรรจบครบขวบเขา
ผันเปลี่ยนเวียนยินยอม
ชําระจิตคิดตรอม
ร่ําทุกคืนค่ําเชา
ครวญค่ําทุกขวบเขา
เพราะเหตุการณครั้งใด
บาดแผลแหงชีพใคร
เภสัชบําบัดบอได
กัรบาลาเลิศล้าํ
โลหิตอิมามไหล
ซึมซึกเซนซาบใน
บาดลึกวิญญาณเขา
หวนหาประวัติไว
ซึ้งซับซึมหฤทัย
ทานประดุจดวงใจ
มะตั่มย่ําอกดิน้
กรรแสงแฝงโศกซึ้ง
ชลเนตรนองทวมบรร
กี่ปกี่เดือนวัน
น้ําเพชรพรายตาชื้น
ชุบชีพชีอะฮโอ
วันอะชูรอเปดเผย
ตื่นเถิดตื่นอยาเฉย
ทุกแผนดินอาจอาง

มุฮัรรอม
อยูเหยา
ตรมอก ดูแล
ชอกช้ํากําศรวล
อสงไขย
ร่ําไห
สุดลึก
เฉกใช ชลนัยน
คําไข
หลั่งหลา
นรชาติ
ไปสิ้นถวิลถวาย
ทุกสมัย
หอนสิน้
ประชาชาติ
ลั่นพืน้ โลกแสลง
สรวงสวรรค
พตพืน้
วนเทวษ
ชั่วฟา ดินสลาย
อกเอย
แผกวาง
เชือนอยู ใยนา
เปรียบไดกัรบาลา
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ภุชงคปยาตรฉันท14
อนุสาวรียนี้
ใหมั่นใน ฤทัยตรึง
พระอิ่มามองคฮุเซ็น
เสด็จดับพระชีพปลง
พระองคทา นเปนนัดดา
มุฮัมหมัดผูเรืองนาม
ถึงเหตุการณจะนานมา
เปนเครื่องเตือนหทัยไว
พระอิมามฮุเซ็นองค
สัตรูรายมุงประหาร
ดวยเดชะอัลละฮฺเจา
มิหมดสิน้ ตระกูลวงศ
ขอพระองคเสวยสุข
ดวยเดชะพระอัลลาฮ

เพื่อเปนที่ระฤกถึง
มนัศนอมแดพระองค
อาลัยอิสลามทรง
ขณะยุทธสงคราม
พระศาสดาอิสลาม
พระเดชฟุง จรุงไกล
อนุสาวรียไซร
ระฤกถึงพระองคทาน
พระชีพปลงก็เพราะมาร
ดวยหวังเพื่อทําลายวงศ
ผูปกเกลาอันสูงสง
ดํารงสาสนตลอดมา
นิราศทุกขในสรกา
ผูเปนเจาของเราเอย
กาเซ็ม สิกามดาร

14

ทองหยิบ ยวงมณี, คูมีอและระเบียบแบบฝกอิสลามนิกายชีอะห พ.ศ. 2481, : โรงพิมพ
ดํารงธรรม, 2481, ปกหลัง.
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มุฮัรรอม
ดลเดือนมุฮัรรอม
เลือดไหลหลั่งชโลมผืนธรณิน
เปนเวลากวาพันปที่ผันผาน
ระลึกถึงโลหิตชุฮะดาอ
ผสุธานภากาศอาจกรรแสง
รังสิมันตดับรังสีในบัดดล
คลื่นสมุทรซัดกระหน่ําย้าํ จิตโศก
เมื่อหุเซนถูกบัน่ เศียรปลิดวิญญาณ
อนิจจาสุไกนารองเรียกพอ
มีแตรางไรเศียรนอนเรียงราย
เสียงเด็กนอยครวญคร่ําร่ําอาลัย
เลือดหลั่งรินสะเทือนใจอันบิยาอ
สะเทือนจิตเมือ่ คิดถึงซะฮรอ
โอหุเซนอกซะฮรอแสนระทม
บนผืนทรายลมหายใจเหือดหายสิน้
กัรบะลาอแสนอาลัยหุซัยนา
เศราโศกาอาดูรพูนเทวษ
เมื่อหวนคิดครวญหาสุดอาลัย
พิลาปพร่ําร่ําไหไมสิ้นโศก
หลั่งเลือดอาบผืนทรายนัยนะวา
กาลเวลาแมผนั ผานไมผานพน
เลือดชะหีดหอมฟุงทวีคูณ

นอมดวงใจโหยหาอาวรณถวิล
พลีชีวนิ ศาสนคงธํารงมา
แมนเนิน่ นานเทาใดใจหวนหา
กัรบะลาอผืนทรายอันรอนรน
ฟาดับมืดเดือนแดงทัว่ แหงหน
ทั่วสกลมืดมนอนธกาล
ประดุจโลกถึงคราวอวสาน
เลือดสาดซานไหลรินสิ้นชีพวาย
อยูไหนหนออกลูกแทบสลาย
บนผืนทรายอบอาวเผากายา
พอจากไปดวงจินตถวิลหา
มุสตอฟาสะอืน้ ไหใจระทม
มองดูคอถูกเชือดเฉือนอยางขี่นขม
แมตรอมตรมลูกแดดิ้นสิ้นวิญญาณ
เลือดไหลรินลวงลับดับสังขาร
รางไรผาหมเนือ้ เมื่อสิ้นใจ
ชลเนตรเจิ่งพักตราหนานองไหล
หาทุกขใดเปรียบไดในโลกา
วิปโยคที่อุบัติสุดพรรณนา
ชุบชีวาศาสนาอันไพบูลย
ทั่วสกลยังหอมกลิ่นไมสนิ้ สูญ
คงเพิ่มพูนประดับไวในปฐพี
คีตกานต
11 มิถุนายน พ.ศ. 2551
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นิราศยี่สาร15
ทายวัดหงษพวกวงษชะวาอยู
ตั้งบานเรือนแออัดสรางวัดวา
กระฎีแขกแปลกหนอกอเปนโบถ
ถือเจาเซ็นเปนประธารนานเต็มที
เอาทองคําทํารูปมือบูชา
บางเอาเงินทํามือถือเจาเซ็น
ทํารูปโลงระยางโยงยอยระยับ
ดูแพรวพรายลายทองละอองตา
เรียกตุมบุดสมมุตพวกอิศลาม
มีรังไกใสมือเจาเซ็นพิง
พวกผูช ายขวัน้ ศีศะจนหวะแหวง
ตางเดินเตนเปนทํานองรองตะบอย
เมื่อเตนมาวาตายลงคราวนัน้
นึก ๆ ดูผูถือนีค้ ือเวร
มีพวกเด็กเรียกวาบายีน่ ู
ผูกลูกพรวนครวญดังกริ่งกรางแรง
ก็ลุยไฟไดทุกคนจนถวนตัว
ครั้นเสร็จการลุยไฟในราติน
เขาบูหรี่ลูตี่มาศมาน
ลางก็ถือเขาบวชสวดลํา ๆ
รัญจวนจิตรคิดสลดรันทอแท
ถามาพรอมก็จะนัง่ ฟงอือออ
อันพวกแขกตีอกดูหมกมุน
แทบจะตีอกบางอยางเจาเซ็น
15

เปนหมู ๆ ตางชาติ์สาศนา
มีศาลาเรียกสุเหราเขากระฎี
ดูสูงโสดปนสลักตามศักศรี
ในกระฎีมีรูปมือถือเจาเซ็น
ตามสัทธาลัดทธิตรีเหน
เวลาเอย็นแหโหเปนโกลา
สาระบับหลายศรีดหี นักหนา
ประดับประดาลวนดอกไมวไิ ลยจริง
ก็แหหามมากมายทั้งชายหญิง
ประหลาดจริงชางคิดประดิษฐประดอย
เลือดออกแดงหยดเหยาะเผาะผอย ๆ
โลหิตยอยตบอกรองฮกเซ็น
ขึ้นสวรรคแนจติ รเขาคิดเหน
ครั้นค่ําเตนลุยเพลิงถะเกิงแดง
เปนหมู ๆ แตงเต็มดูเขมแขง
ลวนทาแปงตลอดหัวทัว่ ถึงตีน
ดูนากลัวอํามหิดจิตรมหิน
หาของกินเลีย้ งกันชางสรรทํา
ทั้งคาวหวานชืน่ ชูเปนคูขํา
บวนแตนา้ํ ลายปริดไมติดคอ
ถึงลูกแลมงิ่ มิศสนิทหนอ
นาหัวรอเรื่องเลาถึงเจาเซ็น
คิดถึงหุน ขวัญใจไมแลเหน
เพราะที่เวนหางสมรมานอนเรือ

ก.ศ.ร. กุหลาบ [นามแฝง], นิราศยี่สาร, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2543, 39-41.
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เรือแจวก็ไมหยุดทั้งบุตรกับฉัน
เหลือจะกลับเหลือจะไกลอาไลยเจือ
ระทมทับกลับประทังยั้งรันทด
โอจําไกลใจตรึงจึ่งมากรม
โบถเจาเซ็นพวกทีเ่ ตนตบตีอก
ตะพานหกใหญทยาดประหลาดตา

แสนกระศัลยก็ไมอยุดนี้สุดเหลือ
อาไลยจรนอนในเรือเหลือระทม
ทดระทวยดวยไมปลดสวาสดิ์ถม
เพราะนิยมไปไหวพระปะติมา
อยูริมตีนตะพานหกฝง เหนือหนา
แตเกิดมาไมเคยมีเชนนี้เลย...
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คําศัพทในพิธีเจาเซ็น
กุเรช
ชื่อเผาชนชาวอาหรับกลุมเดียวกับทานศาสดามุฮัมหมัด
กะหนาต หรือ กิหนาด ภาษาเปอร เ ซี ย หมายถึ ง ด า นข า ง แผงกะหนาต หมายถึ ง
ดานขางของสถานฝงศพอิหมามฮูเซน เปนการจําลองคลายสถานที่จริงเพื่อใชเปนฉากสําคัญของ
การเลาเรื่องแตละค่ําคืนในเดือนมุฮัรรอม
กะเฮโรโร
รูป แบบของบทโศลกภาษาเปอรเ ซี ย ที่ ใ ชขับ พิลาปรํา พั น ด ว ยน้ํา เสีย ง
จังหวะ และอารมณอันเศราสะเทือนใจเปนบทสงทาพิธีเจาเซ็น
กุรบาน
การนําสัตวที่ไดรับการอนุมัติมาทําการเชือดพลีตอพระผูเปนเจา
กัฟฟาหนี่
ผาที่ใชสําหรับหุมหอรางคนตาย บางทีเรียกวา ผากะฝน ผากัฟฟาหนี่ใน
พิธีเจาเซ็นเปนผาฝายสีขาวหนากวางประมาณ 50 เซ็นติเมตร ยาวประมาณ 1.20 เมตร ฉีกทําชอง
สวมศีรษะตรงกลางตามความยาวผา พาดจากดานหนาไปดานหลัง ใชเปนสัญลักษณของการ
อุทิศพลีเพื่ออิหมามฮุเซนในเหตุการณกัรบะลาอ ขณะที่ในพิธีเจาเซ็นยังใชผากัฟฟาหนี่นี้เพื่อรอง
ซับเลือดของตนเองจากการควั่นศีรษะดวย
กัรบะลาอ
เปนสถานที่ ๆ อิหมามฮูเซน และวงศวานของทานถูกสังหาร ปจจุบันคือ
เมืองกัรบาลา ตั้งอยูในประเทศอิรัค
กะมะซาดัน หรือกะมะมะต่ํา (อาหรับ-เปอรเซีย) พฤติกรรมการกระทําทารุณกรรมบน
ศีรษะตนเองในพิธเี จาเซ็น (อาชูรอ) เชน การควั่นหัว หรือการกรีดศีรษะ เพื่อรับรูความรูสึกเจ็บปวด
ของผูกระทํา เปนอารมณหนึง่ ของผูที่อยูในพิธีนี้
คัยมา หรือคัยมะ (อาหรับ-เปอรเซีย) หมายถึงกระโจมพักกองคาราวานฝายอิหมามฮุ
เซนที่ถูกปดลอม
เครื่องแหในพิธีเจาเซ็น สวนประกอบของการจัดริ้วขบวนในพิธีกรรม เชน โตระบัต หรือ
โลงศพของอิหมามฮุเซนจําลอง จลดน หมายถึงพาหนะที่ใชในการบันทุกเพื่อเดินทางโดยจัดวางไว
บนหลังอูฐ คลายกับ วอ ฯลฯ
คูยาหวาบ
คําวา ยาหวาบ หรือญะวาปในภาษาเปอรเซีย หมายถึง การถามและ
ตอบหรือการปรึกษาหารือ คูยาหวาบ หมายถึง ที่ปรึกษา
จนดน
พาหนะที่ใชในการบันทุกเดินทางโดยวางไวบนหลังอูฐ คลาย ๆ กับ วอ
ชะดา หรือ ชุฮะดา เปนพหูพจนของคําวา ชะฮีด ในภาษาอาหรับ หมายถึงผูที่พลี
ชีวิตเพื่อวิถีทางของอิสลาม คําวา ชุฮะดา ถูกกรอนเสียงในภาษาพื้นบานวา ชะดา
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ชะฮีด
(อาหรับ) หมายถึงสถานภาพของผูทพี่ ลีชพี ในวิถที างของพระผูเปนเจาใน
ศาสนาอิสลาม, ชุฮะดาเปนคําพหูพจน
ชะดัต
บางทีเรียกวา ชั้นชะดัต : ภาษาอาหรับ หมายถึงสถานที่ ๆ ที่สังหาร
ชับกะรีบาน คํากรอนในภาษาเปอรเซีย จากคําวา ชามกะรีบอน หมายถึง ชวงเวลา
พลบค่ําอันลําเค็ญ ที่ริวา หยัตเกี่ยวกับเหตุการณตอเนื่องจากวันที่อิหมามฮุเซนถูกสังหารแลว
ซลฟะกาต มาจากคําวา ซุลฟกอรด ซึง่ เปนชื่อของดาบประจําตัวของอิหมามฮุเซน
ซึ่งไดรับสืบตอลงมาจากทานศาสดาที่มอบใหแกทา นอะลี และอิหมามอะลีมอบใหกับอิหมาม
ฮะซัน และอิหมามฮะซัน ก็ไดมอบดาบนีใ้ หแกอิหมามฮุเซน ซุลฟกอรด จึงเปนสัญลักษณของ
อาวุธที่อิหมามฮุเซนใชเพื่อพิทกั ษรักษาอิสลาม
ซุลฮิจญ
เดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม ซึ่งมุสลิมจะมารวมกันประกอบพิธีฮัจญ
ที่เมืองมักกะฮ
ซะฟนซะฝา พวกสติไมสมประกอบ
แนวทางของศาสนา เชน ดีน่ อิสลาม คือ แนวทางของศาสนาอิสลาม
ดี่น
ดนฝา
เครื่องประดับศีรษะที่ทาํ จากปอยผมโดยใชเสนผมของเด็กผูหญิงนํามา
ประดับบริเวณจอนผมในการแตงกายของ “บายีห่ นู” ใหดูคลายกับคนเสียจริตที่ปลอยผมรกรุกรัง
ดนยะหนา หรือซุลญานะ ชื่อมาประจําของอิหมามฮุเซน ที่ใชทงั้ เดินทางและในยาม
ออกสูศึก
ตีร
ภาษาอาหรับ-เปอรเซีย หมายถึง ลูกศร หรือลูกธนู
โตระบัต
สัญลักษณของหีบศพอิหมามฮูเซนจําลองสําหรับพิธีกรรม
ธงเขียว-แดง ธงคูสีเขียวและแดง ยอดธงประดับตกแตงดวยอาวุธคลายใบหอก สวน
ขอบธงดานลางประดับดวยพุมขนหางนกยูง ธงคูนี้เปนธงสีที่ใชเปนสัญลักษณแทนอิหมามฮะซัน
และอิหมามฮุเซน โดยธงเขียว แทนอิหมามฮะซัน ผูซึ่งดองพลีชีพจากการถูกลอบวางยาพิษ สวน
ธงแดง แทนอิหมามฮุเซน ซึ่งตองพลีชีพดวยคมดาบ
นิชาหรัต
ภาษาเปอรเซีย หมายถึง เปนเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
บายี่หนู
กรอนเสียงมาจากคําวา มัจนูญ เปนตัวละครจากวรรณคดีเปอรเซีย เรื่อง
มัจนูญ-ไลลา ซึ่งมัจนูญ ลุม หลงความงามและรักในสตรีผูหนึง่ ชื่อ ไลลา จนกระทัง่ เสียสติ ตอนทาย
ของเรื่องทัง้ คูไมไดเคียงคูจนตาย ในพิธีเจาเซ็น นํามัจนูญมาเปนสัญลักษณของความรักที่มีตอ
ไลลามากเพียงไร ยังไมเทาความรักที่เรามีตออิหมามฮุเซน
บั่น
ภาษาอาหรับ หรือเปอรเซีย พองกับคําไทยวา บรรณ หมายถึง หนังสือ
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บัยอัต
การใหสัตยาบัน (บัยอะฮ) เปนประเพณีที่พวกอาหรับปฏิบัติมาเกาแก ใน
กรณีที่มีการกระทําในเรื่องที่สําคัญ เชน เรื่องผูนําหรือผูปกครอง ผูที่เปนผูปกครองโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูซึ่งเปนที่รูจักกันดีในหมูพวกเขาจะสัมผัสมือเพื่อเปนการใหสัตยาบัน ยอมรับและปฏิบัติตาม
ผูนําคนดังกลาว
ปนญะตันปาก ผูบริสุทธิ์ทงั้ หาหมายถึง ศาสดามุฮัมหมัดและลูกหลานของทาน ไดแก
ทานอะลี ทานหญิงฟาฏิมะฮ ฮะซัน และฮูเซน ซึง่ ทานเหลานี้ลว นมีชีวติ รวมยุคสมัยเดียวกัน และ
เปน 5 ทานในจํานวนอิมาม 12 ทาน ที่ชาวชีอะฮใหความเคารพศรัทธา
ปนหยา
สัญลักษณรูปมือ หนึ่งในเครื่องประกอบกระบวนแหของพิธีเจาเซ็นใน
เมืองไทย ทําจากโลหะ เชน แผนเงิน หรือแผนทอง เปนสัญญลักษณการปฏิเสธใหสัตยาบันของ
อิหมามฮูเซนตอผูปกครองยะซีดผูอธรรมในยุคนั้น อีกทั้งยังหมายถึงการผดุงไวซึ่งความยุติธรรม
เพื่อธํารงรักษาวิถีของศาสนาอิสลามที่ทานศาสดามุฮัมหมัดนํามาเผยแผ ซึ่งประกอบดวยวงศวาน
ผูบริสุทธิ์ของทานศาสดาในสมัยแรกผูสืบทอดเจตนารมณรวม 5 บุคคล ไดแก ศาสดามุฮัมหมัด
ฟาฏิมะฮผูเปนบุตรี อะลี ผูเปนบุตรเขย ฮะซัน และฮูเซน ผูเปนหลานชายของศาสดามุฮัมหมัด
และเปนบุตรของอะลีกับฟาฏิมะฮ ทั้งยังสืบทอดความเปนอิหมามผูบริสุทธิ์ลําดับที่ 2 และ 3
ตอมาดวย
เประหาน
ภาษาเปอรเซีย ออกเสียงวา พีรอหาน หมายถึงเสื้อยาวที่คลุมมาถึงขอ
เทา
เพดานแดง กางซอนอยูติดกับเพดานดําเหนือตําแหนงที่เรียกวา แทนกะตั้นกา หรือ
ตําแหนงเพื่อการรําลึกถึงอิหมามอะลีที่ถูกลอบสังหารในมัสยิดกูฟะฮขณะกําลังนมาซ
ฟะรอต
เปนชื่อของลําน้ําสําคัญสายหนึ่งที่ไหลผานเมืองกะฟะฮ ในประเทศอิรัก
ปจจุบันรูจักกันในนามของ ชัรอาหรับ ที่เกิดจากการรวมตัวของลําน้ําไทกริส และยูเฟรติส ซึ่งกอง
คาราวานของอิหมามฮุเซนถูกปดลอมอยูใกลกับลําน้ํานี้
ฟาติฮะอ : บทสรรเสริญอิหมามฮุเซน และบรรดาผูพลีชีพในเหตุการณกัรบะลาอีก 72 ชีวิต ซึ่ง
บทฟาติฮะอนี้จะถูกนํามาใชสดุดีในทุก ๆ การเริ่มและการจบพิธีเจาเซ็นในทุก ๆ วัน
เมาหลี่
ดอกไมที่รอยเปนสายยาว นิยมเรียกวา สายเมาหลี่ นาจะมาจากคําไทย
วา มาลี หมายถึงดอกไม
มะต่ํา
การแสดงออกถึงความเศราโศกเสียใจแบบที่ในสํานวนไทยเรียกวา ตีอก
ชกตัว ที่แสดงออกอยางเปนระเบียบโดยใชฝามือขางขวาฟาดหรือปรบลงบนแผนอกขางซายเปน
สําคัญ
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มะระเสี่ย หรือ มะระซียัต รูปแบบการขับบทโศลกเปนทวงทํานองตาง ๆ ในพิธีเจาเซ็น
โมซีบัต หรือ มุซีบัต เรื่องเลาที่กระทบกระเทือนความรูสึก และอารมณของผูฟง เปน
การกระทําของฝายศัตรูที่มีตอวงศวานของทานศาสดา
มัยดาน
ภาษาเปอรเซีย เรียก มัยดอน หมายถึงสถานที่โลงกวาง หรือจตุรัส ใน
เหตุการณกัรบะลาอ มัยดานหมายถึงทุงโลงหนากระโจมพักที่ฝายศัตรูปดลอมไว
มะหะหร่ํา หรือ มุฮัรรอม ชื่อเดือนแรกของปฏิทินอิสลาม เปนชวงเวลาของการจัดการ
รําลึกถึงเหตุการณโศกนาฏกรรมในทุกป
ยะซีด
บุตรชายของมุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน ผูที่ถูกคาดหมายใหขึ้นเปนคอ
ลีฟะฮที่ 6
โรหยา ริวาหยัต หรือ ริวายะฮ หมายถึงการเลาเรื่องเหตุการณกัรบะลาอของอิหมามฮู
เซน โดยแบงเนื้อหาจากเหตุการณประวัติศาสตรนั้นออกเปนตอน ๆ รวม 12 ตอน เรียกวา โรหยา
หรือ ริวาหยัต 12 บั่น
ระบั่น
เครื่องหอมในชุมชนแขกเจาเซ็น ที่ปรุงขึ้นมานานแลวใชกันเฉพาะในพิธี
มะหะหร่ําเทานั้น โดยมีสวนผสมจาก ออยแหง ใบชะลูด จันทนหอม กัลปงหา กํายาน น้ําตาล
ทรายแดง นําไปผสมกันในกระทะบนไฟออน
โรงโตระบัต โรงเก็บเสลี่ยงสําหรับอัญเชิญสัญลักษณของหีบศพอิหมามฮูเซนจําลอง
ลาหนัต
ภาษาอาหรับและฟารซี หมายถึง คําสาปแชง
เสโลห
เครื่องกันอาวุธ หรือ โล
อารัมดาร
ธงประจําตัวของอิหมามฮุเซน ลักษณะธงเปนหางแซงแซวสีดําผืนใหญ
กลางธงประดับอักษรอาหรับออกเสียงวา “ลา” ซึ่งมีความหมายเชิงปฏิเสธเชนเดียวกับคําวา “ไม”
ในภาษาไทย เปนคําตนของคําปฏิญาณตนในศาสนาอิสลาม วา “ลาอิลาฮะอิลลัลลา มุฮัมหมัดดุ
รอซูลุลลา” หรือ “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ มุฮัมหมัดเปนศาสนทูตของพระองค”
อัลเวดา
(เปอรเซีย) หมายถึง การอําลา
อะหะเรเบท อหะลิลบัยต ในภาษาอาหรับ หมายถึงวงศวานของทานศาสดา
อะหราบดุนหยา การถูกลงโทษจากพระผูเปนเจาในโลกมนุษย
อิมามัต
การสืบทอดตําแหนงความเปนผูนาํ ศรัทธาชนของศาสนาอิสลามนิกาย
ชีอะห
อาชูรอ
ลําดับที่สิบในภาษาอาหรับ อันหมายถึง วันที่สิบของเดือนมะหะหร่ําซึ่ง
อิหมามฮูเซนถูกสังหารพรอมวงศวานของทาน
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