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 This thesis is a study of the historical development of the Shi'ite Muslim groups in 
Thailand who were previously referred to in historical documents and known by the majority 
of the Thai people as "Khaek Ted" or "Khaek Chao Sen".  Nowadays, they are merely 
recognized as the Thai people who belong to the Islamic Shi'ite sect. In fact, these "Khaek 
Chao Sen" ethnic groups have a long history of their own and unique social relations with 
other groups in the Thai society. This study focused on the ethnic Identity and ethnicity of the 
Muslim's Shi'ite sect in Bangkok through the "Chao Sen Rite" from historical, social and 
cultural perspectives.  
 The study found that "Chao Sen Rite" reflects the common ethnic identity of an 
Islamic Shi’ite group who shares mutual ethnic awareness based on common social and 
kinship relationship as well as common religious faith through their identity of “Khaek Chao 
Sen”. 
 Through their relationship with other people in the Thai society the "Chao Sen" 
group has become "Marginalized", both by other Muslim groups of similar religious 
background and by the Thai group of different cultural background. They have become the 
“minority Muslim”. "Chao Sen Rite" has significant roles in providing the Shi’ite Muslim in 
Thailand with a unique social space to express their common identity and to maintain their 
ethnicity among the changes that have taken place in the Thai society from the past to 
present time.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (STATEMENTS  AND  SIGNIFICANCE  OF  THE 
PROBLEMS) 
 
 คําวา “เจาเซ็น” หรือ “แขกเจาเซ็น” ปรากฏอยูในเอกสารอางอิงทางประวัติศาสตรต้ังแต
สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร โดยเฉพาะในวรรณกรรมสําคัญ ๆ เชน พระราชนิพนธกาพยเห
เรือในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที ่2) มีชื่อบทเหเจาเซ็น วา  
 
  โคลง 
          ดลเดือนมหะหรํ่าเจา เซ็นป ใหมแม 
   มะหงุนประปรานทวี  เทวษไห 
   หอนเห็นมิ่งมารศรี  เสมอชีพ มานา 
   เรียมลูบอกไลไล  คูขอน ทรวงเซ็น ฯ 
  กาพย 
          ดลเดือนเรียกมหะหรํ่า   ขึ้นสองคํ่าแขกต้ังการ 
   เจาเซ็นสิบวันวาร  ประหารอก ฟกฟูมนัยน 
   มหะหรํ่าเรียมคอยเครา  ไมเห็นเจาเศราเสียใจ 
   ลูบอกโออาลัย  ลาลดลํ้า กําศรวลเซ็น1 
 
 แขกเจาเซ็น หมายถึงกลุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะหเฉพาะในประเทศไทย 
ซึ่งคนไทยยงัมคํีาเรียกอ่ืน ๆ ที่ใหความหมายถงึชนกลุมนี้อยางรวมๆ ดวย เชนคําวา แขกเทศ แขก
มะหงน  หรือแขกมัวร 
 “เจาเซ็น” หรือ “แขกเจาเซ็น” แมจะหมายถงึผูที่นับถือศาสนาอิสลามเชนเดียวกับชน
กลุมอ่ืน เชน แขกมลายู แขกชวา แขกจาม หรือแขกอาหรับ แตมีความเช่ือหรือความศรัทธาของตน

                                                           

   1พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย, ประชุมกาพยเหเรือ และเสภาเร่ืองพระราช
พงศาวดารของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2498), 30. 
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ที่แยกแตกตางจากชนกลุมใหญในศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะพธิีกรรม (rituals) การรําลึกถงึ
มรณกรรมของบุคคลสําคัญที่ชื่อวา ฮูเซน อิบนิอะลี ผูเปนผูนาํคนสําคัญที่มีตําแหนงเปนอิหมาม 
และยังมีสถานะเปนหลานชายของศาสดามุฮัมหมัดทีเ่กิดจากทานหญิงฟาฏิมะฮ ผูเปนบุตรสาวคน
เดียวของทานศาสดาอีกดวย นางไดสมรสกับอิหมามอะลีและมีบุตรดวยกันสองคน คือ ฮะซนั 
และฮูเซน  บุคคลทั้งสองในเวลาตอมาไดเปนผูนาํประชาคมและดํารงตําแหนงอิหมามในป
ฮิจเราะฮศักราชที่ 61 ตามปฏิทินอิสลาม (ราว พ.ศ. 1224)  สมัยทีท่านฮูเซนเปนอิหมามทานถูก
กระทาํทารุณกรรมและถูกสังหารอยางโหดเหี้ยม พรอมกับบริวารของทานอีกจาํนวนหนึ่ง ณ แผน
ดินกัรบะลาอ2  
 เหตุการณในคร้ังนัน้เปนที่มาของพิธีกรรมดังที่เรียกวา “พิธีมะหะหรํ่า” ซึ่งเปนพธิีทีแ่ขก
เจาเซ็นจัดข้ึนในทกุ ๆ เดือนมะหะหรํ่า อันเปนเดือนแรกของปฏิทินอิสลาม โดยจัดพธิีกรรมตอเนื่อง
เปนเวลา 10 วนั นับต้ังแตวันแรกของเดือน  สวนหนึ่งของพิธีมะหะหรํ่าประกอบไปดวยการเลา
ประวัติศาสตรประกอบการขับรองพิลาปรําพันถึงการสูญเสียชีวิตของอิหมามฮูเซนและบริวาร 
 วิธีการเลาเร่ืองยอนรําลึกถงึเหตุการณและกลาวถงึชื่ออิหมามฮูเซน็สลับกับการตีอกชก
ตัวในรูปแบบสัญลักษณที่แสดงออกถึงการสูญเสียและความอาลยั พรอมไปกับทวงทาการ
เคล่ือนไหวอยางมีระเบียบเปนจังหวะ  ในอดีตผูทีเ่คยไดยินคํารํ่ารําพนัเหลานีจ้ึงจับเอาสรรพ
สําเนยีงที่ไดยนิมาใชเรียกเปนชื่อพธิีกรรมนี้วา พธิีเตนเจาเซ็น หรือพิธีเจาเซน็ อันกลายเปนทีม่า
ของท้ังชื่อพิธกีรรมและคําเรียกกลุมชนนี้ในเวลาตอมา 
 ในชั้นตนคําเรียก แขกเจาเซ็น สมัยอยธุยามีนัยหมายถึงชาวเปอรเซยี (Persian) หรือ
แขกเปอรเซียเปนสวนใหญ เพราะแขกกลุมนี้เปนผูนาํแบบแผนในศาสนาอิสลามนกิายชีอะห 
(Shi’ite) รวมทั้งพิธกีรรมของตนเขามาสูสังคมไทยในชวงเวลานั้น  อยางไรก็ตามความเขาใจ
เกี่ยวกับชาติพนัธุของคนกลุมนี้ในสังคมไทยยังมีความคลาดเคล่ือนอยูไมนอย เพราะยังขาดขอช้ี
ชัดใหเหน็ความตางระหวางแขกกลุมนี้กับกลุมอ่ืน บางคร้ังเรียกวา แขกอินเดีย แขกเปอรเซีย และ
แขกอาหรับ รวมกนัไป  สังคมไทยในสมยันัน้รับรูอัตลักษณรวมในศาสนาของชนทั้งสามกลุมทีน่ับ
ถือศาสนาอิสลามแบบเดียวกัน ทัง้ยังเดินทางมาจากดินแดนทางซีกตะวันตกของเมืองไทย
เหมือนกนั บางคร้ังจึงกําหนดภาพลักษณเรียกรวมกนัอยางกวาง ๆ วา “แขก” หรือเรียกรวมสําหรับ
ความเขาใจของตนขณะนัน้วา “แขกอาหรับ” เชนที่ปรากฏในคําโคลงภาพตางชาติตางภาษา จารึก
ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วา 

                                                           

     2กัรบะลาอ : เมือง Kabala ต้ังอยูในประเทศอิรักในปจจุบัน 
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           อาหรับภาพพวกนี้  แตงกาย 
   เส้ือเศวตโสภณกรอม  คอเทา 
   กางเกงวิลาศลาย  แลเล่ียน 
   จีบจะดัดเก้ียวเกลา  ตางสี ฯ 
         เคร่ืองดําหมวกเส้ือเปล่ียน  แปลกตัว 
   ปางฮุเซ็นถึงป  ปาวพอง 
   ลุยเพลิงคว่ันหัวจน  โลหิต  ถ่ังนา 
   เตนตบอกเรารอง  รํ่าเซ็น ฯ  
     (กรมหม่ืนไกรสรวิชิต : ประพันธ) 3 
 
 นอกจากนี้คําวา แขกเจาเซ็น ยังอาจหมายถึงแขกกลุมอ่ืนที่มีรูปแบบของพิธีกรรมที่
เรียกวา พิธีเจาเซ็น กเ็ปนได เชน อินเดีย เปอรเซยี หรืออาหรับ ทวายงัมีความแตกตางในเร่ือง
ภาษา เชื้อชาติ เผาพนัธุ การแตงกาย และอ่ืนๆ ที่สามารถจําแนกลักษณะของชนทัง้สามกลุมออก
จากกนัได โดยเฉพาะจากประวัติศาสตรความสัมพนัธกบัชาวตางชาติในสมัยอยธุยา ชาวเปอรเซีย
เปนกลุมชาติพันธุที่มีบทบาทโดดเดนทั้งในทางดานเศรษฐกิจ การเมอืง การปกครองมากกวาแขก
กลุมอ่ืนในขณะน้ัน เหตุนีคํ้าวา แขกเจาเซน็ สําหรับงานศึกษาในคร้ังนี้จึงกาํหนดขอบเขต
วัฒนธรรมจากพิธกีรรมของแขกกลุมเชื้อสายเปอรเซียเปนสําคัญ 
 ปจจุบันคําวา แขกเจาเซ็น ในสังคมไทย หมายถงึ มุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite) กลุมทีเ่ดิน
ทางเขามาในสมัยอยุธยาซ่ึงสวนใหญเปนชาวเปอรเซยี ในอดีตผูคนกลับไมคุนกับคําวา “ชีอะห” 
เทากับคําวา “เจาเซ็น”  ชาวเปอรเซียเปนผูชาํนาญการดานการเดินทางทางทะเล เขามา
ปฏิสัมพันธทาํการคากับชาวสยามต้ังแตกอนราชอาณาจักรอยุธยาจะรุงเรือง หากแตยังไมปรากฏ
ตัวตนที่เดนชดั จนมีบันทกึในสมัยอยธุยาถงึการเขามาของบุคคลในกลุมชนนี้ ที่เขามาทาํการคา
และทําความชอบใหแกราชสํานัก พระมหากษัตริยในเวลานั้นจงึโปรดเกลา ฯ ใหเขารับราชการใน
งานพระคลงั คุมกรมทาขวา ทาํหนาที่เปนตัวแทนการคา และไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิสูงถงึ
ออกญาบวรราชนายก ออกญาจุฬาราชมนตรี  หรือออกพระศรีเนาวรัตน เปนตน 

                                                           

   3กาญจนาคพันธุ, ภูมิศาสตรวัดโพธิ์ เลม 2 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนรวมสาสน, 2517), 
3. 
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 นอกจากเขารับราชการแลว พวกแขกเจาเซ็นทีท่ยอยตามเขามาในเวลาตอมาไดผสม
กลมกลืนกับสังคมไทย (Acculturation) ดวยการแตงงานสรางครอบครัวกับคนพืน้ถิ่น  และยัง
เชื่อมโยงสายสัมพันธกับชนชั้นปกครองของสังคมไทยขณะน้ัน เชน สถาบันพระมหากษัตริย หรือ
กลุมขุนนางดวยกนั จนสืบทอดวงศวานลูกหลานเปนคนไทยเชื้อสายแขกเทศหรือเชื้อสายเปอรเซีย
ในเวลาตอมา 
 หลังเสียกรุงในป  พ.ศ. 2310 พวกแขกเจาเซ็นไดอพยพจากกรุงศรีอยุธยาลงมาสมทบ
กบัสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี รวมตัวต้ังถิน่ฐานเปนชุมชนอยูตามริมฝงแมน้าํเจาพระยาและตามคู
คลองสายสําคัญของเมืองธนบุรี โดยเฉพาะบริเวณสองฝงคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ 
ปรากฏชุมชนและศาสนสถานของพวกแขกเจาเซน็ในยานนีห้ลายแหงตามสํานวนปากของผูคนใน
วัฒนธรรมแขกเจาเซน็ วา “สามกะดี-ส่ีสุเหรา”4 ไดแก กะดีกลาง หรือกะดีเจริญพาศน  กะดีหลวง 
กะดีปลายนา และสุเหราหรือมัสยิดผดุงธรรมที่เกิดข้ึนหลังสุด ซึ่งยังคงดํารงวฒันธรรมและสืบสาน
แบบแผนประเพณี วถิีชีวิตที่เปนอัตลักษณของกลุมชนสืบมา 
 การที่ผูศึกษานําเร่ืองราวของแขกเจาเซ็นมาเปนหัวขอวิทยานิพนธฉบับนี้ เพราะ
สังคมไทยวางอยูบนพื้นฐานของความหลากหลายและความแตกตางในหลายมิติ ทั้งทางดานชาติ
พันธุ ภาษา หรือแมแตศาสนา ฯลฯ  ปจจุบันลักษณะดังกลาวของสังคมไทยมักถูกหยิบยกให
กลายเปนประเด็นปญหาของสังคมในหลายแหง ซึ่งลวนมีผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองโดยรวมอยางไมสามารถหลีกเล่ียง  บอยคร้ังที่ความแตกตางถูกนํามาเปนปญหาใน
ลักษณะของความขัดแยง โดยเฉพาะความตางระหวางลัทธิศาสนาที่กลายเปนเงื่อนไขของ
สังคมไทยซ่ึงเร่ิมกอตัวข้ึนในปจจุบัน  และอาจนําไปสูความขัดแยงทางชาติพันธุดังที่เกิดข้ึนอยูใน
หลาย ๆ ประเทศ 
 ชุมชนยานฝงธนบุรีของกรุงเทพมหานครเปนพืน้ทีท่างวฒันธรรม (cutural area) หนึง่ที่
พบความแตกตางและความหลากหลาย โดยเฉพาะมิติของกลุมชนหรือชาติพนัธุ (ethnic group) 
และมิติของศาสนาดวย เชน ความตางในศาสนาอิสลามระหวางนิกายสุหนี่ (Sunni) และนิกาย
ชีอะห (Shi’ite)  ความตางของชาวคริสตระหวางนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรแตสแตนท และ

                                                           

    4“สามกะดี ส่ีสุเหรา” : เปนคําเรียกขานของแขกเจาเซ็นที่แสดงถึงพื้นที่ทางวัฒนธรรม 
และความสัมพันธทางเครือญาติที่มีตอกนั คือ กะดีกลาง กะดีหลวง กะดีนอก และสุเหราผดุงธรรม
อิสลาม  ตัวอยางการใชสํานวนดังกลาว เชน  “...รูกนัทัว่บางทัว่ทั้งสามกะดี-ส่ีสุเหรา” หรือ “...
โคตรเหงาเดียวกันทัง้สามกะดี-ส่ีสุเหรา” เปนตน  
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ชาวไทยพทุธทั้งฝายมหายานและเถรวาท ซึ่งผูวิจยัตองการศึกษากลุมแขกเจาเซ็นที่อยูในพืน้ที่
ธนบุรีในปญหาเร่ืองกลุมชาติพันธุ รวมถึงความเปนนกิายชีอะหในศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ
พิธีกรรมของชนกลุมนี้ทีถู่กเรียกวา “พิธีเจาเซ็น”  
 ประเด็นคําถามที่นาํมาซ่ึงการศึกษาในคร้ังนี้ คือ การธํารงอยูของมุสลิมนิกายชีอะหใน
สังคมไทยเปนอยางไร ความแตกตางทางชาติพันธุบนพืน้ฐานความเปนมุสลิมและปฏิสัมพันธ
ระหวางนิกายสุหนีก่ับนกิายชีอะหในสังคมไทย ความรูสึกแปลกแยกตอวัฒนธรรมของมุสลิมชีอะห
จากชนกลุมใหญรวมศาสนา ตลอดจนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม (assimilation) จากสังคมรอบ
ขางทัง้รวมศาสนาและตางวฒันธรรมเปนอยางไร และพิธีเจาเซน็อันเปนประเพณีความเชื่อสําคัญ
ของมุสลิมนกิายชีอะหที่ปฏิบัติสืบทอดตลอดมาไดแสดงความเปนอัตลักษณ และตัวตนของแขก
เจาเซ็นอยางไร 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (GOAL  AND  OBJECTIVE) 
 ความมุงหมายของงานวิจยัฉบับนี้มุงศึกษาเร่ืองอัตลักษณเพื่อการธาํรงอยูของมุสลิม
นิกายชีอะหทีดํ่าเนนิชีวิตอยูในสังคมเมือง โดยผานมิติทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม
โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี ้
 1. เพื่อทาํความเขาใจสงัคมและวัฒนธรรมของความเปนมุสลิมนิกายชีอะห โดยศึกษา
ผานพิธีเจาเซน็ 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการธาํรงอยูของมุสลิมนิกายชีอะหในสังคมไทยผานพิธีเจาเซน็ 
 3. เพื่อศึกษาบทบาทและหนาที่ของพิธีเจาเซ็นในสังคมไทยทัง้อดีตและปจจุบัน  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 1. ทําใหเขาใจพิธีเจาเซน็ในฐานะที่เปนอัตลักษณทางวฒันธรรมของมุสลิมนิกายชีอะห 
 2. ทาํใหเขาใจพิธีเจาเซน็ในฐานะของพธิีกรรมเพื่อการธํารงอยูของมุสลิมนิกายชีอะหใน
สังคมไทย 
 3. สามารถนาํผลการศึกษาท่ีไดไปเปรียบเทียบกับชนกลุมอ่ืนในสังคมเมือง ในมิติการ
ธํารงอยูดวยอัตลักษณของตน 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 พิธีเจาเซน็ที่เกดิข้ึนในสังคมไทยนั้น มีมาพรอมกับการมชีุมชนชาติพนัธุของคนกลุมหนึ่ง
ต้ังแตสมัยอยธุยาสืบมา ในความเปนจริงบทบาทของพิธีกรรมดังกลาว หาไดเปนอัตลักษณของ
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กลุมชนที่แสดงออกถงึความเปนชาติพันธุใดชาติพันธุหนึง่เปนการเฉพาะ หากแตหมายถงึนยัความ
เปนชาติพันธุของกลุมชนทีร่วมกันรักษาอัตลักษณดังกลาว  ซึง่อาจหมายถงึการครอบคลุมความ
เปนชาวอินเดีย  อาหรับ และเปอรเซีย หรือชนกลุมอ่ืน ๆ อีกดวยก็เปนได  ทั้งนี้เพราะนยัความเปน
ชาติพนัธุที่ถูกมองผานอัตลักษณของพธิีกรรมนี้กลับหมายถึง สํานกึรวมของชนกลุมใดกลุมหนึ่งที่
รักษาวฒันธรรมรวมของกันและกัน โดยหาใชความเปนชาติพันธุทีบ่ริสุทธิ์ของชนกลุมใดเปนการ
เฉพาะ 
 ทั้งยังมีบทบาทในการแสดงอัตลักษณรวมของชนหลากหลายเหลานัน้ที่มีสํานึกรวมใน
ส่ิงเดียวกันหรือคลายคลึงกนั คือ ความเปนชาติพนัธุของมุสลิมนิกายชีอะหใหคงอยูทามกลาง
กระแสสังคมไทยที่ปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลาจนกระทัง่ถงึปจจุบนั 
 
ขอบเขตพื้นที่การศึกษา (SCOPE OF THE STUDY)  
 งานวิจยันี้จาํกดักรอบพื้นที่ศึกษากับชุมชนมุสลิมนิกายชีอะหในยานฝงธนฯ ทัง้อดีตและ
ปจจุบันรวม 4 พืน้ทีท่ี่เรียกตามสํานวนปากของผูคนรวมวัฒนธรรมนี้วา “สามกะดี-ส่ีสุเหรา”  
 ดวยเหตุที่พืน้ที่ดังกลาวมีความสัมพนัธในเชิงประวัติศาสตรและสังคม ทั้งยังคงรักษา
รูปแบบของพิธีกรรมที่เรียกวา “พิธีเจาเซน็” ใหคงอยูรวมกันในปจจุบนัดวย  
 
นยิามศัพททีใ่ชการวิจยั 
 แขกเจาเซ็น : ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะหเฉพาะกลุมที่เรียกวาชีอะห
อิษนาอะชะรียะห และเฉพาะกลุมที่รักษารูปแบบพิธีกรรมที่เรียกวา พิธีเจาเซน็ เทานัน้ 
 พิธีเจาเซ็น : พิธีกรรมที่แขกเจาเซ็นจัดข้ึนในทุกรอบปเพื่อรําลึกถงึเหตุการณใน
ประวัติศาสตรอิสลามที่ผูนําตามแนวทางความเช่ือของตนที่ชื่อวา อิหมามฮูเซน็ ถูกสังหาร  
 นิกายชีอะห (Shi’ite) : หมายถึงเฉพาะมุสลิมนกิายชีอะหอิษนาอะชารียะห แมวาใน
สังคมไทยจะมมีุสลิมนิกายชีอะหในสาขาอ่ืนที่แยกยอยอีกก็ตาม 
 นิกายสุหนี ่ (Sunni) : มุสลิมนิกายสุหนี ่หรือเรียกวา “ซุนนะห”  เปนชนกลุมใหญของ
วัฒนธรรมอิสลามในสังคมไทย แมวาจะอาจแยกออกเปนนกิายยอยอ่ืน ๆ อีกก็ตาม 
 
ขั้นตอนในการศกึษา 
 1.ศึกษาและคนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวของกับประวัติความ
เปนมาของมุสลิมนิกายชีอะหในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุมแขกเจาเซ็น และพิธีเจาเซน็ 
 2. ศึกษาทฤษฎีและนํามาใชเปนกรอบและแนวทางในการศึกษา 
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 3. ศึกษาภาคสนามโดยใชวธิีการทางชาติพันธุวรรณา (ethnography)  เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานของชุมชนที่ตองการศึกษา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประวติัศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี 
และพิธีกรรมดวยวธิีสัมภาษณแบบไมเปนทางการ รวมทั้งการสังเกตการณอยางมสีวนรวม 
(participant observation) 
 4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล นํามาเรียบเรียง วิเคราะห และอภิปราย 
 
แนวคิดและทฤษฎทีี่ใชในการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองดังกลาวเปนการศึกษาความสัมพนัธทางประวัติศาสตรและสังคมของคน
กลุมหนึ่งทีน่ิยามตนเองดวยความเปนชาติพันธุหนึ่งภายใตวัฒนธรรมศาสนา และยังคงรักษา
ขนบธรรมเนยีม แบบแผน และวิถีชวีิตของตนเอง ซึง่ผูศึกษาใหความสนใจตออัตลักษณ (Identity) 
ที่แสดงออกถึงความเปนตัวตนที่แตกตางจากกลุมคนอ่ืน ๆ ภายใตวัฒนธรรมศาสนาเดียวกัน 
ตลอดจนแนวคิดในการธํารงชาติพันธุ (ethnicity) ผานกระบวนการแสดงออกดวยพธิีกรรมใน
สังคมที่สําคัญตอการคงอยูในปจจุบนั 
 แนวคิดหรือทฤษฎีที่เกี่ยวของที่ผูศึกษานาํมาเปนแนวทางในการศึกษาในคร้ังนี้ประกอบ
ไปดวย แนวคิดเร่ืองชาติพนัธุ (ethnic) อัตลักษณชาติพันธุ (ethnic identity) และการธาํรงชาติ
พันธุ (ethnicity) 
 
 แนวคิดเร่ืองชาติพันธุ (ethnic) 
 ความหมายของชาติพนัธุถกูหยิบยกและกลาวถึงในความเขาใจที่แตกตางกันอยูมาก
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา โดยเฉพาะการนําคํา ๆ นีม้าใชในแวดวงของการศึกษาทาง
มานษุยวิทยา สังคมศาสตร และหรือรัฐศาสตรเองก็ตาม  บางคร้ังคําวาชาติพนัธุ (ethnic) ถูกใช
ทดแทนดวย เช้ือชาติ หรือสัญชาติ ตามความเขาใจโดยทั่วไป  หรือบางคร้ังกาํหนดความเปนชาติ
พันธุดวยภาษาที่ใชรวมกนักพ็บเหน็ไดมาก เชน ความเปนจีน หรือลาว ภายใตวฒันธรรมภาษา
รวม แตในทางมานุษยวทิยา ความเปนชาติพันธุถกูมองจากหลายมโนทัศน 
 กลุมชาติพันธุหรือกลุมวัฒนธรรมมีลักษณะเดน คือเปนกลุมคนที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี้หมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด และบรรพบุรุษทาง
วัฒนธรรม  ผูที่อยูในกลุมชาติพันธุเดียวกันจะมีความรูสึกผูกพันทางสายเลือดและวัฒนธรรมอยู
ดวยพรอม ๆ กันไป  เปนความรูสึกผูกพันที่ชวยเสริมสรางเอกลักษณของบุคคลและของชาติพันธุ 
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และในขณะเดียวกันสามารถเราอารมณความรูสึกใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูที่อยูในกลุมชาติพันธุนับถือศาสนาเดียวกัน5  
 ชาลส เอฟ คายส (Charles F. Keyes) เสนอวา กลุมชาติพันธุที่ต้ังรกรากอยูในบริเวณ
เดียวกันจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกันในลักษณะที่พึ่งพากัน... 
 เฟรดเดอริค บารท (Frederick Barth) เสนอวา กลุมชาติพันธุที่ต้ังรกรากในบริเวณ
เดียวกันจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกันในลักษณะแบงอาณาเขตกัน (ethnic boundary)...6  
 การศึกษากลุมชาติพันธุที่มีความขัดแยงกัน และจําเปนที่จะตองอยูใกลชิดกัน มี
ตัวอยางเชน ปญหาของกลุมชาติพันธุที่นับถือศาสนาตางกัน ความขัดแยงเกิดจากความเชื่อของ
ศาสนามากกวาความขัดแยงที่เกิดจากความแตกตางทางชาติพันธุ  ปญหาระหวางคาทอลิก และ    
โปรแตสแตนทในประเทศไอรแลนด ปญหาระหวางชาวซิกขและฮินดูในประเทศอินเดีย ปญหา
ชาวยิวและมุสลิมในเลบานอน เปนตน7 
 แนวคิดในเร่ืองชาติพันธุดังที่กลาวมา หากนํามาเปรียบเทียบกับการศึกษาคร้ังนี้ ซึ่งใน
สนามศึกษามีความแตกตางทั้งทางชาติพันธุของคนหลายกลุม และความเช่ือทางศาสนารวมอยู
ดวย 
 
 แนวคิดเร่ืองอัตลักษณชาติพันธุ (ethnic identity)  
 นั กมานุ ษยวิ ทยาหลายท าน ให ค ว าม สํ า คัญและสนใจต อกา รก อ ตั ว และ
กระบวนการพัฒนาเปนกลุมชาติพันธุ วาเปนข้ันตอนของการปรับตัวทางสังคม ฮาโรลด ไอแซค 
(Harold Isaacs) ใหความสําคัญกับมโนทัศน “basic identity” หรือ “ethnic identity” ซึ่งไดมา
โดยกําเนิดจากการเปนสมาชิกกลุมชาติพันธุใดชาติพันธุหนึ่ง และเปนพื้นฐานสําคัญใหมี
ความรูสึกผูกพันกับคนอ่ืน ๆ ที่อยูในกลุมเดียวกัน โดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคมและ

                                                           
5อมรา  พงศาพิชญ, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพนัธุ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2541). 
6เร่ืองเดียวกัน. 
7เร่ืองเดียวกัน. 
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รวมพิธีกรรมตาง ๆ ซึ่งสืบทอดอดีตและกําหนดสถานการณปจจุบัน และมีอิทธิพลตออัตลักษณ
และชีวิตของบุคคล8 
 ไอแซคไดเสนอวาองคประกอบสําคัญของอัตลักษณชาติพันธุมี 2 มิติ คือ “รางกาย” 
(bady) และ “นาม” (name) เขาอธิบายวา “รางกาย” มีรากฐานทางชีวภาพ ซึง่แมอาจจะมกีาร
เปล่ียนแปลงไดบาง แตกย็ังบงบอกชาติพันธุของคนอยู เชน สีผิวและลักษณะรูปรางหนาตา 
รางกายจึงเปนตัวการสําคัญในการระบุอัตลักษณชาติพันธุ สวน “นาม” มักจะดํารงนานกวา “ตัว
ส่ิงของ” (thing) และซอนความหมายในเชิงประวัติศาสตรไวดวย9 
 
 แนวคิดเร่ืองการธํารงชาติพนัธุ (ethnicity)  
 ชาลส เอฟ คายส (Charles F. Keyes) ใหความสําคัญเร่ือง การธํารงชาติพันธุ 
(ethnicity) วาเปนที่มาของลักษณะทางวัฒนธรรม จุดกําเนิด ภูมิหลัง ถือเปนรากฐานทางอัต
ลักษณที่ไมมคีวามสัมพันธกันอยางสลับซับซอน แตใหความสําคัญที่การแสดงออกทางวัฒนธรรม 
(Cultural Expression) เทานัน้ โดยที ่ Charles F. Keyes มองผาน ตํานาน ศาสนา ความเช่ือ 
พิธีกรรม ประวัติศาสตรพื้นบาน คติธรรม หรือแมแตศิลปะก็เปนตัวแทนที่แสดงออกถึงความเปน 
ethnicity 
 ชาลส เอฟ คายส (Charles F. Keyes) มองวาเงื่อนไขของสังคมมีสวนในการกําหนดอัต
ลักษณ (Ethnic Identity) หากเงื่อนไขของสังคมมีการเปลี่ยนแปลง อัตลักษณ (Ethnic Identity) ก็
จะปรับตัวเชนกัน  นอกจากนัน้ Ethnic Identity ของกลุมหรือของบุคคลก็อาจถูกกลืนกลาย 
(Assimilation) ใหเปนกลุมชาติพนัธุอีกกลุมหนึง่ไดดวย และอัตลักษณ (Ethnic Identity) ก็เปน
เคร่ืองมือหนึ่งที่นาํมาใชเพื่อการธํารงชาติพันธุ 
 ตามทัศนะของ Charles F. Keyes จากการศึกษาทางชาติพนัธุพิสูจนใหเห็นวา สํานึก
ทางชาติพันธุ (การธํารงชาติพันธุ : ผูเขียน) คือปจจัยของความสัมพนัธทางสังคม (social 
relations)  สํานึกทางชาติพันธุจึงมีสวนเกี่ยวของทัง้กับเร่ืองของการสืบสายเลือดจากบรรพบุรุษ 

                                                           
8ฉวีวรรณ  ประจวบเหมาะ, วาดวยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ (กรุงเทพฯ : ศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน), 2547). 
9เร่ืองเดียวกัน. 
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การนับรวมในระบบเครือญาติ การรับเอาและรวมกนัรักษามรดกทางวัฒนธรรม เชน ภาษา 
ศาสนา สํานึกทางชาติพันธุเปนรูปแบบหนึง่ของการจัดองคกรทางสังคม10 
 สวนแนวคิดของ เฟดเดอริค  บาทส (Fredrik Barth) นักมานุษยวทิยาอีกคนหนึง่ที่ให
ความสนใจตอหัวขอเร่ืองการธํารงชาติพนัธุ (Ethnicity) ของกลุมเปาหมายที่เขาศึกษา คือ กลุมชน
มุสลิม  เฟดเดอริค  บาทส (Fredrik Barth) มองวาสํานึกทางชาติพันธุไมควรถกูมองเปนเพียง
สมบัติของกลุม (property of a group) แตนาจะเปนลักษณะของความสัมพันธและกระบวนการ
ทางสังคม 
 จากกรอบแนวคิดที่นําเสนอมาขางตนจะเห็นไดวา ความสําคัญของ กลุมชาติพันธุ อัต
ลักษณทางชาติพันธุ และการธํารงชาติพนัธุ เปนกระบวนการทางสังคมที่ผูศึกษาใหความสําคัญ
และนํามาเปนแนวทางประกอบการศึกษากลุมแขกเจาเซ็นทามกลางพื้นฐานของสงัคมโดยรอบทีม่ี
ความแตกตางและความหลากหลายท้ังวฒันธรรมและกลุมชาติพันธุดวย   
 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 เอกสารและงานวิจัยกลุมแรกที่ใชประกอบงานศึกษาในคร้ังนี้  ผูศึกษาเลือกกลุมงาน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของในเชิงประวัติศาสตร สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาภูมิหลังที่ผานมาใน
อดีตของกลุมแขกเจาเซ็นงานวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในอดีต 
 1. วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก เร่ือง “บทบาทและหนาที่ของขุนนางกรมทาขวาใน
สมัยอยุธยาถึงสมัยรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2153-2435)” ของ จุฬิศพงศ  จุฬารัตน11(2544) ซึ่งศึกษา
ถึงบทบาทและหนาที่ของกลุมขุนนางมุสลิมเช้ือสายอินโด-อิหราน (Indo-Iranian) ในสมัยอยุธยา-
สมัยรัตนโกสินทร ในดานประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุดังกลาวที่เขามาทําการคากับราชสํานัก
สยามต้ังแตสมัยอยุธยา และเขามามีบทบาทในฐานะขุนนางกรมทาขวา โดยศึกษาบทบาทใน
ประวัติศาสตรของคนกลุมนี้จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 5  

                                                           
10แพร ศิริศักด์ิดําเกิง, “ปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง

จังหวัดยะลา”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณทิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546). 

11จุฬิศพงศ  จฬุารัตน, “บทบาทและหนาที่ของขุนนางกรมทาขวา ในสมัยอยุธยาถึงสมัย
รัตนโกสินทร (พ.ศ. 2153-2435)” (วิทยานพินธดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร อักษรศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544). 
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 งานช้ินนี้เปนการศึกษาจากเอกสารเปนสวนใหญ แตมีจุดเดนที่เลือกใชศึกษาประกอบ
กับเปนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของเพราะผูศึกษาเนนการศึกษาในดานประวัติศาสตรของกลุมชาติพันธุ
เปอรเซีย อีกทั้งยังศึกษาใหเห็นภาพทั้งในมุมของความรุงเรืองจนถึงชวงเวลาเสื่อมของคนในกลุม
ดังกลาว แมจะเปนบทบาทของคนในกลุมขาราชการหรือกลาวเนนเฉพาะกลุมขุนนาง แตก็มีสวน
สําคัญในการทําความเขาใจประวัติศาสตรของกลุมชนที่ผูศึกษากําลังศึกษาไดเปนอยางดี 
 อนึ่ง กลุมคนที่ผูศึกษาทําการศึกษาในวิทยานิพนธฉบับดังกลาว คือ กลุมขุนนางเชื้อ
สายอินโด -อิหราน  (Indo-Iranian) ซึ่ งหมายถึงกลุมชาติพันธุ เปอร เซียที่ ผู ศึกษาในคร้ังนี้
ทําการศึกษาเชนเดียวกัน เพียงแตงานวิทยานิพนธใหความสําคัญในบทบาทดานการคาของกลุม
ชนชั้นปกครอง ขณะที่การศึกษาคร้ังนี้ใหความสําคัญในมุมมองทางมานุษยวิทยาเร่ืองการธํารง
ชาติพันธุ โดยมองผานพิธีกรรมของชนกลุมนี้เปนสําคัญ 
 2. หนังสือเร่ือง  จดหมายเหตุการณเดินทางเขาสูประเทศสยาม ของ บาทหลวงตา
ชารด12 สันต ท. โกมลบุตร แปล เปนเอกสารแปลจากบันทึกจดหมายเหตุของคณะราชทูตพระเจา
หลุยสที่ 14 ที่ทรงสง เชอรวาลิเอ เดอ โชมองต เปนราชทูตเขาเฝาสมเด็จพระนารายณมหาราช ใน
ป พ.ศ. 2228  ในเอกสารดังกลาวผูบันทึกบรรยายถึงพิธีกรรมของคนกลุมเปอรเซียในสังคมอยุธยา
ที่ภายหลังเรียกพิธีกรรมนี้วา พิธีเจาเซ็น หรือพิธีมะหะหรํ่า อันถือเปนการทําชาติพันธุวรรณา 
(Ethnography) ถึงพิธีเจาเซ็นเปนคร้ังแรก และรวมถึงยังเปนมุมมองจากสายตา “คนนอก
วัฒนธรรม” อีกดวย  
 
 งานวรรณกรรมที่ศึกษาปฏิสัมพันธของคนหลายกลุม 
 3. วิทยานิพนธเร่ือง “ปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในยานสายกลาง 
จังหวัดยะลา” ของ แพร ศิริศักด์ิดําเกิง13 (2546) ซึ่งศึกษาเร่ืองการปฏิสัมพันธของชาติพันธุสอง
กลุม คือ กลุมชาวมลายูมุสลิมที่ประกอบอาชีพคาขายและชาวจีนในยานสายกลาง ที่จัดเปนยาน
ตลาด ในภายใตบริบทความเปนเมืองขนาดเล็กของเทศบาลนครยะลา เพราะการปฏิสัมพันธ

                                                           
12บาทหลวงตาชารด. จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมล

บุตร, พิมพคร้ังที ่6 (กรุงเทพฯ  : สํานกัพิมพบรรณกิจ (1991), 2539). 
13แพร ศิริศักด์ิดําเกิง, “ปฏิสัมพันธระหวางชาวมลายูมสุลิมและชาวจีนในยานสายกลาง

จังหวัดยะลา”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณทิต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2546). 
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นําไปสูการสรางสํานึกทางชาติพันธุและการปรับอัตลักษณใหมเฉพาะของกลุม คือความเปนชาว
มลายูจีนมุสลิม  การปรับอัตลักษณนี้เพื่อตอบสนองตอสภาวะแวดลอมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และตอชาติพันธุที่กลุมมีปฏิสัมพันธดวย  
 ในการศึกษาเร่ืองปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุของงานช้ินนี้ จุดเดนอยูที่ผูศึกษามุงให
ความสนใจไปที่คูความสัมพันธระหวางชาวจีนและชาวมลายูมุสลิม เพราะงานศึกษาสวนใหญจะ
มุงคูปฏิสัมพันธระหวางชาติพันธุมลายูมุสลิมกับชาติพันธุไทยพุทธ เมื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบ
กับงานศึกษาคร้ังนี้ ที่มีคูปฏิสัมพันธระหวางกลุมมุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite) กับกลุมมุสลิมนกิายสุ
หนี่ (Sunni) และคูปฏิสัมพันธระหวางมุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite) กับคนตางวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ 
รอบขางภายใตความเปนแขกเจาเซ็น 
 4. งานศึกษาวิทยานิพนธเร่ือง “การธํารงชาติพันธุ ของชุมชนชาวจีนคาทอลิกผานพธิศีพ 
: กรณีศึกษาชุมชนคาทอลิกบานบางนกแขวก ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม” โดย รุงนภา  พรหมณวงศ14(2544) ซึ่งศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร 
กระบวนการปรับตัวทางสังคมวัฒนธรรมตอสภาพแวดลอมทองถิ่น และบทบาทของคริสตศาสนาที่
มีตอวิถีชีวิตในชุมชนชาวจีนคาทอลิกบานบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผูศึกษาให
ความสําคัญตอพิธีศพของชาวจีนคาทอลิกซ่ึงมีรูปแบบพิธีกรรมแตกตางจากพิธีศพของชาวคริสต
ชนทั่วไป 
 จากงานศึกษาจะพบวาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของชุมชนชาวจีนคาทอลิกบาน
บางนกแขวก สะทอนใหเห็นความตอเนื่องของกระบวนการเผยแพรคริสตศาสนาในสังคมไทย และ
การผสมผสานความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมภายใตบริบทของสังคมไทยซ่ึงนําไปสู
การสรางอัตลักษณของชาวจีนคาทอลิก 
 พิธีศพของชาวจีนคาทอลิกบานบางนกแขวกสะทอนสํานึกทางชาติพันธุของกลุม ซึ่งถูก
ปดกั้นการแสดงออกทางความเช่ือด้ังเดิม เพราะขัดตอหลักคริสตศาสนา ดังนั้นชาวจีนคาทอลิกจึง
ไดปรับพิธีกรรมตามความเช่ือด้ังเดิมเร่ืองการนับถือและการปฏิบัติตนตอวิญญาณบรรพบุรุษของ

                                                           
14รุงนภา  พราหมณวงศ, “การธาํรงชาติพันธุของชุมชนชาวจีนคาทอลิกผานพธิีศพ : 

กรณีศึกษาชุมชนคาทอลิกบานบางนกแขวก ตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนท ี จังหวัด
สมุทรสงคราม” (วิทยานพินธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 
2544) . 
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ชาวจีนใหสอดคลองกับพิธีกรรมทางคริสตศาสนา ทําใหพิธีศพของชุมชนชาวจีนคาทอลิกแหงนี้มี
ลักษณะพิเศษและเปนรูปแบบพิธีกรรมเฉพาะกลุม 
 เมื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับงานศึกษาในคร้ังนี้ จะเห็นทัศนคติที่ขัดแยงตอรูปแบบ
พิธีกรรมที่ผูรวมศาสนาเดียวกันแตตางนิกาย มีมุมมองที่แตกตางกัน ทั้งปฏิเสธจนถึงการตอตาน 
ตลอดจนสามารถเปนกรณีศึกษาเปรียบเทียบถึงการปรับตัวเองของกลุมแขกเจาเซ็น 
 5.งานศึกษาวิทยานิพนธเ ร่ือง “ชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา : 
สัมพันธภาพระหวางพหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุ”  โดย จักรพันธ  ขัดชุม
แสง15(2543)  ที่ศึกษาชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา ในประเด็นการธํารงชาติพันธุ 
แมจะใหความสนใจในวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจดวยก็ตาม หากแตจุดที่นาสนใจที่นํามาศึกษา
เปรียบเทียบอยูที่สัมพันธภาพระหวางพหุสังคม ซึ่งผูทําวิทยานิพนธไดเชื่อมโยงประเด็นสําคัญทั้ง
สามประเด็นเขาดวยกัน ไดแก พหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ และการธํารงชาติพันธุ 
 ในบทที่ 5 ของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาใหความสําคัญเร่ืองการธํารงชาติพันธุของ
มุสลิมในเมืองตลาดชายแดน และเสนอวาทกรรม “กะลา” กับมุสลิมกลุมนี้วา 
 ชาวแมสอดมักเรียกมุสลิมวา “กะลา” และเรียกถนนศรีพานิชซ่ึงเปนบริเวณที่มุสลิม
อาศัยกันอยางหนาแนนวา “ตรอกกะลา” รวมทั้งเรียกเทศกาลอิด้ิลฟตริ (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” และรวมถึงนัยอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของกับคนกลุมนี้วา “กะลา” ดังที่กลาวมา  คําวา “กะลา” ที่ใชเรียกชาวมุสลิมเปนการตีตรา
ทางชาติพันธุ (Ethnic labeling) ที่ถูกหยิบยกมาใชเพื่อจําแนกแยกแยะผูคนกลุมตาง ๆ ออกจาก
กัน ยังสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับวาโดยพื้นฐานแลว  ผูคนในกลุมชาติพันธุใดชาติพันธุหนึ่งมี
พฤติกรรมคลายคลึงกัน เนื่องจากเขามีบรรพบุรุษและมีวัฒนธรรมรวมกันนั่นเอง  
                                                           

15จักรพันธ  ขัดชุมแสง, “ชุมชนมุสลิมในเมืองตลาดชายแดนไทย-พมา : สัมพันธภาพ
ระหวางพหุสังคม วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจและการธํารงชาติพันธุ” (วิทยานิพนธสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัญฑิต, มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2543). 
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 นัยที่ผูศึกษากลาวไวในงานวิทยานิพนธนี้สามารถนํามาอางอิงเปรียบเทียบกับคําวา 
“เจาเซ็น” หรือ “แขกเจาเซ็น” ในความหมายของกลุมชาติพันธุเปอรเซียที่อยูในเมืองไทยไดเชนกัน  
 6. ศึกษางานวิจัยเร่ือง “บทบาทผูหญิงในการดํารงอัตลักษณและพรมแดนชาติ
พันธุ : กรณีศึกษาผูที่เรียกตัวเองวา “ออแรนายู” (Malay-Muslim)” โดย ฉวีวรรณ  ประจวบ
เหมาะ16 (2547) ซึ่งผูศึกษาไดรับอิทธิพลแนวคิดเร่ือง อัตลักษณชาติพันธุ และพรมแดนชาติพันธุ
ตามสมัยนิยมฯ แตไดผสมผสานแนวคิดของ บาทสและโคเฮน เขาดวยกัน เพื่อใชเปนกรอบใน
การศึกษากลุมคนที่รัฐบาลเรียกวา ไทย-มุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต และเปนที่รูจักใน
ภาษาอังกฤษวา Malay-Muslim แตพวกเขาเรียกตัวเองวา “ออแรนายู”  จากประสบการณดังกลาว
ทําใหไดขอคิดเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเร่ืองชาติพันธุธํารงวา มโนทัศน “ชาติพันธุธํารง” ยังมี
ความคลุมเครืออยางที่เดสเพรสไดต้ังขอสังเกตไว จนทําใหยากตอการสรางทฤษฎี 
 ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการธํารงชาติพันธุของ “ออแรนายู” ฉวีวรรณ ประจวบ
เหมาะ ไดแสดงใหเห็นวา การธํารงชาติพันธุของออแรนายูในสวนหนึ่งเปนผลผลิตของสถานการณ
ทางประวัติศาสตร ที่รัฐปตตานีของออแรนายูถูกผนวกเขากับรัฐไทย และโดยกระบวนการทาง
การเมืองไดทําใหกลายเปนชนกลุมนอยของรัฐไทย แตยังคงเปนสวนใหญในทองถิ่นของชายแดน
ภาคใต ความแตกตางทางวัฒนธรรมด้ังเดิม คือภาษามลายูทองถิ่น ศาสนาอิสลาม และการแตง
กาย “แบบมลายู” ยังเปนสัญลักษณสําคัญของการเปนสมาชิกกลุมชาติพันธุ คือ ความเปน “ออแร
นายู” สําหรับ “ออแรนายู”  บางคนหรือบางกลุม โดยเฉพาะที่ไดรับการศึกษาจากสังคมไทย 
อาจจะไดลดความแตกตางทางวัฒนธรรมลงไปบาง แตไมเคยสูญเสียอัตลักษณชาติพันธุที่มีมา 
 ในทัศนะของผูศึกษาเห็นวาปจจัยตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน “ออแรนายู” หรือไทย-มุสลิม
ทางภาคใตมีลักษณะที่คลายคลึงกับปจจัยที่เกิดข้ึนในชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในกรุงเทพมหานคร ทัง้
เร่ืองความเชื่อ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ซึ่งนาจะนํากรอบการศึกษาของ “ออแรนายู” 
มาพิจารณาเปรียบเทียบไดเพื่อศึกษาในประเด็นของการธํารงชาติพันธุเชนเดียวกัน 
 7. ศึกษางานวิจัย เร่ือง “มุสลิมกับการอยูรวมกันในสังคมไทย” โดย บันฑิตย สะมะอูน  
ศักดา ยูเตะ  สมาน อิสมาแอล17(2550)  ซึ่งคณะผูศึกษาใหความสําคัญตอความหลากหลายของ
                                                           

16ฉวีวรรณ  ประจวบเหมาะ. วาดวยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ (กรุงเทพฯ : ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน), 2547). 

17บันฑิตย  สะมะอูน, ศักดา  ยูเตะ, และ สมาน  อิสมาแอล. “มุสลิมกับการอยูรวมกันใน
สังคมไทย.” (งานวิจัยของ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ, 2550). 
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กลุมชนที่เรียกวา “มุสลิม” ภายใตกรอบความศรัทธาในศาสนารวมกันตามที่ปรากฏอยูใน
สังคมไทยมาแตอดีตกาล โดยมุงเนนมองผานกลุมชนตาง ๆ ที่นับถือศาสนารวมกันจากพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมที่ตางกันทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทั้งยังหมายถึงความแตกตางในเร่ือง วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิภาค ชาติพันธุ และรวมถึงความตางในความศรัทธาที่แยกยอย  
 โดยพิจารณาผานปฏิสัมพันธของชนกลุมตาง ๆ เหลานี้รวมกันภายใตกรอบความ
ศรัทธาในศาสนาเดียวกันที่ตางเชื่อมั่นในนิยามที่วา “มุสลิมเปนพี่นองกัน” หรือ ”มุสลิม
เปรียบเสมือนเรือนรางเดียวกัน สวนหนึ่งสวนใดเจ็บก็ทําใหรางกายเจ็บไปดวย”   
 อีกทั้งยังศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายของมุสลิมตอสํานึกรวมในศาสนาหรือ
ความเปน “ใน” ในเชิงทัศนะคติที่มีตอความเปน “อ่ืน” อันหมายถึงความตางในวัฒนธรรมศาสนาที่
ปรากฏอยูในสังคมไทย โดยศึกษาผานพื้นที่วัฒนธรรมของชนกลุมตาง ๆ ไดแก มุสลิมเปอรเซีย 
ศึกษาในสวนของภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร)  มุสลิมมลายู ศึกษาในภาคใตตอนลาง (ปตตานี)  
มุสลิมจีน (ฮอ) ศึกษาในสวนของภาคเหนือ (เชียงใหม)  มุสลิมปาทาน ในภาคตะวันออก 
(กาญจนบุรี)  และมุสลิมจาม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ชุมชนบานครัว) 
 ทั้งนี้ ผลการวิจัยของคณะผูวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางมุสลิมกับมุสลิมดวยกัน 
หรือผูคนตางกลุมรวมวัฒนธรรมมีความสัมพันธที่ดีในดานหลักการ แตในทางปฏิบัติพบวายังมี
ปญหาอยู โดยเฉพาะความแตกตางในเร่ืองแนวคิดแนวศรัทธาที่แยกยอยระหวางกันและกัน  
 สวนความสัมพันธระหวางกลุมมุสลิมตาง ๆ กับกลุมชนตางศาสนิก คณะผูศึกษาพบวา
อยูในภาวะที่นาเปนหวง เร่ิมมีปญหามากข้ึน โดยคณะผูวิจัยมองวาเปนปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนใหมที่มี
ความแตกตางจากอดีตอีกดวย 
 หนึ่งในหากลุมที่คณะผูศึกษาตามงานวิจัยดังกลาวนั้น คือ การศึกษากลุมมุสลิม
เปอรเซีย ในภูมิภาคภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) เปนการศึกษากลุมเปาหมายเดียวกับที่งาน
วิทยานิพนธฉบับนี้ใหความสําคัญ หรือที่เรียกวา “แขกเจาเซ็น” ซึ่งอาศัยอยูในพืน้ทีท่างฝงธนฯ ของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมของการวิจัยยังเปนกรอบที่กวางทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งเปนอุปสรรคหนึ่งที่
ทําใหการมองภาพของคูปฏิสัมพันธระหวางคูตาง ๆ  เชน คูความตางในเร่ืองศาสนา  คูความตาง
เชิงชาติพันธุ  และคูความตางในดานความศรัทธายอยหรือนิกาย เปนภาพปรากฏที่พรามัวทั้งใน
เชิงลบและบวกก็เปนได  อีกทั้งขอจํากัดดังกลาวยังมีสวนที่ทําใหคณะผูวิจัยไมสามารถทําความ
เขาใจในเร่ืองตาง ๆ ที่เปนรายละเอียด แตมีความสําคัญตอการดํารงอยูและตอการสรางหรือ
ทําลายปฏิสัมพันธตาง ๆ ไดอีกดวย 
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 โดยเฉพาะในกลุมแขกเจาเซ็นหรือมุสลิมกลุมเปอรเซียของคณะผูวิจัยดังกลาว เปนเพยีง
กลุมชนเล็ก ๆ ในสังคมไทยปจจุบัน หากศึกษาเปรียบเทียบในเชิงปริมาณของชนแตละกลุมแลว 
มุสลิมกลุมเปอรเซียนี้ไมอาจเปนตัวแทนหรือเปนเคร่ืองชี้วัดแทนชนกลุมใหญของความเปนมุสลิม
ได แตในทางเดียวกันกระบวนศึกษาในวิทยานิพนธที่ผูศึกษากําลังทําการศึกษาเลือกมองจาก
ประเด็นที่วาดวยปจจัยของการธํารงอยูทามกลางปฏิสัมพันธของคูตาง ๆ เชนเดียวกัน หาก
พิจารณาในรายละเอียดที่มีความสําคัญ แมวาจะเปนเพียงเร่ืองเล็ก ๆ ก็ตาม 
  
 งานวรรณกรรมที่ศึกษาบทบาทของพิธีกรรม 
 8. งานศึกษาสารนิพนธเร่ือง “การจัดการการส่ือสารสัญญะผานพิธี “มุฮัรรอม” เพื่อ
สรางเอกลักษณของมุสลิมนิกายชีอะห” โดย มาริสา  พิบูลศิริ18(2548) เปนงานที่ทําการศึกษาถึง
พิธีมุฮัรรอม หรือพิธีมะหะหรํ่า หรือพิธีเจาเซ็น โดยผานสายตา “คนใน” เชนเดียวกัน หากแตเปน
การศึกษากระบวนการจัดการในพิธีกรรม และรวมถึงการส่ือสารผานพิธีกรรมดวยสัญญะตาง ๆ ที่
ปรากฏในพิธีกรรมนี้เทานั้น 
 
ขอจํากัดในการศึกษา 
 เนื้อหาของวิทยานิพนธเปนเร่ืองราวของมุสลิมนิกายชีอะหกลุมหนึง่ทีอ่าศัยอยูยานฝงธน
ฯ ซึ่งดําเนินวิถีชีวิตอยางมีอัตลักษณเฉพาะหลายดานโดยเฉพาะรูปแบบพิธีกรรมที่ถูกเรียกวา พิธี
เจาเซ็น อันเปนพิธีปดที่จัดข้ึนสําหรับคนรวมวัฒนธรรมหรือสําหรับ “คนใน” เทานั้น จึงทําใหการ
เขาถึงขอมูลสําหรับบุคคลภายนอกมีขอจํากัด  
 ทวาผูศึกษาเปน “คนใน” หรือคนรวมวัฒนธรรมจึงเปนขอไดเปรียบของงานศึกษาคร้ังนี้ 
ที่สามารถเขาถึงขอมูล และยังเปนการสะทอนความคิดหรือทัศนคติจากคนใน (Inner Out) ได
อยางรอบดานอีกดวย 

                                                           
18มาริสา  พิบูลศิริ, “การจัดการการสื่อสารสัญญะผานพธิี “มุฮัรรอม” เพื่อสรางเอกลักษณ

ของมุสลิมนกิายชีอะห” (สารนิพนธ วารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 
2548) . 
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         แผนที่ที ่1  แผนที่แสดงที่ต้ังชุมชน”แขกเจาเซน็” ในสังคมธนบุรี 
         ที่มา : ธงชัย  ลิขิตพรสวรรค  สํานักพมิพตนฉบับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่ 2 

 
แขกเจาเซ็น : ประวัติศาสตรและพัฒนาการในสงัคมไทย 

 
 การศึกษาถึงประวัติศาสตรและพัฒนาการของความเปน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทยมี
ความเปนมาที่ยาวนานพรอม ๆ กับการต้ังชุมชนของชนกลุมนี้ในสมัยอยุธยาที่สืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน  และแมวาการรับรูของสังคมในระยะแรก คนไทยกลับคุนเคยชนกลุมนี้ในความเปน “แขก
เทศ”  “แขกมัวร” หรือความเปนกลุมชาติพันธุเปอรเซียกอนที่จะรูจักกับคําวา “แขกเจาเซ็น”  ดวย
เหตุนี้การทําความเขาใจในพัฒนาการและความเปนมาของ “แขกเจาเซ็น” จึงมีสวนสําคัญ
ตลอดจนเปนพื้นฐานของการศึกษาที่จะนํามาซ่ึงความเขาใจถึงที่มาที่ไปของผูคน และพิธีกรรม
หนึ่งที่ถูกกลาวถึงในสังคมไทยในเวลาตอมาวา “พิธีเจาเซ็น” อันเปนกลไกของการธํารงอยูของชน
กลุมนี้ในสังคมปจจุบัน 
 
“แขก” ในการรับรูของคนไทย 
 ความเขาใจของผูคนในสังคมไทยตอคําวา “แขก” มีนิยามความหมายที่เล่ือนไหลไป
ตามบริบทของคําพูดที่ใช เชน แขกอินเดีย หมายถึงกลุมชนที่เดินทางมาจากประเทศอินเดีย แขก
ยาม หมายถึงอาชีพ ฯลฯ แตยังมีความตางจากความหมายที่ไดถูกบัญญัติในพจนานุกรมอยู
เชนกัน อยางไรก็ดี คนสวนหนึ่งเรียก “แขก” ตามการรับรูที่หมายถึง ผูมาเยือน ผูมาจากตางแดน 
รวมถึงผูที่ไมใชคนพื้นถิ่นของสังคมไทยมากอน และบางคร้ังยังใชสําหรับหมายถึง ผูที่มีวัฒนธรรม
อันแตกตาง หรือเพื่อแสดงออกถึงความเปนกลุมชาติพันธุก็เปนได 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมาย “แขก” ไวหลายคํา 
ไดแก ผูมาหา, ผูมาแตอื่น1 หรือ คําเรียกชาวอินเดีย ศรีลังกา ปากีสถาน บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน 
เนปาล ชวา มลายู ชาวเอเชียตะวันออกกลางและตะวันออกใกล ยกเวนชาวยิว แอฟริกาเหนือ และ
นิโกร.2 ความหมายดังกลาวแสดงถึงความตางทางชาติพันธุภายใตความเปน “แขก” ที่หมาย

                                                           
1ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ : นาน

มีบุคสพับลิเคชั่น, 2546), 205. 
2เร่ืองเดียวกัน. 
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รวมกลุมชนที่เดินทางมาจากดินแดนซีกตะวันตกของประเทศไทยเปนสําคัญ และบงบอกถึงความ
ตางทางดานวัฒนธรรมที่อาจแสดงออกดวยอัตลักษณการการแตงกาย ภาษา หรือศาสนาก็ได 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมศาสนา  เห็นไดวาคําวา “แขก” มักจะถูกนํามาใชคูกับผูที่นับถือศาสนา
อิสลาม อาทิ แขกมลายู แขกจาม แขกตานี ฯลฯ หรือใชเพื่อเรียกแสดงนัยของกลุมชาติพันธุที่นับ
ถือศาสนาอิสลาม ทั้งที่ยังมีความหมายที่กวางกวาศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เชนใชเรียกผูที่นับถือ
ศาสนาอ่ืนที่ไมใชศาสนาอิสลาม อาทิ แขกพราหมณ แขกฮินดู หรือแขกซิกข ฯลฯ  
 สังคมไทยต้ังแตอดีตเปนสังคมพหุวัฒนธรรม ดํารงอยูกับความหลากหลายทั้งดาน
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมความเชื่อ และกลุมชาติพันธุ ฯลฯ เหตุนี้จึงทําให “แขก” ที่หมายถึงกลุมผู
ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิม เปนที่รูจักคุนเคยกับคนพื้นถิ่นในประเทศไทยมาชานาน  
 ทั้งโดยการคาและการเดินทาง และรวมถึงจุดประสงคอ่ืน ๆ ของผูคนในอดีต เปนอีก
เหตุผลหนึ่งที่ทําใหสังคมไทยเปดรับวัฒนธรรมของชนกลุมอ่ืนมากข้ึน รวมถึงการรับเอาความ
หลากหลายของกลุม “แขก” เขามาสูสังคมไทยดวย  สามารถจําแนกลักษณะความตางของ “แขก” 
ออกไดหลากหลายประเภท เชน ความตางดานภาษา ความตางดานศาสนา ความตางดานชาติ
พันธุ ฯลฯ  ดังปรากฏใน บันทึกตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ยังกลาวถึงเร่ืองชาติและภาษาตาง ๆ ดวย
การจําแนก “แขก” ตามกลุมภาษาออก 12 กลุม  
  

          ...แขกอาหรับภาษา ๑ แขกมหนภาษา ๑ แขกสุหนี่ภาษา ๑ แขกม่ังกะล้ีภาษา 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  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับบริบทของการใชเปนสําคัญ เชน อาจจะใชในความหมายที่
แสดงออกถึงถิ่นฐานหรือกลุมชาติพันธุของผูคนเหลานั้น หรืออาจใชเรียกเพื่อจําแนกศาสนาก็
เปนได   พิจารณาในดานศาสนาเห็นไดวา คนไทยจําแนก “แขก” ออกเปน 2 กลุมใหญๆ ไดแก 
กลุมที่นับถือศาสนาอิสลาม และกลุมที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ   

                                                           
3ทวีศักด์ิ  เผือกสม, คนแปลกหนานานาชาติของกรุงสยาม (กรุงเทพฯ : สํานักพมิพมติชน, 

2546), 61. 
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 สวน “แขก” กลุมหลังหรือกลุมที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ ซึ่งไมใชศาสนาอิสลาม เปนกลุมที่มี
จํานวนไมมากนัก เมื่อเปรียบกับแขกกลุมที่นับถือศาสนาอิสลาม  โดยหมายถึงแขกที่นับถือศาสนา
ฮินดู  ศาสนาพราหมณ และศาสนาซิกข เปนตน 
 สังคมอยุธยากลาวถึง “แขก” ที่เขามาปฏิสัมพันธกับสยามไวหลายกลุม โดยจําแนกออก
ตามกลุมภาษาหรือกลุมชาติพันธุ และจําแนกดวยจารีตประเพณี ฯลฯ  แขกที่นับถือศาสนาอิสลาม
เปนกลุมที่มีจํานวนมากกวากลุมอ่ืน จึงเรียกโดยรวมวา แขกมะหะหมัด หรือพวกศาสนา
มะหะหมัด4 กําหนดเรียกตามนามของศาสดาในศาสนาอิสลาม  สวนแขกที่เรียกตามลักษณะกลุม
ชาติพันธุก็จะเรียกช่ือของชาตินั้น 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
ส่ือความหมายถึงลักษณะของกลุมคน พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพิธีกรรมของแขกกลุมหนึ่งเปนการ
เฉพาะ ไดแกคําวา แขกเทศ  แขกมะหงน  แขกมัวร  และแขกเจาเซ็น 
 แขกเทศ แขกมะหงน แขกมัวร และแขกเจาเซ็น เปนคําที่เกิดข้ึนในสังคมอยุธยา ทั้งจาก
คนไทยในสังคมอยุธยาและเรียกตามชาวตะวันตกที่เดินทางเขามา  คําทั้งส่ีสัมพันธกันใน
ความหมายที่เจาะจงไปที่กลุมคนกลุมเดียวกัน 
 แขกเทศ เปนคําที่คนไทยในสังคมอยุธยาใชเรียกกลุมคนที่เดินทางมาจากประเทศแถบ
อินเดีย เปอรเซีย หรืออาหรับ5  
 แขกมะหงน (บางทีสะกดวา แขกมะหงล) เปนแขกกลุมเดียวกับคําวา แขกเทศ แตเรียก
จากช่ือราชวงศโมกุล (Mogul Dynasty) ของอินเดีย ที่ไดรับอิทธิพลศาสนาอิสลามผานราชวงศซา
ฟาวิดของเปอรเซียเขาไปในอินเดียเมื่อราว ค.ศ.1555 (พ.ศ. 2098)  

                                                           
4ชาญวทิย  เกษตรศิริ, อยุธยา (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2536), 68. 
5กาญจนาคพนัธุ, ภูมิศาสตรวดัโพธ์ิ เลม 2, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : บุรินทรการพิมพ, 

2517), 164. 
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 แขกมัวร หรือมัวร (Moors) เปนอีกคําหนึ่งที่เกี่ยวของกับผูที่นับถือศาสนาอิสลาม
โดยตรง ปรากฏอยูในเอกสารหรือบันทึกประวัติศาสตรต้ังแตสมัยอยุธยาหลายแหง  คํานี้กลับเปน
คําที่ชาวตะวันตกนําเขามาใชเรียกอยางเจาะจงกลุมคนที่นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ กับกลุม
ที่เดินทางมาจากอินแดนเปอรเซีย อาหรับ อาณาจักรออตโตมาน และอินเดีย 6  
 

 
 
ภาพที ่1  ภาพแขกเทศ แขกมะหงน แขกมัวร ในจิตรกรรมไทยทีว่ัดสุวรรณาราม 
ที่มา : หนังสือ จิตรกรรมฝาผนังหนึง่ในสยาม, 2544. 

 
 สวนคําวา แขกเจาเซ็น เปนอีกคําหนึ่งที่ถูกกําหนดเรียกจากสังคมไทย หลังจากที่คน
กลุมนี้เดินทางเขามาปฏิสัมพันธและนํารูปแบบพิธีกรรมของตนเขามายังสังคมไทย  คนในสังคม
อยุธยาที่ไดพบเห็นหรือคุนเคยกับพิธีกรรมเฉพาะของคนกลุมนี้ เรียกพิธีกรรมนี้วา พิธีเจาเซ็น 
รวมถึงเรียกคนหรือ “แขก” กลุมที่ประกอบพิธีกรรมนี้วา แขกเจาเซ็น ดวย  

                                                           
6 ชาญวทิย  เกษตรศิริ, อยุธยา (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย, 2536), 160. 
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 แขกเจาเซ็น เปนคําที่นาจะเกิดข้ึนในสังคมอยุธยาเปนคร้ังแรก โดยเรียกตามพิธีกรรมที่
คนสยามเรียก  ขณะที่คนกลุมนี้เรียกพิธีกรรมของตนเองตางจากที่คนไทยเรียกวา พิธีมะหะหรํ่า7 
หรือพิธีอาชูรอ8  
 สําหรับพิธีกรรมที่คนกลุมนี้เรียกวา พิธีมะหะหรํ่าหรือพิธีอาชูรอ หรือคนสยามเรียกวา 
พิธีเจาเซ็น นั้น  ความสําคัญของพิธีมะหะหรํ่าที่จัดข้ึนโดยแขกกลุมนี้กลายมาเปนอัตลักษณของ
แขกกลุมที่จัดทําพิธีกรรมดังกลาว รวมถึงเปนภาพลักษณที่ทําใหแขกกลุมนี้แตกตางจากแขกกลุม
อ่ืน ทั้งยังมีนัยที่แสดงออกถึงความตางเร่ืองนิกายในศาสนาอิสลามอีกดวย  
 พิธีมะหะหรํ่าจึงเปนเสมือนหนึ่งอัตลักษณรวมตามความเชื่อความศรัทธาของคนหลาย
กลุมชาติพันธุ ที่ไมไดผูกโยงกับกลุมชนหนึ่งกลุมชนใดเปนการเฉพาะ การเรียนรูเพื่อสรางความ
เขาใจในเร่ืองราวของ  แขกเจาเซ็น  ผู ศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองทําความเขาใจผาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม  เพื่อทําความเขาใจในเร่ืองนิกายตาง ๆ ใน
ศาสนานี้  ตลอดจนเรียนรูเร่ืองกลุมชาติพันธุและการผสมผสานดานวัฒนธรรม เพื่อทําความเขาใจ
บทบาทของพิธีกรรมนี้ไปพรอม ๆ กันดวย 
  
แขกเจาเซ็น : ความสัมพันธในศาสนาอิสลาม 
 ตามที่กลาวขางตนวา คําวา แขกเจาเซ็น นาจะเปนคําที่ถูกบัญญัติข้ึนในสังคมอยุธยา
เปนคร้ังแรก โดยหมายถึงคนกลุมเดียวกับที่ผูคนในสังคมไทยเรียกวา แขกเทศ แขกมะหงน หรือ
แขกมัวร ซึ่งสวนใหญเปนคนในกลุมชาติพันธุที่เดินทางมาจากซีกตะวันตกของเมืองไทย นับรวม
ต้ังแตชาวอินเดีย  เปอรเซีย และอาหรับ เนื่องดวยผูคนจากทั้งสามกลุมเปนผูนําพาวัฒนธรรม
อิสลามในแบบฉบับของตนเขามายังสังคมไทยเปนเวลาชานาน  และยังรวมถึงเขามาปฏิสัมพันธ
กับผูคนในอาณาบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ กอนที่ศาสนาอิสลามจะกอกําเนิดอีกดวย 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีจํานวนมากแสดงถึงการเดินทางเขามายัง
สังคมไทยของแขกเปอรเซียและอาหรับ ที่เขามาติดตอคาขายกับผูคนในภูมิภาคนี้ต้ังแตราวพุทธ
ศตวรรษที่ 5-6 จากการขุดพบหลักฐานโบราณคดีจํานวนมาก จําพวกลูกปด เหรียญกษาปณ
                                                           

7มะหะหรํ่า หรือ มุฮัรรอม  :  ชื่อเดือนแรกตามปฏิทนิอิสลาม และเปนเดือนสําหรับจัด
พิธีกรรมดังกลาว 

8อาชูรอ : ภาษาอาราบิค แปลวา สิบ หรือวนัที่สิบ  มุสลิมกลุมนี้จะจัดพธิีกรรมเพื่อรําลึกถึง
อิหมามฮูเซนของพวกตน ทีถู่กสังหารในวนัที ่ 10 เดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 (ราว พ.ศ. 1224) 
ของศาสนาอิสลาม 
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ทองคํา เศษเคร่ืองถวย และรูปปนดินเผา ฯลฯ  ตามแหลงโบราณคดีหลายแหง เชน แหลง
โบราณคดีควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี  แหลงโบราณคดียะรัง อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี (พุทธศตวรรษที่ 10)  และแหลงโบราณคดีแหลมโพธิ์ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
(พุทธศตวรรษที่ 15-16)9  ขณะที่ศาสนาอิสลามเร่ิมเกิดข้ึนบนดินแดนคาบสมุทรอารเบีย ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 12 (ประมาณ พ.ศ. 1153 หรือ ค.ศ. 610)   
 วัฒนธรรมอิสลามเขามายังสังคมไทยหลังจากที่มีผูคนเดินทางเขามามากข้ึน กลุมที่ชาว
สยามเรียกวา “แขก” เดินทางเขามาสัมพันธกับดินแดนในภูมิภาคนี้ กอนการเกิดรัฐและความเปน
สยาม อีกทั้งกอนที่จะรูจักชาวตะวันตกชาติอ่ืน ๆ  ซึ่งเขามาภายหลัง  บันทึกประวัติศาสตรรวม
สมัยกลาวถึง “แขก” ที่นําพาวัฒนธรรมศาสนาอิสลามมาสูสังคมไทยในนามของ “แขกมะหะหมัด” 
หรือ “พวกศาสนามะหะหมัด”  ที่หมายถึงคนกลุมเดียวกับ แขกเทศ แขกมะหงน หรือแขกมัวร 
นั่นเอง 
 กรุงศรีอยุธยารุงเรืองจากการทําการคาอยางมากในพุทธศักราช 2112 กลาวคือใน
แผนดินของสมเด็จพระนเรศวรฯ  (พ.ศ. 2133-2148) เปนเวลาที่ราชสํานักอยุธยาเปดประตูตอนรับ
ชาวตางชาติอยางกวางขวาง  พระองคทรงมีพระราชประสงคที่จะขยายการคาทางของกรุงศรี
อยุธยาไปทางชายฝงทะเลตะวันตกมากข้ึน ขณะเดียวกันก็ทรงมีพระราโชบายที่จะจํากัดบทบาท
ของอาณาจักรเขมร ซึ่งกําลังรุงเรืองและพยายามทําการคาแขงกับกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น 
 สมเด็จพระนเรศวรฯ จึงทรงอํานวยโอกาสใหกับชาวตางชาติทุกชาติเขามายังกรุงศรี
อยุธยา ทําใหชาวตางชาติเหลานั้นทั้งในฐานะของนักเดินทาง นักแสวงโชค และพอคาวานิชตาง ๆ 
หล่ังไหลเขามายังกรุงศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก รวมถึงพวกกลุมแขกมัวรหรือชาวเปอรเซียที่เคย
เขามาสัมพันธกับสังคมอยุธยาอยูกอนแลว 
 บาทหลวงตาชารด จากคณะเยซูอิตที่เดินทางมาพรอมกับคณะราชทูตของพระเจา
หลุยสที่ 14 ในป พ.ศ. 2228 ปลายแผนดินสมเด็จพระนารายณฯ (พ.ศ. 2199-2231) บันทึก
เร่ืองราวของสังคมอยุธยาที่สัมพันธกับศาสนาอิสลาม ซึ่งมีผูคนนําเขาเผยแผจนไดรับการตอบรับ
จากชาวสยามเปนจํานวนมากวา  
 
           …มีคนสยามเปนอันมากทั้งชายหญิงทุกวัยที่นับถือศาสนาพระมะหะหมัด ดวยวา

นับต้ังแตมีพวกมัวรเขามาอยูในราชอาณาจักรแลว ก็ดึงผูคนพื้นเมืองไปเขาศาสนาตนไดมิใช

                                                           
9 อมรา  ศรีสุชาติ และธราพงศ  ศรีสุชาติ, “โบราณคดีภาคใต,” สารานกุรมวัฒนธรรม

ภาคใต 9 (2529) : 4160. 
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นอย อันเปนการแสดงวาคนสยามมิไดผูกพันอยูกับการเช่ือถือโชคลางเทาใดนัก และพวกเขา
อาจผละมาได ถาเรามีความพยายามและความอดทนพอท่ีจะส่ังสอนใหพวกเขารูแจงเห็นจริงใน
พระสัจจธรรมของเรา  เปนความจริงที่วาประเทศชาตินี้นิยมการแหแหนและพิธีรีตองที่หรูหรา
เปนที่สุด เพราะฉะน้ันดวยเหตุนี้เองพวกมัวรจึงไดทําการฉลองอยางเอิกเกริกครึกคร้ืน เปนการ
ชักจูงผูคนไปสูศาสนาพระมะหะหมัดไดเปนอันมาก…10 

 
 แขกกลุมนี้สวนมากเปนผูที่มีความชํานาญการเดินเรือ และการคา เดินทางเขามาติดตอ
คาขายและสัมพันธกับผูคนในสังคมสยามอยูกอนแลว  บันทึกของชาวตะวันตกที่เดินทางเขามา
ภายหลังยังกลาวถึงแขกกลุมนี้ไวหลายคร้ัง เชน บันทึกการเดินทางเขามายังราชอาณาจักรสยาม
ของคณะราชทูตพระเจาหลุยสที่ 14 โดย มองซิเออร เดอ ลาลูแบร (พ.ศ. 2230) แสดงใหเห็นถึง
จํานวนกลุมชนที่ถูกเรียกวา มัวร หรือแขกมัวรในสังคมอยุธยาเวลาน้ัน วา 
 

          ...เฉพาะพวกมัวรซึ่งควรจะนับเปนชาติเดียว ก็แบงออกเปนต้ัง 10 ชาติเสียแลว คาที่เขามา
สูกรุงสยามจากประเทศตางๆ กัน โดยถือเกณฑจากการท่ีมาเปนพอคาบาง เปนทหารบาง และเปน
ชาวนาชาวไรบางเทานั้น (ขาพเจาเรียกวา (Mores) ตามอยางสเปญ มิไดหมายถึงพวกแขกนิโกร 
แตเปนแขกชาติอาหรับนับถือศาสนาพระมะหะหมัด ซึ่งบรรพบุรุษของเราเรียกวาแขกสาระเซ็น 
และแขกชาตินี้แผซานอยูในท่ีตางๆ เกือบทั่วทวีปยุโรป)...”11 

  

 แขกมัวร คือกลุมคนที่ในเวลาตอมาถูกเรียกวา แขกเจาเซ็น เปนกลุมที่มีสวนทําให
วัฒนธรรมอิสลามในแบบของพวกตนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในเวลานั้น ทั้งระดับ
พื้นบาน กลุมชนช้ันสูง หรือแมแตราชสํานักอยุธยาก็ทรงอุปถัมภงานศาสนาของคนกลุมนี้  นิโค
ลาส แชรแวส  กลาวถึงบทบาทและอิทธิพลของของแขกกลุมนี้ในสังคมอยุธยา วา 
 

          ...ไดฝงรากอยางลึกซ้ึงลงในกรุงสยาม จนเกรงกันมากวาจะกลายเปนศาสนาประจําชาติ
ไปเสียแลว ในช้ันแรกพระเจาแผนดินก็โปรดสนับสนุนมากอยู และทรงพระราชทานพระราช
ทรัพยอันจําเปนชวยใหจัดงานฉลองทางศาสนาตามลัทธินิยมของพระมะหะหมัดไดอยาง

                                                           
10บาทหลวงตาชารด, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมล

บุตร,พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ (1991), 2539), 68. 
11มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต 

ท. โกมลบุตร, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศรีปญญา, 2548), 49. 
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สมเกียรติ  สุเหราของพวกน้ีงดงามมาก ดําเนินการเทศนาและสวดมนตไดอยางเสรี และโดย
สมํ่าเสมอไดเทาในประเทศที่ชนชาตินี้ปกครองอยูเหมือนกัน  ทุก ๆ ป พวกเขาจะจัดขบวนแหไป
ตามบานนอกและในเมือง มีผูคนเขารวมขบวนติดตามไปเปนอันมาก  ความมโหฬารและความ
แปลกของการแหแหนจูงคนใหมาชมจากทุกทิศ...12 
 

 ในชั้นแรก ชนสวนใหญของแขกมัวรหมายถึงชาวเปอรเซีย ซึ่งเปนกลุมที่เดินทางเขา
มายังสังคมอยุธยาเปนจํานวนมากกวาแขกกลุมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในชวงคริสตศตวรรษที่16-17 ตรง
กับราชวงศซาฟาวิยะฮปกครองอาณาจักรเปอรเซีย (ค.ศ. 1501-1732)  การเมืองของราชสํานัก
สยามตรงกับราชวงศปราสาททอง  โดยเฉพาะในชวงที่สมเด็จพระนารายณฯ  ทรงเปน
พระมหากษัตริย ไดทรงสงคณะราชทูตไปยังประเทศเปอรเซียเพื่อสรางความสัมพันธระหวางราช
สํานักทั้งสอง รวมทั้งความรวมมือทางดานการคา  
 ดวยความสามารถในดานพาณิชยนาวีของพวกแขกมัวรหรือแขกเปอรเซีย สงผลใหใน
เวลาตอมาแขกกลุมนี้บางสวนไดกาวเขามามีบทบาทรับราชการเปนขุนนางตําแหนงสําคัญในราช
สํานักอยุธยาในเวลาน้ัน และมีสวนที่นําพาใหวัฒนธรรมตาง ๆ ของพวกตนทั้งในเร่ืองศาสนา 
จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เขามามีบทบาทตอสังคมหลายดาน จนกลายเปนส่ิงที่คุนเคย
กับผูคนในสังคมอยุธยา  
 ในมิติดานประวัติศาสตรและความสัมพันธที่วาดวยเร่ืองอาณาบริเวณของความเปน
อินเดีย เปอรเซีย และอาหรับ กับการรับรูของคนไทยในอดีต ไมวาจะดวยการมองผานคําวา แขก
เทศ  แขกมะหงน  หรือแขกมัวร หรือทั้งจากอินเดีย เปอรเซีย และอาหรับ ตางก็มีอารยธรรมของ
ตนเอง รวมถึงที่เปนอารยธรรมรวม เช่ือมโยงผสานซ่ึงกันและกันมาอยางยาวนานนับพันป เชน 
อิทธิพลจากอารยธรรมอาหรับตออาณาจักรเปอรเซียมีผลตอการเปล่ียนแปลงความเช่ือด้ังเดิมใน
มิติศาสนาของชนชาวเปอรเซีย จากศาสนาโซโรแอสเตอร (Zoroaster) เดิม เปล่ียนมาเปนศาสนา
อิสลาม หรือการรับวัฒนธรรมดานภาษา โดยชนชาวเปอรเซียรับเอาภาษาเขียนจากโลกอาหรับเขา
มาประยุกตใชกับภาษาเปอรเซียเดิมของตนเอง   
 ในมิติดานประวัติศาสตรและการเมืองของอาณาจักรเปอรเซีย ที่มีอิทธิพลเหนืออินเดีย
ในชวงที่ราชวงศโมกุลรุงเรืองและปกครองอินเดียอยูยาวนาน และยังรวมถึงเสนทางการคาทาง
ทะเลที่สําคัญ ตางเปนปจจัยที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมของผูคนทั้งสามกลุมผานเสนทางการคาและการ

                                                           
12นิโกลาส  แชรแวส, ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และการเมือง แหงราชอาณาจักรสยาม, 

แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกาวหนา, 2506), 212. 
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เดินเรือ  การผสมผสานทางสายเลือดบนความสัมพันธทางสังคมของผูคนตลอดชวงเวลาในหนา
ประวัติศาสตรตามที่กลาวมา จึงเปนเร่ืองยากตอการกําหนดความชัดเจนในลักษณะเฉพาะทาง
ชาติพันธุของผูคนกลุมเหลานี้ไดดวยคําใดคําหนึ่งเปนการเฉพาะ และเมื่อกลาวถึงแขกกลุมใด ๆ  
เชน แขกเทศ แขกมะหงน และแขกมัวร ในอดีต ยอมแสดงใหเห็นถึงความเปนกลุมชาติพันธุรวม 
มากกวากลุมชาติพันธุบริสุทธิ์กลุมใดกลุมหนึ่งเปนการจําเพาะ และเปนเร่ืองยากที่จะกําหนด
ลักษณะทางชาติพันธุของแขกทั้งสามกลุมนี้ไดโดยปราศจากเงื่อนไขของการผสมผสานระหวางกัน 
 แมแตความเปนเปอรเซีย (Persian) อันหมายถึงกลุมแขกมัวรกลุมใหญที่สุดที่เดิน
ทางเขามากรุงศรีอยุธยาก็ตาม ยังแสดงใหเห็นถึงความเปนกลุมชนที่ผสมผสานดวยชนหลายกลุม 
คละเคลากลมกลืนกันทั้งดวยความเปนอาหรับ และอินเดีย ดังที่ จุฬิศพงศ จุฬารัตน กลาวถึง วา 
  

          อยางไรก็ตามเปนการยากที่จะกําหนดถึงสายเลือดที่แทจริงของคนกลุมนี้ เน่ืองจากชาว
อิหรานประกอบไปดวยคนหลายเชื้อชาติเผาพันธุที่มีการผสมกลมกลืนกันอยูในระดับหนึ่ง 
เชนเดียวกับมุสลิมในอินเดีย ซึ่งสวนใหญเปนพวกเลือดผสมระหวางชนพ้ืนเมืองกับมุสลิมจาก
อาหรับ ตุรกี และอิหราน  ในเอกสารของชาวตะวันตกจะเรียกมุสลิมกลุมนี้อยางรวม ๆ วา “มัวร” 
(Moor)13 

 
 ทําใหเห็นไดวา คําวา แขกเทศ แขกมะหงน หรือแขกมัวร จึงมีนัยถึงคนกลุมเดียวกันที่
ตอมาภายหลังวัฒนธรรมความเชื่อ และประเพณี พิธีกรรม ของคนกลุมนี้ถูกนําเขามาสัมพันธกับ
ผูคนในสังคมอยุธยามากข้ึน จึงเปนเหตุใหคนสยามในอยุธยาบัญญัติคําวา แขกเจาเซ็น ข้ึน เมื่อ
กลาวถึงคนกลุมนี้ อันพองกับรูปแบบของพิธีกรรมที่คนไทยเรียกขานวา พิธีเจาเซ็น นั่นเอง  
 
แขกเจาเซ็นในสังคมอยุธยา 
 คําวา แขกเจาเซ็น สันนิษฐานในชั้นตนไดวาถูกบัญญัติข้ึนโดยผูคนในสังคมสมัยอยุธยา
เปนตนมา ทั้งนี้เพราะคําวา แขกเจาเซ็น ถูกเรียกตามพิธีกรรมในศาสนาของคนกลุมนี้ โดยการรับรู
ทางสังคมผานรูปแบบของพิธีกรรมนี้ 
 พิธีกรรมที่ผูคนในสังคมอยุธยาเรียกวา พิธีเจาเซ็น ถูกบันทึกโดยชาวตางชาติที่เดิน
ทางเขามาและพบเห็นพิธีกรรมของคนกลุมนี้ไดบันทึกตามความเขาใจของตนเองเปนสําคัญ  สวน

                                                           
13จุฬิศพงศ  จุฬารัตน, ขุนนางกรมทาขวา การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึง

สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.2153-2435 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546). 
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ใหญมักกลาวโดยรวมตามทัศนะของตน เชนกลาววาเปนพิธีของพวกมะหะหมัด หรือพรรณนาให
เห็นถึงภาพลักษณของพิธีกรรมในลักษณะของรูปแบบการจัดงานเฉลิมฉลองทางศาสนาตามลัทธิ
นิยมของพระมะหะหมัด หรือบางก็บรรยายใหเห็นภาพของการฉลองอยางเอิกเกริกครึกคร้ืน เปน
ตน  อยางไรก็ตามการบันทึกเร่ืองราวและพิธีกรรมของคนกลุมนี้ในสมัยอยุธยาสวนใหญอยูในชวง
ราชวงศปราสาททอง โดยเฉพาะในแผนดินของสมเด็จพระนารายณฯ ซึ่งเปนเวลาที่คณะราชทูต
ชาวตะวันตกเดินทางเขามามากคณะ 

 

 
 
แผนทีท่ี่ 2  แผนที่ชมุชนแขกเจาเซ็นในกรุงศรีอยุธยาฉบับพระยาโบราณราชธานินทร 
ที่มา : หนังสือ ประชุมพงศาวดารภาค 6314 
 

                                                           
14 กรมศิลปากร, ประชุมพงศาวดาร ภาค 63 เร่ืองกรุงเกา (พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, 2511).  
(พิมพเปนอนสุรณในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพมิล บุญอาภา, 2511.) 
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คําวา แขกเจาเซ็น นาจะเกิดข้ึนภายหลัง และเฉพาะแตในหมูคนในสังคมอยุธยาเทานั้น ตามที่
ปรากฏเปนหลักฐานในรูปบันทึกคําใหการของชาวกรุงเกา ซึ่งเปนบันทึกรวมสมัยของสังคมอยุธยา
ตอนปลายที่กลาวถึงชุมชนแขกใหญเจาเซ็น และยังบรรยายถึงชุมชนแขกกลุมนี้วาอยูในตัวเกาะ
เมืองดานใต เปนการพรรณนาถึงตัวตนและความมีอยูของกลุมแขกเจาเซ็นในสังคมอยุธยา
ขณะนั้น วา 
  

          ..มีตะพานอิฐตรงถนนบานแขกใหญ ขามมาถนนบานแห ชื่อตะพานวานร 1 มีคลองนอย
ลัดมาจากคลองใหญประตูจีนมาทลุออกคลองประตูเทศ มีตะพานอิฐเดินมาถนนบานแขกใหญ 
ขามมาศาลาอาไศรยที่ถนนปาหญาช่ือตะพานปาหญา 1 แลวมีตะพานอิฐเดินมาแตนาวัดอําแม
ทายบานแขกใหญเจาเซ็น15 

 

 
 

ภาพที ่2  ภาพถายสถานฝงศพเจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมดั) ในอยุธยา 
ที่มา : หนังสือ ประวัติการบูรณะสถานฝงศพเจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหฺมัด)16 

                                                           
15 วนิัย  พงศศรีเพียร, คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง 

(ลาดพราว : โรงพิมพคุรุสภา, 2534), 11. 
 16สิริ  ต้ังตรงจิตร, ประวัติการบูรณะสถานฝงศพเจาพระยาบวรราชนายก เฉกอะหฺมัด  
(กรุงเทพฯ : จันทราทพิยการพิมพ, 2533), (7). 
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บันทกึดังกลาวแสดงใหเห็นวา ชุมชนของแขกเจาเซน็ในสมัยอยธุยาอาศัยอยูในตัวเกาะเมืองทาง
ตอนใต ซึ่งเปนที่ดินทีก่ลาวกันวาในแผนดินพระเจาทรงธรรม (พ.ศ. 2153-2171) ทรงพระราชทาน
ใหแกชนกลุมนี้เพื่อต้ังเปนนคิมชุมชนของพวกตน 
  หลักฐานการเดินทางเขามายังสังคมไทยของกลุมแขกเจาเซ็นนี้ แมวาจะมีขอมูลจํานวน
ไมนอยที่แสดงใหเห็นถึงการเขามาต้ังแตกอนสมยัอยุธยาแลวกต็าม แตตัวตนในประวัติศาสตรของ
คนกลุมนี้กลับปรากฏข้ึนในสังคมอยุธยาปลายแผนดินสมเด็จพระนเรศวรฯ (พ.ศ. 2133-2148) ถึง
แขกกลุมนี้ในนามบุคคล วา เฉกอะหมดั ในฐานะผูนํากลุมชนที่เดินทางเขายังอยุธยาในสถานะ
พอคา    วานิชพรอมดวยนองชาย  เฉกอะหมัดผูนี้ไดทําการคาอยูในสงัคมอยุธยาจนรุงเรือง 
ตลอดจนมีโอกาสชวยปรึกษาราชการงานเมืองที่เกี่ยวกับการคาขายและการเดินเรือกับราชสํานกั
สยาม สงผลใหการคาของราชสํานักอยธุยาเจริญข้ึนตามลําดับ 
 ตอมาเฉกอะหมัดไดรับโอกาสเล่ือนฐานะภาพข้ึนเปนขุนนางในแผนดินของพระเจาทรง
ธรรม (พ.ศ. 2153-2177)  พระองคโปรดเกลาฯ แตงต้ังแขกผูนี้เปนออกญาเฉกอะหมัดรัตนราช
เศรษฐี เจากรมทาขวา วาที่จุฬาราชมนตรี  ในแผนดินของพระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2172-2199) 
และทรงโปรดเกลาฯ ใหเล่ือนข้ึนเปนออกญาบวรราชนายก จางวางกรมมหาดไทย 
 ออกญาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ผูนี้ไดสมรสกับหญิงพื้นเมืองในสังคมอยุธยาที่มี
นามวา เชย และสืบวงศวารของตนตอมาช้ันลูกหลานในสังคมไทยภายหลัง 
 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  
 

                                                           
17พระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) : จุฬาราชมนตรีในแผนดินสมเด็จพระที่นัง่สุริยามรินทร 

(พ.ศ. 2301-2310)  
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           ...จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกลา ฯ ต้ังทานเฉกอะหมัดเปนพระยาเฉกอะหมัดรัตนราช
เศรษฐี เจากรมทาขวา วาที่จุฬาราชมนตรี คร้ังนั้นพระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี กราบบังคม
ทูลพระกรุณาขอพระราชทานท่ีตําบลทายคูจะใหพวกแขกต้ังบานเรือนอยู  พระเจาแผนดินก็
พระราชทานท่ีทายคูให พวกแขกมะหุนจึงไดต้ังบานเรือนและสรางสุเหรากุฎีใหญ แลวทําที่
สําหรับฝงศพดวย...18 

 
 

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

                                                           
18พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน), พระยาวรเทพ (เถื่อน) และ เจาพระยาทิภากรวงษมหา

โกษาธิบดี (ขํา บนุนาค), จดหมายเหตุประถมวงศกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2482), 3. 
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จากตนฉบับของพระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) มีความตางในการใชภาษาและสํานวนเขียนอยู
เล็กนอย แตนาจะใกลเคียงกับตนฉบับเดิมมากที่สุดวา 
 
           ...พระยาเฉกอะหมัดรัตนราชเศรษฐี ทําราชการสนองพระเดชพระคุณมาชานาน วัน

หนึ่งมีโอกาสอันดีแลว จึ่งมีชองสมควรกราบบังคมทูลพระกรุณาวา ตนไมมีบานอยูพอเพียงแก
พวกพอง จึ่งตองขอรับพระราชทานท่ีอยูพอสมควร คือขอรับพระราชทานท่ีดินตําบลบานทาย
คู  ใหแกพวกแขกมะหงนพวกของตนนี้อยู  พระเจาอยูหัวก็ทรงพระมหากรุณาโปรด 
พระราชทานที่ดินตําบลบานทายคูใหตามที่ทูลขอ ตําบลบานทายคูจึ่งเปนท่ีอยู ของพวกแขก
มะหงน ๆ  จึ่งสรางบานเรือนเปนหมูใหญโตดวยพวกมาก แลวก็สรางสุเหรากระฎีเจาเซน
ใหญโตระโหถาน สรางเปนท่ีสําราญดวยอิฐปูนดุจด่ังวัดไทย แลวสรางที่ปาชาฝงศพพวกแขก
เจาเซนดวย มีกําแพงแกวกอดวยอิฐลอมรอบปาชา ในเวลานั้นคนไทยรองเรียกวาด่ังนี้ “กระฎี
เจาเซนใหญ” บาง “วัดแขกใหญ” บาง... 

           ...อธิบายวา กระฎีเจาเซนใหญ คูกันกับ กระฎีเจาเซนนอย ๆ อยูในกําแพงพระนครใกล
กันกับวัดกระเบื้องเคลือบ...19 

 
 ตามบันทึกจดหมายเหตุประถมวงศกุลบุนนาค กลาวถึงบุคคลอีกทานหนึ่งผูเปนหลานที่
เกิดจากนองชายของเฉกอะหมัด ชื่อ อากามะหะหมัด ที่เดินทางกลับมายังอยุธยาและไดเขารับ
ราชการในแผนดินสมัยสมเด็จพระนารายณ วา 
 

          ...อนึ่งทานอากามหมัดไดทานชีบุตรของลุงมาเปนภรรยาแลว จึงไปสรางเรือนตึกหลาย
หลังมีกําแพงแกวลอมเรือนเปนหมูหน่ึง แตนอกกําแพงนั้นเปนเรือนของพวกแขกบริวารอยู
แวดลอมโดยรอบสามดานเวนไวแตดานแมน้ําใหญ ที่หมูบานทานอากามหมัดอยูนั้นใกลกันกับ
วัด ชื่อวัดอําแม...20 
 

 เปรียบเทียบสํานวนบันทึก “ใครเปนใคร” ฉบับคัดลอกจากตนฉบับของพระยา
จุฬาราชมนตรี (เชน) โดย พ. อหะหมัดจุฬา วา 

                                                           
19พ. อหะหมัดจฬุา, ตนฉบับลายมือ. “ใครเปนใคร”, 2474, 22. 
20 พระยาจุฬาราชมนตรี (เซน),พระยาวรเทพ (เถื่อน) และ เจาพระยาทภิากรวงษมหา

โกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), จดหมายเหตุประถมวงศกุลบุนนาค (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2482), 8. 
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          ...เม่ือทานอากาโมฮั่มหมัดไดทานชีบุตรของลุงมาเปนเอกภรรยาแลว จึ่งไดไปสราง
บานเรือนตึกใหญโตระโหถาน ทําเปนท่ีสุขสําราญรมยย่ิงนัก สรางตึกหลายหลัง แลวจึ่งกอ
กําแพงแกวลอมรอบบานเรือนหมูหน่ึงของตน แตที่นอกกําแพงแกวนั้น เปนเรือนของพวกแขก
บริวารอยูเต็มไปทั้งส้ิน ลอมรอบหมูบานของนายสามดาน เวนไวแตดานริมแมน้ําใหญดานเดียว 
ที่หมูบานทานอากาโมฮั่มหมัดอยูเปนที่ใกลเคียวกันกับวัดไทย ๆ นี้มีชื่อวาด่ังนี้ “วัดอําแม”...21 

 
 ตําแหนงชุมชนของแขกกลุมนี้ในสมัยอยุธยาเปรียบเทียบตามที่ปรากฎในบันทกึของพระ
ยาจุฬาราชมนตรี (เชน) ทั้งฉบับตีพิมพและฉบับลายมือเขียนกลาวไวตรงกันถึงตําแหนงชุมชนแขก
กลุมนี้วาอยูในกําแพงพระนคร วา “...กระฎีเจาเซนนอย อยูในกําแพงพระนครใกลกับวัดกระเบ้ือง
เคลือบ...”22 ตําแหนงของวัดกระเบ้ืองเคลือบหรือวัดบรมพุทธาราม และวัดอําแม เม่ือสํารวจเทียบ
ตามแผนที่กรุงศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร (พร เดชะคุปต) ผูเปนสมุหเทศาภิบาล
สําเร็จราชการมณฑลอยุธยา ซึ่งทานไดใชเวลามากกวา 20 ปทําการสํารวจและเขียนแผนที่ข้ึนในป
พ.ศ. 2468 พบตําแหนงชุมชนแขกเทศหรือแขกเปอรเซียในกําแพงพระนคร บันทึกคําวา “โคกแขก” 
อยูบน “ทุงแขก” อยูทามกลางวัดปาจาน วัดจิ้งจอก วัดกระเบ้ืองเคลือบ วัดสิงหาราม วัดสวนหลวง
คางคาวและวัดอําแมพองกับที่ระบุอยูในเอกสารที่อาง 
 จดหมายเหตุของ นิโคลาส  แชรแวส กลาวถึงชุมชนแขกมัวรหรือแขกเปอรเซีย ระบุวา 
“...ถิ่นฐานของชาวเปอรเซียในอยุธยา ต้ังอยูในกําแพงเมืองใกลกับยานชาวจีน มีบานเรือนและ
รานคาอยูติดถนนอิฐขนาดใหญที่ทอดไปสูพระบรมมหาราชวัง...” 
 ในสมัยอยุธยาการที่ชุมชนตางชาติไดรับสิทธิใหต้ังชุมชนอยูอาศัยในกําแพงพระนครมี
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 เจาพระยาทภิากรวงษมหา

โกษาธิบดี (ขํา บุนนาค), จดหมายเหตุประถมวงศกุลบุนนาค, 8. 
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บานรับแขกเมืองในกรุงศรีอยุธยาวาอยูในกําแพงเมืองทางทิศใต เปนอาคารกอตึกอยูในถนน
แขกมัวร  โดยบันทึกวาไทยไดเตรียมการจัดบานตอนรับบาทหลวงตาชารด  วา 
 
           ...แตในระหวางนี้ไทยก็ยังเตรียมจัดบาน ซึ่งอยูในถนนของพวกแขกมัวรและยังคง

เตรียมการอยางอื่น ๆ อีกหลายอยาง... 
           ...เม่ือไดออกจากพระราชวังแลว พวกเราก็ไดตามพวกบาทหลวงลงเรือ เรือไดไปตามทาง

เดิมที่มาน้ันเอง พวกเรากับขาราชการไทยหลายคนไดไปสงทานบาทหลวงจนถึงที่พัก ซึ่งเจา
พนักงานไดจัดเตรียมไวในถนนพวกแขกมัวร..23 

 

 ตําแหนง “บานรับแขกเมือง” บนถนนแขกมัวร ตรงกับ “ตึกรับแขกเมืองฝร่ังเศส” 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
สะพานที่เหลืออยูสมบูรณกวาสะพานอ่ืน ๆ ที่เคยปรากฏอยูในพระนคร  ปจจุบันอยูในบริเวณ
บานพักอาจารยดานหลังศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา  ในอดีตชาวบานเรียกสะพานนี้วา 
สะพานบานแขกใหญ ตามคําอธิบายแผนที่ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร ที่กลาวมาทําใหเรา
สามารถเขาใจถึงตําแหนงของชุมชนแขกมัวรในพระนครศรีอยุธยาไดมากข้ึน 
 สะพานวานรหรือสะพานบานแขกใหญขามคลองประตูเทษมี กลาววาอยูในชุมชนแขก
เปอรเซียตามที่เอกสารตางๆ ระบุนั้น สะพานวานรหรือสะพานบานแขกใหญเปนสะพานเรียงอิฐ
หนึ่งในสิบหาสะพานที่ปรากฏอยูในพระนคร เชน สะพานปาถาน สะพานชีกุน ฯลฯ สวนอีกสิบหา

                                                           
23องคการคาคุรุสภา, ประชุมพงศาวดาร ภาค 35 เลมที่ 21, 2507, 227. 
24 วนิัย  พงศศรีเพียร, คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง, 11. 
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สะพานสรางดวยเคร่ืองไมจึงเส่ือมสภาพไปตามกาลเวลา 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... 
           ...ถนนเหลานี้ตองพูนดินสูงกวาระดับดินเดิมต้ังแต 2 ศอก ถึง 4 ศอก เพราะพ้ืนดินในพระ

นครเปนที่ลุม ถึงฤดูน้ํา น้ําคงทวมทุกปเหมือนทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นถึงตองถมเสียชั้นหน่ึง แลวปู
อิฐตะแคง บางสายกวาง ๖ วาบาง 3 วาบาง 10 ศอกบาง และท่ีเปนแตถนนดินเปลาไมไดปูอิฐก็
มี...25 

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

                                                           
25 น. ณ ปากน้ํา, ศิลปะและวฒันธรรมจากดินแดนอาหรับเม่ือแรกเขาสูสยามประเทศ 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2534), 109 - 110. 
26 วนิัย  พงศศรีเพียร, คําใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง, 11. 
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ศาสนาและความเชื่อของแขกเจาเซ็นในสังคมอยุธยา  
 ชาวเปอรเซียหรือแขกเปอรเซียในนามของ “แขกเจาเซ็น” ที่เดินทางเขามายังสังคม
อยุธยาในเวลานั้นมีความเช่ือความศรัทธาในศาสนาอิสลามของตนที่มีความตางจากมุสลิมกลุม
อ่ืน เปนที่รูจักกันในนาม นิกายชีอะห  
 มุสลิมชีอะหเปนหนึ่งในนิกายสําคัญของศาสนาอิสลามคูกับมุสลิมสุหนี่ มุสลิมชีอะหมี
ความเชื่อความศรัทธาที่ตางจากมุสลิมสุหนี่ในเร่ืองบุคคลที่สืบทอดตําแหนงภายหลังจากที่ศาสดา
มุฮัมหมัดจากไป  ในสังคมอยุธยาความแตกตางที่ปรากฏชัดระหวางมุสลิมทั้งสองกลุมคือพิธีกรรม
ตามความศรัทธาของตน  หนึ่งในอัตลักษณที่โดดเดนของ “แขกเจาเซ็น” หรือมุสลิมชีอะหในสังคม
อยุธยาเวลานั้นไดแกพิธีกรรมที่ถูกเรียกวา “พิธีมะหะหรํ่า” หรือพิธีอาชูรอ ที่ชาวสยามในเวลาน้ัน
กลับเรียกพิธีกรรมนี้วา “พิธีเจาเซ็น”  
 ในขณะที่มุสลิมสุหนี่หรือแขกกลุมอ่ืนในศาสนาอิสลามกลับไมปรากฏรูปแบบของ
พิธีกรรมดังกลาว ทําใหจารีตประเพณีของกลุมชนทั้งสองมีความแตกตางกันชัดเจน  โดยท่ี
พิธีกรรมดังกลาวของแขกเจาเซ็นหรือมุสลิมชีอะหในสังคมอยุธยาไดถูกจัดข้ึนเปนประจําทุก ๆ ป
สืบมา 
 ในสังคมอยุธยาโดยเฉพาะชวงราชวงศปราสาททอง “แขกเจาเซ็น” หรือที่ตามบันทึกของ
ชาวตะวันตกเรียกวา มัวร หรือแขกมัวรเปนกลุมชนที่เขามามีบทบาทสําคัญในขณะนั้นไดนาํพาเอา
วัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาของตนเขามาเผยแผในสังคมสยาม  ทําใหศาสนาอิสลามของชน
กลุมนี้ไดรับการตอบรับจากสังคมเปนอยางมาก มองซิเออร เดอ ลาลูแบร บันทึกถึงการเขามามี
บทบาทในราชสํานักสยาม ทั้งอิทธิพลดานการเมือง ความมั่นคงดานเศรษฐกิจ รวมถึงศาสนาและ
พิธีกรรมของแขกกลุมนี้ไววา 
 
           ...ในบรรดาประชาชาติตางๆ นั้น พวกแขกมัวรต้ังเนื้อต้ังตัวไดเปนอยางดีในรัชกาลน้ี 

มีอยูสมัยหน่ึงที่พระคลังเปนแขกมัวร คงเปนดวยสมเด็จพระเจากรุงสยามทรงพระราชดําริเห็น
วา บุคคลผูนั้นอาจมีวิธีการดําเนินพานิชยกิจของพระองคใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นก็เปนได ดวย
วาพระราชาในประเทศขางเคียงที่มีเดชานุภาพตางก็นับถือศาสนาพระมะหะหมัดดวยกัน
ทั้งส้ิน ตําแหนงหนาท่ีสําคัญๆ ในราชสํานัก และในหัวเมืองในครั้งนั้นจึงตกอยูในมือของพวก
แขกมัวรโดยส้ินเชิง สมเด็จพระเจากรุงสยามโปรดใหสรางสุเหราขึ้นเปนหลายแหง และทุก
วันนี้ยังโปรดพระราชทานพระราชทรัพยเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนาอันสําคัญ ซึ่งพวก
แขกมัวรทําการเฉลิมฉลองติดตอกันอยูต้ังหลายวัน เพื่อเปนอนุสติถึงวันมรณภาพของอาลี
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หรือวันมรณภาพของพระบุตรของอาลี  ชาวสยามที่เขารีตศาสนาแขกมัวรไดรับอภิสิทธิ์ยกเวน
การเขาเดือนรับราชการแผนดิน...27 

 

 
 

        ภาพที่ 4  จิตรกรรมทีว่ดัโพธ์ิปฐมาวาส สงขลา เขียนพิธเีจาเซ็น (อาชูรอ) 
        ที่มา : วารสารเมืองโบราณ28 

  

                                                           
27มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต 

ท. โกมลบุตร, พิมพคร้ังที ่2 (นนทบุรี : สํานกัพิมพศรีปญญา, 2548). 
  28น. ณ ปากน้าํ,[นามแฝง], “ภาพเขียนที่วัดโพธ์ิปฐมาวาส,” วารสารเมืองโบราณ 10, 1 
(มกราคม-มีนาคม 2527) : 96. 
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 จดหมายเหตุการณเดินทางของบาทหลวงตาชารด ยังบันทึกถึงพิธีกรรมของพวกแขก
เจาเซ็นหรือแขกมัวรในสังคมอยุธยาโดยบรรยายถึงความโออาและเอิกเกริกในพิธีกรรมของพวกตน
และเปนอัตลักษณหนึ่งที่ทําใหในเวลาตอมาคนไทยเรียกพิธีนี้วา พิธีเจาเซ็น และเรียกแขกกลุมนี้วา 
แขกเจาเซ็น 
 

          ...ในเวลาเกือบจะใกล ๆ กันน้ี  พวกแขกมัวรก็มีงานตามไฟขึ้นเหมือนกันเปนเวลาถึง
แปดวัน เพื่อฉลองวันปลงพระศพพระมะหะหมัดศาสดาผูพยากรณกับโอรสของพระองค เขา
เร่ิมงานฉลองกันแตวันสุกดิบไปทีเดียวตอนส่ีโมงเย็นโดยมีขบวนแห มีผูคนเขารวมขบวนกวา
สองพันคน เขาแบกโลงศพของคนเจามารยา (imposteurs) ทั้งสองนั้นไปพรอมดวย
สัญลักษณตางๆ เปนอันมาก วาดไวงดงามพอใช ที่สําคัญน้ันมีกรงขนาดใหญหุมผาระบายสี 
ซึ่งคนแบกนั้นพาเดินไปและหมุนตัวอยางมีจังหวะจะโคนทามกลางเสียงกลองสองหนา และ
กลองหนาเดียว  อาการเคล่ือนไหวอยางรวดเร็วและเปนระเบียบของกรงใหญซึ่งมองแตไกลไม
เห็นตัวผูแบกหามนั้น เปนส่ิงแปลกตาพอใช 
           ที่ตรงหัวขบวนนั้น มีทหารดาบขึ้นมาแตงเคร่ืองอานงดงามนําหนาสามหรือส่ีคนกับคน
กลุมใหญแตละคนติดโคมหลายใบท่ีปลายไม นําขบวนไปพรอมกับรองเพลงสวดทํานอง
แปลกๆ  ขบวนแหดังน้ีกระทําอยูหลายคืนติดๆ กันจนกระทั่งถึงเวลาตีหา เราไมทราบ
เหมือนกันวาพวกคนท่ีแบกกรงใหญและหมุนตัวอยูไมหยุดหยอนจึงสามารถทําเชนน้ันอยูได
ถึงสิบหาหรือสิบหกชั่วโมงเต็มๆ โดยมิไดพักผอนเลย และพวกตนเสียงรองเพลงสวดอยาง
สุดเสียงนั้นจึงตะเบ็งอยูไดเปนเวลาชานานถึงเพียงนั้น สวนคนอื่นๆ ในขบวนนั้นคอยมีความ
สํารวมหนอย บางก็เดินไปขางหนาพวกตนเสียงซึ่งหอมลอมโลงศพท่ีมีคนแปดคนแบกไวบน
บา บางก็เดินปนเปไปกับพวกตนเสียง…29 

 

 บาทหลวง เดอ ชัวซีย บาทหลวงชาวตะวันตกเปนอีกผูหนึ่งที่บันทึกการเดินทางเมื่อคร้ัง
ที่เขามายังกรุงศรีอยุธยากับคณะราชทูตชุดใหญของพระเจาหลุยสที่ 14 โดยมีเชอวาลิเอร เดอ โช
มองต เปนเอกอัครราชทูต ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ โดยบรรยายภาพพิธีกรรมของแขก
กลุมนี้ไวอยางเห็นภาพ ถึงแมวาจะมีความคลาดเคล่ือนอยูบาง วา 
 

                                                           
29บาทหลวงตาชารด, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมล

บุตร,พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบรรณกิจ (1991), 2539), 67 - 68. 
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           ...เม่ือคืนนี้เปนคืนสุดทายแหงพิธีรามาทันต30 (Ramadant) ของพวกแขกมัวร ไมเคยได
ยินใครทําเสียงพิลาปรํ่าเอ็ดอึงถึงเทาน้ีเลย. ขบวนแหของเขางดงามพอใช มีกลองเก็บอัฐิของ
นักบุญปดทองหลายกลอง  มีคบเพลิงเปนอันมาก นักระบํารําฟอน ผูเลนเคร่ืองดนตรี. เขา
หยุดกันเปนพัก ๆ แลวก็ครํ่าครวญขึ้นอีกวา “เขาตายแลว เขาตายแลว” โดยพูดถึงอาลีซึ่งพวก
เขาถือตามลัทธิอยู  พวกแขกมัวรที่ม่ังมีศรีสุข ก็ต้ังโตะบูชาท่ีหนาบานของตน เผาเครื่องหอม
กํายานกระแจะจรุณจันทน พวกเขาถือไมดามยาวตรงปลายเปนรูปมือทําดวยเงินย่ืนไปสัมผัส
กลองบรรจุอัฐินักบุญ สวนพวกที่ยากจนนั้นขาพเจาเวทนานัก เพราะต้ังหนาต้ังตาขอนอก
อยางเอาเปนเอาตายทีเดียว...31 

 

 
 

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

 

                                                           
30พิธีรามาทันต (Ramadant) : เปนการบันทึกที่คาดเคล่ือน เพราะรูปแบบพิธีกรรมที่ถูก

บันทึกไวนาจะหมายถึงพิธีมะหะหรํ่า จัดข้ึนเพื่อรําลึกถึงฮูเซ็นผูเปนบุตรชายคนหน่ึงของอาลี และ
เปนหลานชายทานศาสนามุฮัมหมัด 

31บาทหลวง เดอ ชัวซีย, จดหมายเหตุรายวนัการเดินทางไปสูสยามประเทศ ในป ค.ศ. 
1685 และ 1686, แปลโดยสันต ท. โกมลบุตร, พิมพคร้ังที่ 2 (นนทบุรี : สํานักพมิพศรีปญญา, 
2550), 304. 
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 พิธีกรรมนี้ถูกบรรยายไวในบันทึกของชาวตะวันตกหลายฉบับ เกิดข้ึนในสังคมอยุธยา
สมัยนั้น หากแตวาทั้งรูปแบบและความหรูหราของพิธีนี้กลับยังไมปรากฏมีคําเรียกใด ๆ เปนการ
เฉพาะ หากแตคําเรียกช่ือแขกกลุมนี้วา แขกเจาเซ็น ดูจะเปนส่ิงที่เกิดข้ึนตามมาภายหลังชวงปลาย
ของกรุงศรีอยุธยา  ตามบันทึกคําใหการขุนหลวงประดูทรงธรรมกลาวถึงตําแหนงชุมชนของคน
กลุมนี้ในเกาะเมืองพระนครวา บานแขกใหญเจาเซ็น  
 “แขกเจาเซ็น” เปนคําที่เกิดข้ึนในสังคมอยุธยาหลังจากท่ีผูคนคุนเคยกับพิธีกรรมที่ชน
กลุมนี้จัดข้ึนเปนประจําทุกปเพื่อรําลึกถึงการพลีชีวิตของผูนําของพวกตนท่ีชื่อวา  ฮูเซน 
ประวัติศาสตรอิสลามหลายฉบับกลาวถึงทานฮูเซนในฐานะอิหมามหรือผูนําคนหนึ่งของมุสลิม
ชีอะห ทานเปนบุตรชายของอิหมามอะลีและเปนหลานของทานศาสดามะหะหมัด ถูกทารุณกรรม
และสังหารพรอมกับวงศวานอีกจํานวนหนึ่งในปฮิจเราะฮศักราชที่ 61 ของศาสนาอิสลาม (ราวป 
พ.ศ. 1224) ณ แผนดินเมืองกัรบะลาอ 32 คนในสังคมอยุธยาสมัยนั้นพยายามสื่อถึงรูปแบบ
พิธีกรรมดังกลาวตามความคุนเคยของตนเองวา “พิธีเจาเซ็น” 
 

 
 

ภาพที ่6  ภาพเขียนชาวสยามในสายตาของฝร่ังเศส 
ที่มา : หนังสือ ยอนรอยโกษาปานใน “ตนทางฝร่ังเศส”33 

                                                           
32กัรบะลาอ หรือกัรบะลา(Kabala) : ชื่อเมอืงเกา ปจจุบนัอยูในประเทศอิรัค  

 33 ปรีดี  พิศภูมิวถิี, ยอนรอยโกษาปานใน “ตนทางฝร่ังเศส” (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรม
และประวัติศาสตร, กรมศิลปากร, 2544), 63. 
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  “พิธีเจาเซ็น” จัดข้ึนต้ังแตวันแรกถึงวันที่สิบของเดือนมะหะหรํ่า34 ในพิธีมีการสวดแบบ
การขับบทรองพิลาปรําพันถึงการเสียชีวิตของอิหมามฮูเซ็น การครํ่าครวญเชิงพรรณนาถึงอิหมาม
ของตนอยางซ้ําๆ คลายบทโศลกสรรเสริญ มีจังหวะและทวงทํานองที่สลับกับการขอนอกหรือตี
อก35อยางแรงของบรรดาผูชายที่เขารวมพิธีสลับกับจังหวะการเคลื่อนไหวอยางมีทวงทาการกาว
ยาง  ผูที่เคยไดยินคํารํ่ารําพันจากพิธีกรรมของคนกลุมนี้ จับเอาสําเนียงเสียงที่ไดยินคําวา “ฮูเซ็น” 
จากนามของอิหมามฮูเซ็น กลายมาเปนชื่อเรียกพิธีกรรมนี้วา “พิธีเจาเซ็น” 
 พิธีดังกลาวในอยุธยาจัดข้ึนในยามคํ่าคืนมีการต้ังร้ิวขบวนอยางโออา พรอมประดับ
ประดาตกแตงร้ิวพิธีอยางสวยงาม มีการตามไฟอยางหรูหราและย่ิงใหญสมเกียรติของอิหมามฮู
เซ็นเพื่อรําลึกถึงเหตุการณที่ทานถูกสังหารตามประวัติศาสตรของเหตุการณ  ขบวนพิธีเจาเซ็นของ
แขกเทศ หรือเปอรเซียในสังคมอยุธยาไดรับความนิยม และคําชื่นชมถึงความสวยงาม อาลักษณ
ในคณะราชทูตของกษัตริยเปอรเซียที่เดินทางเขามาในสมัยสมเด็จพระนารายณฯ ไดกลาวถึงพิธีนี้
วา สมเด็จพระนารายณฯ ทรงเลือกใชพิธีกรรมเปนการอําพรางแผนการปราบดาภิเษกพระศรีสุ
ธรรมราชา วา 
 

          ...ตามท่ีเปนจริงน้ัน พระเจากรุงสยามองคนี้ไดขึ้นครองราชยบัลลังกเนื่องดวยความ
ชวยเหลือของพวกอิหราน ซึ่งตอนนั้นกําลังทําพิธีเศราโศกไวอาลัยทานอิมามหุสัยน...เพื่อตอบแทน
บุญคุณขอนี้ พระองคจึงทรงอนุญาตใหพวกโมกุลเหลานี้ทําพิธีไวอาลัยทานอิมามหุสัยนไดทุกป 
ย่ิงกวานั้น พระองคยังทรงส่ังใหร้ือวัดแลวสรางมัสญิดขึ้นเปนเกียรติแกทานอากฺอ มุหัมมัด พระองค
จะทรงประทานเครื่องใชหรือส่ิงที่ตองการตาง ๆ แกชาวอิหรานสําหรับทําพิธีนี้ เชน อาหารการกิน, 
เทียนไข, น้ํามันเติมตะเกียงรวมทั้งเงินทองดวย ปนี้พระองคทรงรับส่ังใหพวกอิหรานจัดพิธีเชนเคย 
พวกเราไดรับเชิญใหรวมในพิธีดวย นักเทศนก็ขึ้นไปบนธรรมาสนพลางตะโกนสาปแชงปรปกษ เม่ือ
ปกลายน้ี นักเทศนคนนี้จะยีนเทศนบนหลังชางตลอดคืน...36 

 

                                                           
34มะหะหรํ่า หรือ มุฮัรรอม : ชือ่เดือนแรกตามปฏิทินอิสลาม  
35ขอนอก,ตีอก : กิริยาการใชฝามือหวดหรือฟาดลงบนแผนอกของตนเอง สวนใหญใชฝา

มือขวาหวดลงบนแผน อกดานซาย เปนการแสดงออกถึงความรูสึกเจ็บแคน หรือเศราสะเทือนใจ
อยางแรง  

36อิบนิ มหุัมมัด อิบรอฮีม, สําเภากษัตริยสุลยัมาน, แปลโดย ดิเรก  กลุสิริสวัสด์ิ (กรุงเทพฯ 
: สุทธิสารการพิมพ, 2517), 139. 
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 หากความเปน “แขกเจาเซ็น” เปนคําที่หมายรวมจากรูปแบบของพิธีกรรมที่ผูคนใน
สังคมอยุธยาเรียกขานแลว และยังหมายถึงวัฒนธรรมศาสนาอิสลามในแบบที่ถูกนําเขามาใน
สังคมอยุธยาซ่ึงวางอยูบนพื้นฐานความเชื่อและความศรัทธาของแขกกลุมนี้เปนการเฉพาะก็ตาม 
หากแตกระแสที่เกิดข้ึนในสังคมอยุธยาถูกนักบันทึกชาวตะวันตกซ่ึงเดินทางเขามาในสมัยนั้น
ถายทอดใหเห็นวาวัฒนธรรมดังกลาว กอใหเกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมอยุธยา อีกทั้งยัง
แสดงใหเห็นวาวัฒนธรรมอิสลามในแบบดังกลาว ไดรับการตอบรับทั้งจากราชสํานักอยุธยาไป
จนถึงประชาชนในสังคมพ้ืนบานเร่ือยมา จนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2310 คราวกรุงแตกสาแหรกขาดมี
ผลใหชุมชนของแขกกลุมนี้ในอยุธยา ตองมีอันแตกฉานซานเซ็นไปพรอม ๆ กับสังคมอยุธยาดวย 
 
 ชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมธนบุรี หลังเสียกรุงฯ ป พ.ศ. 2310  
 การตัดสินใจยายศูนยกลางการปกครองของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี จากกรุงศรีอยุธยา
มายังเมืองธนบุรี หรือเมืองทณบุรีศรีมหาสมุทร เปนการยายราชธานีคร้ังสําคัญที่เกิดข้ึนใน
ชวงเวลาที่เปนหัวเล้ียวหัวตอของสังคม เกิดข้ึนทามกลางสภาวะสงคราม การสรางบานแปงเมือง
ในคราวนั้นสงผลตอการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของผูคนในเกือบทุก ๆ ดาน  
 ผูคนที่เคยอาศัยอยูที่กรุงศรีอยุธยาตางอพยพยายถิ่นฐานมายังศูนยกลางใหมที่กรุง
ธนบุรี สภาพสังคมที่ผสมกลมกลืนดวยความหลากหลายวัฒนธรรมตามที่เคยปรากฏอยูในสังคม
อยุธยาเม่ือคราวรุงเรือง กลับมากอตัวข้ึนอีกคร้ังในรัชสมัยของพระองค   
 ในบรรดากลุมชนที่ยายถิ่นฐานมาต้ังรกรากในสังคมธนบุรีหลังป พ.ศ. 2310 แขกเจาเซ็น
เปนหนึ่งในหลายกลุมชนที่อพยพละทิ้งชุมชนเดิมของตนลงมาจากกรุงศรีอยุธยา โดยต้ังชุมชนของ
ตนระยะแรกในอาณาบริเวณใกลกับศูนยกลางอํานาจของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี 
 ชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมธนบุรีเปนการรวมตัวกันเปนกลุมลักษณะบานเรือนแพ
หรือบานเรือนริมน้ํา ทั้งนี้เพราะอพยพมาจากอยุธยาตามเสนทางน้ําเปนสําคัญ อีกทัง้สังคมผูคนใน
ชวงแรกตางยึดโยงกับวิถีสังคมชาวน้ําเปนหลัก  ดวยเหตุนี้จึงไมปรากฏหลักฐานการมีศาสนสถาน
เปนของพวกตนเปนการถาวรตลอดชวงกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-2325) แตอยางใด 

 สําหรับชุมชนในเมืองบางกอก นับเปนชุมชนแรกของแขกเปอรเซียที่เกิดข้ึนต้ังอยูใน
คลองบางกอกใหญ ตํ่ากวาวัดหงสรัตนาไมไกลจากพระราชวังของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี โดยยัง
ไมมีการกลาวถึงการสรางศาสนสถานของตนเองแตประการใด หากกลับกลาวถึงชุมชนแขกผูรวม
ศาสนาที่ต้ังอยูมากอนแลวบริเวณเหนือวัดหงสและประชิดติดกับวัดทายตลาด ที่เรียกวา “มัสยิด
ตนสน” หรือ “กระฎีใหญ” ดังระบุไวในเอกสารประชาสัมพันธของมัสยิดฯ วา 
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          ...ประวัติของชุมชน “มัสยิดตนสน” นั้นมีความเปนมาโดยสันนิษฐานวาแตแรกนาจะ
เปนการรวมตัวของมุสลิมเชื้อสายจามท่ีเขามาเปนกองอาสาตางชาติในสมัยสมเด็จพระชัย
ราชาธิราช (พ.ศ. 2077-2089) ซึ่งเปนชวงของการเกณฑแรงงานอาสาตางชาติเพื่อการศึก
สงครามและบูรณะบานเมือง โดยเฉพาะการขุดคลองลัดบางกอกในปพุทธศักราช 2085 เพื่อ
เช่ือมระหวางคลองบางกอกนอยและคลองบางกอกใหญ จึงทําใหมีชุมชนมุสลิมอยูในบริเวณ
ทายปอมเมืองบางกอกหรือปอมวิชัยประสิทธิ์ในปจจุบัน...”37 
 

 
 

ภาพที ่7  กุฎีใหญ หรือมัสยดิตนสน (หลังเดิม) 
 
 การที่มีชุมชนของกลุมชนรวมวัฒนธรรมอาศัยอยูกอนแลวจึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
แขกเจาเซ็นที่เคยต้ังบานเรือนอยูในกรุงศรีอยุธยาไดอพยพมารวมกัน แลวมาต้ังเปนชุมชนตามริม
ฝงแมน้ําและในลําคลองสายสําคัญทางฝงธนฯ โดยเฉพาะในคลองบางหลวงหรือคลองบางกอก
ใหญ 
 ดังที่ปรากฏในบันทึกลายมือเขียน ความทรงจําของ พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน)  วา 
  

                                                           
37ฝายประชาสัมพันธ คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดตนสน, มัสยิดตนสนกับชุมชน

บางกอก, 3. 
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         ...อนึ่ง เม่ือคร้ังกรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา เสียแกคาศึกคร้ัง ทานขุนปองพลขันธ กับ
ทานเสม ภรรยา และ ภรรยาอื่น ๆ  กับบุตรหลานของทานไดควบคุมกันลงมาอยูยังกรุงเทพ ฯ ใน
ระหวางราชการพระเจากรุงธนบุรี เม่ือทานไดลงมาในระหวางกรุงธนบุรีนั้นเปนเวลาบานเมืองยัง
ไมปรกติราบคาบ ทั้งการสาศนาของเราน้ันเลา  ก็ยังไมเปนหลัก ซึ่งจะต้ังภูม์ิลําเนาลงท่ีแหงใด
ยังเปนการรอนรับรอนเรอยู เม่ือเปนฉนี้แลวทานจ่ึงไดสืบเสาะแสวงหาวาจะมีพวกเดียวกันไดทํา
การอยางเชนเดียวกัน หรือทําการตางกัน แตวาเปนชาติแขกดวยกัน จะมีอยูที่ไหนบาง  ก็เป
นโชคดีมาพบที่แหงหนึ่งซ่ึงเปนพวกแขกดวยกัน เขาไดต้ังเปนสุเหรา หรือ มัศหยิด ที่เราไดเรียก
กันวา (กระฎี) ที่ในคลองบางกอกใหญคือกระฎีใหญเด๋ียวน้ี เม่ือทานไดพบปะดังนั้นแลวก็เปนท่ี
ยินดี ทานจึงไดทําความตกลงกับเจาของกระฎี ๆ ไดอนุญาต ชาวเราทั้งหลายในเวลาน้ันก็ไดอุสา
หะไปอาไศรยทําบุญโมหะหรํ่า38 ในท่ีนั้น...39 

 
 สอดคลองกับ ชาตรี  นนทเกษ นักวิชาการดานประวัติศาสตรของชุมชนแขกเจาเซ็น 
กลาวถึงการอพยพยายถิ่นฐานของพวกตนหลังป พ.ศ. 2310 ไวใน อากาหย่ีกับกุฎีเจริญพาศน วา  
  
           ในคลองบางกอกใหญทั้งสองฟากนับแตปากคลอง เปนจุดเร่ิมตนของการตั้งถ่ินฐานใหม

ของบรรดาชองบรรดามุสลิมชีอะหที่อพยพมาต้ังแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาในป 2310 การ
พํานักอยูในเรือนแพในคลองบางกอกใหญของบรรดาทายาทในสกุลวงศทานเฉกอะหมัด
ยาวนานประมาณ 18 ป (พ.ศ. 2310-2328) จึงไดเคล่ือนยายการต้ังบานเรือนบนบกในโอกาส
ตอมา คือ หลังการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรแลว 3 ป40 

 
 ระยะเวลาประมาณ 15 ปแรกจนถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร เปนเวลาของการ
เร่ิมตนสรางชุมชนแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรี โดยไมปรากฏหลักฐานวามีการสรางศาสนสถานเปน
ของตนเองในเวลานั้น ทั้งนี้เนื่องจากปฏิสัมพันธระหวางชุมชนแขกเจาเซ็นกับกะดีใหญ อันเปนศา
สนสถานที่มีประวัติความเปนมาต้ังแตสมัยอยุธยา และเปนศูนยรวมผูนับถือศาสนาอิสลามในเวลา
นั้น  

                                                           
38โมหะหรํ่า : มุฮัรรอม เปนชือ่เดือนแรกของปฏิทนิอิสลาม ตรงกับเดือนที่มุสลิมนกิาย

ชีอะหทั่วโลก หรือแขกเจาเซ็นในสังคมไทยตางประกอบพิธีสําคัญที่คนไทยเรียกวา พิธีเจาเซน็  
39พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), บันทกึลายมือ, ความทรงจําของทานพระยาจุฬาราชมนตรี 

(สัน), 26. 
40ชาตรี  นนทเกษ, อากาหยีก่บักุฎีเจริญพาศน (กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอช่ัน จาํกัด

, 2540),12 - 13. 
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 เหตุนี้ พิธีกรรมของแขกเจาเซ็นที่เรียกกันวา พิธีเจาเซ็น หรือพิธีมะหะหรํ่า จึงไดรับ
อนุญาตใหจัดข้ึนไดในกะดีใหญ แตตอมาในปลายแผนดินของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเกิดความ
ขัดแยงเดียดฉันท ระหวางสองชุมชน ซึ่งตามบันทึก ใครเปนใคร ลายมือของ พ. อหะหมัดจุฬา ได
บันทึกเร่ืองนี้วา 
 

          คร้ันเม่ือปลายแผนดินกรุงธนบุรี ในการที่อาศรัยทํา ก็เกิดระห็องระแหงกันขึ้น ซึ่งเปนการ
ไมพอใจดวยกันทั้งสองขางแตฝายเราเสียเปรียบ เพราะเราเปนผูอาศรัยเขาทํา จําตองเอาใจดีตอไว 
ก็พอส้ินรัชกาลพระเจากรุงธนบุรีลง41 

 
 แสดงใหเห็นวามีรองรอยของความขัดแยงเกิดข้ึนระหวางกลุมแขกเจาเซ็นผูทาํพธิกีรรมที่
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 อาจเพราะคําดังกลาวเปนคําที่มีรากศัพทมาจากภาษาอ่ืนที่นําเขามาใชเฉพาะกับ
วัฒนธรรมของตน เมื่อเวลาผานไปวัฒนธรรมทางภาษาถูกหยิบยืม แลกเปล่ียน จนหาเคาเดิมได
ยาก 

 ความหมายที่ปรากฏอยูในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให
ความหมายคําวา “กะดี” วา โรงที่ประชุมทําพิธีฝายศาสนาอิสลาม นิกายเจาเซ็น42  สวน
พจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ใหความหมายที่สัมพันธกัน วา โรงที่ประชุมทํา
ลัทธิพิธีฝายศาสนาอิสลาม นิกายเจาเซ็น43  สวนคําอ่ืนที่คลายคลึงกันอีกหลายคํา เชน กระฎี  กุฏิ  

                                                           
41พ. อหะหมัดจฬุา, ตนฉบับลายมือ, “ใครเปนใคร”, 2474, 142. 
42ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : นาน

มีบุคสพับลิเคชั่นส, 2546), 91. 
43ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493, พิมพคร้ังที่ 11 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2513), 107. 
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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 ขณะที่บางคํายังถูกหยิบยืมมาใชเรียกเปนช่ือศาสนสถานของมุสลิมก็มี 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  เรือนเปนท่ีอยูของพระสงฆทั้งปวงทําเปนเรือนโต,ฝากระดารบางฝาจากบาง.49 กุฎี  เรือน
เล็ก ๆ,สําหรับพระสงฆอาไศรย.50 คําตามที่ปรากฏในอักขราภิธานศรับทเลมนี้กลับใหความหมาย
ไปในทางเดียวกันที่หมายถึงสถานท่ีเพื่ออยูอาศัยของพระสงฆเทานั้น ทั้งนี้เพราะคําในกลุมนี้หยิบ
ยืมมาจากภาษาบาลี ที่บัญญัติใชในคร้ังแรกสําหรับพระสงฆเทานั้นจึงยังไมปรากฏคําวา “กะดี” 
ในความหมายอ่ืนตามที่ถูกบัญญัติตอมาภายหลัง 
 คําจากกลุมนี้มีความหมายที่ซอนคําและซอนความ หรือยืมคําระหวางกัน จึงยังขาด
ความชัดเจน โดยที่ในเร่ืองนี้ สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงประทานแลกเปล่ียน
ตอพระยาอนุมานราชธน ในบันทึกเร่ืองความรูตาง ๆ เร่ืองคํา “กะดี” วา  พระยาอนุมานราชธน “…
กะดี อีกคําหนึ่ง ในภาษาอาหรับหมายความถึงอาศนหรือแทน เชน กะดีเจาเซน คือ แทนของเจา
เซน แตมาเขียนแปลงเปน กฎีเจาเซนใหเขารูปกับกุฎีไป”  
 โดยสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงประทานตอบกลับ วา  
 
                                                           

44ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ,11, 131. 
45เร่ืองเดียวกัน, 131. 
46เร่ืองเดียวกัน, 131. 
47องคการคาของคุรุสภา, อักขราภิธานศรับท ของหมอปรัดเล พ.ศ. 2416 (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพคุรุสภา, 2514), 17. 
48เร่ืองเดียวกัน, 46. 
49เร่ืองเดียวกัน, 48. 
50เร่ืองเดียวกัน, 3. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

46 

          …คํา กะดี ทานบอกนั้นดีมาก กรุงเกากะดีเจาเซนอยูที่ไหนฉันไมทราบ ไดเคยไปแต
ที่ตะเก่ีย เปนท่ีฝงศพ เขาวาเปนช่ือคน แตที่นั้นมีโบถดวย เช่ือแลววาคํา กะดี ไมใชภาษามคธ 
หากเอาไปยัดคํา กุฏิ ภาษามคธเขาทีหลัง คํากุฏิก็ชอบกล พระสาสนโสภณทานวาทานแปลไม
ออก ทานพบวามุงก็เรียก กุฏิ …51 

 
 แสดงใหเห็นวา ในเวลานั้นมีการใชคําวา “กะดี” กับ “กฎี” สับสนขาดความชัดเจน 
หากแตคําทั้งสองเปนคนละคํากันอีกทั้งมีความหมายที่แตกตาง ยังถูกนํามาใชปะปนกันจนดูคลาย
กับเปนคํา ๆ เดียวกัน แตคําวา “กะดี” ที่หมายเรียกถึงศาสนสถานของแขกเจาเซ็นนั้น เปนคําเรียก
ที่กําหนดข้ึนเฉพาะตัวเพื่อใหตางไปจากคําเรียกศาสนสถานในศาสนาเดียวกันของชนกลุมอ่ืน เชน
ที่มุสลิมสวนใหญนิยมเรียกศาสนสถานของตนวา มัสยิด เปนคํามาจากภาษาอาหรับ สวนแขก
มลายูซึ่งสวนใหญจะเปนชาวมุสลิมทางตอนใตของไทยนิยมเรียกวา สุเหรา52   
 ขณะที่คําวา "กะดี" หรือ "กะดีร" มีรากคําที่มาจากภาษาอาหรับและเปอรเซีย บัญญัติข้ึน
เฉพาะสําหรับ “แขกเจาเซ็น” ใชเรียกช่ือศาสนสถานของพวกตนมาต้ังแตเร่ิมแรกมีชุมชนในสังคม
อยุธยา ตามที่ จุฬิศพงศ  จุฬารัตน ขยายความไววา 
 

          คําวา “กระฎี” เปนคําสามัญที่มุสลิมชีอะหใชเรียกช่ือศาสนสถานของพวกเขาอาจมา
จากคําวา  “กะดีรคุม” (Gadir Khumm) เปนตําบลที่ต้ังอยูระหวางนครเมกกะและมะดินะ มุสลิม
นิกายน้ีเชื่อวา “กะดีรคุม” เปนสถานท่ีซึ่งอิหมามอาลีไดรับแตงต้ังจากศาสดามะหะหมัดใหเปน
กาหลิบสืบตอจากทาน มุสลิมนิกายชีอะหจึงสมมติศาสนสถานของพวกเขาวาเปนตําบลอัน
ศักด์ิสิทธิ์นี้...53 

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

                                                           
51สมเด็จเจาฟากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ, บันทึกเร่ืองความรูตาง ๆ เลมที่ 5 ,พิมพคร้ัง

ที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521),110. 
52สุเหรา : มีรากศัพทมาจากคําวา ชูรอ ในภาษาอาหรับ และเปอรเซีย หมายถงึการประชุม

หรือชุมนมุ หรือสถานทีท่ี่จัดไวเพื่อประชุมหรือเพื่อชุมนมุ  
53จุฬิศพงศ  จฬุารัตน, ขุนนางกรมทาขวา การศึกษาบทบาทและหนาที่ในสมัยอยุธยาถึง

สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. 2153-2435, 47. 
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คําวา คุม ที่เปนคํานามหมายถึง เมืองเล็กๆ ตําบล หรือสถานท่ีแหงหนึ่ง ดวยเหตุนี้คําวา “กะดีร
คุม” จึงหมายถึงช่ือตําบลแหงหนึ่งที่มีชื่อวา กะดีร (Gadr) หรือ ตําบลกะดีร 
 ตําบลดังกลาวต้ังอยูบนเสนการเดินทางของกองคาราวานระหวางเมืองสําคัญสองเมือง 
คือ นครเมกกะและนครมะดีนะฮ ในประเทศซาอุดิอาระเบียปจจุบัน ประวัติศาสตรศาสนาอิสลาม
ตามความศรัทธาในฝายนิกายชีอะหกลาวถึงการเดินทางไปทําฮัจญคร้ังสุดทายของศาสดามุฮัม
หมัด ตรงกับปฮิจเราะฮ ที่ 10 ตามปฏิทินอิสลาม และเปนสถานท่ีซึ่งศาสดามุฮัมหมัดไดแตงต้ัง
หรือมอบหมายใหทานอะลี บุตรชายของทานอบูฏอลิบ ผูเปนลูกพี่ลูกนองกับทานศาสดา และมี
ฐานะเปนบุตรเขยของทาน ไดดํารงตําแหนงอิหมามหรือผูนําประชาชาติมุสลิมตอจากทานศาสดา
เมื่อทานถึงแกกรรมแลว 
 ประเด็นดังกลาวกลายมาเปนเหตุสําคัญตอทัศนะที่แตกตางตามความเชื่อระหวาง
นิกายสุหนี่ และนิกายชีอะห  ดวยเหตุนี้ มุสลิมนิกายชีอะหในเมืองไทยหรือแขกเจาเซ็น จึงนําชื่อ
ของสถานที่แหงนี้มาเปนคําเฉพาะเพื่อใชเรียกศาสนสถานของพวกตนเพื่อใหเปนอัตลักษณเฉพาะ
กลุมที่แตกตางจากกลุมชนอ่ืน โดยกรอนเสียงจากคําวา เฆาะดีร มาเปน กะดี หรือ กะดีร ดังที่
เปนอยู 
 อีกทั้งสถานท่ี ๆ ถูกเรียกวา เฆาะดีร หรือ กะดี ที่พบในสังคมไทย ยังหาใชเปนเพียงศา
สนสถานที่สรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเปนการเฉพาะเชนเดียวกับมัสยิด หรือสุเหราอีกดวย หากแต 
เฆาะดีร หรือ กะดี กลับสรางข้ึนโดยมีนัยแฝงที่มากกวานั้นคือ นอกจากใชเพื่อกิจตาง ๆ โดยรวม
เชนเดียวกับศาสนสถานอ่ืนแลว ยังมีนัยเพื่อรองรับรูปแบบของการประกอบพิธีกรรม และเพื่อรําลึก
ถึงเหตุการณสําคัญ ๆ ที่เกิดข้ึนตามทัศนคติหรือความเชื่อของชนกลุมนี้ไดตลอดทั้งปอีกดวย เชน 
วันอีดกะดีรคุม54 หรือตรุษเพื่อรวมเฉลิมฉลองและรําลึกถึงเหตุการณการแตงต้ังทานอะลี ข้ึนเปน
อิหมาม หรือผูสืบฐานะผูปกครองประชาชาติมุสลิมตอจากทานศาสดามุฮัมหมัด  การจัดงานวัน
บิสซะยะกุม55 หรือพิธีกรรมที่จัดข้ึนเพื่อการรําลึกถึงวันที่ทานอิหมามอะลีถูกลอบสังหารจนเสียชีวิต
ในเวลาตอมา ณ มัสยิดแหงหนึ่งในเมืองคูฟะฮ56  บทบาทหรือหนาที่สําคัญอยางมากของ เฆาะดีร 

                                                           
54อีด : หมายถงึวันตรุษ หรือวนัแหงการเฉลิมฉลอง  
55บิสซะยะกุม : คําสําเนียงไทยที่มีรากจากภาษาเปอรเซยี คือ บิสเตะวะเย็กกุม หมายถึง 

วันที่ยี่สิบเอ็ด ตรงกับวนัที ่21 เดือนรอมฎอน  เปนวันทีอิ่หมามอะลี เสียชีวิตจากการถูกลอบสังหาร  
56เมืองคูฟะฮ : ชื่อเมืองหนึง่ซึง่เปนสถานท่ี ๆ อิหมามอะลีถูกสังหาร และเปนเมืองที่มี

สถานฝงศพของทาน ปจจุบนัอยูในประเทศอิรัค  
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หรือ กะดีของแขกเจาเซ็นในสังคมไทยอีกอยางหนึ่งคือการใชสถานที่เพื่อจัดพิธีกรรมที่เรียกวา พิธี
เจาเซ็น เพื่อรําลึกถึงการพลีชีวิตของอิหมามฮูเซน บุตรของอิหมามอะลี พรอมทั้งวงศวานอีก
จํานวนมากซึ่งเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนในเดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 (ราวป พ.ศ. 1224) และ
แขกเจาเซ็นจะตองจัดพิธีกรรมดังกลาวข้ึนในชวงเวลาดังกลาว ทุกป ที่ “กะดี” ทุกแหงดวยเชนกัน 
  
“กะดี” นัยและความหมาย  
 สถาปตยกรรมของอาคารหรือโรงประชุมของแขกเจาเซ็นที่เรียกวา “กะดี” ตามหนังสือ
บันทึกเร่ืองความรูตาง ๆ ถูกกลาวโดย สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ทรงประทาน
แลกเปล่ียนตอพระยาอนุมานราชธน ไดมีจดหมายตอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้ วา  
 

          คําวา ปนหยา ปนหยา สงสัยจะเปนคําแขก แขกอะไรก็ไมทราบ คลับคลายคลับคลาวา 
กฎีเจาเซน เขาเรียกวา ปนหยา หรือจะเปนชื่อมือทองเสียบไม ซึ่งเขานับถือเปนพระเจาของเขา 
ซึ่งเก็บไวในกฎีนั้น เลยพาเอากฎีเปนช่ือปนหยาไป ก็จําไมไดแน แตความหมายท่ีชาวบานใชกัน 
ดูเหมือนจะหมายเปนชื่อหลังคา ชนิดเอนเขาหาอกไกทั้งส่ีดาน ไมมีจั่วเหมือนกฎีเจาเซน57  

 
 พระยาอนุมานราชธน ไดมีจดหมายตอบกลับรวมอยูในหนังสือเลมเดียวกันลงวันที่ 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2481 เคยต้ังขอสังเกตวาคําวา “กะดี” เปนคําที่มาจากภาษาเปอรเซียมากกวา 
 

          ...แตคําวา กุฎีเจาเซน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ เคยบอกแกขาพระพุทธเจาวา เปนคํา
เปอรเซีย แปลวา พระแทน หรือท่ีประทับของเจาเซน ขาพระพุทธเจาคนในภาษามลายู พบคําวา 
กะเต วามาจากเปอรเซีย แปลความเดียวกัน คิดดวยเกลาฯ จะเปนคําเดียวกัน58  

 
 พิจารณาจากความหมายของคําวา “กะดี” ที่มักพบวาเช่ือมโยงกับคําวา “กะเต” ใน
ภาษามลายูและภาษาอ่ืน ที่หมายถึง พระแทนหรือ แทน ตามที่กลาวถึงนั้น เห็นไดวาอาคารที่ถูก
เรียกวา กะดี ซึ่งสรางข้ึนเพื่อใชสอยในกิจตาง ๆ ของแขกเจาเซ็น ที่เคยมีอยูในสังคมธนบุรีทั้ง “สาม
กะดี-ส่ีสุเหรา” นี้จะตองรักษาขนบในเร่ืองของรูปทรง รวมถึงสวนประกอบในการสรางศาสนอาคาร
ของพวกตน โดยจะไมสรางใหอาคาร “กะดี” เปนพื้นราบตลอดอาคาร แตจะสรางภายในอาคารให

                                                           
57สมเด็จเจาฟากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ, บันทึกเร่ืองความรูตาง ๆ เลมที่ 2, พิมพคร้ัง

ที่ 2 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521), 98. 
58สมเด็จเจาฟากรมพระยา นริศรานุวัดติวงศ, บันทึกเร่ืองความรูตาง ๆ เลมที่ 2, 100. 
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มีรูปแบบเฉพาะดวยการยกพื้นสวนกลางตัวอาคารใหสูงข้ึนกวาปกติ ในลักษณะที่เปนเสมือนข้ัน
หรือช้ัน หรือแทนขนาดใหญ ซึ่งถือเปนพื้นที่ตองหามโดยมีระเบียบแบบแผนกํากับ ทั้งยังมีชื่อ
เฉพาะสําหรับเรียกพื้นที่สวนนี้วา แทนหรือชั้นชะดัต59 ซึ่งเปนตําแหนงหรือสถานที่ ๆ พึงไดรับการ
เคารพ อีกทั้งยังพองกับประวัติชีวิตของอิหมามอะลีที่ถูกลอบสังหารในมัสยิดแหงหนึ่ง ขณะที่กําลัง
สวดมนตจนเปนเหตุใหตองเสียชีวิตในเวลาตอมา  
 จากเหตุการณหนาประวัติศาสตรที่ถูกกลาวอางในหมูแขกเจาเซ็นนี้ ทําใหอาคารที่
เรียกวา “เฆาะดีร” หรือ “กะดี” ของแขกเจาเซ็นทุกแหง จะตองปรากฏแทนสําคัญดังกลาวอยูตรง
กลางของอาคารเสมอ แมจะไมปรากฏหลักฐานช้ีชัดวาขนบการสรางอาคารในลักษณะนี้เกิดข้ึน
เมื่อไร หากแตศาสนสถานทุกแหงในชุมชนแขกกลุมนี้ในสังคมธนบุรียังคงดํารงรักษารูปแบบ
ดังกลาวสืบตอกันมายาวนาน  และแมปจจุบัน ตําแหนงของช้ันหรือแทนดังกลาวจะถูกปรับเปล่ียน
รูปแบบไปบางในบางศาสนสถาน หากยังคงปรากฏอยูในเชิงสัญลักษณเปนสําคัญ 
 ความเปนพื้นที่พิเศษที่เปนเสมือนพื้นที่ตองหามซึ่งมีระเบียบแบบแผนกํากับการใชสอย
และมีเงื่อนไขเปนขอกําหนดในเร่ืองความสะอาดเปนพิเศษกวาพื้นที่โดยรวม ดังที่ทําเนียบ  แสง
เงิน  นักวิชาการดานประวัติศาสตรของชุมชนแขกเจาเซ็น กลาวถึงวา 
 

          ...แตเดิม กะดีทุกแหงของชุมชนเราจะตองมีชั้นชะดัด หรือชั้นชะฮาดัตกันท้ังน้ัน ตอง
บอกวาไมมีไมได อยูดานหนาเมียหร็อบ หรือประชุมทิศของกะดี ถือเปนหัวใจของกะดีทุกที่ก็วา
ได แมภายหลังที่มีการสรางสุเหราขึ้นมาอีกก็ยังตองสรางช้ันชะดัต  ความสูงของช้ันดังกลาว
ประมาณวาตองกาวขึ้นสูงกวาปกติ มีขั้นสําหรับกาวเทากอนหนึ่งขั้นถึงจะเปนช้ันชะดัต ทั้งยัง
เปนช้ันตองหามสําหรับสตรีในชวงที่มีรอบเดือน รวมถึงเด็กผูชายที่ยังไมไดเขาสุหนัต  สําหรับ
ผูชายเองตองสะอาด ตองทํานํ้านะมาซกอนถึงจะข้ึนไปบนชั้นนี้ได  อีกทั้งกอนจะกาวขึ้นบนช้ัน
ชะดัตน้ี  ยังจําเปนจะตองกลาวคําสลามตออิหมามกอนดวยทุกคร้ังไป เด็ก ๆ จึงมีโอกาสที่จะขึ้น
ชั้นน้ีนอยมาก  ที่สําคัญ  บนชั้นชะดัตยังจะตองมีแทน ๆ หน่ึง ทําเปนการถาวรไวขางบน โดย
เรียกวา แทนกะต้ันกา60 หรือแทนที่สมมุติแทนตําแหนงที่อิหมามอะลีตอนที่ถูกลอบสังหารนั่นเอง 
               ปจจุบันนี้ถูกเปล่ียนแปลงไปหลายแหงแลว ที่ดูจะเห็นชั้นชะดัดชัดเจนกวาที่อื่น คงเปน
ที่กะดีนอก สวนกะดีกลาง และกะดีบน เหลือเปนเพียงแนวเขตบงบอกพื้นที่ ๆ เคยเปนชั้นชะดัด

                                                           
59ชะดัต หรือ ชะฮาดัต : (อาหรับ) หมายถงึ ผูที่ถูกกระทาํการสังหารในวิถทีางของอิสลาม  
60กะต้ันกา : (อาหรับ และเปอรเซีย) วา ฆะตันเกาะฮ หมายถงึตําแหนงที่ถูกสังหาร  
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เทานั้น  สวนที่สุเหราผดุงธรรมหลังใหม ก็ทําไวเปนเชิงสัญลักษณเทานั้น โดยสูงเพียงแคคืบเดียว
...61  

 
 “กะดี” ยังรวมถึงช้ันหรือแทนที่มีหรือเคยมีอยูในทุก ๆ กะดีของแขกเจาเซ็น เรียกวา ชั้น
ชะดัต หรือชั้นชะฮาดัต หมายถึง สถานที่เฉพาะของบุคคลที่ไดพลีชีพในวิถีทางของพระผูเปนเจา 
รวมถึง “แทนกะต้ันกา” ที่มาของคําวา กะเต อันหมายถึงตําแหนงหรือสถานที่ ๆ ไดกระทําบุคคล
ถูกสังหารนั้น  ความหมายโดยรวมของทั้งคําวา  “กะดี”  “ชั้นชะดัต” หรือ ”ชั้นชะฮาดัต”  และ “กะ
เต” หรือ ”แทนกะต้ันกา” เหลานี้มีนัยความหมายของการเปนสถานที่สําคัญสําหรับบุคคลคน
เดียวกัน คือ อะลี หรืออิหมามอะลีซึ่งเปนบุคคลสําคัญผูเปนตนทางความศรัทธาของแนวทางของ
มุสลิมชีอะห หรือ “แขกเจาเซ็น”  
 อีกทั้งสถานท่ีดังกลาวยังถูกกําหนดใหใชเพื่อการจัดพิธีรําลึกการเสียชีวิตของบรรดา
อิหมามที่สืบเช้ือสายจากวงศวานของทานศาสดามุฮัมหมัด รวมถึงบุคคลสําคัญอีกหลายทานตาม
ความเชื่อความศรัทธาของมุสลิมนิกายชีอะห หรือแขกเจาเซ็น เปนการเฉพาะ  โดยเฉพาะในชวง
เวลาที่ใชประกอบพิธีกรรมที่เรียกวา พิธีเจาเซ็น  กะดีทุกแหงจะถูกจัดใหเปนสถานที่เพื่อการรําลึก
ถึง หรือเพื่อการเลาขานเร่ืองราวในแงมุมตาง ๆ ตามเร่ืองราวหรือชีวประวัติของบุคคลตาง ๆ ที่
ไดรับความศรัทธาตามแนวทางนิกายชีอะห โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับเหตุการณการพลีชีพ
ต้ังแตอิหมามที่ 1 หรืออิหมามอะลี จนถึงอิหมามฮูเซน และรวมถึงวงศวานของอิหมามที่รวมพลีชีพ
จากเหตุการณเดียวกันเปนสําคัญอีกดวย  
 ในชวงเวลาของเดือนมุฮัรรอม62 มุสลิมกลุมนี้จะตองจัดพิธีเจาเซ็นข้ึนทุก ๆ ปนั้น ชั้น
ชะดัต หรือช้ันชะฮาดัต ภายในกะดี จะถูกประดับประดาดวยเคร่ืองประกอบตาง ๆ ใหสอดคลอง
กับเร่ืองราวในเหตุการณนั้น เชน การจําลองสถานฝงศพอิหมามฮูเซน ที่เรียกวา กะบัรอิหมามฮูเซน  
แทนศพของอิหมามฮูเซน ที่เรียกวา ทาบูร  ทูรบัร หรือตุมบุด ตามสําเนียงคนไทย  การแหแหน
จําลองเหตุการณในระหวางการดําเนินพิธีกรรม รวมถึงสัญลักษณอ่ืน ๆ อีกหลายอยาง พืน้ทีบ่นชัน้
ชะดัตจึงถูกจัดเตรียมเพื่อการแสดงออกตอการรําลึกถึงเหตุการณสําคัญ  

 เหตุนี้ กะดี จึงมีความสําคัญตอแขกเจาเซ็นในมิติที่ไมเพียงแตเปนสถานที่เพื่อการ
เคารพภักดีตอพระผูเปนเจา หรือเพื่อการนะมาซเทานั้น หากแตยังรวมถึงการใชสถานที่ดังกลาว 

                                                           
61สัมภาษณ  ทาํเนยีบ  แสงเงนิ, นักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 29  

กันยายน  2551. 
62มุฮัรรอม : เดือนแรกของปฏิทินอิสลาม  
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เพื่อรองรับการแสดงอัตลักษณความเปนตัวตนผานพิธีกรรมสําคัญของตนที่เรียกวา พิธีเจาเซ็น
ดวย  อยางไรก็ดี แมพิธีกรรมดังกลาวจะเปนกิจหรือรูปแบบพิธีที่จัดข้ึนเพียงชวงระยะเวลาหน่ึง ๆ 
ในรอบปก็ตาม  แตความหมายของ กะดี รวมถึงช้ันชะดัต และแทนกะต้ันกา ในความศรัทธาของ
แขกเจาเซ็นจึงมีนิยามความหมายที่ลึกซ้ึงทั้งยังเชื่อมโยงเหตุการณประวัติศาสตรการตอสูเชิง
อุดมการณตามความศรัทธาของกลุมตนในอดีตเขากับวิถีชีวิตในวันเวลาปจจุบันไดอยางตอเนื่อง
และมีความหมายยิ่ง 
 อยางไรก็ตาม การคนหาความหมายของคําวา “กะดี” ผานขอมูลดานหลักภาษาและนัย
ที่ปรากฏในชุมชน หากพิจารณาตามประวัติศาสตรของชุมชนกับความตอเนื่องจากสังคมอยุธยา
แลว การปรากฏศาสนสถานที่เรียกวา “กะดี” ยังมีความสัมพันธที่เชื่อมโยงชุมชนของกลุมชน
ดังกลาวไดเชนกัน 

    เห็นไดจากการต้ังชุมชนแขกเปอรเซียหรือแขกเจาเซ็นต้ังแตสมัยอยุธยาในแผนดินพระ
เจาทรงธรรม (พ.ศ. 2163-2171) โดยแขกเชื้อสายเปอรเซียที่ชื่อ เฉกอะหมัด ที่เขามาทําการคากับ
สังคมอยุธยาต้ังแตปลายแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายหลังไดเขารับราชการเปนขุนนาง
และไดรับพระราชทานที่ดินที่ตําบลทายคูทางตอนใตในเกาะเมืองของกรุงศรีอยุธยาและไดสรางศา
สนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจของพวกตนข้ึนเปนคร้ังแรก และยังเรียกสถานท่ีดังกลาววา "กระดีย
ทอง" หรือ "กะดีทอง" ซึ่งนาจะบัญญัติศัพทดังกลาวข้ึนเปนคร้ังแรกเพื่อสรางอัตลักษณของพวกตน
ข้ึนในสังคมไทย 

ชื่อของกะดี หรือกระดียที่เคยมีอยูในสังคมอยุธยาเมื่อแรกมีชุมชน “แขกเจาเซ็น” ใน
เกาะเมืองที่เรียกวา โคกแขก หรือทุงแขก เชน กะดีทอง หรือกะดีเจาเซ็นบานแขกใหญตามที่กลาว
วาเปนศาสนสถานของชนกลุมชาติพันธุเปอรเซียมีอยูอยางนอย 2 แหง และในชุมชนแขกนอกเกาะ
เมืองดานใตอีกแหงหนึ่ง  ปจจุบันมีแตเพียงหลักฐานที่เปนบันทึกไวเทานั้น  โดยเฉพาะ “กะดี” ใน
เกาะเมืองยังไมมีหลักฐานวาต้ังอยูสถานที่ใด 

พิจารณาวัฒนธรรมการใชคํา “กะดี” ในสังคมอยุธยายังคงปรากฏใหเห็นอยูจนถึง
ปจจุบัน เชน “กะดีตะเกี่ย” ที่เปล่ียนช่ือมาเปน มัสยิดตะเก่ียโยคินราชมิตรจินจาสยาม อยูยานปาก
คลองตะเคียนดานใต และ “กะดีชอฟา” ปจจุบันเปลี่ยนมาเปน มัสยิดกุฎีชอฟา ศาสนสถานทั้งสอง
แหงลวนแตต้ังอยูในชุมชนแขกนอกเกาะเมืองอยุธยาทางใต ในอดีตยานดังกลาวเปนชุมชนแขก
หลายกลุมชาติพันธุ เชน แขกจาม แขกมลายู แขกมักกะสัน ฯลฯ  โดยเฉพาะที่ “กะดีตะเกี่ย” ยัง
เปน “กะดี” เกาแกของชุมชนยานคลองตะเคียนที่มีประวัติความเปนมาสัมพันธกับพวก “แขกเทศ” 
หรือ “แขกเจาเซ็น” ในเกาะเมืองดวย 
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“กะดี” : อัตลักษณและตัวตนในพื้นที่ฝงธนฯ  
วัฒนธรรมการใชคํา “กะดี” ยึดถือสืบตอมาจากสังคมอยุธยาพรอมกับกลุมชนรวม

วัฒนธรรม และยังคงใชคํานี้เรียกตอเนื่องจนกลายเปนวัฒนธรรมรวมของแขกในพื้นที่ฝงธนฯ และ
กลายเปนอัตลักษณที่ยอมรับของชาวมุสลิมหลายแหงทางฝงธนฯ ที่มีประวัติศาสตรสัมพันธกับ
อยุธยา เชน  กะดีใหญ  หรือกุฎีตนสน หรือมัสยิดตนสนในปจจุบัน ซึ่งต้ังอยูทายพระราชวังเดิม 
และมีอยูกอนแลว 

กุฎีเจาเซน หรือกุฎีหลวง บางที่เรียกวา กะดีบน ในอดีตต้ังอยูบริเวณปากคลองมอญ บน
ที่ดินซ่ึงไดรับพระราชทานจากรัชกาลที่ 1 ปจจุบันหลังการเวนคืนที่ดินถูกยายไปอยูถนนพรานนก 
แขวงบานชางหลอ 

กุฎีเล็ก  หรือมัสยิดหลวง ปจจุบันคือมัสยิดอัลซอลิซซุนนะฮ ต้ังอยูปากคลองบางกอก
นอย เปนชุมชนมุสลิมฝายสุหนี่ 

กุฎีกลาง  หรือกุฎีลาง ภายหลังเปล่ียนเปนกะดีเจริญพาศน  ซึ่งเปนชุมชนแรกของกลุม
ชาติพันธุเปอรเซียหลังอพยพจากอยุธยามาอยูกรุงธนบุรี 

กะดีโตะหยี หรือกุฎีขาว ศาสนสถานของมุสลิมสุหนี่ ต้ังอยูริมคลองบางหลวง
ฝงตะวันออก ปจจุบันคือมัสยิดบางหลวง  โดยมี กุฎีแดง ต้ังอยูในชุมชนเดียวกัน กลาวไวใน
งานวิจัย ชุมชนทองเที่ยวยั่งยืน ยานกุฎีจีนและพื้นที่เกี่ยวเน่ือง เขตธนบุรี วา เดิมสรางเปนอาคาร
ไมทาสีแดง เรียกวา “กุฎีแดง” แตตอมาเกิดการชํารุดทรุดโทรม จึงมีการสรางข้ึนมาใหม 63 
ภายหลังชาวบานไดยุบกะดีแดงมารวมกับที่กะดีขาว หรือมัสยิดบางหลวง   

กุฎีนอก หรือกะดีปลายนา ชุมชนแขกเจาเซ็นที่ต้ังอยูริมคลองวัดพลับในสวนที่เดิมเคย
เปนปลายนาหลวงในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ซึ่งชาวบานเรียกวา ปลายนา ปจจุบันกะดี
ปลายนาเปล่ียนช่ือเปน มัสยิดดิลฟลลาห 

กะดีบานสวน ต้ังอยู ริมคลองบางหลวงแถบวัดใหมทองคุง หรือวัดเวฬุราชิน  
ปจจุบันคือ มัสยิดสวนพลู  สวนกะดีอีกแหงหนึ่งทางฝงธนฯ ที่อยูในยานสวนพลู แตปจจุบันร้ือไป
หมดแลวชาวบานเรียกวา กะดีเขียว กุฎีเขียว หรือพวกโปะเขียว เปนชุมชนเดิมต้ังอยูริมคลองบาง
หลวงหรือคลองบางกอกใหญใกลยานตลาดพลู ชุมชนนี้ไดสลายไปพรอม ๆ กับที่การเวนคืนที่ดิน
เพื่อตัดถนนอินทรพิทักษ และสรางสะพานเนาวจําเนียรขามคลองบางกอกใหญภายหลัง ตามที่ ศิริ
                                                           

63สํานักศิลปะและวัฒนธรรม,มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา, การศึกษาองค
ความรูและแนวทางการพฒันาการทองเทีย่วแบบยัง่ยนื ยานกุฎีจีนและพื้นที่เกี่ยวเนือ่ง เขตธนบุรี, 
2550 : 26. 
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ศักด์ิ  คุมรักษา กลาวถึงชุมชนนี้ใน “คนฝงธนฯ” จากหนังสือ ธนบุรี วามุสลิมกลุมนี้แยกออกมา
จากพวกสุเหราสวนพลู ออกไปต้ังชุมชนกุฎีเขียวหรือโปะเขียวติดฝงคลองบางหลวง  หลังจากแนว
ถนนและสะพานผากลางสุสานและสุเหรา ชาวกุฎีเขียวจึงตองแยกยายกลับมายังชุมชนเดิม64 

ธนบุรีจึงเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมของคําวา “กะดี” ไดอยางชัดเจน และปรากฏศาสน
สถานของมุสลิมที่ใชคําเรียกนําดวยคําวา “กะดี” ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีมากถึง 9 แหง โดยสาม
แหงเปน “กะดี” ของแขกเจาเซ็น 
 
“สามกะดี-สี่สุเหรา” ชุมชนแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรี 

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ทรงสถาปนากรุง
รัตนโกสินทรข้ึนในป พ.ศ. 2325 และทรงยายศูนยกลางการปกครองขามฟากจากฝงตะวันตกไป
ทางฝงตะวันออก   

การยายราชธานีในครั้งนี้ มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงบนที่ดินบนสองฝงแมน้ําเจาพระยา
ในสังคมธนบุรี  แขกเจาเซ็นไดเร่ิมต้ังชุมชนพรอมศาสนสถานของตนข้ึนเปนคร้ังแรกบนที่ดินที่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานใหดังที่ ชาตรี  
นนทเกษ กลาวถึงสภาพการเปล่ียนแปลงสังคมในสมัยรัตนโกสินทรเวลานั้นที่มีอิทธิพลตอสังคม
แขกเจาเซ็นซึ่งเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกวา 

 
           ภายหลังการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนโบราณราชประเพณี 
2328 (กรมศิลปากร,2525 : 32-46) ตําแหนงจุฬาราชมนตรี ไดถูกร้ือฟนขึ้นอีกคร้ังในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งทานกอนแกวไดถือครองตําแหนงดังกลาว
และเปนระยะเดียวกันกับการกําเนิดขึ้นของกุฎีเจาเซ็น ศาสนสถานแหงแรกของมุสลิมชีอะห โดย
ทานจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ไดรับพระราชทานที่ดินผืนหน่ึงริมฝงแมน้ําเจาพระยาฟาก
ตะวันตก ระหวางคลองวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) กับคลองมอญ หรือท่ีเรียกกันวา “ที่
นครบาล” เนื่องจากเคยเปนที่ต้ังกรมนครบาลเม่ือคร้ังกรุงธนบุรีเปนราชธานี ที่ดินพระราชทาน
ดังกลาว นอกจากเปนที่ต้ังศาสนสถานแลวยังเปนแหลงที่อยูอาศัยต้ังบานเรือนของสังคมมุสลิม
ชีอะหบางสวน65  

 

                                                           
64ศิริศักด์ิ  คุมรักษา, “คนฝงธนฯ,” ธนบุรี , (สิงหาคม 2542) :152. 
65ชาตรี  นนทเกษ, อากาหยีก่บักุฎีเจริญพาศน, 13. 
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การต้ังศาสนสถานของแขกเจาเซ็นมีข้ึนคร้ังแรกหลังจากเสร็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แลว พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานที่ดิน
ใหแก  พระยาจุฬาราชมนตรี  (กอนแกว) ตามปรากฏในบันทึกลายมือ  ฉบับของพระยา
จุฬาราชมนตรี (สัน) วา 

 

 
 
       ภาพท่ี 8 ขบวนพยุหยาตราชลมารค แสดงชุมชนแขกเจาเซน็ใน “ที่ดินพระราชทาน” 
       ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

 
          ตอมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกยไดบรมราชาภิเศกเปนพระเจาแผนดิน จึง
ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ ต้ังขุนปองพลขันธ กอนแกว เปนพระยาจุฬาฯ โดยไดทรงคุนเคย
ในพระองคมาต้ังแตคร้ังกรุงศรีอยุธยายังดํารงอยู คร้ันทานไดรับบรรดาศักด์ิเปนพระยาจุฬาฯ ขึ้น
แลว ทานก็ถวายบุตรหญิงของทานท่ีชื่อ (หงษ) เปนเจาจอมพรอมกันกับเจาพระยาอรรคมหา
เสนา (บุนนาก) ถวายบุตรหญิงของทานท่ีชื่อวา (ตานี)... 
          ...แลวตอมาทานพระยาจุฬาฯ จึงไดกราบบังคมทูลขอพระราชทานท่ีเพ่ือสําหรับไดทําบุญ
ในสาศนา พระบาทสมเด็จพระเจาแผนดินจึงโปรดเกลาฯ พระราชทานที่ตําบลซ่ึงใกลกับ
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พระราชวังพระเจากรุงธนบุรีฝงตวันตก ในเวลานั้นที่เรียกกันวาท่ีนครบาล การที่เรียกท่ีนครบาล
นั้นขาพเจาคิดวาคงจะเปนกระทรวงนครบาลครั้งกรุงธนบุรีจะต้ังอยูที่นี่66  

 
พระยาจุฬา (กอนแกว) ผูเปนจุฬาราชมนตรีในรัชกาลที่ 1 ไดรับพระราชทานที่ดิน

สําหรับชุมชนตนพรอมกับสรางศาสนสถานหลังแรกข้ึน เรียกวา กระฎีเจาเซ็น หรือกุฎีหลวง ต้ังอยู
ริมฝงเจาพระยาเหนือวัดอรุณฯ บริเวณปากคลองมอญ   

การที่ไดรับพระราชทานที่ดินในบริเวณดังกลาว ทําใหมองเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ชุมชนแขกเจาเซ็นกับราชสํานักสยามท่ีมีความสัมพันธมาแตคร้ังอยุธยา และทําใหชุมชนแขกเจา
เซ็นเปนปกแผนข้ึนจากนั้นมา 

 

 
 
    ภาพที ่9  กฎีุหลวง หรือ กฎีุเจาเซ็น (อาคารหลังเดิม) 
    ทีม่า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

 

                                                           
66พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), ตนฉบับลายมอื, ความทรงจําของทานพระยาจุฬาราชมนตรี

[สัน], 27-28. 
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บันทึกลายมือฉบับดังกลาว ยังกลาวถึงการสรางกระฎีเจาเซ็นข้ึนในคร้ังนั้น จนแลวเสร็จ
จึงไดยกครอบครัวเครือญาติจากชุมชนเดิมในคลองบางกอกใหญมารวมกันที่ “กะดี” ของตนเอง 
รวมถึงการการจัดการเกี่ยวกับพิธีมะหะหรํ่าข้ึน โดยสราง “เคร่ืองแห” ในพิธีเจาเซ็นข้ึนใหม เพื่อให
กิจในพิธีดังกลาวไดเกิดข้ึนพรอมกันในศาสนสถานของตนเองต้ังแตนั้นสืบตอมา 

หลังจากที่พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ไดสรางศาสนสถานของตนเปนที่แลวเสร็จ
จนเปนปกแผนมั่นคงแลว ศาสนสถานหรือกะดีในชุมชนแขกเจาเซ็นหลังตอมาก็เกิดข้ึนในตอน
ปลายรัชกาลที่ 1 โดยชาตรี  นนทเกษ เขียนถึงกะดีหลังที่ 2 ของชุมชนแขกเจาเซ็นไววา หลังจากที่
พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ถึงอนิจกรรมลงเมื่อปลายรัชกาลที่ 1 สันนิษฐานวา ทานอากาหย่ี
ผูเปนนองชายของทานจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหข้ึนเปน
จุฬาราชมนตรีทานตอมา จึงไดสรางกะดีข้ึนเปนหลังที่ 2 บนที่ดินที่เปนชุมชนของตนเองในคลอง
บางกอกใหญแหงนั้น โดยเรียกกะดีที่สรางข้ึนใหมในครั้งนี้วา “กะดีลาง” โดย ชาตรี  นนทเกษ 
กลาวไวในกําเนิดกุฎีลาง  วา 

 
          การต้ังม่ันในภูมิลําเนาเดิมของทานอากาหย่ีนี่เอง ไดเปนจุดเร่ิมตนของการสรางกุฎีเจาเซ็น
ขึ้นอีกแหงหน่ึง ริมฝงคลองบางกอกใหญ ฟากตะวันตก ชาวบานแยกเรียกกุฎีเจาเซ็นทั้งสองวา กุฎี
บน และ กุฎีลาง สันนิษฐานวาไดกําหนดใหพระราชวังเดิมเปนเกณฑ  ดวยเหตุที่กุฎีเจาเซ็นของ
ทานกอนแกวอยูเหนือพระราชวังเดิม และกุฎีเจาเซ็นของทานอากาหย่ีอยูใตพระราชวังเดิมลงมา  
นอกจากน้ีกุฎีบนยังมีชื่อเรียกวา กุฎีหลวง อีกช่ือหนึ่ง คงดวยถือเอาที่ดินท่ีไดรับพระราชทานเปน
เกณฑนั่นเอง67 

 
หลังจากเกิดกะดีลางเปนแหงที่ 2 แลว ในเวลาตอมาจึงเกิดกะดีที่ 3 ข้ึนตามสํานึกรวม

จากความเปนกลุมอาชีพเดียวกัน ต้ังอยูในบริเวณเดียวกัน เรียกวา กุฎีปลายนา หรือกะดีนอก เปน
กะดีแหงที่ 3  และในป พ.ศ. 2479 หรือประมาณ 70 ป ที่ผานมาในชุมชน “แขกเจาเซ็น” จึงได
ต้ังศาสนสถานอีกหลังหนึ่งในนาม “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ที่ไมไดถูกเรียกวา “กะดี” ข้ึน จนเปน
ที่มาของสํานวนปากในชุมชนแขกเจาเซ็น วา “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” 

ความเปนมาของศาสนสถานทั้งส่ีที่ปรากฏอยูในชุมชนแขกเจาเซ็นทุกวันนี้ ตางมี
ความสัมพันธในเชิงประวัติศาสตรและทางเครือญาติตอกัน ที่สําคัญคือมีการรวมวัฒนธรรมใน
รูปแบบของพิธีกรรมเหมือนกัน  

                                                           
67ชาตรี  นนทเกษ, อากาหยีก่บักุฎีเจริญพาศน, 18. 
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“สามกะดี-ส่ีสุเหรา” เปนคําเรียกที่มีนัยแสดงออกถึงความสัมพันธทางสังคม ความเปน
เครือญาติ อัตลักษณในวัฒนธรรม ประเพณี และรวมถึงรูปทรงและความหมายในศาสนสถานของ
พวกตน  คําดังกลาวยังส่ือถึงพื้นที่ทางวัฒนธรรมในสังคมธนบุรีที่ประกอบดวยศาสนสถาน 4 แหง  
โดยสามแหงถูกเรียกวา “กะดี” ที่เปนอัตลักษณทางภาษาของตนที่มีมาต้ังแตสมัยอยุธยาสืบจน
ปจจุบัน ไดแก กุฎีหลวงหรือกุฎีบน  กุฎีกลาง กุฎีลาง หรือกุฎีเจริญพาศน  กุฎีนอก หรือกุฎีปลาย
นาที่ปจจุบันเปล่ียนเปนมัสยิดดิลฟลลาห  และรวมถึง สุเหราผดุงธรรมอิสลาม หรือที่จดทะเบียน
ในนาม มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ที่แมไมอาจรักษาอัตลักษณเดิมของคําวา “กะดี” ใหคงอยูก็ตาม 

ดวยเหตุนี้เอง ความหมายของคํา “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” จึงไมเพียงแตแสดงใหเห็นถึง
จํานวนศาสนสถานในชุมชนของแขกรวมวัฒนธรรมเทานั้น หากแตมีนัยอ่ืนแฝงอยูดวย 

 
กุฎีเจาเซ็น หรือกุฎีหลวง : “กะดี” แรกของแขกเจาเซ็น 
ในสมัยรัตนโกสินทรราวหลังป พ.ศ. 2328 แลว ชุมชนแขกเจาเซ็นจึงเร่ิมมีการปลูกสราง

อาคารศาสนสถานของพวกตนเปนการถาวรข้ึนทางยานฝงธนฯ ภายใตพระบรมราชูปถัมภใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ชาตรี  นนทเกษ กลาวถึงเร่ืองการอพยพ
และการต้ังถิ่นฐานของพวกแขกเจาเซ็น ใน อากาหย่ีกับกุฎีเจริญพาศน  วา 

 
          ..ภายหลังการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตามแบบแผนโบราณราชประเพณีใน
ป 2328 (กรมศิลปากร, 2325 : 32-46) ตําแหนงจุฬาราชมนตรีไดถูกร้ือฟนขึ้นอีกคร้ังในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ซึ่งทานกอนแกวไดถือครองตําแหนงดังกลาว
และเปนระยะเดียวกับการกําเนิดขึ้นของกุฎีเจาเซ็น ศาสนสถานแหงแรกของมุสลิมชีอะห โดยทาน
จุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ไดรับพระราชทานที่ดินผืนหนึ่งริมฝงแมน้ําเจาพระยาฟากตะวันตก 
ระหวางคลองวัดอรุณราชวราราม (วัดแจง) กับคลองมอญ หรือที่เ รียกกันวา “ที่นครบาล”  
เน่ืองจากเคยเปนที่ต้ังกรมนครบาลเมื่อครั้งกรุงธนบุรีเปนราชธานี...68 

 

                                                           
68 เร่ืองเดียวกัน, 13.  
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ภาพที ่10  กุฎีหลวง (ปจจุบนั) ต้ังอยูบนถนนพรานนก บางกอกนอย 
 
กุฎีเจาเซ็น ที่ถูกกลาวถึงวา พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว)69 ไดรับพระราชทานที่ดิน

จากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ต้ังอยูทางฝงธนบุรีเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาแรกเร่ิมของกรุงรัตนโกสินทร (หลังป พ.ศ. 2325) เปนเวลาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกทรงเร่ิมปฏิรูปบานเมืองอีกคร้ังหนึ่งหลังจากกรุงธนบุรีส้ินสุดลงในป พ.ศ. 2325 โดยนํา
แบบแผนการปกครองของราชสํานักอยุธยากลับมาใชเต็มรูปแบบ  พระมหากษัตริยพระราชทาน
ชั้นยศแกขุนนางตามแบบแผนของกรุงเกา มีผลใหขุนนางเดิมคร้ังกรุงศรีอยุธยาสวนหนึ่งมีโอกาส
ไดกลับเขามารับใชราชการงานราชสํานักอีกคร้ังหนึ่ง  รวมถึงพระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ที่
เคยรับราชการตั้งแตคร้ังกรุงเกา ไดสืบเนื่องงานราชการตอมาในกรุงธนบุรีและไดรับความไววาง
พระทัยจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ใหเขารับราชการตอมาในงานพระ
คลังในตําแหนง จุฬาราชมนตรี คุมการคาฝายกรมทาขวา อันหมายถึงตําแหนงจุฬาราชมนตรีคน

                                                           
69พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว)  : ขุนนางเชื้อสายแขกเจาเซ็น ในตอนปลายกรุงศรี

อยุธยาเปนขุนปองพลขันธ  เขารับราชการในกรุงธนบุรีในตําแหนงหลวงศรีเนาวรัตน  และรับ
ราชการในกรุงรัตนโกสินทรในตําแหนงจุฬาราชมนตรี ซึ่งเปนตําแหนงที่สืบทอดตอจาก พระยา
จุฬาราชมนตรี (เชน) ผูเปนบิดา 
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แรกของกรุงรัตนโกสินทรดวย จึงเปนปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหชุมชนแขกเจาเซ็นมีความเปน
ปกแผนมากข้ึนเปนลําดับ นับแตไดรับพระราชทานที่ดินใหสรางศาสนสถานของตนที่เรียกวา กุฎี
เจาเซ็น เปนตนมา   

พวกแขกเจาเซ็นกลาวถึง “กุฎีเจาเซ็น” ของตน ที่ต้ังอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา เหนือวัด
อรุณฯบริเวณปากคลองมอญแหงนี้ในหลายชื่อเรียก ซึ่งมีที่มาตางกันออกไป  เชน กุฎีหลวง กุฎี
ปากคลองมอญ และกุฎีบน หรือบางคร้ังยังเรียกอยางคุนเคยวา “บานบน” ก็มี 

กุฎีหลวง เปนการเรียกตามที่ศาสนสถานดังกลาวสรางบนที่ดินที่พระยาจุฬาราชมนตรี 
(กอนแกว) ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)  
สวนที่เรียกวา กุฎีปากคลองมอญ เพราะทําเลที่ต้ังของศาสนสถานแหงนี้ต้ังอยูบริเวณปากคลอง
มอญ โดยหันหนาประชิดติดกับแมน้ําเจาพระยาเปนสําคัญ สวนที่เรียกวา กุฎีบน หรือบานบน เปน
คําเรียกที่บอกถึงที่ต้ังของกุฎีแหงนี้ ที่อยูตําแหนงดานบน หรือเหนือกะดีแหงอ่ืนของพวกเจาเซ็นที่
สรางตอมาที่หลัง  

อยางไรก็ตาม กุฎีแหงแรกของแขกเจาเซ็นที่เกิดข้ึนใหมหลังป พ.ศ. 2328 เปนรากฐาน
สําคัญของการต้ังชุมชนแขกเจาเซ็นในเวลานั้นจนสืบมาอีกกวา 150 ปจนหลังเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 จึงเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญแกชุมชนแขกเจาเซ็นแหงนี้  

 
กุฎีเจริญพาศน หรือกุฎีกลาง : บานลางของแขกเจาเซ็น 
แม กุฎีเจาเซ็น หรือกุฎีหลวง จะเปนศาสนสถานแรกของแขกเจาเซ็นที่สรางข้ึนในสมัย

รัตนโกสินทร แตความเปนชุมชนของแขกเจาเซ็นหาไดเกิดข้ึนพรอมกับศาสนสถานนั้นไม ชุมชน
แรกของแขกเจาเซ็นในสมัยธนบุรีเกิดข้ึนหลังอพยพลงมาจากกรุงศรีอยุธยาคราวเสียกรุง ฯ ในป 
พ.ศ. 2310 แลว มีการต้ังรกรากกันเปนชุมชนริมน้ําคลองบางหลวงอยูกอนแลวในยานที่ไมไกลจาก
พระราชวังของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีมากนัก  

ชุมชนแรกเร่ิมของแขกเจาเซ็นในธนบุรีอยูบริเวณพื้นที่ตํ่าจากวัดหงสารามลึกเขาไปตาม
แนวคลองบางกอกใหญ โดยพิจารณาจากวัดวาอารามรวมถึงสถานที่สําคัญหลายแหงที่มีอยูกอน
หนานี้ทางฝงเหนือของคลองบริเวณเดียวกัน (ฝงที่ต้ังพระราชวังของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี) 
สถานที่สําคัญต้ังเรียงรายตามแนวคลองบางกอกใหญนับจากปอมวิไชยประสิทธิ์ หรือปอมเมือง
บางกอกฝงตะวันตกที่อยูตอกับวัดทายตลาด หรือวัดโมลีโลกยาราม เปนวัดเกาในสมัยอยุธยา 
แนวปากคลองคูเมืองเดิมฝงตะวันตกที่ขุดข้ึนในสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  ตอดวยชุมชนมุสลิม
ที่มัสยิดตนสน หรือกุฎีใหญ อันเปนชุมชนเกาแกของมุสลิมในธนบุรีที่มีอยูต้ังแตสมัยอยุธยา 
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ภาพที ่11  กุฎีกลาง หรือกุฎีเจริญพาศน (อาคารหลงัเดิม) 
 

 
 

ภาพที ่12  กุฎีเจริญพาศน หรือกะดีลาง (ปจจุบัน) 
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แนวเขตของชุมชนแขกที่กุฎีตนสนต้ังอยูประชิดติดกับที่ดินของวัดหงสรัตนาราม สุดแนว
ที่ดินของวัดหงส ฯ เปนที่อยูของชาวบานที่อาศัยรายรอบวัดจนกระทั่งถึงชุมชนแขกเจาเซ็นซ่ึง
ภายหลังตอมาเมื่อมีการสรางกุฎี (กะดี) ข้ึน จึงเรียกชุมชนตนวา บานลาง หรือกุฎี (กะดี) ลาง  

หลังจากที่พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) จุฬาราชมนตรีแรกของกรุงรัตนโกสินทรได
สรางกุฎีเจาเซ็นในที่ดินที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลก (รัชกาลที ่
1) แลว แขกเจาเซ็นสวนหนึ่งไดยายไปรวมกันที่กุฎีแหงใหม  ขณะที่บางสวนยังคงอยูรวมกันใน
ชุมชนเดิมของพวกตน จนชวงปลายรัชกาล 1 หลังจากพระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ถึงแก
อนิจกรรม ทานอากาหย่ีผูเปนนองชายไดข้ึนดํารงตําแหนงเปนจุฬาราชมนตรีตอมา จึงไดสรางศา
สนสถานของพวกตนข้ึนในธนบุรีเปนแหงที่ 2 เรียกกันในเวลานั้นวา บานลาง หรือกุฎีลาง 

บานลาง หรือกุฎีลาง ถูกสรางข้ึนเปนกะดีแหงที่สองในที่ดินที่รวมตัวกันเปนชุมชนในตน
กรุงธนบุรีเปนคร้ังแรก ชุมชนแขกเจาเซ็นในเวลานั้นนาจะเปนชุมชนเรือนแพที่ปลูกบานเรือนของ
พวกตนอาศัยอยูริมน้ําเปนสําคัญ  กะดีที่สรางข้ึนในเวลาตอมาจึงต้ังอยูไมไกลจากริมคลอง
บางกอกใหญมากนัก อีกทั้งการต้ังกะดีของพวกตนยังใหความสําคัญกับเสนทางน้ําเปนหลัก 

อยางไรก็ดี กะดีแหงที่สองนี้เกิดข้ึนในชวงเวลาที่ไมหางจากการสรางกุฎีเจาเซ็นแหงแรก
มากนัก ดังที่ ชาตรี  นนทเกษ กลาวใน อากาหย่ีกับกุฎีเจริญพาศน วา 

 
          ...การตั้งม่ันในภูมิลําเนาเดิมของทานอากาหยี่นี้เอง ไดเปนจุดเร่ิมตนของการสรางกุฎีเจา
เซ็นขึ้นอีกแหงหนึ่ง ริมฝงคลองบางกอกใหญฟากตะวันตก ชาวบานแยกเรียกกุฎีเจาเซ็นทั้งสอง
วา กุฎีบน และ กุฎีลาง สันนิษฐานวาไดกําหนดใหพระราชวังเดิมเปนเกณฑ ดวยเหตุที่กุฎีเจา
เซ็นของทานกอนแกวอยูเหนือพระราชวังเดิมและกุฎีเจาเซ็นของทานอากาหย่ีอยูใตพระราชวัง
เดิมลงมา นอกจากน้ีกุฎีบนยังมีชื่อเรียกวา กุฎีหลวง อีกชื่อหน่ึง คงดวยถือเอาที่ดินท่ีไดรับ
พระราชทานเปนเกณฑนั่นเอง...70   

 
กุฎีเจาเซ็นหลังที่สองที่สรางข้ึนโดยพระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) นี้ ถูกเรียกวากุฎี

ลาง ดวยวิธีเรียกที่กําหนดเอาศูนยกลางการปกครองของกรุงธนบุรี หรือพระราชวังเดิมเปนตัวแบง 
โดยเรียกเปน “บานบน” คูกับ “บานลาง” หรือ “กุฎีบน” คูกับ “กุฎีลาง” นอกจากช่ือกุฎีลางหรือ
บานลางแลวแขกเจาเซ็นยังเรียกกุฎีแหงนี้ในชื่ออ่ืนที่แตกตางจากที่กลาวมาแลว ไดแก “กุฎีกลาง” 
ซึ่งเปนการเรียกในเวลาตอมาหลังจากมีกุฎีแหงที่สามเกิดข้ึนในชุมชนแลว 

                                                           
70 ชาตรี  นนทเกษ, อากาหยีก่ับกุฎีเจริญพาศน, 18. 
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ชื่อเรียกหลังสุดของกะดีแหงนี้เกิดข้ึนเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลที่ 6) ทรงดําเนินการสรางสะพานชุด “เจริญ” ข้ึนในรัชกาลของพระองคใหสอดคลองกับ
แนวคิดของพระบรมราชชนกหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ที่ทรง
สรางสะพานชุด “เฉลิม”  โดยหนึ่งในสะพานชุด “เจริญ” ที่ถูกสรางข้ึนในชวงเวลานั้นอยูทางฝงธนฯ 
ไดแก “สะพานเจริญพาศน 33” เพื่อขามคลองบางกอกใหญบริเวณที่ใกลกับสถานที่ต้ังกุฎีลางของ
พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหย่ี) แหงนี้ หลังจากนั้นมีผลใหชื่อของกะดีแขกเจาเซ็นแหงนี้ 
เปล่ียนไปอีกคร้ังหนึ่งในชื่อที่เปนทางการตอมาวา กุฎีเจริญพาศน และใชเรียกมาจนถึงปจจุบันนี้ 
ตามที่ ชาตรี  นนทเกษ กลาวถึงใน อากาหยี่กับกุฎีเจริญพาศน วา นับแตไดมีการสรางสะพาน
เจริญพาสน 33 ข้ึนแลว ชื่อของสะพานไดถูกผนวกเขากับช่ือของกุฎีลางและใชเปนชื่อทางการใน
ลําดับตอมาวา กุฎีเจริญพาศน จนถึงทุกวันนี้ 
 

กุฎีนอก หรือกุฎีปลายนา : “กะดี” สุดทายของแขกเจาเซ็น 
กุฎีนอก หรือกุฎีปลายนา เปนกะดีแหงสุดทายที่เกิดข้ึนในสังคมธนบุรี ปจจุบันต้ังอยูบน

แนวถนนอิสรภาพ ฝงธนฯ เชนเดียวกับที่อ่ืน ในอดีตกุฎีปลายนาเปนชุมชนของแขกเจาเซ็นทีร่วมตัว
จากผูคนรวมวัฒนธรรมและรวมอาชีพจากสังคมอยุธยา 

แขกเจาเซ็นกลุมนี้สวนใหญดํารงชีพดวยการคาขายทางน้ํา โดยอาศัยเรือขนาดกลาง
เปนที่รวบรวมสินคานานาชนิดที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เชน เคร่ืองใชไมสอย ภาชนะในครัวเรือน
ประเภทถวยชามหลากชนิด ออกเรขายลองตามลําน้ําคูคลองสายสําคัญ เพื่อคาขายสินคา
เหลานั้นมาต้ังแตสมัยอยุธยาแลว ผูคนในสังคมอยุธยาเรียกอาชีพของแขกกลุมนี้วา  “พวกเรือ
เคร่ืองเทศ” 

คนกลุมที่มีอาชีพเรือเครื่องเทศนี้ สวนใหญจะเปนมุสลิมหรือแขกจากอยุธยา ซึ่งมี
ความสัมพันธทางเครือญาติกับแขกเจาเซ็นกลุมอ่ืน ๆ ในธนบุรี หากแตวาเปนแขกกลุมหลังที่
อพยพมาต้ังรกรากในธนบุรี ทั้งนี้เพราะอาชีพดังกลาวไมจําเปนตองต้ังชุมชนเปนหลักแหลง จึงทํา
ใหชุมชนแหงนี้เกิดข้ึนลาชากวาชุมชนแขกเจาเซ็นกลุมอ่ืนที่กลาวถึงในตอนแรก 

การที่เรียกศาสนสถานแหงนี้วา กุฎีนอก นั้น มีขอสันนิษฐานวาในอดีตกะดีดังกลาว
ต้ังอยูหางจากแหลงอ่ืน แมจะอยูในบริเวณที่ไมไกลจากกันมากนัก สวนอีกช่ือหนึ่งที่เรียกวา “กุฎี
ปลายนา” ส.พลายนอย เขียนไวในบทความ เร่ือง “ทําไม...ตองสถาปนากรุงธนบุรี” ใน วารสาร
ศิลปวัฒนธรรม วา 
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          ...เคยอานพบเรื่องของตนตระกูลสุนทรโรหิต วา บรรพบุรุษคนหนึ่งเคยเปนทหารของสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช และเคยรับหนาที่ปลูกขาวทํานาที่ฝงธนบุรี   ตนนาเร่ิมต้ังแตสวนอนันตไป
จนถึงท่ีเรียกกันวา ปลายนา ซึ่งมีกุฎีเจาเซ็นท่ีเรียกกันวา กุฎีปลายนา  บริเวณน้ันเคยมีศาลา
ส่ีเหล่ียม พื้นเต้ีย ตามคําบอกเลาวา ตนนาคือสวนอนันตก็มีศาลาแบบเดียวกันน้ี เปนศาลาท่ี
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเสด็จไปประทับทอดพระเนตรการทํานาปลูกขาว...71  

 

 
 

ภาพที ่13  กุฎีนอก หรือ กะดีปลายนา 
 
กุฎีนอก หรือกุฎีปลายนา เปนศาสนสถานของชุมชนแขกเจาเซ็นหลังสุดทายที่เกิดข้ึน

โดยยังคงเรียกวา “กะดี”  เชนเดียวกับแหงอ่ืนกอนหนานี้ แมจะไมปรากฏหลักฐานถึงวันเวลาของ
การสรางหรือรวมตัวของผูคนกลุมดังกลาว หากแตมีขอมูลจากคําสัมภาษณตามที่ ศิริศักด์ิ กลาว
วา ต้ังข้ึนเมื่อประมาณรัชกาลที่ 3 ผูสรางกุฎีชื่อ อาดัมอาลี เปนชาวอินเดียจากเมืองลัคเนา  ที่มี
ชายแดนติดตอกับประเทศอิรัก ซึ่งเปนศูนยกลางของนิกายชีอะห72 อันเปนชวงเวลาที่แขกเจาเซ็น
กลุมนี้มารวมตัวกันเปนชุมชนในบริเวณดังกลาว  

                                                           
71ส.พลายนอย, ”ทําไม...ตองสถาปนากรุงธนบุรี,” ศิลปวัฒนธรรม  21, 9 (กรกฎาคม 

2543) : 61 - 62. 
72ศิริศักด์ิ  คุมรักษา, “คนฝงธน,” ธนบุรี (สิงหาคม 2542) : 154. 
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ในคราวที่ทางราชการตองการขยายแนวถนนอิสรภาพเมื่อป พ.ศ. 2480 เปนสาเหตุที่
สําคัญที่ทําใหที่ดินเดิมของกะดีแหงนี้ถูกเวนคืนไปจนเกือบหมด   

          พ.ศ. 2480 ทางราชการไดเวนคืนท่ีดินเพื่อขยายถนนอิสรภาพ (พระเจากรุงธนสาย 2) ซึ่ง
บริเวณถนนท่ีขยายใหมนี้ไดลํ้าเขามาในที่ดินของสุสานประมาณ 2 เมตรเศษ สวนกุฎีปลายนานั้น
ระเบียงดานหนาไดถูกตัดเปนอาณาเขตถนน พรอมท้ังที่ดินที่ใชเปนที่แหแหนประกอบพิธีกรรม 
ที่ดินของกุฎีปลายนาท่ีถูกเวนคืนน้ี ทางราชการก็ชดใชใหตามกฎหมายโดยจายเงินใหแกนายชิต 
อาดัมอาลี หัวหนากุฎีปลายนาไปเรียบรอย73 

 
แตอยางไรก็ตาม กุฎี (กะดี) หลังปจจุบันของชุมชนแหงนี้ยังคงดํารงอยูและรองรับการ

ประกอบพิธีกรรมของพวกตนมาอยางตอเนื่องยาวนานจนถึงปจจุบันในนามของกุฎีนอก หรือกุฎี
ปลายนา แมวาภายหลังจะจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในช่ือวา “มัสยิดดิลฟลลาห” ก็ตาม แต
ชาวบานยังคงคุนเคยอยูกับช่ือเดิมมาโดยตลอด 

 
สุเหราผดุงธรรมอิสลาม : “สุเหรา” หนึ่งเดียวในความตาง 
ศาสนสถานที่เรียกวา “สุเหรา” แหงแรกของแขกเจาเซ็นเกิดข้ึนหลังจากมีกะดีทั้งสาม

แหงแลว  “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ที่ต้ังข้ึนในชุมชนที่กุฎีเจาเซ็น หรือกุฎีบน ยานปากคลองมอญ 
ผูสรางต้ังใจอุทิศใหเปนโรงเรียนหรือสถานการศึกษาของชุมชนในนาม “โรงเรียนผดุงธรรมอิสลาม” 
โดยนายเพ็ง  เมนาคม ต้ังเปนโรงเรียนข้ึนเมื่อวันจันทรที่ 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
อิสลามต้ังข้ึนบนเจตนารมณของบรรดาบรรพบุรุษในคร้ังนั้นเพื่อใหเปนสถานศึกษาของชุมชน เนน
การใหความรูดานวัฒนธรรมและจริยธรรมแกบรรดาเยาวชนหรือลูกหลานรวมวัฒนธรรมเดียวกัน  

โรงเรียนผดุงธรรมอิสลามเกิดข้ึนในเวลาที่ชุมชนแขกเจาเซ็นในธนบุรียังขาดสถานที่หรือ
สถาบันเพื่อการเรียนการสอนในเร่ืองเหลานั้น  อีกทั้งดวยแนวคิดที่แตกตางตอมุมมองของสังคม

                                                           
73สุพิทย พรไพบลูย, มูลนิธิดิหวานเจริญพาศน ธนบุรี (โรงพิมพเสรีบรรณกิจ, 2502), 7. 
74เดือนรลหัด : ชื่อเดือนซุลฮิจญะฮ ที ่12 ในปฏิทินอิสลาม 
75เพ็ง  เมนาคม, ที่ระลึกเนื่องในงานเปดโรงเรียน “ผดุงธรรมอิสลาม” (กรุงเทพฯ : โรงพมิพ

ดํารงธรรม, 2479), 1.  
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แขกเจาเซ็นทั่วไปในเวลานั้น ที่เกิดข้ึนหลังจากการกลับมาจากการจาริกไปยังเมืองกัรบะลาอ ประ
เทศอิรัค76  เพื่อแสวงหาความรูของกลุมบุคคลจากชุมชนแขกเจาเซ็น ที่นํามาซ่ึงความเปล่ียนแปลง
ตอแนวคิดแนวปฏิบัติในชุมชนด้ังเดิม และกอใหเกิดแนวคิดที่ขัดแยงตอกรอบความเชื่อเกาบาง
ประการที่เคยดํารงเปนวิถีปฏิบัติกอนหนานั้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรูปแบบหรือจารีตปฏิบัติใน
พิธีกรรมของแขกเจาเซ็น 

  

 
 

ภาพที ่14  สุเหราผดุงธรรมอิสลาม หลังแรกที่ปากคลองมอญ 
ที่มา :  หนงัสือ ทําบุญยก 40 วัน ทานเมี้ยน ชวงรัศม ี
 
ความขัดแยงทางความคิดที่เกิดข้ึนเปนเหตุใหสถานที่ที่ถูกสรางข้ึนดวยประสงคเพียง

เพื่อเปน “โรงเรียนผดุงธรรมอิสลาม” เทานั้น ตองปรับสถานภาพไปสูการเปน “สุเหรา” ที่เปน
องคกรหลักของชุมชนเพิ่มข้ึนจากเดิมอีกแหงหนึ่ง โดยเปล่ียนเจตนารมณจากสถานเพื่อการศึกษา
หาความรู กลายเปนศาสนสถาน เพื่อรองรับรูปแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแขกเจาเซ็นที่
แตกตางจากเดิมภายใตชื่อ “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ในเวลาตอมา ตามที่ นาวาโท สุพาสน  สุว
กูล ไดกลาวถึงความเปนมาของชุนชนแขกกลุมนี้ไวใน ประวัติมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม วา 

                                                           
76กัรบะลาอ : ชื่อเมืองที่อิหมามฮูเซน (หลานชายของศาสดามุฮัมหมัด) ถูกสังหาร เปน

เมืองศูนยกลางของศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห  
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          มัสยิดผดุงธรรมอิสลามเปนมัสยิดท่ีมีอายุนอยที่สุดในชุมชนไทยชีอะหอิชนาอะชะรี  นายเพ็ง  
เมนาคม ไดสถาปนามัสยิดน้ีขึ้นเม่ือวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2479 ตรงกับวันท่ี 10 ซุล
ฮิจญะฮ  ฮ.ศ. 1355 ในที่ดินหลังวัดเครือวัลยวรวิหาร ตําบลวัดอรุณ อําเภอบางกอกใหญ จังหวัด
ธนบุรี หางจากหลังกุฎีบน (มัสยิดกุฎีหลวงเดิม) ประมาณ 100 เมตร มัสยิดไดกําเนิดขึ้นบนความ
จําเปนบางประการ มิใชเพราะผูสถาปนาตองการสรางชื่อเสียงใหแกตนเองหรือสรางความ
แตกแยกในชุมชนไทยชีอะหอิชนาอะชะรีแตอยางใด 
          กอนมีมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ชุมชนไทยชีอะหอิชนาอะชะรีมีศาสนสถานอยูเพียง 3 แหง 
คือ กุฎีบน กุฎีลาง (บางทีเรียกวา “กุฎีกลาง”) และกุฎีปลายนา (บางทีเรียกวา “กุฎีนอก”) กุฎีทั้ง
สามแหงนี้ต้ังอยูในตําบลเดียวกัน คือตําบลวัดอรุณ อําเภอบางกอกใหญ จังหวัดธนบุรี  กุฎีบน
ต้ังอยูริมฝงแมน้ําเจาพระยา ใกลปากคลองมอญ และวัดเครือวัลยวรวิหาร  กุฎีลาง หรือกุฎีเจริญ
พาสนในปจจุบัน ต้ังอยูริมฝงคลองบางหลวงปากตรอกวดัหงสรัตนาราม  กุฎีปลายนาตั้งอยูในพื้นที่
ที่เปนถนนอิสรภาพในขณะนี้ หางจากดานหลังของกุฎีลางประมาณ 100 เมตร77 

 
กรณีของความตางทางความคิดที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมของแขกเจาเซ็น หรือ

พิธีเจาเซ็นภายในชุมชนคนรวมวัฒนธรรมเดียวกัน เปนผลใหเกิดทัศนะที่แปลกแยกจากผูคนกลุม
ใหญและกลายเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดศาสนสถานใหมเปนแหงที่ส่ีในนาม “สุเหราผดุงธรรม
อิสลาม” นั้น ในหนังสือเลมเดียวกัน โดย นาวาโท สุพาสน  สุวกูล ยังใหภาพความสัมพันธภายใน
ชุมชนของผูคนกลุมแขกเจาเซ็นในเวลานั้นไดชัดเจนมากข้ึน วา 

 
          นายเพ็ง  เมนาคม และครอบครัว เดิมเปนสัปบุรุษของกุฎีบน ต้ังบานเรือนอยูหนากุฎีบน 
ตรงขามหัวมุมกําแพงดานขวามือ  เมื่อ พ.ศ. 2468 นายสงา  อหะหมัดจุฬา และนายพิน  ชาญอุไร 
ไดกลับมาจากการเย่ียมหัสรัตอิหมามฮุเซน อ.78 ณ กัรบะละ ประเทศอิรัค และไดเผยแผความจริง
ใหญาติมิตรไดทราบวา ชีอะหอิชนาอะชะรีจะทําแต “ตะซิยัด”79 ไมได จะตองทํานะมาซ ถือศีล 
และอื่น ๆ ที่เปนวายิบดวยโดยเครงครัด  ทานเพ็งพรอมดวยลูกหลานหลายคนเชื่อฟง ทั้งๆ ที่นาย
สงาและนายพินมีศักด์ิเปนหลานของทานเอง และพากันทํานะมาซและถือศีลอดโดยเครงครัด ทาน

                                                           
77นาวาโท สุพาสน สุวกูล, ”ประวัติสังเขปมสัยิดผดุงธรรมอิสลาม,”  หนงัสืออนุสรณพมิพ

แจกในงานทําบุญ 40 วนั ทานเมี้ยน  ชวงรัศม ี(โรงพิมพอักษรสัมพนัธ, 2516), 32-33. 
78การเยี่ยมหัสรัตอิหมามฮเูซน อ. : การจาริกเยือนสถานฝงศพของอิหมามฮูเซน็ เมือง

กัรบะลาอ ประเทศอิรัค  
79ตะซิยัด : การแสดงออกถึงการรําลึกถงึการพลีชีวิตของอิหมามฮูเซนในรูปแบบตาง ๆ 
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เพ็งไดกลายเปน “นักทํานะมาซ และอานกุรอานหลังนะมาซ” อยางหาตัวจับไดยาก ผูที่เครงครัดใน
นะมาซเหลาน้ีจะสวมกัฟนี80ยาวเลยหัวเขาในวันอาชูราตามคําแนะนําของนายสงา  อหะหมัดจุฬา 
ทําใหเกิดขอขัดแยงกันขึ้น  เมื่อไมอาจทําความตกลงกันได ทานพ็งกับลูกหลานจึงพากันมาเปนสัป
บุรุษของกุฎีลางต้ังแต พ.ศ. 2469  คร้ันถึง พ.ศ. 2478 ในคืน 10 ของพิธีมุฮัรรัม บุคคลบางคนของ
ทานเพ็งไดตัดผมเกรียนดวยปตตาเล่ียนเพ่ือประกอบพิธีในวันอาชูราแทนที่จะโกนศีรษะตามเดิม 
ทําใหเกิดขอขัดแยงกันขึ้น เม่ือไมอาจทําความตกลงกันได ทานเพ็งกับลูกหลานพรอมทั้งผูเคารพ
นับถือทาน ก็พากันกลับมาบานในคืนนั้นเอง 
          ใน พ.ศ. 2479 นายเพ็ง ไดพิจารณาเห็นวา ถาลูกหลานของทานไมมีศาสนสถานประกอบ
ศาสนกิจเชนนี้สืบไป ยอมเปนการยากที่ลูกหลานของทานจะดํารงความเปน ชีอะหอิชนาอะชะรีอยู
ได ทานจึงตัดสินใจปลูกสรางอาคารหลังหน่ึงขึ้นในท่ีดินของทานหลังกุฎีบน เปนอาคารรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา หลังคาหนาจ่ัว ใตถุนสูง แลวสถาปนาอาคารหลังนี้เปนสุเหราและโรงเรียนผดุงธรรม
อิสลาม เม่ือวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 247981 

 

ภาพดังกลาวสะทอนใหเห็นปญหาและความเปนชุมชนของแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรีที่
มีลักษณะความผูกพันแบบเครือญาติเปนพื้นฐานมาแตแรก การตั้งชุมชนอยูอาศัยจึงเปนรูปแบบที่
ยึดโยงกันและกันแบบสังคมหรือชุมชนขยาย ศาสนสถานที่เกิดข้ึนแตละแหงต้ังอยูในอาณาบริเวณ
เดิมที่ไมหางไกลจากกันมากนักโดยอยูอาศัยรวมกันเปนหมูเปนเหลา และดวยความสัมพันธแบบ
เครือญาติดังกลาวที่แนบแนนโยงชุมชนตอชุมชนเขาดวยกัน เมื่อปญหาหรือความขัดแยงใดๆ 
เกิดข้ึนระหวางกันภายในสังคมเครือญาติ ชุมชนก็ยังคงยึดเหนี่ยวอยูไดดวยความผูกพันทางสังคม
ที่เปนพื้นฐานอยูแตเดิม  

อยางไรก็ดี สุเหราผดุงธรรมอิสลาม ที่เกิดข้ึนบนความตางตามอัตลักษณคําเรียกวา 
“กะดี” จากแหงอ่ืนของพวกตนในเวลาน้ัน ยังรวมถึงรูปแบบจารีตปฏิบัติที่เกี่ยวกับพิธีกรรมของ
พวกตนที่เรียกวา พิธีเจาเซ็น ที่คณะของสุเหราผดุงธรรมอิสลามมีขอแตกตางอยูบางประการดวย 
อยางไรก็ตาม สุเหราแหงนี้ยังเปนสุเหราที่ต้ังอยูในชุมชนเดิมของพวกตนเชนเดียวกับศาสนสถาน
อ่ืนๆ จนกระทั่งกรณีรัฐเวนคืนที่ดินของชุมชนในป พ.ศ. 2486 แขกเจาเซ็นทั้งที่กุฎีหลวงและคณะ
ของสุเหราผดุงธรรมอิสลามจึงไดโยกยายทั้ง “กะดี”และ“สุเหรา” ของพวกตนออกไป โดยที่ กุฎี 

                                                           
80กัฟนี : หรือ กฟัฟาหนี่ ผาขาวที่ใชคลองคอเฉพาะฝายชายขณะรวมพธิเีจาเซ็นในวัน

สุดทาย เปนสัญลักษณของความตาย 
81นาวาโท สุพาสน สุวกูล, ”ประวัติสังเขปมสัยิดผดุงธรรมอิสลาม,” หนังสืออนุสรณพิมพ

แจกในงานทําบุญ 40 วนั ทานเมี้ยน  ชวงรัศม,ี 34-36. 
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(กะดี) หลวงยายไปในที่ดินผืนใหมที่ทางราชการจัดสรรใหชดเชย ขณะที่คณะของสุเหราผดุงธรรม
อิสลามไดไปสราง “สุเหรา” ข้ึนใหมในที่ดินสวนบุคคลของเครือญาติพวกพองในยานริมคลองบาง
หลวงที่ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับที่ต้ังของกุฎี (กะดี) เจริญพาศน อยูกอนแลว  

 

 
 

ภาพที ่15  (สุเหรา) มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม (ปจจุบัน) 
 
ตอมาในป พ.ศ. 2492 “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” จึงไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในนาม 

“มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม” เปนศาสนสถานหนึ่งในส่ีแหงของชุมชนแขกเจาเซ็น ตามสํานวนปากที่
กลาววา “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” 

จะเห็นไดวานิยามความเปน “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ของแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรีนี้ ถูก
นํามาใชในความหมายที่เช่ือมโยงความสัมพันธทางวัฒนธรรมในศาสนาของแขกเจาเซ็นเปน
เบ้ืองตน อีกทั้งยังแสดงถึงนัยความเปนเครือญาติของผูรวมวัฒนธรรมเดียวกันอีกดวย ดวยเหตุนี้ 
ศาสนสถานทั้งส่ีแหงของแขกเจาเซ็นที่ถึงแมวาจะมีความตางในคําเรียกอยูบางดวยเหตุผลดังที่
กลาวมา หากวัฒนธรรมของแขกเจาเซ็นทั้งในเร่ืองศาสนา ความเชื่อ ประเพณีรวมถึงวิถีชีวิตตางๆ 
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รวมถึงความผูกพันและความสัมพันธทางเครือญาติตางถูกถายทอดผานผูคนรวมวัฒนธรรม
ภายใตความเปน “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” มายาวนาน 

 
คําวา “กะดี” หายไปจากสังคมธนบุรี  

การใชคําวา “กะดี” ในวัฒนธรรมอิสลามเกิดข้ึนเปนคร้ังแรกในสังคมอยุธยา และถูก
นํามาใชจนเปนแบบแผนที่ยอมรับในสังคมธนบุรีและสัมพันธกับการอพยพผูคนหลังป พ.ศ. 2310 
แลว เหตุผลใดคําดังกลาวจึงเลือนหายไปจากสังคมไทย  ทั้งรูปแบบในการสะกดคํากลับถูกใชใน
รูปอ่ืนแทน เชน กุฎี กุฏี หรือ กฎี ฯลฯ ที่เปนความหมายของเรือนที่อยูของสงฆ พรอมกับรูปคํา 
“กะดี” ก็ถูกกลืนหายไปอยางส้ินเชิงในทุกวันนี้ 

ปจจุบันอาจกลาวไดวาคํา  “กะดี” พบไดแต เพียงภาษาปากของชาวบานตาม
ความคุนเคยที่เรียกกันมาตอเนื่อง  หากรูปของการใชกลับพบดวยรูปคําอ่ืน ๆ ทดแทน 

สาเหตุหนึ่งมาจากรูปคําอ่ืนที่ถูกนํามาใชทั้งคําเฉพาะในวัฒนธรรมอิสลามกลุมแขกเจา
เซ็นที่ถูกบัญญัติใหเขียนในรูปคํา “กะดี” ในความหมายของโรงพิธีธรรมของศาสนาอิสลามฝาย
นิกายเจาเซ็น และรูปคํา กุฎี กะฎี กุฏิ หรือกฏิ ที่หมายถึงที่อยูอาศัยของพระสงฆนั้น ลวนเปนคําที่
นํามาบัญญัติในภายหลัง อีกทั้งตามที่ปรากฏอยูในพจนานุกรมหลายฉบับก็ยังใหความหมายที่
สับสน และใชเขียนรูปคําที่ผสมปนกัน  แมวาคําดังกลาวในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นจะมีนัย
ความหมายที่ซับซอนกวาก็ตาม  อีกทั้งรูปคําดังกลาวยังไมเปนที่แนนอนสามารถหยิบยืมคําหรือ
เสียงที่ใกลเคียงกันมาใชทดแทนกันได 

มาในป พ.ศ. 2490 มีการตราพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามข้ึนในสมัยรัฐบาล พลเรือตรี 
ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสด์ิ วา  

 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มัสยิด” หมายความวาสถานที่ซึ่งอิสลามิกชนมีสิทธิใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมตาม

ลัทธิศาสนาอิสลามในวันศุกรเปนปกติ 
มาตรา 5 ใหมัสยิดซ่ึงไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แลวเปนนิติบุคคล 
มาตรา 6 ในการขอจดทะเบียนมัสยิด ใหอิหมาม คอเต็บ บิหล่ันเปนผูขอโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
มาตรา 7 แตละมัสยิดซ่ึงไดจดทะเบียนแลว ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งไมนอยกวา 

7 คน เรียกวาคณะกรรมการมัสยิด มีหนาที่จัดการทั่วไปในกิจการและทรัพยสินของมัสยิด82 
                                                           

82 สํานักจฬุาราชมนตรี, พระภูมิพลมหาราชกับพสกนิกรมุสลิม, 2530, 88. 
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สงผลใหศาสนสถานของกลุมชนในวัฒนธรรมอิสลามในเมืองไทยที่เคยกําหนดใช
เรียกช่ือนําศาสนสถานเหลานั้นดวยคําที่แตกตางกัน และยังแสดงออกถึงความเปนมาความเปน
ตัวตนที่แตกตางกันนั้น เชน สุเหรา กะดี หรือกุฎี และมัสยิดตางจําตองจดทะเบียนในนาม “มัสยิด” 
เพื่อมุงความเปนนิติบุคคลที่กฎหมายหรือพระราชบัญญัติฉบับนั้น ๆ รับรองเปนสําคัญ 

จนเปนการต่ืนตัวของสังคมมุสลิมเกือบทุกพื้นที่ รวมถึงศาสนสถานของเจาเซ็นในธนบุรี
ที่เรียกวา กะดี และศาสนสถานของแขกเจาเซ็นในสังคมธนบุรีที่เรียกวา “กะดี” หรือ “กุฎี” ที่มีอยู
เพียง “สามกะดี” ถูกนําไปจดทะเบียนเปล่ียนสถานะเดิมของตนจนเกือบส้ิน เชน กะดีเจาเซ็น หรือ
กุฎีหลวง จดทะเบียนเปน มัสยิดกุฎีหลวง  กะดีนอก หรือกุฎีปลายนา  เปลี่ยนเปน  มัสยิดดิลฟล
ลาห  สุเหราผดุงธรรมอิสลาม ศาสนสถานลาสุดที่เกิดข้ึนหลังพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ยังจด
ทะเบียนในนาม มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม เมื่อ 9 กันยายน พ.ศ. 2492  

ทุกวันนี้คงเหลือเพียงกุฎีเจริญพาศน หรือกุฎีกลางเทานั้นที่ยังคงไมไดจดทะเบียนเปน
มัสยิด คงรักษาอัตลักษณความเปน “กะดี” โดยนามไวไดเพียงแหงเดียว สวนนิยาม “สามกะดี-ส่ี
สุเหรา” ของแขกเจาเซ็นกลุมนี้ยังคงรักษาพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมรวมกันอยูทางฝงธนฯ ไวอยาง
เขมแข็งที่ตางสรางปฏิสัมพันธระหวางกันและดํารงอยูดวยความสัมพันธทางเครือญาติที่มีตอกัน
เปนที่ต้ัง คงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนไวไดอยางมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่สืบทอดตอมา
จนถึงปจจุบัน  แมวา คําวา “กะดี” จะสูญหายไปเสนทางของประวัติศาสตรแลวก็ตาม  
 
โครงสรางสังคม “แขกเจาเซ็น” ในพื้นที่ “สามกะดี-สี่สุเหรา” 

แมคําวา “กะดี” จะถูกกลืนกลายจนเกือบสูญหายไปจากสังคมธนบุรีในปจจุบัน ทวา
สําหรับชุมชน “แขกเจาเซ็น” ที่อยูทางฝงธนฯ กับคําวา “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ยังคงเปนสํานวนภาษา
ของ “แขกเจาเซ็น” ที่แสดงความเปนตัวตนรวมกัน แสดงถึงการมีประวัติศาสตรรวม ความสัมพันธ
ทางเครือญาติ สํานึกรวมในศาสนา และความเชื่อความศรัทธาของตน ฯลฯ 

การศึกษาโครงสรางสังคม “แขกเจาเซ็น” ในบริบทตาง ๆ ภายในพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่
ถูกเรียกวา “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ในมิติรอบดานที่แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณและตัวตนความเปน 
“แขกเจาเซ็น” ไดเปนอยางดี 

 
ระบบเครือญาติ “ยาย ยา ตา ปู ลุง ปา นา อา พอ แม พี่ นอง” 
เครือญาติในสังคม “แขกเจาเซ็น” ทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” มีลักษณะความเปนสังคม

ครอบครัวแบบครอบครัวขยาย  ประวัติความเปนมาของชุมชนสืบยอนไปไดไมนอยกวาส่ีรอยป นับ
จากบรรพบุรุษของพวกตนที่เดินทางมาในอยุธยา ดวยเหตุนี้การลําดับญาติภายในชุมชน “แขกเจา
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เซ็น” ทั้ง 4 แหง จึงเช่ือมโยงดวยประวัติศาสตรรวมของชุมชน เห็นไดจากระบบสายตระกูลสําคัญ  
2 สายหลักในชุมชนแขกเจาเซ็น ไดแก สาย “บานบน”  โดย พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) และ
สาย “บานลาง” โดย พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหย่ี)   

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
หมัดจุฬา” ยังเปนนามสกุลที่ไดรับพระราชทานในรัชกาลที่ 6  อีกดวย ดังที่ปรากฏอยูในบัตร
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 จุฬาเถ่ือน 

ซึ่งภายหลังเปนพระยาวรเทศภักดี เปนบุตรจุฬา (กอนแกว) 
บุตรจุฬา (เถ่ือน) คือ จุฬา (นาม) ๆ เปนพอจุฬา (สิน) ๆ เปนพอจุฬา (สัน) 

เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม พุทธศักราช 2456 
เปนลําดับที่ 371 ในสมุดทะเบียฬนามสกุลพระราชทาน 83 

                                                           
83มูลนิธพิระบรมราชานุสรณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั, บัตรนามสกุล. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

72 

ลําดับเครือญาติที่ถกูระบุอยูตามบัตรนามสกุล แสดงใหเหน็ถงึความเปนครอบครัวใหญ
ที่สืบสายความสัมพนัธทางเครือญาติตอมายาวนาน ทั้งสกุลดังกลาวยังสืบเครือญาติสัมพนัธกับ
ฝายสุเหราผดุงธรรมอีกดวย  

ขณะเดียวกนั สายกุฎีนอก หรือกุฎีปลายนายังเปนชมุชน “แขกเจาเซ็น” อีกแหงหนึ่งที่
สามารถนับญาติไดสัมพันธกันทั้งโดยประวัติโคตรวงศจากสายพระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) ผูเปน
บิดาของพระยาจุฬาราชมนตรีทั้งสองสายตามทีก่ลาวมา จงึทําใหเห็นถึงโครงขายความสัมพนัธ
ความเปนเครือญาติที่แตละสถานที่ผูกโยงระหวางกันทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ที่เชื่อมสัมพนัธตอกัน
มาหลายช่ัวอายุคน 

วัฒนธรรมความเปน “แขกเจาเซ็น” ที่ผสมผสานอยูในสังคมไทยมาอยางยาวนานหลาย
รอยป หากพจิารณาวัฒนธรรมการนับเครือญาติ (kin terms) ในชมุชน “แขกเจาเซ็น” ระหวาง 
“สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ที่ปจจุบันถูกกลืนกลายไปกับวฒันธรรมไทยในฐานะ “วัฒนธรรมหลัก” ของ
สังคม จึงมีสวนที่แสดงออกดวยคําเรียกเครือญาติของทุกครอบครัวในความเปน “แขกเจาเซ็น” จึง
เปนชุดคําเดียวกับวฒันธรรมไทยโดยทั่วไป  

“ยาย ยา ตา ปู ลุง ปา นา อา พอ แม พี่ นอง” เปนคําเรียกญาติทีก่ลายเปนแบบแผนใน
วัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ทุกวนันี ้ ความเปนตัวตนด้ังเดิมของแขกเจาเซ็นในปจจุบันไดถูกหลอม
รวมจนไมหลงเหลืออัตลักษณในการนับเครือญาติที่แสดงความเปนตัวตนอีก 

วัฒนธรรมการนับเครือญาติแบบ “ยาย ยา ตา ปู ลุง ปา นา อา พอ แม พี ่นอง” ของ 
“แขกเจาเซ็น” ทีถู่กหลอมรวมจากวัฒนธรรมหลักในสังคมไทยจนไมปรากฏรองรอยวัฒนธรรมเดิม
ของกลุมตน  ทั้งวัฒนธรรมดังกลาวไดสูญหายไปจากสังคม “แขกเจาเซ็น” ต้ังแตเมื่อไร และหรือ
แมแตระบบการนับญาติเดิมของตนเปนอยางไรจึงไมสามารถสืบคนไดเชนกนั หากแตชุด
วัฒนธรรมที ่ “แขกเจาเซ็น” รับเขามาใชตามสังคมไทยกลับกลายเปนอัตลักษณที่เกิดข้ึนใหมทีท่ํา
ให “แขกเจาเซ็น” แตกตางจากมุสลิมกลุมอ่ืนในเร่ืองระบบเครือญาติ เชน มุสลิมสุหนี่ซึง่สวนใหญ
เปนเช้ือสายแขกมลายูจะมคํีานับญาติของตน เชน ปะ มะ เยอะ ก ีน ิบัง ฯลฯ ขณะที่ “ยาย ยา ตา 
ปู ลุง ปา นา อา พอ แม พี ่นอง” จึงเปนสวนสําคัญทีท่าํใหแขกเจาเซน็แตกตางจากคนกลุมอ่ืนใน
ความเปนมุสลิมดวย 

 
“ติดหียาย-ปลายหียา” : ระบบการแตงงานแบบ “แตงขามบาน” 
สํานวนปากทีว่า “ติดหียาย-ปลายหียา” ในอดีตที่ผานมาเปนวลีทีคุ่นเคยของชุมชน 

“แขกเจาเซ็น” ในพืน้ทีท่ั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” มาถวนหนา สวนมากผูทีจ่ะสบถวลีนี้ไดตองมาก
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ดวยประสบการณและยังตองสัมพนัธเปน “โคตรเหงา” เดียวกัน คนที่รับฟงจงึไมมีใครกลาปฏิเสธ
วลีดังกลาว ขณะที่ผูคนภายนอกเกือบทุกรายที่ไดยนิคร้ังแรกเปนตองรูสึก “ปรารูห”ู หรือ
พิพักพพิวนกนัทกุราย 

คําดังกลาวเปนสํานวนปากแสดงภาพความสัมพันธทางเครือญาติของ “แขกเจาเซ็น” ที่
ผูกพนัและเชื่อมโยงตอกนัมาหลายช่ัวอายคุน ทั้งยงัแสดงออกถึงวัฒนธรรมการใชชีวิตคูของสังคม
แขกเจาเซ็นของพวกตนไดเปนอยางดี  

ผูชายในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นจํานวนไมนอยที่นยิมระบบพหุคูครอง (Polygamy) แบบ
ที่เรียกวา “หลายเมีย” มากกวาการใชชวีติคูแบบ “เมียเดียว” อีกทั้งยังยอมรับรูปแบบการแตงงาน
ระหวางชมุชนที่เรียกวา “แตงขามบาน” ในระหวางกลุมชนรวมวัฒนธรรม “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” จน
กลายเปนรูปแบบการแตงงานทีพ่บไดเปนสวนใหญของวัฒนธรรมแขกเจาเซน็ในอดีต  เชน “เด็ก
บานบนมาแตงงานกับเด็กบานลาง” หรือ “ลูกบานกะดีนอกไปเปนเขยสุเหราผดุงธรรมฯ”  “สาว
กะดีกลางไปเปนสะใภกะดีบน” ฯลฯ  จนกระทั่งกลายเปนแบบแผนของการเลือกคูครองที่เปนเร่ือง
ปกติสําหรับชุมชนแขกเจาเซ็น และมีสวนทาํใหความเปนเครือญาติระหวางชมุชนแขกเจาเซ็นทัง้ส่ี
แหงแสดงออกผานสาํนวนปากชาวบานดังที่กลาวมา  

แตหากเปนสํานวนสัปดนของ “คนชอบผวน” ตามวลีคําที่วา “กะดีพอ-กะดอพี”่ ก็ให
ความรูสึกที่ไมตางกนัเพราะความที่ “ยาของเธอ ก็เปนยายของฉัน” “ถานับขางพอก็เปนลุง  แตถา
นับขางแมเปนแคอา” ผลทีต่ามมาปรากฏวาผูคนในวฒันธรรมแขกเจาเซ็นทัง้ “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” 
“ตางก็โคตรเหงาเดียวกนัทัง้ส้ิน หากเผลอไปดาวาใคร กระทบกระเทือนกนัทัง้บาง” ฯลฯ  

ทางตรงกนัขาม หากมีการแตงงาน โดยนาํคนภายนอกเขามาเปนเขยหรือสะใภ เชนถา
มีการแตงงานกับ “สุหนี”่ หรือ แตงงานกับ “คนไทย”84  ถงึจะเขารับศาสนาอิสลามแลวอยาง
ถูกตองกย็ังคงถูกสังคมตําหนิ ไมเปนทีย่อมรับจากสังคมหมูใหญในวฒันธรรมของตน  

กรณีเร่ืองการแตงงาน หากเปรียบเทียบระหวางการแตงงานของแขกเจาเซน็กับ “คน
ไทย” ที่เปล่ียนศาสนามาเปน “มุสลิม” กับการแตงงานกับ “สุหนี”่  กรณีหลังที ่ ”แขกเจาเซ็น” 
แตงงานกับ “สุหนี”่ กลับเปนไปไดยากและมีเงื่อนไข ทั้งยังถกูวพิากษวิจารณ รวมถงึคัดคาน หรือ
คําทวงติงจากญาติผูใหญของท้ังสองฝาย  ทั้งนี้เพราะการเลือกคูครองจากมุสลิม “สุหนี”่ ในอดีต

                                                           
84“คนไทย” : ในความหมายของชุมชนแขกเจาเซ็นในอดีต หมายถึง ผูอยูนอกศาสนา 

หรือศาสนกิชนอ่ืน 
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สวนใหญจะมทีัศนคติตอ “แขกเจาเซ็น” ในเชิงลบ โดยเฉพาะกับภาพลักษณของ “พิธีเจาเซน็” จน
ทําใหปรากฏวาทัง้มุสลิมสุหนี่และมุสลิมชอีะหตางฝายตางไมสนับสนนุใหมกีารใชชวีิตคูรวมกนั 

ปจจุบัน การเลือกคูครองของคนหนุมสาวรุนใหมในชมุชนแขกเจาเซ็นมีการปรับตัวใน
เงื่อนไขตาง ๆ สะดวกข้ึนกวาอดีต    รวมทั้งการแตงงานขามชุมชนในระหวางบานแบบที่เคยเปน
จารีตของ “แขกเจาเซน็” แบบเดิมกลับพบไดนอยลง ทั้งยังมีการนําคนจากภายนอกแตงงานเขา
ชุมชนพบไดมากข้ึน และรวมถึงการแตงงานกับ “สุหนี”่ ที่เคยเปนเงื่อนไขในอดีตก็ยังไดรับการ
ยอมรับมากข้ึนในปจจุบนั  

สาเหตุที่พฤติกรรมของผูคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซน็มกีารปรับเปล่ียนไปจากเดิมใน
ชวงเวลาตอมา นาจะมาจากทัง้ปจจัยภายในและภายนอกสังคม เชน สังคมแขกเจาเซน็มกีาร
ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน  อีกทัง้ “แขกเจาเซ็น” ไมอาจดํารงอยูในสภาพสงัคมปดไดอยางเคย  
ภาพลักษณตอ “พิธีเจาเซน็” ของชุมชนไดรับการยอมรับ  รวมถงึความรูความเขาใจในหลักการ
ศาสนาของตนที่เพิ่มข้ึนและเปดกวางมากกวาอดีต ปจจัยทีก่ลาวถึงลวนมีผลตอการปรับเปล่ียน
วัฒนธรรมการใชชีวิตคูของผูคนในวฒันธรรม “แขกเจาเซ็น” ตามทีเ่ปนอยูในปจจุบนั 
 

สัปปุรุษ : พืน้ที่แสดงความเปนตัวตนของ “แขกเจาเซ็น” 
แมคําวา “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” อาจเปนพืน้ที่ ๆ แสดงออกถึงความเปนชุมชน “แขกเจา

เซ็น” ดานกายภาพ หากแตกลับไมสามารถบงชีถ้ึงจาํนวนสมาชิกความเปน “แขกเจาเซน็” ทีม่อียู
ในสังคมของตน ขณะที่ความเปนสมาชิกในสังคม “แขกเจาเซน็” ทกุแหงกลับใหความสําคัญตอ
สถานะของสมาชิกภาพในสังคมดวยความเปน “สัปปุรุษ”  

คําวา “สัปปุรุษ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายคํา
ดังกลาว วา คนที่เปนสัมมาทิฐิ, คฤหัสถผูมีศรัทธาในพระศาสนา, คนที่มีความเห็นชอบตาม
ทํานองคลองธรรม.85  ขณะที่นิยามความหมายของ “สัปปุรุษ”ในชุมชนแขกเจาเซ็นกลับหมายถึง 
สถานะภาพความเปนสมาชิกของบุคคลในชุมชนแขกเจาเซ็นแตละแหงที่ผูกพันตอกันและกันดวย
ปฏิสัมพันธในสังคมของตนในทุก ๆ ดาน  เชน สัปปุรุษของกุฎีเจริญพาศน หมายถึงสมาชิกความ
เปนแขกเจาเซ็นในสังกัดกุฎีเจริญพาศน ที่จะตองมีปฏิสัมพันธระหวางกันต้ังแตเกดิจนกระทัง่ถงึบัน้
ปลายของชีวิต 

ในทางปฏิบัติ “สัปปุรุษ” ของชุมชนแขกเจาเซ็นทั้งส่ีแหง หมายถึงสมาชิกของแตละกะดี
ที่ไมใชเพียงแตการเขารวมพิธีเจาเซ็นในทุก ๆ ปเทานั้น แตยังหมายรวมถึงยังตองสรางปฏิสัมพันธ
                                                           

85ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1168. 
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ระหวางตนเองกับสังคมโดยการเขารวมศาสนกิจอ่ืนในรอบปตามประเพณีของตนตามศักยภาพ  
นอกจากนี้ “สัปปุรุษ” ยังหมายถึงกลไกทางดานเศรษฐกิจของแตละชุมชนที่มีสวนไดรับการ
สนับสนุน หรือการบริจาคทางดานการเงินตอชุมชนของตนดวยรูปแบบการ “ไร” หรือ “เร่ียไร” จาก
“สัปปุรุษ” ของตนเพื่อแสดงออกถึงความเปนสมาชิกของตน 

ศาสนสถานทั้งส่ีของแขกเจาเซ็นมีการทํา “ทะเบียนสัปปุรุษ” เพื่อรวบรวมสมาชิกของแต
แหง “สัปปุรุษ” ของชุมชนแตละแหงตางมีสวนรวมสนับสนุนตอชุมชนของตนดวยการบริจาคทรัพย
ผานข้ันตอนการ “เร่ียไร” หรือที่เรียกกันเพียงส้ัน ๆ  ในชุมชนของตน วา “ไร”  จากอิหมามผูเปน
หัวหนาชุมชนแตละแหงเปนระยะ ๆ ตามกําหนดการงานบุญประเพณีตาง ๆ ในรอบปอีกดวย ทั้งนี้ 
“ไร” หรือ “เร่ียไร” อาจรวมถึงการบอกบุญในรูปแบบอ่ืนที่ไมใชเงิน เชน ความรวมมือ การลงแรง 
หรือการมีสวนรวมในบางงานบุญของชุมชนดวยอาหาร หรือผลไม ก็เปนได 

 
“แขกเจาเซ็น” : “มุสลิมชายชอบ” ในสังคมชายขอบ 
แขกเจาเซ็นที่เปน “สัปปุรุษ” ตามกะดีและสุเหราที่เขารวมทาํบุญตามงานประเพณีของ

ชุมชนในแตละป ประมาณการตามทะเบียนสัปปุรุษของทัง้ “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” มจีํานวนโดยรวม
ประมาณ 2,000-2,500 คน   

หากเปรียบเทยีบตามสัดสวนของศาสนสถานของมุสลิมในกรุงเทพมหานครที่จด
ทะเบียนรวมทัง้ส้ิน 172 แหง86 โดยมีศาสนสถานเหลานัน้อยูทางฝงธนฯ ประมาณ 20 แหง ใน
จํานวนดังกลาวเปนศาสนสถานของ “แขกเจาเซ็น” ที่จดทะเบียนเปนมัสยิด 3 แหง และไมจด
ทะเบียนหนึง่แหง รวมเปน 4 แหง  

จากจํานวนมัสยิด 172 แหงในกรุงเทพมหานครดังกลาว หากเทียบกับจํานวนศาสน
สถานเพยีงส่ีแหงของชุมชน “แขกเจาเซ็น” ทัง้ “สามกะดี-ส่ีสุเหรา”  ทําใหมองเหน็ภาพความ
แตกตางระหวาง “แขกเจาเซ็น” กับมุสลิมกลุมอ่ืนในสังคมเมืองไดเปนอยางดี  และเม่ือพิจารณา
ภาพมุสลิมในสังคมใหญของประเทศไทย ที่ขอมูลจากสํานักกิจการความม่ันคงภายใน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุวามีมสัยิดทั่วประเทศรวม  3,494 แหง ขณะที่จํานวนศาสน
สถานที่แสดงความเปนตัวตนของ “แขกเจาเซ็น” ยังคงไมมีอยูเพียง 4 แหงคงเดิม 

จํานวนศาสนสถานที่แตกตางกนัอยางสุดโตงไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได
กลายเปนภาพแทนของจํานวนผูคนในแตละวัฒนธรรมระหวางความเปน “แขกเจาเซ็น” กับความ
                                                           

86คณะกรรมการอิสลามประจาํกรุงเทพมหานคร, ประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานคร, 
2548, 99.  
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เปน “มุสลิมกลุมอ่ืน” อีกทั้งยังตอกย้าํแสดงใหเห็นถึงความเปน “มุสลิมชายขอบ” ของ “แขกเจา
เซ็น” ในวฒันธรรมอิสลามของกรุงเทพมหานคร และรวมถึงในสังคมไทยอีกดวย 

ภาพรวมในสังคมไทยแสดงใหเหน็ความเปน “ชายขอบ” ของวัฒนธรรมอิสลามเกิดข้ึน
จากความแตกตางของจํานวนผูคนซ่ึงวัฒนธรรมศาสนาที่สังคมไทยมพีื้นฐานหลักเปนสังคมชาว
พุทธเปนชนกลุมใหญที่สุด  ความตางดังกลาวเปนตัวกําหนดให “มุสลิม” หรือผูที่นบัถือศาสนา
อิสลามในสังคมไทยกลายเปน “ชนกลุมนอย” หรือ “คนชายขอบ” ของวฒันธรรมไทย   

ขณะเดียวกนัที่ “มุสลิม” ถูกทําใหเปน “คนชายขอบ” ในสังคมไทยนัน้  ความเปน “แขก
เจาเซ็น” หรือมุสลิมชีอะห กลับถูกสังคมใหญกําหนดใหอยูในสถานะความเปน “มุสลิมชายขอบ” 
ที่มีพืน้ที่ของตนเองในสังคมไทยเล็กลงอีกช้ันหนึง่  จํานวนความเปน “แขกเจาเซ็น” ทามกลาง
สังคม “มุสลิมสุหนี”่ ในความเปนอ่ืนประกอบกับ “มุสลิมสุหนี”่ ก็ถูกทาํใหกลายเปน “คนชายขอบ” 
ในสังคมไทยในมุมมองของพื้นที่รวมวัฒนธรรมทางฝงธนฯ  หรือภายใตกรอบความเปนสังคมเมือง
ของกรุงเทพมหานครก็ตาม 

อยางไรก็ตาม ความเปน “สัปปุรุษ” ของ “แขกเจาเซ็น” ในชุมชน “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ที่
เปนเพียงชนกลุมเล็ก ๆ จงึไมอาจปฏิเสธไดวา สังคมไทยและสังคมมสุลิมกลุมอ่ืนในสังคมใหญเปน
ตัวกําหนดใหตองตกอยูในพื้นที่วฒันธรรมความเปน “มุสลิมชายขอบ”  ทามกลางสังคมชายขอบ
ของสังคมไทย  ทั้งสถานะดังกลาวยงัมีผลให “แขกเจาเซ็น” จาํเปนตองปรับตัวเพื่อการธาํรงอยู
ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง และพลังกลืนกลายของสังคมใหญรอบดานในแตละชวงเวลา 
 

ระบบเศรษฐกิจจาก ”แขกเจา” สู “ชาวไพร” 
ผูศึกษามีโอกาสไดรวมงานบูรณะสุสานของกุฎีใหญ หรือมัสยิดตนสนเม่ือประมาณสิบป

ที่ผานมา จากการสํารวจกอนการบูรณะพบวาทําเนียบผูวายชนมในสุสานของมสัยิดตนสน มี
รายนาม “แขกเจาเซ็น” จํานวนมากทีถู่กฝงรางอยูในสุสานแหงนี้  พืน้ที่สวนหนึ่งของสุสานดังกลาว
ถูกใชเปนสถานที่สําหรับฝงศพบรรดา “แขกเจาเซ็น” จาก “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ที่ไดเสียชีวิตมา
ยาวนานกวา 200 ป หรืออาจกลาวไดวาสุสานดังกลาวเปนสุสานแหงแรกของ “แขกเจาเซ็น” ทัง้ยงั
เปนพืน้ที่ที่ใชรวมกนักับ “แขกสุหนี”่ ทีม่ัสยิดตนสน ตอเนื่องมาจนถงึปจจุบนั ตามที่ปรากฏ
รายนามที่สํารวจพบ เชน   

 
          พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหย่ี) พระยาจุฬาราชมนตรี 
(เถ่ือน) พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) พระยาจุฬาราชมนตรี (นอย) พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) พระ
ยาจุฬาราชมนตรี (สัน) พระจุฬาราชมนตรี (เกษม) พระยาจุฬาราชมนตรี (สอน)  ขุนปองพลขันธ  
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หลวงศรีเนาวรัตน  รองอํามาตยโทขุนถนัด  นทีธรรม (ชุบศรีพิทักษ)  ขุนวรวาที (เล็ก)  อหะหมัด
จุฬา หลวงพิมลเสนีอากาสยัด  อหะหมัด  พระสนม (หงส) ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย ขุนศรีเนาวรัตน (แดง) คุณในวัง (เจาจอมละมาย) ในรัชกาลท่ี 5 ขุนศรีวรขาน (ชิต อหะ
หมัดจุฬา) หลวงศรียศ (ฉํ่า) หลวงนนทเกษ (ชาง) ขุนสํารวจโทรกิจ (เย้ือน) ขุนสฤษดิ์กรณกลวาที 
(ชวง อากาหย่ี) หลวงรําบาญทุกขพาย พระราชเศรษฐี (สุทธิ  เศรษฐสุทธิ) พระศรียศ (สน) หลวง
สุนทรภักดี (แกว)...87   

 
สวนหนึง่ของรายชื่อจากการสํารวจแสดงใหเหน็วาบรรดาบรรพชนของชุมชน “แขกเจา

เซ็น” ในอดีตจํานวนหนึง่ดําเนนิชีวิตอยูดวยการเขารับราชการ หรือเปนขาราชการในตําแหนง
หนาที ่ๆ สําคัญ โดยเฉพาะการเปนขาราชการในอดีตหมายถงึการมี “บรรดาศักด์ิ” นําหนาราชทนิ
นามดวยช้ันยศ ขุน หลวง พระ พระยา ฯลฯ  อีกทั้งหลายครอบครัวยงัสืบทอดบรรดาศักด์ิในหนาที่
ราชการงานเหลานัน้ตอมายงับุตรหลานในสายสกุลของตนอีกหลายรุน  และยังรวมไปถงึ
ความสัมพันธตอราชสํานกัที่บรรดาขาราชการ หรือขุนนางช้ันผูใหญที่เปน “แขกเจาเซ็น” อาท ิพระ
ยาจุฬาราชมนตรีบางคนยังไดถวายธิดาของตนเองเปนขาราชการฝายใน เชน เจาจอมตาง ๆ ซึง่
ตางมีสวนทําใหราชสํานัก และ “แขกเจาเซ็น” ในอดีตมีความสัมพันธตอกันอยูไมนอย 

เหตุนี้เองเมื่อกลาวถงึคําวา “แขกเจาเซ็น” ซึ่งเปนคําที่ถกูเรียกจากสังคมภายนอกใน
อดีต คนกลุมนี้กลับภาคภูมทิี่จะเรียกตัวเอง วา “แขกเจาฯ” มากกวา  นยัของคําวา “แขกเจาฯ” 
แฝงไวดวยความผูกพัน หรือความสัมพันธที่ “แขกเจาเซ็น” ไดรับการอุปถัมภจากฝายราชสาํนกัมา
โดยตลอดจนกระทัง่หลังเหตุการณเปล่ียนแปลงการปกครอง ป พ.ศ. 2475 แลว ความภูมิใจใน 
“แขกเจาฯ” ของ “แขกเจาเซ็น” จึงคอย ๆ ลดนอยลงพรอม ๆ กับสถานะของราชสํานักที่เปล่ียนไป 

การปรับเปล่ียนสถานะภาพจากความเปน “แขกเจาฯ” มาสู “ชาวไพร” ในนิยามของ
ความเปน ชาวเมือง หรือ พลเมือง นัน้  “แขกเจาฯ” ที่ปราศจากท้ังราชทนินาม บรรดาศักด์ิ หรือ
ฐานนัดรศักด์ิซึ่งหมายถึงความเปน “ขาราชการ” ต้ังแตอดีตเร่ิมเลือนหายไปจากสงัคมของชนกลุม
นี้ ซึง่มีผลตอภาพรวมทางดานเศรษฐกิจในสังคม “แขกเจาเซ็น” อยางมาก 

การเปล่ียนแปลงจากกรณีหลังป พ.ศ. 2475 นี้ แมจะมผีลตอชนช้ันทีเ่ปน “ขาราชการ” 
โดยตรงในชุมชน “แขกเจาเซ็น” แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาผลที่ตามมากระทบตอผูคนในทัง้ใน
ระดับบนจนถงึระดับลาง  คานิยมหนึ่งที่เกดิข้ึนในเวลาตอมากลายเปนรูปแบบของการทํามาหากิน 

                                                           
87ทําเนียบรายช่ือผูวายชนมจากการสํารวจกอนการบูรณะสุสานมัสยิดตนสน ป พ.ศ. 

2540. 
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และการดําเนนิชีวิตของผูคนสวนใหญที่ยงัคงผูกติดกับการเปน “ขาราชการ” ตอมาถึงปจจุบัน 
แมวาสังคมรอบดานจะเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอยางมากก็ตาม 

สภาพเศรษฐกจิในสังคม “แขกเจาเซน็” ในปจจุบนัของชุมชนทั้ง 4 แหง การที่ “แขกเจา
เซ็น” เปนชมุชนในสังคมเมืองทีม่ีพืน้ฐานคานิยมเปนสังคมขาราชการมาแตคร้ังอดีตและยังไดรับ
การปลูกฝงตอมาใหมุงเขาสูอาชีพ “ขาราชการ” หรือองคกรที่ข้ึนกับหนวยงานของรัฐมากกวาการ
ประกอบวิชาชพีอ่ืน ๆ  จงึมีผลใหภาพรวมของระบบเศรษฐกิจชุมชน “แขกเจาเซ็น” มีฐานรายได
จากการเขารับราชการตามหนวยงานตาง ๆ เชน ขาราชการทหาร ตํารวจ และขาราชการพลเรือน 
ฯลฯ แมวาจาํนวนดังกลาวจะไมเทากับอดีตก็ตาม 

สมาชิกของชุมชนสวนหน่ึงมีฐานการดําเนินวิชาชีพตามหนวยงานรัฐวิสาหกิจหลายแหง 
เชน การไฟฟา  การส่ือสาร  ประปา และโทรศัพท ฯลฯ และอีกจํานวนไมนอยที่เขาสูระบบงานตาม
หนวยงานภาคเอกชน รวมถึงการประกอบธุรกิจ บริษทั หางราน เปนของตนเอง ที่แมจะเปนสวน
นอยก็ตาม  

กลุมอาชีพเฉพาะอ่ืน ๆ ของผูคนในวัฒนธรรมที่แตกตางจากที่กลาวมา ไดแก “สัปปุรุษ” 
ของกุฎีปลายนา หรือ กุฎีนอก โดยที่สวนใหญของสัปปุรุษกุฎีนอก หรือกุฎีปลายนามีภูมิลําเนาใน
พื้นที่หางไกลออกชุมชน “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” เชน บางพลี บางบอ จังหวัดสมทุรปราการ และที่
อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ทีพ่ื้นฐานความเปนอยูของผูคนยงัอยูกบัความเปนชาว
เกษตรทีท่ํานาสืบมาจนถึงปจจุบัน แมวาภาพดังกลาวจะคอยเลือนหายไปพรอมกบัการเขาสูภาค
ธุรกิจการคา และการทาํงานตามหางรานเขาแทนที ่พรอมกับ “แขกเจาเซ็น” ผูถือครองที่ดินแปลง
ใหญที่เอ้ือตอวิถีชีวิตดังกลาวเร่ิมลดลงก็ตาม 

ภาพความเปนสังคม “แขกเจาฯ” จากอดีต ถูกปรับเปล่ียนไปอยางส้ินเชงิหลังจากการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองใน พ.ศ. 2475 ทําใหบทบาทและความภาคภูมิใจในฐานะ “แขกเจาฯ” ที่
เคยมีอยูแตเดิม ถูกทําใหลดนอยถอยลงไปตามกาลเวลา คงหลงเหลืออยูเพียง “คานิยม” ที่เร่ิมลด
นอยลงไปพรอม ๆ กับการปรับเปล่ียนโครงสรางใหมในสงัคม “ขาราชการ” ปจจุบัน ทาํใหภาพแทน
ทางดานเศรษฐกิจของชุมชนแหงนี้แตกตางจากยุคสมยัของการเปน “แขกเจาฯ” เมือ่วันวาน 

 
ความตางในวัฒนธรรมประเพณขีอง “แขกเจาเซ็น” 

วัฒนธรรมประเพณีในวิถีชวีติของ ”แขกเจาเซ็น” เปนแบบแผนของการดําเนินชวีติและ
การรวมกลุมของมุสลิมกลุมหนึง่ในสังคมไทยที่วางอยูบนพืน้ฐานของศาสนาอิสลามเชนเดียวกับ
มุสลิมกลุมอ่ืน อยางไรก็ตามแมวาศาสนาอิสลามจะเปนวัฒนธรรมหลักที่สําคัญตอชนรวมศาสนา 
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หากแตความเปน “แขกเจาเซ็น” ที่หมายถงึ “มุสลิมชีอะห” ในขณะที่มสุลิมกลุมใหญของสังคมไทย
กลับเปน “มุสลิมสุหนี”่ จึงทาํใหวัฒนธรรมประเพณีวถิีชีวิตบนพืน้ฐานศาสนารวมกัน จึงมีความ
แตกตางกนัอยูบางประการ 

วัฒนธรรมศาสนาอิสลามของมุสลิมชีอะห หรือ “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทยมีสวนหน่ึงที่
ทําใหเกิดอัตลักษณเฉพาะ (Identity) ซึ่งปรากฏอยูตามงานบุญประเพณีในรอบป การทําความ
เขาใจตอวัฒนธรรมประเพณีในศาสนาอิสลลามที่อยูบนวิถีการดําเนินชีวิตของ “แขกเจาเซน็” หรือ
มุสลิมชีอะหเปนความจําเปนตอเรียนรู ศึกษาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมประเพณีในศาสนา
เดียวกนัของชนกลุมนี้ดวย  

ขณะที่แบบแผนของศาสนามีความสําคัญตอการดําเนนิชีวิตของบรรดาผูศรัทธา และไม
วาจะอยูในสังคมใดแบบแผนของศาสนาก็จะถกูถายทอดผสมผสานเขากับรูปแบบของบุญ
ประเพณีทีม่ีอยูในรอบปของการดําเนินชวีติจนกลายเปนวัฒนธรรมรวมทีพ่บเห็นไดทั่วไป 

สําหรับความเปน “แขกเจาเซ็น” นอกเหนือจากบุญประเพณีที่เปนแบบแผนรวมใน
ศาสนาเดียวกนักับมุสลิมกลุมอ่ืนแลว ยังมงีานบุญประเพณีที่เปนรูปแบบเฉพาะกลุมของ “แขกเจา
เซ็น” ทีท่ําใหกลุมชนของตนแตกตางไปจากแขก หรือมุสลิมกลุมอ่ืน  

พิจารณาจากศาสนาอิสลามที่เปนแบบแผนรวมของมุสลิมทุกกลุมในสังคมไทย เห็นได
จากงานบุญในศาสนาที่เกิดข้ึนในรอบปทีพ่บเหน็ไดทัว่ไปในมุสลิมทุกกลุม แมวาจะมีความ
แตกตางกนัอยูบางในรายละเอียดตามวฒันธรรมทองถิ่นที่ตางกัน ทีเ่ปนประเพณีชีวิตทั่วไปแลว 
ศาสนาอิสลามยังใหความสําคัญตอวันที่เปนวาระในรอบปอีกประมาณ  4 คร้ังดวยกัน ไดแก  

งานเมาลิดดินนบี บางคร้ังเรียกวา “งานเมาลิด”  เปนวาระที่จัดข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองวันวิ
ลาดัตหรือวันเกิดของทานศาสดามุฮัมหมดั ตรงกับวันที ่ 12 เดือนเราะบิอุลเอาวัล หรือเดือนที ่  3  
ในปฏิทินอิสลาม 

การถือศีลอด เปนเดือนของการฝกปฏิบัติการควบคุมรางกายและจิตใจของ
ตัวเองดวยการถือศีลอดในเวลากลางวันในรอบหนึ่งเดือนหรือ 30 วนั โดยปฏิบัติตลอดเดือน
รอมฎอน ตรงกับเดือนที่ 9 ตามปฏิทนิอิสลาม 

วันตรุษฟตริ (อิด้ิลฟตริ) เปนวนัเฉลิมฉลองหลังส้ินสุดการถือศีลอด จัดข้ึนในวนัที ่ 1 
เดือนเชาวาล หรือเดือน 10 ตามปฏิทนิอิสลาม  

วันตรุษอัฎฮา (อีด้ิลอัฎฮา) เปนวนัตรุษร่ืนเริงของชุมชนมุสลิมทุกแหงที่จัดข้ึนเพื่อเฉลิม
ฉลองเสร็จส้ินการประกอบพิธีฮัจญ โดยจัดในวันทีพ่องกับที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเปนทีต้ั่ง
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ของมหาวหิารกะบะฮ และเปนศูนยกลางของการประกอบพิธีฮัจญ วันดังกลาวตรงกับวนัที ่ 10 
เดือนซุลฮิจญะฮฺ หรือเดือน 12 ตามปฏิทนิอิสลาม 

สวนงานบุญประเพณีในรอบปที่มีความเฉพาะในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ที่แตกตาง
จากแขกกลุมอ่ืน ไดแก 

พิธีเจาเซน็ หรือพิธีมะหะหรํ่า ที่เปนชื่อเดือนแรกในปฏิทินอิสลาม ถกูนํามาเปนชื่อเรียก
พิธีกรรมที่สําคัญในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น”  พธิีดังกลาวเปนพธิีกรรมที่มีความสําคัญที่สุดในรอบ
ปของ “แขกเจาเซ็น”  ถกูจัดข้ึนเพื่อย้าํเตือนอุดมการณในศาสนาอิสลามเพื่อรําลึกถึงเหตุการณที่
เกิดข้ึนกับอิหมามฮูเซน ผูเปนหลานชายของทานศาสดามุฮัมหมัด เหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนบน
หนาประวัติศาสตรอิสลามในฮิจเราะฮที ่ 61 (ราวป พ.ศ. 1224) บางคร้ังเรียกวา พิธีอาชูรอ ที่
หมายถงึวนัที ่10 เพราะเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนตรงกบัวันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอม หรือเดือนแรก
ในปฏทินอิสลาม 

อาบน้าํอาคะหร่ี  คําวา อาคะรี หรือ อาเคร มาจากภาษาอาหรับและเปอรเซียทีห่มายถงึ 
“สุดทาย”  วันดังกลาวถูกกําหนดใหพองกบัวันพุธสุดทายของเดือนเศาะฟร (เดือนที ่ 2 ตามปฏิทิน
อิสลาม) “อาบน้ําอาคะหร่ี” จึงหมายถึงการชําระลางรางกายในเดือนนี้ซึ่ง “แขกเจาเซ็น” มีความ
เชื่อวาในวนัเวลาดังกลาว พระผูเปนเจาจะทรงขจัดส่ิงอัปมงคลตางๆ ออกจากชวีิตมนษุยผูศรัทธา 
ตลอดจนเพื่อขจัดความชั่วรายออกจากสังคมของมวลมนุษย 

วันซุบบะหราต หรือ บุญนสิฟูชะอบาน เปนงานบุญที่จดัข้ึนเพื่อการอุทิศสวนกุศลใหแก
บรรพบุรุษผูลวงลับ โดยกาํหนดต้ังแตวนัที่ 15 ของเดือนชะอบาน หรือกลางเดือน 8 ของปฏิทิน
อิสลาม เปนเวลาสิบหาวนักอนเขาสูเดือนแหงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

วันอีดเฆาะดีรขม  วันตรุษเฉลิมฉลองที่สําคัญอีกเปนอัตลักษณของ “แขกเจาเซ็น”  
ความสําคัญของวนัตรุษดังกลาวเนื่องจากเปนวนัแหงการเฉลิมฉลองทีท่านศาสดามุฮมัหมัดได
แตงต้ังทานอะลี ใหดํารงตําแหนง “อิหมาม” เพื่อผูนําประชาคมมุสลิมตอจากทานศาสดา  

นอกเหนือจากบุญประเพณีตามทีก่ลาวถงึทัง้ในสวนของงานบุญในศาสนาอิสลามที่เปน
แบบแผนรวมของบรรดามุสลิมทุกกลุม และ บุญประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะชอง “แขกเจาเซน็” 
แลว ยงัมงีานบุญที่เกี่ยวของกับบรรดาบุคคลที่ “แขกเจาเซ็น” มีความศรัทธา เชน วนัวิลาดัต หรือ
วันเกิด วนัวะฝาต หรือวนัเสียชีวิต และวนัชะฮาดัต หรือวันที่บุคคลนัน้ ๆ ถกูสังหารในวิถทีางของ
ศาสนาอิสลาม  
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“แขกเจาเซ็น”  มีความศรัทธาตอกลุมบุคคลดังกลาวเหลานี้ในฐานะ “บรรดาผูบริสุทธิ์”88 
มีจํานวนทัง้ส้ิน 14 ทาน ไดแก ศาสดามุฮมัหมัด  ทานหญิงฟาฏิมะฮผูเปนบุตรี และ “อิหมาม” ทัง้ 
12 คน ที่สืบสายวงศวานจากศาสดามุฮมัหมัด ดวยเหตุนี้ เมื่อถงึวนัวลิาดัต89 วนัวะฝาต90 หรือวัน
ชะฮาดัต91 ของ “บรรดาผูบริสุทธิ”์ ทัง้ 14 ทาน  แขกเจาเซ็นใหความสําคัญตอวันสําคัญดังกลาว 
โดยมีการจัดงานรําลึกถงึพรอมนําเกร็ดประวัติของบุคคลเหลานั้นมากลาวถงึ และการจัดเล้ียง
อาหารเปนทานตอกันดวย  

ดวยเหตุดังกลาวในรอบปหนึ่งในปฏิทนิอิสลามในสังคม “แขกเจาเซ็น” จึงถูกกาํหนดให
มีวันสาํคัญที่เกี่ยวกับบุคคลเหลานั้นไวตลอดทั้งป ทําใหปฏิทนิกิจกรรมในศาสนาของ “แขกเจา
เซ็น” มวีันสาํคัญที่แตกตางไปจาก “มุสลิมสุหนี”่ อยูมาก โดยเฉพาะวันสําคัญทีเ่กี่ยวกับ “บรรดาผู
บริสุทธิ”์ ที่ลวนเปนวงศวานเครือญาติของทานศาสดามฮุัมหมัดทั้งส้ิน 
 

“หมวกกลีบ” : อัตลักษณการแตงกายท่ีคงเหลือ 
กวีในสมัยรัตนโกสินทรบรรยายถึงอัตลักษณการแตงกายของ ”แขกเจาเซ็น” ในการรับรู

โดยรวมวาเปน “แขกอาหรับ” ตามโคลงภาพคนตางภาษาในรูปแบบจารึกศิลาตามผนังเฉลยีง
ศาลารายของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  วา 

 
      

                                                           
88“บรรดาผูบริสุทธิ“์ บางคร้ังเรียกวา “มะอซูม”  หมายถงึ “บรรดาผูบริสุทธิ์ทัง้ 14 ทาน” 

ประกอบดวย ทานศาสดามฮุัมหมัด ทานหญิงฟาฏิมะฮผูเปนบุตรี อิหมามอะลี ผูที่เปนลูกพี่ลูกนอง
กับทานศาสดา และบรรดาทายาทท่ีสืบสายจากทานอะลีกับทานหญิงฟาฏิมะฮ โดยไดรับการ
แตงต้ังใหเปน “อิหมาม” รวมสิบสองทาน  อีกทั้งนัยของ “ผูบริสุทธิ”์ หมายถงึ ผูทีพ่ระผูเปนเจาทรง
ประสงคที่จะปกปองกลุมคนเหลานี้ใหปราศจากความผิดพลาดทัง้มวล  

89วิลาดัต : วันคลายวนัเกิด บางคร้ังใชคําวา “วันประสูติ” แทน เพราะเปนคําที่ใชสําหรับ 
“บรรดาผูบริสุทธิ”์ ตามความศรัทธาของ “แขกเจาเซ็น” เทานั้น  

90วะฝาต : วันคลายวันส้ินชีพ หรือวันเสียชีวิตของ “บรรดาผูบริสุทธิ์” ตามความศรทัธาของ 
“แขกเจาเซ็น” แตคําดังกลาวใชสําหรับกรณีที่เสียชีวิตโดยทั่วไป เชน ปวยไข หรือชราภาพ เปนตน  

91ชะฮาดัต : หรือเรียกวา วันชะฮีต หมายถึง วันคลายวันส้ินชีพ หรือวันเสียชีวิตของ 
“บรรดาผูบริสุทธิ์” โดยที่บุคคลนั้น ๆ ตองส้ินชีพเพราะถูกสังหาร หรือถูกลอบสังหาร และถือเปน
การพลีชีพในวิถีทางของศาสนาอิสลาม 
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          อาหรับภาพพวกนี้ แตงกาย  
เส้ือเศวตโสภณกรอม  คอเทา 
กางเกงวิลาศลาย  แลเล่ียน 
จีบจะดัดเก้ียวเกลา  ตางสี ฯ 

(กรมหม่ืนไกรสรวิชิต : ประพันธ) 92 
 

 
 

ภาพที ่16  หมวกฉาก หรือหมวกกลีบ อัตลักษณการแตงที่เหลืออยูของแขกเจาเซ็น 
 
วัฒนธรรมการแตงกายของ “แขกเจาเซ็น” ที่กวีในอดีตพรรณนาไว วาชนกลุมนีน้ิยมใส

เส้ือยาวกรอมขอเทา สวมกางเกงขายาว สวนมากนิยมใชเส้ือผาลายหรือผาลายทางตามยาว 
รวมถึงการโพกผาพนัศีรษะดวยสีสันที่แตกตางกันออกไปนั้น 

ในสมัยอยธุยา วัฒนธรรมการแตงกายของ “แขกเจาเซ็น” ในนามของแขกมัวร หรือแขก
เทศไดรับการยอมรับจนกลายมาเปนแบบแผนของราชสํานักสยามในเวลาน้ัน โดยในสมัยของ
                                                           

92กาญจนาคพนัธุ, ภูมิศาสตรวดัโพธ์ิ เลม 2 , 3. 
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สมเด็จพระนารายณฯ (พ.ศ. 2199-2231) พระองคทรงรับเอาวัฒนธรรมการแตงกายของ 
“แขกมัวร” หรือ “แขกเทศ” มาใชเปน “พระราชนิยม” ของพระองคจนทาํใหขุนนางในราชสํานกั
สยามในเวลานั้นไดปรับเปล่ียนแบบแผนตาม “พระราชนยิม” ของพระองคจนกลายเปนแบบ
แผนการแตงกายของขุนนางในเวลาตอมา เชน การใชฉลองพระองคและฉลองพระองคครุย  พระ
สนับเพลา     ฉลองพระบาทเชิงงอน  อีกทั้งทรงเหน็บพระแสงกฤช  เวนแตการโพกศีรษะเพราะมี
น้ําหนกัจึงไมโปรด แตทรงปรับมาใชพระมาลาทรงสูงทีพ่ัฒนามาจากการใชแถบผาโพกศีรษะพัน
และรีดสวนปลายใหสูงแหลมข้ึนที่เรียกวา "ลอมพอก" แทนการโพก "สะระบ่ัน" ของชนกลุมนี้  และ
ในเวลาตอมากลายมาเปนสวนหนึง่ของเคร่ืองสูงพระมหากษัตริย หรือ เคร่ืองเบญจราชกกธุภัณฑ 

มองซิเออร เดอ ลาลูแบร เอกอัครราชทูตฝร่ังเศสผูมีอํานาจเต็มของพระเจาหลยุสที ่ 14 
ที่เดินทางเขามาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกบัราชอาณาจกัรสยามในชวงปลายแผนดินสมเด็จพระ
นารายณฯ ไดบันทกึวาดวยเรื่องเคร่ืองนุงหมและรูปรางหนาตาของชาวสยาม กลาวถงึ “ลอมพอก” 
ยอดสูงและปลายแหลม วา  

 
          ...เคร่ืองสวมศีรษะสีขาว ทรงสูงและปลายแหลมดังที่เราเคยเห็นเอกอัครราชทูตแหงพระเจา
กรุงสยามสวมนั้น เปนศิราภรณสําหรับใชในงานพระราชพิธี ซึ่งองคสมเด็จพระเจาอยูหัว และขุน
นางของพระองคก็ทรงแตงและแตงเหมือน ๆ กัน ตางแตวาพระลอมพอกของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวนั้นประดับขอบหรือเสวียนเกลาดวยพระมหามงกุฎเพชรรัตน สวนของพวกขุนนางนั้น
ประดับเสวียนทองคํา, เงินหรือกาไหลทองมากนอยตามยศ ลางคนก็ไมมีเสวียนเลย. พวกขุนนาง
จะใชลอมพอกน้ีชั่วเวลาเขาเฝาพระมหากษัตริยหรือเพลาประชุมคณะขุนศาลตุลาการหรือในพิธี
ลางอยางเทานั้น เขาใชแถบผูกโยงยึดเขาไวใตคาง...93 

 
นิโคลาส แชรแวส กลาวถึงในจดหมายเหตุการณเดินทางของตนในบทท่ีวาดวยเคร่ือง

แตงกายของผูชาย และเคร่ืองประดับของผูหญิง วา 
 

          ชางตัดรองเทาก็ไมคอยมีความจําเปนเทา ๆ กับชางตัดเส้ือเหมือนกัน เพราะทุกคนเดินเทา
เปลา นอกจากพวกขุนนางเทานั้นที่ใชรองเทาหนีบแบบแขกมัวรแลวก็ไปศีรษะเปลา นอกจากใน
บางวันที่แตงเต็มยศเพื่อเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเทานั้น โอกาสเชนนั้นเขาจะสวมลอมพอกมี

                                                           
93มองซิเออร เดอ ลาลูแบร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร ราชอาณาจักรสยาม, แปลโดย สันต 

ท. โกมลบุตร, พิมพคร้ังที ่2 (นนทบุรี : สํานกัพิมพศรีปญญา, 2548), 92. 
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ปลายแหลมเหมือนกอนน้ําตาลของเรา (pains de sucre) ในโอกาสอื่น เขามักใชใหบาวเดินถือ
หมวก...94 

 
ในสมัยรัตนโกสินทร พระนพินธในสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส  จากลิลิตกระบวน

แหกฐินพยหุยาตรา ในสมัยรัชกาลที ่1  พรรณนาถึงภาพการแตงกายของชนกลุม ”แขกเจาเซ็น” ใน
ความเปน “แขกเทศ” วา 

  
ไพรหลวงกรมทาพื้น  ผจงกาย แตงเฮย 
อยางแขกเทศทั้งหลาย  เหลาลวน 
กระบ่ีโงงงาทาทาย  เสโลห หนังนา 
ลายวิลาสอาตมอาลวน  หมวกเส้ือกางเกง 
กรมทาแขกเทศลวน  แลโส ภณแฮ 
กุมกระบ่ีเสโลห  งาเงื้อ 
พัทธพัตรโพกเศียรโต  ตามเพศ เขาเฮย 
สวมใสกางเกงเส้ือ  จีบหอมกรอมกรุยฯ 
ไพรหลวงกรมทาแสรง  แตงตน 
แปรเพศแขกเทศกล  แขกคา 
หมวกฉากเชิดกระบานบ บังชาติ 
ดูบรูจักหนา   หอนแจงแปลงปลอมฯ95 

 
การสวมหมวกของ “แขกเจาเซ็น” จากเดมิที่ใชการโพกผา หรือการสวมลอมพอกเปล่ียน

มาสวมหมวกที่เรียกวา “หมวกฉาก” แทน ตามที่พรรณนาไววา “หมวกฉากเชิดกระบานบน  บัง
ชาติ” 

รูปแบบของการสวมหมวกในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ในแบบแผนสําหรับชนพ้ืนบาน
ในอดีต ตัดเย็บหมวกกนัอยางงาย ๆ ดวยผาขาว ผาสี หรือผาลาย ตามกิจในท่ีแตกตางกันศาสนา 

                                                           
94นิโกลาส แชรแวส, ประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองแหงราชอาณาจักรสยาม(ใน

แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช), แปลโดยสันต ท. โกมลบุตร, พมิพคร้ังที่ 2 (นนทบุรี : 
สํานักพิมพศรีปญญา, 2550), 103. 

95กาญจนาคพนัธุ, ภูมิศาสตรวดัโพธ์ิ เลม 2, พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : บุรินทรการพิมพ, 
2517), 162 - 163. 
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เชน งานบุญทัว่ไปจะใชหมวกสีขาว สวนใน “พิธีเจาเซน็” จะใชหมวกสีดําเทานัน้ และ “หมวกฉาก” 
ที่ตัดเย็บแลวจะนํามาอัดพบัจับจีบเปนฉากตรงกลางสวนหนาหมวกทีเ่ปนทีม่าของคําวา “หมวก
ฉาก” หากแตคนในวฒันธรรมแขกเจาเซ็นเรียกหมวกชนดินี้ วา “หมวกจีบ” หรือ “หมวกกลีบ” ตาม
ลักษณะทีจ่ับกลีบหมวกแลว  

ปจจุบันวฒันธรรมการโพกผาหรือสวมหมวกของ “แขกเจาเซ็น” กลายเปนเพียง “ภาพ
เงา” ที่เกือบจะไมหลงเหลือใหเหน็ เวนแตเฉพาะในงาน “พิธีมะหะหรํ่า” หรือ “พิธีเจาเซ็น” ทีย่ังพบ
การแตงกายทีค่งแสดงอัตลักษณของพวกตนอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมผูทีท่ําหนาที่ ๆ 
เกี่ยวของกับพธิีกรรมโดยตรงเทานัน้ สวนในงานบุญประเพณีทั่วไป อัตลักษณที่เหลืออยูคงมีเพียง 
“หมวกฉาก” หรือ “หมวกกลีบ” เทานั้นทีย่ังแสดงออกถงึอัตลักษณความเปนตัวตน “แขกเจาเซ็น” 
ที่อาจมองเห็นในปจจุบัน 

พรอม ๆ กับการรับเอารูปแบบการสวมโสรง และหมวกกะปเยาะฮ ที่เปนวัฒนธรรมของ
แขกมลายูในความเปน “มุสลิมสุหนี”่ เขามากลืนกลายอัตลักษณการแตงกายของ “แขกเจาเซ็น” 
อยูตลอดเวลา 
 

“อลีฟ เบ เต เษ...” : รองรอยภาษาของ “แขกเจาเซ็น” 
บทบาทของวฒันธรรมภาษาตอการศึกษากลุมชนใด ๆ ทั้งภาษายังทาํหนาที่เพื่อการ

แสดงออกถึงความเปนชาติพนัธุของคนชนกลุมใดกลุมหนึ่ง ทัง้ยงัแสดงความเปนตัวตนของตนเอง
ใหปรากฏตอผูคนรวมกลุม หรือเพื่อแสดงพื้นที่ของตนเองตอชนกลุมอ่ืนไดดวยเชนกัน 

วัฒนธรรมภาษาในศาสนาอิสลามก็เชนกันที่ชนกลุมตาง ๆ ที่รับเอาภาษาอาหรับเขามา
เปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตในหลายดาน  ศาสนาอิสลามที่เกิดข้ึนในดินแดนคาบสมทุรอารเบีย
จึงเปนเหตุใหภาษาอาหรับถูกกําหนดใหเปนวัฒนธรรมในศาสนาอิสลามสําหรับเปนแบบแผนของ
การเผยแผ อีกทั้งคัมภีรอัล-กุรอานในศาสนาอิสลามยังถายทอดดวยภาษาอาหรับ  ภาษาอาหรับ
จึงถูกนํามาสูการศึกษาเรียนรูสําหรับชนทุกกลุมในวัฒนธรรมอิสลาม โดยมีเปาหมายเพื่อการ
ดําเนินชีวิตบนวิถีทางอิสลาม และยังเพื่อสรางความเขาใจตอสารัตถะของคัมภีรของศาสนาของตน 
โดยเร่ิมจากการเรียนรูพื้นฐานการอานภาษาอาหรับ 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  อีน  อ 
เฆน  เฆน  ฆ 
ฟาอฺ  เฟ  ฟ 
กอฟ  กอฟ  ก 
กาฟ  กาฟ  ก 
ลาม  ลาม  ล 
มีม  มีม  ม 
นูน  นูน  น 

                                                           
96ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี. อิสลาม, แปลโดย กรรมการฝายขอเขียน ฝายการแปล และ

ฝายการพิมพ ดารฺ อหฺลิลบัยตฺ (อ.) (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2526), หนาตารางเทียบอักษร
ภาษาอาหรับ. 

97ตะกี พูรนอมดอริยอน, บทเรียนเบ้ืองตนภาษาเปอรเซียสําหรับชาวตางชาติ, แปลโดย 
ปริญญา  ฟนด้ี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสองส่ิง, 2545), 9. 
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เวา  วาว  ว 
ฮา  เฮ  ฮ 
ยา  เย  ย 

 

อาจกลาวไดวา วัฒนธรรมภาษาเปอรเซียที่มีสัมพันธอยูกับ “แขกเจาเซ็น” พรอมกับการ
ต้ังชุมชนของตนในสังคมอยุธยานั้น  เปนไปไดวาภาษาของชนกลุมนี้กลับเขามามีบทบาท
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
นํามาใชอยูกับวัฒนธรรมสังคมพื้นบานไทย อาทิ ผาขาวมา การบูร องุน ยี่หรา หญาฝร่ัน 
กะหลํ่าปลี กุหลาบ สบู คาราวาน ชา ฝร่ัง ญ่ีปุน ชวาลา กากี แมแตคําวา กระจุกกระจิก ฯลฯ และ
ถูกกลืนกลายเปนภาษาไทยในสังคมปจจุบัน 

สําหรับ “แขกเจาเซ็น” ในชวงแรกไดนําแบบแผนศาสนาอิสลามผานวัฒนธรรมภาษา
เปอรเซีย หรือภาษาฟารซีเขามาสูสังคมไทยสมัยอยุธยา  ภาษาดังกลาวไดรับการปลูกฝงเรียนรูจน
กลายเปนรากเหงาของวัฒนธรรมภาษาที่ติดมากับชนในกลุม “แขกเจาเซ็น” จนถึงปจจุบัน  

ดวยเหตุนี้ศาสนาอิสลามในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” หลายดานจึงถูกหลอหลอมผาน
วัฒนธรรมภาษาของตน  แมแตการเรียนการสอนภาษาอาหรับในชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในอดีตก็ยัง
ถูกสอนผานภาษาอาหรับในเสียงภาษาเปอรเซียที่มีความแตกตางกับภาษาอาหรับในเร่ืองสําเนียง 

แมวาการเรียนรูภาษาอาหรับหรือวัฒนธรรมอิสลามผานสําเนียงเสียงภาษาเปอรเซียใน
สังคม “แขกเจาเซ็น”  มีผลดีตอการแสดงตัวตนความเปนชนรวมกลุมชาติพันธุผานเดียวกันดวย
วัฒนธรรมภาษาเปอรเซีย และยังผลให “แขกเจาเซ็น” สามารถนําทักษะในภาษาเปอรเซียไปใชตอ
ยอดเพื่อเรียนรูภาษาเปอรเซียในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ไดอีกมากในประเพณีและวิถีชีวิตของ
พวกตน  

                                                           
98ธเนศ  ชวงพชิติ, “ภาษาเปอรเซียในสังคมสยาม,” อิหราน ภูมิลักษณ ประชาชน และ

วัฒนธรรม (มกราคม 2544) : 25. 
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ปจจุบันกระบวนการเรียนรูภาษาอาหรับและภาษาเปอรเซียในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” 
ดังที่กลาวมากลับไมเปนที่ยอมรับสําหรับมุสลิมกลุมอ่ืน  อีกทั้งการเรียนการสอนในวิธีเดิมของ 
“แขกเจาเซ็น” ยังถูกปรับเปล่ียนไปโดยกระแสหลักในวัฒนธรรมอิสลาม 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 

  

 
 
         ภาพท่ี 17   สุสานมัสยิดตนสน สุสานรวมของ “แขกสุหนี”่ และ “แขกเจาเซ็น” 
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หากแตการมีชุมชนในสังคม “แขกเจาเซ็น” ที่รวมตัวกันในพื้นที่ฝงธนฯ อยูอาศัยกันมา
ยาวนานกวา 200 ป โดยมีศาสนสถานเปนศูนยกลางของชุมชนรวม 4 แหง อยางที่เรียกกันวา 
“สามกะดี-ส่ีสุเหรา” นั้น กลับไมปรากฏพื้นที่ “สุสาน” หรือ “กุโบร” ที่เปนของตนเองเลย 

ทั้งนี้ดวยเพราะ “แขกเจาเซ็น” ทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ไดใชพื้นที่ “สุสาน” หรือ “กุโบร” 
รวมกันในพื้นที่สุสานของกุฎีตนสนต้ังแตคร้ังที่อพยพมาต้ังรกรากอยูในสังคมธนบุรีหลังป พ.ศ. 
2310 แลว 

ระยะเวลากวา 200 ป ของการมีชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมธนบุรี กับวัฒนธรรมการ
ฝงศพ “แขกเจาเซ็น” ตอบรรดาผูวายชนมของตน ดวยการนําศพผูลวงลับเหลานั้นต้ังขบวนแห
นําไปฝงในสุสานของกุฎีตนสนรวมกันเร่ือยมา จนเปนภาพเสมือนวา “สุสานกุฎีตนสน” เปน “พื้นที่
รวม” ในวัฒนธรรม “แขกเจาเซ็น” ของตนดวย เชน ในอดีตหากมีผูวายชนมที่เปนขาราชการจะตอง
นําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อแจงขาวการตายและการฝงศพโดยนํามาฝงทีสุ่สานของกฎีุ
ตนสนเสมอ จนดูเปนเร่ืองปกติสําหรับผูคนทั้งฝาย “แขกเจาเซ็น” ในพื้นที่ “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” และ
ตอความรูสึกของ “แขกสุหนี่” ที่กุฎีตนสนแหงนี้ดวยเชนกัน 

 
ขาวฝงศพ 99 

           
          รองอํามาตยตรี ขุนสฤษดิกรณกลวาที (ชวง อากาหย่ี) สักกัดกระทรวงพาณิชยและ
คมนาคม ปวย เปนไข ถึงแกกรรม วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ อายุได ๔๘ ป  รุง
ขึ้นวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ เวลา ๑๐.๐๐ ก.ท. ไดนําศพไปฝงท่ีกุฎีตนสนขาง
วัดโมลีโลก จังหวัดธนบุรี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเจาพนักงานนําเคร่ืองขมาศพไป
พระราชทานยังที่ฝงศพ  พรอมดวยเงิน ๕๐๐ สตางค ผาขาวพับ ๑ 

 
ขาวฝงศพ 100 

 
          รองอํามาตยตรี ขุนสํารวจโทรกิจ (เย้ือน อหมัดจุฬา) นอกประจําการ สังกัดกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม ถึงแกกรรมวันท่ี ๑๑ มิถุนายน  พุทธศักราช ๒๔๗๑ วันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
เจาภาพไดนําศพไปฝงที่กุฎีตนสน ขางวัดโมลีโลก จังหวัดธนบุรี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให

                                                           
99ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 44, 630. 
100ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 45, 961. 
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เจาพนักงานจัดเคร่ืองขมาศพไปพระราชทาน เปนเกียรติยศพรอมดวยเงิน ๕๐๐ สตางค  ผาขาว 
๑ พับ 

 
อิหมามพัฒนา หลังปูเตะ101 อิหมามมัสยิดตนสน หรือกฎีุตนสนที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่

สุสานของมัสยิดแหงนี้อยูถงึ 2 แหง คือ สุสานมัสยิดตนสน และสุสานปลายนาบนถนนอิสรภาพ ที่ 
“แขกเจาเซ็น” ใชสุสานทั้ง 2 แหงนี้ฝงศพรวมกนั ไดกลาวถึงความสัมพันธทีเ่กิดข้ึนมาชานานกับ
การมีศาสนสถานของพีน่อง “แขกเจาเซ็น” อยูในยานเดียวกนั ไดกลาวถงึความสัมพันธที่ไมใช 
“ฉันทเครือญาติ” หากแตเปนเครือญาติกนัในความเปนจริง ตางฝายตางเอ้ืออาทรระหวางกัน ตาง
ฝายตางเคารพซ่ึงกันและกนั แมวาความสัมพันธระหวาง “แขกเจาเซ็น” และ “แขกสุหนี”่ ในชมุชน
แหงนี้จะมีความศรัทธาปลีกยอยที่ตางกนัอยูบาง กห็าไดสําคัญเหนือไปกวาความเปน “ญาติพี่
นอง” รวมศาสนาเดียวกนั 

สําหรับความแตกตางในเร่ืองความศรัทธาระหวางกนัของชนทั้งสองกลุม ทัง้ความเปน 
“แขกเจาเซ็น” ของมุสลิมชีอะห กับ “มุสลิมสุหนี”่ บนพื้นที่สุสานกุฎีตนสนแหงนี้จงึเปนสัญลักษณ
หนึง่ของพื้นที่ไรพรมแดนทางชาติพนัธุระหวางกนัมายาวนาน และยังคงดํารงอยูตลอดมา 

โดยภาพรวมของการนําเสนอในบทที่ 2 นี้ เปนการศึกษาเพื่อทาํความเขาใจใน
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของความเปน “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทย ทัง้นยิามความหมายและ
การรับรูของสังคมไทยตอชนกลุมดังกลาว  อีกทัง้พยายามทําความเขาใจตอมิติของศาสนาอิสลาม
ในความเปน “แขกเจาเซ็น”  และนําเสนอใหเหน็ถงึประวัติความเปนมาของชุมชนแขกกลุมนีท้ั้งใน
ในอดีตและปจจุบัน โดยผูศึกษาไดนาํเสนอผานพืน้ทีท่างวัฒนธรรมที่เรียกวา “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” 
โดยเฉพาะอัตลักษณคําวา “กะดี” ของ “แขกเจาเซ็น” ผานศาสนสถานทัง้ 4 แหง ไดแก กุฎีเจาเซ็น 
หรือกุฎีหลวง  กุฎีเจริญพาศน หรือกุฎีกลาง  กุฎีนอก หรือกุฎีปลายนา และรวมถึงสเุหราผดุงธรรม
อิสลาม ในความแตกตางทัง้ความเปนมาและความหมาย 

เนื้อหาในสวนที่เกีย่วกับบริบทชุมชนของ “แขกเจาเซ็น” ในบทนี้ ผูวิจัยไดพยายามศึกษา
และทําความเขาใจในโครงสรางสังคมผานระบบเครือญาติ ระบบการแตงงาน และวฒันธรรมการ
แตงงานทัง้ในอดีตและปจจุบัน  ความสัมพันธทางสังคมผานความหมายของ “สัปปุรุษ” ตลอดจน
ศึกษาถึงวฒันธรรมประเพณีและวิถีชวีิตรอบปในศาสนาอิสลามทัง้ดานวัฒนธรรมรวม และ
วัฒนธรรมตางที่เปนอัตลักษณของ “แขกเจาเซน็”  อัตลักษณการแตงกายทั้งในอดีตจนปจจุบนั  
และอัตลักษณภาษาเปอรเซียในวฒันธรรม “แขกเจาเซ็น” ทีก่ําลังถกูกลืนกลาย  ทายสุดไดศึกษา

                                                           
101สัมภาษณ  พฒันา  หลังปูเตะ  อิหมามมสัยิดตนสน, 24 กุมภาพันธ 2552. 
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ถึงสถานที ่ ๆ เรียกวา สุสาน หรือ กุโบร ซึ่งเกี่ยวกับความตายในบ้ันปลายชีวิตของมนษุยในพืน้ที่
ของสุสานกุฎีตนสน อันเปนพืน้ที่ไรพรมแดนของ “แขกเจาเซ็น” กับ “แขกสุหนี”่  เนื้อหาจาก
การศึกษามีสวนทําใหเหน็ภาพความเปนตัวตนของชนกลุมนี้ไดชัดเจนยิง่ข้ึน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่ 3 

 
พิธีเจาเซ็น : พิธีกรรมบนความศรัทธาที่แตกตาง 

 
 ศาสนาอิสลามแบงออกเปน 2 นิกายใหญ ๆ  คือ นิกายสุหนี่ และนิกายชีอะห ดังที่ทราบ 
กันมา หากแตความเขาใจของสังคมไทยในความตางระหวางมุสลิมทั้ง 2 กลุมนี้กลับมีอยูอยาง
จํากัด ทั้ง ๆ ที่มุสลิมทั้งสองกลุมตางก็มีประวัติศาสตรรวมกันในศาสนาอิสลาม หากแตเพียงมี
ความเชื่อความศรัทธาในขอปลีกยอยที่แตกตางกันออกไป เชนเดียวกับเร่ืองราวของ “มุสลิมชีอะห” 
ที่สังคมรับรูเร่ืองของมุสลิมกลุมนี้มาต้ังแตสมัยอยุธยา โดยรูจักกันในความเปน “แขกเจาเซ็น” ทั้ง
ยังคุนเคยกับภาพพิธีกรรมของแขกกลุมนี้ใน “พิธีเจาเซ็น” อีกดวย 
 “พิธีเจาเซ็น” เปนพิธีกรรมที่จะจัดข้ึนในทุกปเพื่อรําลึกถึงเหตุการณในประวัติศาสตร
อิสลามตามที่ตนเองเชื่อและศรัทธา โดยนํามาอางอิงกับประวัติศาสตรอิสลามในชวงฮิจเราะฮที ่61 
(ราวป พ.ศ. 1224) เนื้อหาในบทที่ 3 เปนการนําเสนอเพื่อที่จะทําความเขาใจตอพิธีกรรมดังกลาว
ในมิติดานประวัติศาสตรในมุมที่เปนจุดเร่ิมตนของ “พิธีเจาเซ็น” รวมทั้งติดตามลําดับเหตุการณใน
หนาประวัติศาสตร เพื่อความเขาใจในพิธีกรรมดังกลาว 
 
ความศรัทธาของแขกเจาเซ็น : ความเหมือนที่แตกตาง 
 ในขณะที่สังคมไทยรับรูความเปนแขกเจาเซ็นผานอัตลักษณจากพิธีกรรม หากในความ
เขาใจของสังคมมุสลิมดวยกันเองแลว คําดังกลาวกลับเปนชื่อที่คนสวนใหญมีความเขาใจนอย
มาก อีกทั้งแขกกลุมนี้ยังมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมของตนเองอยูไมมากนัก จึงทําใหความเขาใจในคํา
ดังกลาวถูกจํากัดใหอยูในเฉพาะกลุมของผูที่รับรูเร่ืองราวจากพิธีกรรมดังกลาวเทานั้น 
 หากศึกษาตามแนวทางที่เปนความเชื่อความศรัทธาของแขกกลุมนี้ตามที่ปรากฏอยูใน
สังคมไทยจะเห็นไดวาในปจจุบัน แขกเจาเซ็นกลับเปนที่ยอมรับในฐานะของศาสนาอิสลามนิกาย
หนึ่ง คือ มุสลิมนิกายชีอะห ความเขาใจดังกลาวเปนหลักการที่ยอมรับตรงกันสําหรับสังคมมุสลิม
ทั่วโลก โดยมองวามุสลิมกลุมนี้เปนแนวทางหรือนิกายหนึ่งที่มีอยูในสังคมมุสลิม มีความเชื่อความ
ศรัทธาในศาสนารวมกันทวาแตกสาขาออกเปนสํานักคิดหรือที่เรียกวานิกายภายหลังจากที่ทาน
ศาสดามุฮัมหมัดส้ินชีวิตลงแลว  
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 จากเหตุการณในประวัติศาสตรของโลกอิสลามในอดีตกอเกิดเปนทัศนะที่แตกตาง
ระหวางกันอยูไมนอย และเปนสาเหตุที่ถูกนํามากลาวอางกันถึงความตางจากทัศนคติของ
ประชาคมมุสลิมในขณะนั้น ทั้งยังเปนตนทางของการเกิดสํานักคิดหรือนิกายในศาสนาอิสลามใน
ยุคแรก ๆ ที่ศาสนาอิสลามถูกแบงออกเปนสํานักคิดใหญ  2 สํานักคิด คือ นิกายสุหนี่ (Sunni) และ
นิกายชีอะห (Shi’ite)   
 แนวทางทั้งสองตางมีรากเหงาของความเชื่อหรือความศรัทธาที่มาจากพื้นฐานเดียวกัน 
หากแตกตางกันในความศรัทธาที่มีตอบุคคลของแตละฝายที่เกิดข้ึนภายหลังจากที่ศาสดามุฮัม
หมัดส้ินชีวิตลงในปฮิจเราะฮที่ 11 (ราวป พ.ศ. 1176) ของศักราชในศาสนาอิสลาม อันกลายเปน
จุดเร่ิมตนของประเด็นความขัดแยงจากทัศนะที่แตกตางระหวางกัน และแยกตัวออกเปนสํานักคิด
หรือนิกายทั้งสองในเวลาตอมา   
 อยางไรก็ดี  สาเหตุจากทัศนะของกลุมชนทั้งสองที่วางอยูบนรากฐานความคิดเดียวกัน 
จึงยังไมใชความขัดแยงที่ตางกันโดยส้ินเชิง ความเชื่อหรือความศรัทธาของชนทั้งสองกลุมตางก็มี
ทั้งความเหมือน  คลายคลึงกัน และท่ีแตกตางกันอยูหลายประการ โดยเฉพาะทั้งความเหมือนและ
ความแตกตางในหลายมุมที่เกิดข้ึนบนพื้นฐานเดียวกันนี้ อีกทั้งมูลเหตุของความแตกตางระหวาง
กันยังมักถูกนํามาเปนขออางใหเห็นถึง “ความเปนอ่ืน” ระหวางกันและถูกนํามาใชเปนประเด็นของ
ความขัดแยงอยูดวยเชนกัน 
 ดวยเหตุนี้ การทําความเขาใจทั้งจาก ความเหมือน ความแตกตาง และความเปนอ่ืน 
จากความศรัทธาในความเปนมุสลิมของทั้งสองนิกาย จึงเปนส่ิงที่ไมอาจละเลยหรือมองขามไปได 
รวมทั้งยังทําใหเขาใจชนกลุมนี้ไดมากยิ่งข้ึนดวย  
 
ปฐมเหตุของความแตกตาง 
 ศาสนาอิสลามเกิดข้ึนทามกลางวัฒนธรรมของกลุมชนชาวอาหรับบนดินแดนซึ่งพื้นที่
สวนใหญเปนทะเลทราย โดยบุรุษนามวา มุฮัมหมัด มุสตอฟา ผูที่ตอมาอยูในฐานะศาสดา
พยากรณ ผูเผยแผแนวทางของศาสนานี้ ปฐมเหตุของการเร่ิมปศักราชของศาสนาอิสลามที่เรียกวา 
ฮิจเราะฮ ซึ่งหมายถึงการอพยพ หรือปแหงการอพยพ เกิดข้ึนประมาณ ค.ศ. 622 (ราวป พ.ศ. 
1165) มีเหตุสืบเนื่องมาจากที่ทานศาสดามุฮัมหมัดไดรับโองการจากพระผูเปนเจา และไดนําหลัก
ความศรัทธาในเร่ืองพระผูเปนเจาพระองคเดียว (Atheism) มาเผยแผตอบุคคลภายในครอบครัว
เปนเบ้ืองแรก และขยายออกไปสูกลุมชนหมูกวางตอเนื่องเปนเวลาถึง 14 ป  แตกลับไดรับการ
ตอตานจากบุคคลบางกลุมในนครมักกะฮขณะนั้น จึงเปนเหตุใหทานจําเปนตองอพยพล้ีภัยตาม
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พระบัญชาของพระผูเปนเจา โดยทานศาสดาพรอมผูติดตามจํานวนหนึ่งไดล้ีภัยออกจากนคร
เมกกะไปสูนครมะดินะฮ 
 จากเหตุการณการลี้ภัยในคร้ังนั้น กลายมาเปนปเร่ิมตนของศักราชที่ 1 ในศาสนา
อิสลาม ที่เรียกวา ฮิจเราะฮศักราช ในเวลาตอมา 
 ศาสดามุฮัมหมัด ผูที่อยูในฐานะศาสดาพยากรณของศาสนาอิสลาม ไดทําหนาที่เผยแผ
สัจธรรมของศาสนาดวยการประกาศโองการตาง ๆ ตามที่พระผูเปนเจาทรงส่ือสาสนผานมายัง
ทานตอมาจนถึงฮิจเราะฮศักราชที่ 10 (ราวป พ.ศ. 1175) นับเปนชวงสุดทายในชีวิตของทาน โดย
ที่ในปนั้นทานศาสดามุฮัมหมัดไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญในฐานะผูนําดวยตัวของทานเอง 
เหตุการณในปนั้นจึงถูกกลาวถึงในฐานะท่ีเปนการทําฮัจญคร้ังสุดทายในชีวิตของทานศาสดา  ใน
ทัศนะนักประวัติศาสตรมุสลิมตางกลาวถึงการทําฮัจญในคร้ังนั้นของทานวา “ฮัจญแหงการอําลา”1 
ทั้งนี้ดวยเพราะหลังจากเสร็จส้ินพิธีฮัจญในปดังกลาวประมาณสองเดือนเศษ ทานศาสดามุฮัม
หมัดก็ถึงแกอสัญกรรม อันถือเปนการส้ินสุดบทบาทหนาที่ในการเผยแผสัจธรรมของศาสนา
อิสลามในสถานะความเปนศาสดา   
 เหตุการณในหนาประวัติศาสตรอิสลามชวงเวลาดังกลาว จึงถือเปนชวงที่เปนรอยตอ
สําคัญเปนอยางยิ่งของการกําหนดแนวทางหรือทิศทางแกบรรดาศรัทธาชนผูนับถือศาสนาอิสลาม
ทั้งมวล ทั้งที่อยูรวมสมัยกับทานศาสดาในขณะนั้น และบรรดาชาวมุสลิมทั้งมวลในเวลาตอมา วา
ภายหลังจากที่ทานถึงแกอสัญกรรมแลว ทานไดกําหนดทิศทางของสังคมมุสลิมไวหรือไม อยางไร 
รวมถึงผูใด จะเปนผูที่มีบทบาทสูงสุดในฐานะผูนํา ที่สืบทอดบทบาทและหนาที่ที่จะกําหนดทศิทาง
ที่ถูกตองตอจากทานศาสดา 
 ประวัติศาสตรของเหตุการณในชวงเวลานั้น นับแตส้ินสุดพิธีฮัจญแหงการอําลาใน
ฮิจเราะฮนั้น จนกระทั่งถึงวันที่ทานศาสดาถึงแกอสัญกรรม กลายมาเปนประเด็นปญหากอเกิดเปน
ทัศนคติที่แตกตางกันของแนวคิดระหวางกลุมชนสองกลุม ซึ่งเปนที่มาของความแตกตางในเร่ือง
ความศรัทธาระหวางมุสลิมกลุมที่กลาววา เปนผูรักษาแบบฉบับของทานศาสดา หรือ ซุนนะห ที่
ตอมาถูกเรียกวา “นิกายสุหนี่”  กับกลุมที่กลาววาพวกตนไดดําเนินแบบแผนตามคําส่ังเสียที่ทาน
ศาสดากําหนดไวในชวงชีวิตสุดทายของทาน ใหดําเนินแบบแผนตามทานอะลี อิบนิอบีฏอลิบ ผูที่
เปนลูกพี่ลูกนองกับทานศาสดา และท้ังยังเปนบุตรเขยของทานดวย โดยท่ีชนกลุมนี้เรียกกลุมของ
ตนวา กลุมของอะลี หรือชีอะหอะลี ซึ่งในเวลาตอมาถูกเรียกวา “นิกายชีอะห”  

                                                           
1ฮัจญแหงการอําลา : ภาษาอาหรับเรียกวา ฮัจญะตุลวะดาอฺ  
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 กลุมชนทั้งสองตางก็หยิบยกเหตุผลมากลาวอางเพื่อสนับสนุนแนวคิดของกลุมตน และ
คัดคานแนวคิดของฝายตรงขามอยางตอเนื่องนับแตเหตุการณในการประกอบพิธีฮัจญในคร้ังนั้น
เร่ือยมา 
 
 ทัศนะมุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite) 
 การประกอบพิธีฮัจญในปฮิจเราะฮศักราชที่ 10 (ราวป พ.ศ. 1175) ที่กลาววาเปนพิธี
ฮัจญแหงการอําลาของทานศาสดามุฮัมหมัดนั้น เปนโอกาสสําคัญยิ่งที่ทานศาสดาไดอยูทามกลาง
หมูชนผูที่ศรัทธาในแนวทางศาสนาที่ทานนํามาเผยแผ ซึ่งตางก็เดินทางมารวมประกอบพิธีฮัจญใน
ปนั้นอยางหนาแนน  นักประวัติศาสตรอิสลามบันทึกคําเทศนาครั้งประวัติศาสตรของทานศาสดา
ซึ่งกลาวระหวางการบําเพ็ญพิธีฮัจญในคราวนั้น ตรงกับเชาของวันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮฺ2  ณ ทุงอา
เราะฟะฮฺ3 โดยทานศาสดาไดกลาวเทศนาคร้ังประวัติศาสตรนั้น วา 
  
            ...โอ มุสลิม  จงฟงฉันใหดี คร้ังนี้อาจเปนโอกาสสุดทายท่ีฉันจะไดอยูกับพวกเจา และฉันอาจ

ไมมีอายุยืนนานที่จะไดประกอบพิธีฮัจญอีกคร้ังหนึ่ง 
             พระผูเปนเจาทรงเปนเอกะและพระองคทรงปราศจากภาคี จงอยาไดต้ังภาคี ผูใดหรือส่ิงใด

กับพระองค จงเคารพเช่ือฟงพระองค เกรงกลัวพระองค ซื่อสัตยตอพระองคและมีความรักตอ
พระองค จงอยาไดพลาดไปจากนมาซภาคบังคับของพวกเจา จงรักษาเดือนแหงการถือศิลอดไวให
ม่ันคง จงจายซะกาต (ภาษีคนยากจน)อยางสม่ําเสมอ และจงเย่ียมเยียนบานของพระเจาเม่ือใดก็
ตามที่พวกเจามีโอกาส.. ฉันขอเรียกรองมายังพวกเจาทั้งหมด ใหแสดงความเคารพตอ
เกียรติยศ ชีวิต และทรัพยสินของกันและกัน ในทํานองเดียวกันกับท่ีพวกเจาไดแสดงออกซ่ึงความ
เคารพตอความศักด์ิสิทธิ์ย่ิงของวันนี้  บรรดาผูศรัทธาทั้งหมดลวนเปนพี่นองซึ่งกันและกัน ถาหากมี
บางส่ิงที่เปนของผูใดสักคนหน่ึงในหมูพวกเจา มันยอมไมเปนที่อนุมัติสําหรับผูอื่นที่จะเอามันไปโดย
ปราศจากการขออนุญาตจากเจาของ... 

             เจามีสิทธิในเร่ืองเก่ียวกับผูหญิง ฉะน้ัน เจาก็มีหนาท่ีตอพวกนางเชนเดียวกัน จงปฏิบัติตอ
พวกนางดวยความรัก ความกรุณา ความเคารพ และความเอื้ออาทร 

                                                           
2ซุลฮิจญะฮฺ : ชื่อเดือนที่สิบสอง หรือเดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม  
3ทุงอาเราะฟะฮฺ : ทุงโลงขนาดใหญอยูนอกเมืองมักกะฮ สถานที่ดังกลาวเปนที่ซึ่งผูที่ไดไป

ประกอบพิธีฮัจญในแตละปจะตองไปรวมตัวกันอยางพรอมเพรียงเพื่อปฏิบัติข้ันตอนหนึ่งของการ
ทําฮัจญ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

96 

             บรรดาทาสท่ีเจามีเปนเจาของก็ลวนเปนส่ิงถูกสรางของพระเจาเชนกัน จงอยากระทําทารุณ
กรรมตอพวกเขา ถาหากพวกเขาผิดก็จงอภัยใหกับพวกเขา จงใหอาหารแกพวกเขาอยางเดียวกัน
กับที่เจาใชบริโภค และจงใหเส้ือผาพวกเขาสวมใสอยางที่พวกเจาสวมใส 

 สมาชิกแหงครอบครัวของฉัน เปรียบเสมือนดวงดาวประจําขั้วโลก พวกเขาจะนําความจรรโลงใจมา
ใหกับบรรดาผูคนทั้งหมดที่ไดเช่ือฟงพวกเขา และปฏิบัติตามพวกเขา  ฉันไดละท้ิงไวในหมูพวกเจา
คือมรดกที่เปนของคูกัน  นั้นคือ คัมภีรของพระเจา (อัล กุรอาน) และสมาชิกของครอบครัวของฉัน  
ทั้งสองน้ีตางก็มีความสัมพันธตอกันและไมอาจแยกออกจากกันได  ถาหากเจายึดม่ันอยูกับทั้งสอง
นี้แลว เจาก็จะไมมีวันหลงทาง 

           และจงจําไววาฉันเปนศาสนทูตสุดทายของพระเจาที่ถูกสงมายังมวลมนุษย ภายหลังจากฉัน

แลวจะไมมีศาสนาทูตอื่น ๆ หรือศาสนทูตของเจาอีก4 

  

 จากคําเทศนาของทานศาสดาในคราวนั้น แสดงใหบรรดาผูศรัทธาทั้งมวลซ่ึงอยูใน
สถานที่ดังกลาวรับรูไดวา ทานศาสดาไดรูถึงกําหนดอายุขัยของตัวทานเองกอนแลว จึงกลาวคํา
เทศนาในลักษณะคําส่ังที่มีตอบรรดาศรัทธาชนในระหวางประกอบพิธีอันสําคัญนั้น 

 อีกชวงเวลาหนึ่งของเหตุการณสําคัญที่ดําเนินตอเนื่องจากการประกอบพิธีฮัจญคร้ังนั้น
เสร็จส้ินลง และเปนกรณีที่มักถูกหยิบยกข้ึนมาเปนเหตุผลเพ่ือสนับสนุนแนวคิดของกลุมมุสลิม
นิกายชีอะห คือ เหตุการณในวันนั้นตรงกับวันที่ 18 เดือนซุลฮิจญะฮฺ หรือหลังจากคําเทศนาใน
ระหวางพิธีฮัจญในเดือนเดียวกัน หางกันประมาณ 10 วัน ในขณะที่กองคาราวานจากตางเมือง
กําลังจะเดินทางกลับยังบานเมืองของพวกตน เหตุการณดังกลาวถูกบันทึกไววาไดเกิดข้ึน ณ 
สถานที่ ๆ เรียกวา ตําบลเฆาะดีร หรือที่ชาวอาหรับเรียกวา “เฆาะดีร คุม” ตําบลดังกลาวต้ังอยูบน
เสนทางของกองคาราวานที่จะเดินทางกลับระหวางเมืองมักกะฮฺกับเมืองมะดีนะฮ  
 นักประวัติศาสตรบันทึกไววา เม่ือกองคาราวานของทานศาสดาเดินทางกลับจาก
ประกอบพิธีฮัจญมาถึงยังสถานท่ีดังกลาว ทานไดส่ังใหกองคาราวานของผูที่รวมเดินทางจากการ
แสวงบุญเหลานั้นหยุดลงยังตําบลเฆาะดีร ซึ่งตรงกับเวลาเที่ยงวัน เพราะเทวทูตญิบรีล5 ไดนํา
โองการจากพระผูเปนเจาส่ือสาสนมายังทานศาสดา วา 

                                                           
4ซัยยิด อะลี อัสฆอร ริซวี, ชาํระประวัติศาสตรอิสลามและมุสลิม ค.ศ. 570 ถึง 661, แปล

โดย คณะผูแปลของสถาบันสงเสริมการศึกษาและวิจยัเกี่ยวกับอิสลาม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 14 
พับลิเคช่ัน, 2542), 272 - 273. 

5ญิบรีล หรือญิบรออีล คือนามของเทวทูตทีท่ําหนาทีน่าํโองการจากพระผูเปนเจาส่ือสาสน
ตอยังทานศาสดามุฮัมหมัด 
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           “โอ รอสูล6 จงประกาศส่ิงซึ่งไดถูกประทานลงมาแกเจา จากพระผูอภิบาลของเจา และถา

เจาไมปฏิบัติ ก็เสมือนเจาไมไดประกาศสาสนของพระองคทั้งหมด และอัลลอฮฺจะทรงปกปองเจา

ใหพนจากมนุษยผูชั่วราย” (อัลกุรอาน ซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ 5 : 67)7 

 

 เม่ือโองการดังกลาวมาถึงยังทานศาสดามุฮัมหมัด ทานไดใหกองคาราวานหยุดลงทันที 
พรอมกับมีคําส่ังใหบรรดาผูที่เดินทางมารวมพิธีฮัจญกับทานทั้งหมดกลับมารวมกลุมโดยพรอม
เพรียงกัน รวมทั้งใหแจงขาวไปยังกลุมที่เดินทางลวงหนาไปกอนแลวดวย และเมื่อทุกหมูมาถึงโดย
พรอมหนากันแลว ทานจึงไดเร่ิมกลาวเทศนาข้ึนวา 

 
          “โอ ประชาชนทั้งหลาย จงรูเถิดวาญิบรีลไดลงมายังฉันหลายคร้ังหลายคราว 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 อัลลอฮฺไดทรงแตงต้ังอาลีใหเปนอิมามและผูปกครองของ
พวกทานท้ังหลาย จงเช่ือฟงปฏิบัติตามเขาซ่ึงถือเปนพันธะผูกพันที่จําเปน (วาญิบ) เหนือบรรดามุ
ฮาญิรีนทั้งหมด (ผูอพยพ) และแกชาวอันศอร (ผูชวยเหลือ) และแกเขาเหลาน้ันผูปฏิบัติและเช่ือฟง

                                                           
6 รอสูล เปนชื่อตําแหนงของศาสดามุฮัมหมดัในภาษาอาหรับ   
7 ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูนําศาสนา และเฆาะดีร คุม, แปลโดย กรรมการฝาย

ขอเขียน ฝายการแปล และฝายการพิมพ ดารฺ อหฺลิลบัยตฺ (อ.) (กรุงเทพ ฯ : อมรินทรการพิมพ, 
2526), 32. 

8คอลิฟ : คาลิฟะฮ คอลีฟะฮฺ หรือ กาหลิบ (Garlib) ชื่อตําแหนงผูสืบทอดอํานาจหลังจาก
ทานศาสดาถึงแกอสัญกรรมลงดวยวิธีการเลือกต้ัง 

9มูซา : นามศาสดาในศาสนายูดาย ผูที่พระผูเปนเจาทรงสงฮารอตมาเปนผูชวยเหลือ และ
มีสถานะเปนศาสดาเชนเดียวกัน  ศาสดาทั้งสองปรากฏนามอยูในพระคัมภีรอัล-กุรอานดวยนาม 
มูซา และฮารูณ  

10นบี : ตําแหนงศาสนทูตของพระผูเปนเจาทีท่รงประทานมายังมนษุยชาติในแตละยุค
สมัย  
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ตามพวกเขาในดานคุณธรรมความดี และเหนือบรรดาผูอาศัยในเมืองตาง ๆ และท่ีรอนเรอยู เหนือ
พวกอาหรับและพวกไมใชอาหรับ เหนือพวกเสรีชนและพวกทาส เหนือคนหนุมและคนแก เหนือ
ผูใหญและผูนอย เหนือพวกผิวขาวและผิวดํา  คําส่ังของเขาเปนส่ิงที่ตองเชื่อฟงปฏิบัติตาม คําพูด
ของเขาถือเปนพันธะผูกพัน และคําส่ังของเขาเปนส่ิงวาญิบเหนือผูศรัทธาในอัลลอฮฺทุกคน การ
สาปแชงมีแกผูคนผูไมเช่ือฟงเขาและความโปรดปรานก็จะมีแกผูปฏิบัติตามเขา และเขาผูซึ่งเชื่อฟง 

อาลี คือผูศรัทธาที่แทจริง” 11 

          “โอ ประชาชนทั้งหลาย นี้เปนคร้ังสุดทายที่ฉันยืนปรากฏอยูในท่ีชุมนุมนี้ เพราะฉะน้ันทาน
ทั้งหลายจงฟงและเช่ือฟงปฏิบัติตามโดยการยอมจํานนตอคําบัญชาของพระผูอภิบาลของทาน
ทั้งหลาย  แทจริง อัลลอฮฺ พระองคเปนพระผูอภิบาลของทานทั้งหลาย และเปนพระผูเปนเจาองค
เดียว  มุฮัมมัดรอสูลุลลอฮฺ คือ รอสูลของพระองค ภายหลังจากรอสูล เขาผูซึ่งกําลังไดรับการแนะนํา
แกทานทั้งหลายจะเปนผูปกครองทานทั้งหลาย  ฉะนั้น ภายหลังฉัน อาลี คือผูปกครองทานทั้งหลาย 
และเปนอิมามของทานทั้งหลาย  นี้เปนพระบัญชาของอัลลอฮฺ” 

          “แหละแลวภายหลังเขาตําแหนงอิมามัต12จะสืบตอไปยังลูกหลานของฉันซึ่งเกิดจากอาลี

จนกระท่ังถึงวันที่ทานจะไดพบอัลลอฮฺและรอสูลของพระองค” 
          “โอ ประชาชนทั้งหลาย จงพิจารณาอัลกุรอานและความเขาใจโองการตาง ๆ ของมัน จง
ใครครวญโองการที่ชัดแจงของอัลกุรอาน และจงอยาไปยังความคลุมเครือของมัน ขอสาบานดวย
นามของอัลลอฮฺวา ไมมีผูใดจะอธิบายแกทานซึ่งความหมายของอัลกุรอาน คําเตือนของอัลกุรอาน 
และการช้ีแจงเหตุผลที่ถูกตองในความหมายของมันแกทานทั้งหลายได นอกจากบุรุษคนน้ี (อาลี) 
ซึ่งมือของเขาฉันจับไว และผูซึ่งฉันกําลังยกขึ้นโดยการจับแขนทั้งสองของเขามายังตัวฉัน  และฉัน
ขอบอกแกทานท้ังหลายวา อาลีคือผูปกครองแกเขาท้ังมวลผูซึ่งยอมรับฉันวาเปนผูปกครองแกเขา 
และเขาผูนั้นคือ อาลี บุตรของอบูฏอลิบ พี่นองของฉันและเปนวะซี ความรักที่มีแกเขาและการ

ปฏิบัตเช่ือฟงเขาไดถูกกําหนดเปนขอผูกพัน (วาญิบ) โดยอัลลอฮฺผูทรงอํานาจ ผูทรงสูงสง”13 

          “โปรดรูและจดจําไวเถิดวา ผูใดก็ตามที่ฉันเปนนายเหนือเขา อาลีคนน้ีก็คือนายของเขา

ดวย”14 
 
 พรอมกันนั้นทานศาสดาไดกลาวขออํานวยพรจากพระผูเปนเจาแกทานอาลีดวยวา 

                                                           
11ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูนําศาสนาและเฆาะดีร คุม, 33 - 34. 
12อิมามัต : การสืบทอดตําแหนงความเปนผูนําศรัทธาชนของศาสนาอิสลามนกิายชีอะห  
13 เร่ืองเดียวกนั, 34. 
14 เร่ืองเดียวกนั, 35. 
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           “โอ อัลลอฮฺ โปรดเปนเพื่อนแกผูซึ่งเปนเพื่อนของอาลี และโปรดเปนศัตรูแกเขาผูซึ่งต้ังตน
เปนศัตรูตอ อาลี และโปรดชวยเหลือเขาผูซึ่งชวยเหลือ อาลี และโปรดทอดทิ้งเขาผูซึ่งทอดท้ิง 

อาลี”15 

 

 คําเทศนาดังกลาวเปนเสมือนปจฉิมโอวาทคร้ังสําคัญของประวัติศาสตรอิสลามคร้ังหนึ่ง
ที่ทานศาสดามุฮัมหมัดไดกลาวเปนคร้ังสุดทาย ณ ตําบลเฆาะดีร ระหวางการเดินทางกลับหลัง
เสร็จส้ินพิธีฮัจญแลว ดวยการแตงต้ังผูที่จะสืบทอดการนําแกบรรดาผูศรัทธาชนในศาสนาที่ทาน
เปนผูเผยแผ และเมื่อปจฉิมเทศนาส้ินสุดลง นักบันทึกประวัติศาสตรอิสลามไดบันทึกถึงโองการ
จากพระผูเปนเจาที่ส่ือสารลงมายังทานศาสดาในเวลาน้ันวา ทันทีที่การประกาศนี้ไดเสร็จส้ินลง 
โองการสุดทายของอัลกุรอานไดถูกประทานลงมาใหกับทานศาสดามุฮัมหมัด ซึ่งมีความหมายวา  
 
           วันนี้ ขาไดทําใหศาสนาของพวกเจาสมบูรณเพื่อพวกเจาแลว และไดทําใหความโปรด

ปรานของขา สมบูรณเหนือพวกเจา และไดเลือกอิสลามใหเปนศาสนาของพวกเจา (อัล-กุรอาน 
บทที่ 5 โองการท่ี 4)16 

  

 โองการดังกลาวเปนโองการสุดทายที่พระผูเปนเจาทรงส่ือสาสนผานมายังทานศาสดา
มุฮัมหมัดในวันนั้น คือ วันที่ 18 เดือนซุลฮิจญะฮฺ  ฮิจเราะฮศักราชที่ 10 ของปฏิทินอิสลาม ตรงกับ
วันที่ 21 เดือนมีนาคม คริสตศักราชที่ 632 (ราวป พ.ศ. 1175) ณ สถานที่ ๆ เรียกวา เฆาะดีร คุม  
ทันทีที่ทานศาสดาไดประกาศแตงต้ังอาลี บุตรของอบีฏอลิบ ผูที่มีความสัมพันธทางเครือญาติกับ
ทานศาสดา เปนผูนําตอจากทานแลว 

 ในทัศนะของกลุมที่เช่ือถือและปฏิบัติตามคําส่ังที่เกิดข้ึนในวันนั้น ณ สถานที่ดังกลาว 
เห็นวาเหตุการณนี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอหนาประวัติศาสตรในวันเวลาขางหนา อีกทั้งยังมี
ความสมบูรณและชัดเจนอยูในเนื้อหาของเหตุการณในคร้ังนั้น จงึเปนประวัติศาสตรทีถ่กูนาํมาเปน
แบบแผนปฏิบัติในการดําเนินวิถีทางของประชาคมมุสลิมในเวลาตอมาหลังจากที่ทานศาสดาถึง

                                                           
15 ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูนําศาสนาและเฆาะดีร คุม, 35. 
16 ซัยยิด อะลี อัสฆอร ริซวี, ชําระประวัติศาสตรอิสลามและมุสลิม ค.ศ. 570 ถึง 661, แปล

โดย คณะผูแปลสถาบันสงเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 14 
พับลิเคช่ัน, 2542), 278. 
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แกอสัญกรรมลง โดยเฉพาะกลุมชนผูศรัทธาที่เรียกตนเองวา “ผูปฏิบัติตามอะลี” หรือ “ชีอะหอะลี” 
ซึ่งก็คือกลุมมุสลิมนิกายชีอะห  
 อนึ่ง นับจากเหตุการณการแตงต้ังผูสืบทอดความเปนผูนําประชาคมมุสลิมตอจากทาน
ศาสดาทามกลางหมูชนจํานวนเรือนแสนนั้นไดเสร็จส้ินลงในวันที่ 18 เดือนซุลฮิจญะฮฺ จนกระทั่ง
ถึงวันจันทรที่ 28 เดือนซอฟร17 ฮิจเราะฮที่ 11 (ราวป พ.ศ. 1176) ซึ่งทานศาสดาไดถึงแก
อสัญกรรม รวมอายุของทาน 63 ป และทําการเผยแผสัจธรรมอิสลามอยูถึง 23 ปเต็ม   
 ชวงเวลาเพียงสองเดือนเศษระหวางเหตุการณสําคัญนั้น เปนเสมือนหัวเล้ียวหัวตอของ
หนาประวัติศาสตรอิสลาม ที่เปนชวงของการชวงชิงจังหวะและโอกาสเพ่ือใหไดมาซ่ึงอํานาจและ
การเปนผูนําการปกครองประชาคมมุสลิมสืบตอมา เมื่อถึงเวลาที่ทานศาสดาถึงแกอสัญกรรมลง  
 ความพยายามเพื่อปองกันมิใหเกิดสภาวะการชวงชิง หรือความขัดแยงระหวางกันจาก
เงื่อนไขที่ทานศาสดาไดกําหนดและปฏิบัติเปนแบบแผนไวแลว ทานศาสดาพยายามที่จะใหมีการ
บันทึกในรูปแบบของพินัยกรรมที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเปนหลักฐานสําคัญในขณะที่มี
อาการปวยและบรรดาผูนําเผาตาง ๆ ไดเขามาเยี่ยมทาน  หนังสือ มุฮัมมัด (ศ.) รัศมีนิรันดร เลม 2 
บันทึกเหตุการณประวัติศาสตรในชวงนั้นไววา 

 

           ดวยเหตุนี้เอง วันหนึ่งเม่ือบรรดาผูนําเผาตาง ๆ ของกุเรช18ไดมาเย่ียมอาการปวยของทาน 

ทานนั่งกมหนาครุนคิดอยูสักพักหนึ่ง หลังจากนั้นทานไดจองมองไปยังพวกเขาและส่ังวา จงนํา
ปากกาและกระดาษมาใหฉัน ฉันจะบันทึกส่ิงสําคัญบางอยางแกพวกทานซ่ึงจะไมทําใหพวกทาน
หลงทางภายหลัง  ในเวลาน้ัน อุมัร อิบนิ เคาะฏ็อบ คอลีฟะฮฺที่สอง ไดทําลายความเงียบของท่ี
ประชุมพรอมกับกลาววา อาการไขขึ้นสูงไดทําใหทานศาสดาเพอไปเสียแลว  พวกทานมีอัล-กุรอาน 

ซึ่งอัล-กุรอานอยางเดียวในหมูพวกเราก็เพียงพอแลว19  

  

 เหตุการณคร้ังนั้นนํามาซ่ึงการโตเถียงระหวางกันถึงส่ิงที่ควรจะกระทําตามคําส่ังของ
ทานศาสดาหรือไม จนเกิดเสียงดังข้ึน ทําใหทานศาสดาเสียใจตอส่ิงที่เกิดข้ึนและโกรธมาก จึงให

                                                           
17ซอฟร : ชื่อเดือนที่สองในปฏิทินอิสลาม  
18กุเรช : ชื่อเผาชนชาวอาหรับกลุมเดียวกับทานศาสดามฮุัมหมัด 
19อัลลามะฮฺ ญะอฺฟร ซุบฮานี, มุฮัมมัด (ศ.) รัศมีนิรันดร เลมที่ 2, แปลโดย เชคซัยนุลอาบิ

ดีน ฟนด้ี และคนอ่ืน ๆ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ อัล-ฮุดา อินเตอรเนช่ันแนล, 2549), 230-231. 
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พวกเขาออกจากบานของทาน และทําใหความพยายามที่จะบันทึกคําส่ังเสียในรูปแบบพินัยกรรม
ในคร้ังนั้นประสบกับความลมเหลว  
 และจากการที่ทานศาสดาไมไดบันทึกคําส่ังเสียในคร้ังนั้น ไดถูกนํามาวิเคราะหในเวลา
ตอมาวา ส่ิงสําคัญใดที่ทานศาสดาประสงคจะบันทึกเพื่อไมทําใหกลุมชนเหลานั้นหลงทางใน
ภายหลัง โดยที่นักประวัติศาสตรอิสลามไดวิเคราะหถึงคํากลาวของทานศาสดาท่ีเรียกวา ฮะดีษ20

ซะเกาะลัยนฺ ที่ทานศาสดาไดกลาวไวในชวงสุดทายของชีวิตทาน ซึ่งพองกับคําส่ังเสียของทานวา 

 
           “ฉันไดทิ้งของสองส่ิงซึ่งมีน้ําหนักไวแกพวกทานทั้งหลาย ส่ิงหนึ่งคือคัมภีรของอัลลอฮฺ และอีก

ส่ิงหนึ่งคืออะหฺลุลบัยตฺ (ครอบครัว) ของฉัน ถาพวกทานยึดม่ันในสองส่ิงนี้ และปฏิบัติตามเช่ือฟงทั้ง
สองน้ีตลอดไปและไมละทิ้งทั้งสองน้ี พวกทานจะไมหลงทางเลย  สองส่ิงนี้จะไมถูกแยกจากกัน
จนกวาทั้งสองน้ีจะมาถึงฉันท่ี ฮัวซุลเกาษัร (ที่พิทักษไวแหงสวนสวรรค)”21 

 

 จากเหตุการณในประวัติศาสตรชวงสุดทายของชีวิตทานศาสดา นับแตคําเทศนาใน
ระหวางการประกอบพิธีฮัจญที่เรียกวา ฮัจญแหงการอําลา คําประกาศการแตงต้ังผูสืบทอดความ
เปนผูนําตอจากทาน (ที่ตําบลเฆาะดีร หรือ เฆาะดีร คุม) รวมถึงคํากลาวของทานศาสดาที่เรียกวา 
ฮะดีษซะเกาะลัยนฺ เปนเหตุผลในการสนับสนุนแบบแผนการปฏิบัติหลังทานศาสดาถึงแก
อสัญกรรมของกลุมที่เรียกวา ชีอะหอะลี หรือกลุมที่ปฏิบัติตามทานอะลี ซึ่งตอมาถูกจําแนก
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

                                                           
20ฮะดีษ : คํากลาวของทานศาสดามุฮัมหมัดในวาระตาง ๆ ที่ไดรับการตรวจสอบแลววา

เปนความจริง 
21ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูนําศาสนา และเฆาะดีร คุม, 54. 
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บริสุทธิ์และปราศจากบาป”22 รวมถึงฮะดีษหรือคําที่ทานศาสดาไดเคยกลาวแก ฮูเซน หลานชาย
ของทานผูเปนบุตรของอะลีกับฟาฏิมะฮ ผูเปนบุตรี วา 

 
          “เธอเปนอิมาม  ลูกของอิมาม  นองชายของอิมาม  เธอเปนขอพิสูจนของอัลลอฮฺ  ลูกของ
ขอพิสูจนของอัลลอฮฺ  นองชายของขอพิสูจนของอัลลอฮฺ  และเธอเปนบิดาของขอพิสูจน

ของอัลลอฮฺทั้งเกาคน  ที่เกาของบุคคลเหลานี้จะเปน  มะหฺดี”23 

 
  

 “สิบสองอิหมามผูบริสุทธิ์” ของมุสลิมนิกายชีอะห (Shi’ite) 
 โองการที่ 23 จากพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ในซูเราะฮอัชชูรอ กลาวย้ําใหทานศาสดา
มุฮัมหมัด ประกาศเผยแผและใหบรรดามุสลิมทั้งปวงตระหนักถึงความสําคัญของวงศเครือญาติที่
ใกลชิดของทานศาสดา 

 
           “จงกลาวเถิด  (มุฮัมมัดตอมุสลิมทั้งหลายวา) ฉันไมขอคาตอบแทนใด ๆ เพ่ือการประกาศ

อิสลามน้ียกเวนใหแสดงความรักตอญาติสนิทของฉัน”  
      บทอัชชูรอ โองการท่ี  2324 
 

 ความหมายวงศเครือญาติตามโองการดังกลาว คือ ทานอาลี ทานหญิงฟาฎิมะฮ ทาน
ฮะซัน และทานฮูเซน รวมถึงทายาทที่สืบตอมาในวงศวานของทานศาสดามุฮัมหมัด ซึ่งสืบทอด
ความเปนอิหมามผูนําตอลงมาทั้งส้ินจํานวน 12 ทาน โดยเร่ิมตนที่การประกาศแตงต้ังทานอาลี
เปนอิหมามทานแรกในการนําประชาชาติอิสลามหลังจากทานศาสดามุฮัมหมัดจบชีวิตลง 

 แบบแผนการปฏิบัติตนตามครรลองที่สืบทอดโดยทานอะลีในฐานะผูไดรับการแตงต้ัง
จากทานศาสดาใหทําหนาที่เปนผูนําประชาคมมุสลิมตอจากทาน หลังจากที่ทานศาสดาถึงแก
อสัญกรรมแลว ทานอะลีอยูในสถานะอิหมามทานแรกของแนวทางนี้  รวมทั้งศรัทธาวาหลังจาก
ทานศาสดาแลวจะมีผูดํารงตําแหนงอิหมามตอจากทาน คือ ทานอะลี และสืบทอดตําแหนงนี้ตอ

                                                           
22เร่ืองเดียวกัน, 58. 
23เร่ืองเดียวกัน, 59. 
24เชค อับดุลญะวาด  สวางวรรณ, อาชูรอจากอัลกุรอานและฮะดีษ (กรุงเทพฯ : สมาคม

นักเรียนเกาไทย-อิหราน, 2551), 16. 
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มาถึง 12 ทาน ซึ่งบรรดาอิหมามเหลานั้นลวนไดรับการแตงต้ังจากพระผูเปนเจาสืบตอกันลงมา อัน
เปนที่มาของช่ือนิกาย “ชีอะหอิษนาอะชะรียะฮ” ที่หมายถึง ชีอะหสิบสอง หรือกลุมที่มีความ
ศรัทธาในเร่ืองอิหมาม 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 คนลวนสืบเช้ือสายตอเนื่องกันลงมาเปนลําดับช้ัน ทั้งหมดลวนเปนวงศ
วานของทานศาสดาทั้งส้ิน มุสลิมนิกายชีอะหมีความศรัทธาในเร่ืองการยังคงมชีวีติอยูของ 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 

                                                           
25อาบู อาดิล ชะรีฟ อัล ฮาดีย, การกําเนิดสํานักคิดตาง ๆ ในอิสลาม (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพ 14 พับลิเคช่ัน, 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
คร้ังสําคัญ ดวยตองเผชิญกับทาทายในการเลือกดํารงรักษาวิถีทางแหงอิสลามท่ีวงศวานของทาน
รักษาสืบมา อันหมายถึงการคงอยูของแนวทางแหงสัจธรรมของศาสนาอิสลาม รวมถึงการ
ตัดสินใจคร้ังสําคัญในชีวิตของทาน ระหวางการเลือกมีชีวิตอยูหรือความตาย การตัดสินใจระหวาง
สัจธรรมกับอธรรม ฯลฯ เปนเงื่อนไขที่กําหนดใหบั้นปลายชีวิตของทานตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง 
โดยทานตัดสินใจเลือกขางความตาย เพื่อแลกเปล่ียนกับการรักษาสัจธรรม พรอมกันนั้นทานไดนํา
ชีวิตของวงศวานอีกจํานวนหนึ่งเขาแลก จนเกิดเปนโศกนาฏกรรมคร้ังสําคัญในหนาประวัติศาสตร
อิสลาม  
 เหตุการณดังกลาวเกิดข้ึน ณ สถานที่ ๆ ถูกเรียกวา แผนดินกัรบาลา28 อันเปนที่มาของ
เร่ืองราวหรือฉากแหงพิธีกรรมที่ถูกเรียกวา พิธีมะหะหรํ่า29  หรือพิธีอาชูรอ30  ที่ผูคนในเมืองไทย
เรียกขานพิธีนี้วา พิธีเจาเซ็น  

                                                           
26อะอฺลุลบัยตฺ : ความเปนวงศวานเครือญาติของทานศาสดามุฮัมหมัดในภาษาอาหรับ 
27ซัยนุลอิสลาม, “สิทธิและสถานภาพของอะฮฺลัลบัยตฺ(อ.),” อัลอิตเราะฮ ฺ 1,1 (ตุลาคม-

ธันวาคม 2551) : 30. 
28แผนดินกัรบะลาอ : ปจจุบนัคือเมืองกัรบาลา ต้ังอยูในประเทศอิรัค  
29มะหะหรํ่า หรือ มุฮัรรอม : ชื่อเดือนแรกของปฏิทินอิสลาม เปนเวลาของการจัดการรําลึก

ถึงเหตุการณโศกนาฏกรรมในทุกป 
30อาชูรอ : ลําดับที่สิบในภาษาอาหรับ หมายถงึ วันทีสิ่บของเดือนมะหะหรํ่าซ่ึงอิหมามฮู

เซนถกูสังหารพรอมวงศวานของทาน  
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 เห็นไดวาความหมายของคําวา อิหมาม ที่หมายถึง ผูนํา หรือ อิมามัต คือ สถานภาพ
ความเปนผูนํา ในทัศนะของมุสลิมนิกายชีอะห มีนัยที่ลึกซ้ึงกวาความหมายตามตัวอักษรที่
หมายถึงผูนําโดยทั่วไป หากแต อิหมาม หรือ อิมามัต ตามความศรัทธาของชนกลุมนี้นอกจากจะ
หมายถึงสถานะความเปนผูนําของประชาคมมุสลิมแลว ยังหมายถึงกลุมชนในครอบครัวเครือญาติ
ของทานศาสดา กลุมผูสืบสายโลหิตของทานศาสดา  กลุมผูที่ไดรับการปกปองจากพระผูเปนเจา
ใหพนจากมลทินทั้งมวล  กลุมชนผูซึ่งพระผูเปนเจาทรงประสงคใหเปนแบบอยางในการดําเนนิชวีติ 
และกลุมชนที่พระผูเปนเจาประสงคใหเปนผูนําเปนการเฉพาะ   
 

 ทัศนะมุสลิมนิกายสุหนี่ (Sunni) 
 ประวัติศาสตรอิสลามในชวงเวลาที่ทานศาสดามุฮัมหมัดไดเดินทางไปรวมประกอบพิธี
ฮัจญคร้ังสุดทายเสร็จส้ินลงเมื่อฮิจเราะฮศักราชที่ 10 (ราวป พ.ศ. 1175) จนกระทั่งทานถึงแก
อสัญกรรมในวันที่ 12 เดือนรอบิอุลเอาวัล ฮิจเราะฮศักราชที่ 1131 (ราวป พ.ศ. 1176) เหตุการณ
จากหนาประวัติศาสตรในชวงเวลานั้น 

 ทัศนะของมุสลิมฝายนิกายสุหนี่ (Sunni) มีความเช่ือวา ทานศาสดามุฮัมหมัดไมได
กําหนด หรือแตงต้ังบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนการเฉพาะ เพื่อเปนผูสืบทอดบทบาทในการชี้นํา
ประชาคมของทาน หากแตปลอยใหเปนหนาที่ของประชาคมมุสลิมในวันเวลาที่ทานไมไดอยูรวม
ดวย เปนผูกําหนดรูปแบบการสรรหาผูปกครองกันเอง รวมถึงวิธีการที่จะไดมาซ่ึงผูปกครอง ทาน
ศาสดาก็ไมไดกําหนดกฎเกณฑใด ๆ ไวเปนการเฉพาะ เชน ในเร่ืองของคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
มาเปนผูนํา กระบวนการและวิธีการที่จะเลือกสรรบุคคลนั้น ๆ  มุสลิมฝายสุหนี่มีความเชื่อวา
ทั้งหมดเปนเสมือนพื้นที่วางที่ทานศาสดาเปดไว โดยปราศจากการกําหนดหรือการชี้นําใด ๆ และ
ทายที่สุดสภาวะอันเหมือนสูญญากาศของอํานาจปกครองก็เกิดข้ึนในทันทีที่ทานถึงแกอสัญกรรม 

 ตําแหนงของผูปกครองตามรูปแบบที่เกิดข้ึนจากทัศนะของมุสลิมฝายนิกายสุหนี่ 
(Sunni) เรียกผูสืบทอดตําแหนงของทานศาสดาวา  “คอลีฟะฮ” โดยไดกําหนดเปนหลักการไว 4 
แบบดวยกัน ซึ่งรูปแบบของหลักการทั้ง 4 เปนเงื่อนไขที่เกิดข้ึนภายหลังจากสถานการณของ
ประวัติศาสตรนั้นไดผานไปแลว เชน 

 1. พิจารณาจากความคิดเห็นที่เปนเอกฉันทของกลุมผูมีอํานาจและตําแหนงที่เกี่ยวของ 

 2. การแตงต้ังใหเขาสูอํานาจโดยคอลีฟะฮคนกอน 

                                                           
31ฝายนกิายชีอะหมทีัศนะที่ตางกนัโดยเช่ือวาทานศาสดามุฮัมหมัดถึงแกอสัญกรรมใน

วันที่ 28 เดือนซอฟร  ฮิจเราะฮศักราชที่ 11 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

106 

 3. ต้ังกลุมคนในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือก 

 4. อํานาจหรือบารมีที่เกิดจากผูที่มีกองกําลังที่เหนือกวาผูอ่ืนเปนสําคัญ 

 จากหลักการทั้ง 4 ประการดังที่กลาวมา ฝายนิกายสุหนี่เห็นวา หลักการดังกลาวเปน
แนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและมีความชอบธรรม หากทวาหลักการนั้นลวนมีความแตกตางในเนื้อหา 
วิธีการปฏิบัติ และกระบวนการที่มาของหลักการ อีกทั้งเงื่อนไขยังปราศจากมิติความสัมพันธตอ
พระคัมภีรอัลกุรอาน และกับวจนะหรือฮะดิษของทานศาสดาแตประการใด   
 ดวยเหตุนี้ จึงทําใหการไดมาซึ่งผูปกครองหรือคอลีฟะฮ ตามนัยความเปนผูนําของ
มุสลิมฝายสุหนี่จากลําดับที่เกิดข้ึน จึงเกิดจากหลักเกณฑและสถานการณที่แตกตางกันออกไป  
พิจารณาจากความเปนผูปกครองใน คอลีฟะฮที่ 1  คือ ทานอบูบักร ผูเปนคอลีฟะฮแรกที่สืบทอด
ตําแหนงการนําประชาคมอิสลามในนครมะดินะฮหลังจากทานศาสดา  ทานอบูบักรไดรับตําแหนง
คอลีฟะฮมาดวยการเลือกต้ังโดยเสียงสวนใหญของผูที่รวมประชุมที่ซะกีฟะฮ32 ในวันเดียวกับที่
ทานศาสดาเสียชีวิต  
 ขณะที่ทานอุมัร บิน คอฏฏอบ ผูซึ่งเขามาดํารงตําแหนงเปนคอลีฟะฮที่ 2 ตอจากทา
นอบูบักร กลับเขาสูสถานะของคอลีฟะฮที่ 2 ดวยวิธีการแตงต้ัง และผูที่แตงต้ังทานอุมัร บิน คอฏฏ
อบ เปนคอลีฟะฮที่ 2 ตอมาก็คือ ทานอบู บักร นั่นเอง 

 สถานภาพของอุมัร บิน คอฏฏอบ ผูเปนคอลีฟะฮที่ 2 จบลงจากการถูกลอบสังหาร
หลังจากที่ปกครองอยูประมาณ 10 ป กอนการจบชีวิตลง อุมัร บิน คอฏฏอบ ทานไดกําหนด
รูปแบบใหมของการสรรหาผูที่จะมาเปนคอลีฟะฮที่ 3 ตอจากตน โดยทานไดแตงต้ังบุคคลข้ึนมา
คณะหนึ่งจํานวน 6 คนในรูปแบบคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดนั้นไดเลือกทานอุศมาน 
ข้ึนมาเปนคอลีฟะฮที่ 3 ตามเจตนารมณของทานอุมัน บิน คอฏฏอบ นั่นเอง 

 หลังจากที่ อุศมาน ผูเปนคอลีฟะฮที่ 3 ไดปกครองมานครมะดีนะฮมาระยะหนึ่ง มีเหตุ
ใหตองจบชีวิตลงอยางกะทันหัน เพราะถูกลอบสังหาร  ทานอุศมานสิ้นชีวิตลงโดยไมมีโอกาสที่จะ
กําหนดใหผูใดข้ึนมาเปนคอลีฟะฮสืบตอจากทาน 

 ชวงที่คอลีฟะฮที่ 3 ถูกสังหาร เปนชวงเวลาที่สถานะของผูปกครองในตําแหนงคอลีฟะฮ
วางลง มุสลิมสวนใหญจึงกลับมาใชรูปแบบการเลือกต้ังอีกคร้ังหนึ่ง โดยที่ชาวมุฮาญิรีน และชาว

                                                           
32สะกีฟะฮ  คือสถานที่ชุมนุมของกลุมบุคคลจากเผาตาง ๆ ในวันที่ทานศาสดามุฮัมหมัด

ถึงอสัญกรรม สถานที่ดังกลาวเปนบานลับซึ่งพวกอาหรับเคยใชเปนที่ประชุมในการทํากิจกรรม
บางอยางที่ชั่วราย   (ซัยยิด ซาอิด อัคตารฺ : 64) 
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อันศอรในนครมะดีนะฮตัดสินใจเลือกทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ ข้ึนเปนคอลีฟะฮที่ 4 ซึ่งทานอะลี 
อิบนิ อบีฏอลิบ ทานนี้ เปนบุคคลเดียวกับผูที่ดํารงตําแหนงอิหมามทานแรกตามความศรัทธาของ
มุสลิมนิกายชีอะหที่กลาวมาในตอนตน  สภาพสังคมมุสลิมในนครมะดีนะฮในขณะนั้นกําหนดให
ทานจําตองรับตําแหนงคอลีฟะฮโดยไมมีทางเลือกอ่ืนใด นักประวัติศาสตรไดวิเคราะหเหตุการณ
แวดลอมในชวงเวลาที่ทานอะลี เปนคอลีฟะฮที่ 4 วา 

 
          ...ระหวางชวง 25 ป ที่ไดผานไปต้ังแตทานรอสูลุลลอฮฺไดส้ินชีวิตไปแลว ทรรศนะของ
บรรดามุสลิมไดเปล่ียนไปอยางกวางขวาง ซึ่งในสมัยของทานคอลีฟะฮอาลีไดจัดการปกครองโดย
ใชอํานาจสรางความเปนธรรมและความเสมอภาค พยายามใหใกลเคียงสมัยการปกครองของ
ทานรอสูลุลลอฮฺ พวกอาหรับหลายคนที่เปนผูมีบทบาทอยูในขณะน้ันรูสึกไมพอใจการปกครอง
ของทานอาลี พวกอาหรับเหลานั้นทนตอสภาพเชนนั้นไมได เพราะเขาไมคาดคิดวาตัวเขาจะไดรับ

การปฏิบัติใหเทาเทียมกับมุสลิมที่ไมใชอาหรับ33 

  

 สภาพของสังคมมุสลิมในชวงที่ทานอะลีข้ึนเปนคาลิฟะฮที่ 4 เปนเวลาที่สังคมมุสลิมใน
นครมะดินะฮปราศจากความมั่นคง กระทั่งมีกบฏข้ึนเปนคร้ังแรกในสมัยนี้ พรอมกับการกาวเขามา
มีบทบาทของของมุอาวียะฮ ผูที่มากอํานาจและมีกองกําลังเหนือกวาทานอะลี จนกระทั่งเมื่อ
ทานอะลีถูกลอบทํารายในคํ่าคืนหนึ่งในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮศักราชท่ี 40 (ราวป พ.ศ. 1204) 
เปนเหตุใหทานจบชีวิตลงในสองวันตอมา คือ วันที่ 21 เดือนรอมฎอนนั้นเอง มีผลใหความเปนคอ
ลีฟะฮของทานส้ินสุดลง พรอมกับการกาวข้ึนมาสูตําแหนงคอลีฟะฮที่ 5 ของมุอาวียะฮ ผูซึ่งมีกอง
กําลังที่เหนือกวาเขายึดครองอํานาจรัฐอิสลามในนครมะดินะฮขณะนั้นไดสําเร็จ 

 การศึกษาในเร่ืองสถานภาพการเขาสูอํานาจในตําแหนงคอลีฟะฮของผูนําประชาคมใน
ฝายสุหนี่ (Sunni) มีประเด็นที่เปนขอถกเถียงซึ่งเกี่ยวของกับบริบททางประวัติศาสตรอีกหลายดาน 
ซึ่งสําหรับผูที่ใหความสนใจศึกษาจําเปนจะตองศึกษาในรายละเอียดอยางรอบดาน แตหาก
พิจารณาเพื่อเปรียบเทียบในดานทัศนะที่แตกตางระหวางแนวคิดของกลุมมุสลิมนิกายสุหนี่ 
(Sunni) กับแนวคิดของมุสลิมกลุมนิกายชีอะห (Shi’ite) จากมุมมองประวัติศาสตรในชวงที่ทาน
ศาสดามุฮัมหมัดถึงแกอสัญกรรม จะเห็นไดวาสภาวะความเปนผูนําประชาคมระหวางตําแหนง
อิหมามกับตําแหนงคอลิฟะห มีฐานความคิดที่แตกตางกัน และเปนขอถกเถียงระหวางกลุมแนวคิด
ทั้งสองวา ทานศาสดากําหนดเงื่อนไขหรือบุคคลใดไวหรือไม ขณะที่ฝายหน่ึงเช่ือวาทานศาสดาได

                                                           
33 ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูนําศาสนา และเฆาะดีร คุม, 85-86. 
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ปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวเปนที่ชัดเจนกอนจะถึงวาระสุดทายของชีวิตทาน ที่อีกฝายหนึ่งกลับเชื่อวา 
ส่ิงเหลานี้ไมไดมีขอกําหนดไวแตประการใดในสมัยทานศาสดา หากแตใหสังคมมุสลิมรวมกัน
กําหนดแบบแผนตาง ๆ ข้ึนมาภายหลัง   
 สถานภาพของทั้งอิหมามตามความศรัทธาของฝายชีอะห กับคอลีฟะฮตามความศรทัธา
ของฝายสุหนี่ มีความแตกตางกันอยูหลายประเด็น ที่ผูที่เปนอิหมามในฝายนิกายชีอะห เปนกลุม
บุคคลที่อยูในฐานะอิหมามผูบริสุทธิ์ หมายถึงบุคคลท่ีมาจากครอบครัวเครือญาติของทานศาสดา 
ตลอดจนมีความสัมพันธทางสายเลือดกับทานศาสดาโดยตรง  ดวยเหตุนี้คําวา “อิหมาม” จึงไมได
มีความหมายเพียงตามหลักภาษาที่หมายถึง การนํา หรือผูนําเทานั้น  หากแตยังหมายถึง การ
บังคับบัญชาสูงสุดของมวลมุสลิม ทั้งในดานศาสนาและกิจการสังคม การปกครองทัง้หมดในฐานะ
ผูสืบตอจากทานศาสดารอสูลุลลอฮ34   
 อิหมาม ในทัศนะของฝายชีอะห คือบุคคลที่ถูกคัดสรรและประกาศแตงต้ังโดยทาน
ศาสดาขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูตามพระประสงคของพระผูเปนเจา และสืบทอดตอลงมายังกลุม
บุคคลเดียวกันตามพระประสงคของพระผูเปนเจาเชนกัน 

 ผูที่สืบทอดตอกันลงมามีจํานวนทั้งหมด 12 ทาน อันเปนที่มาของคําวา “ชีอะหอิษนาอะ
ชะรียะฮ” หรือ “ชีอะหสิบสอง” 

 ขณะที่ความหมายของคําวา “คอลีฟะฮ” นั้น หมายถึง ผูสืบตอ ทั้งเงื่อนไขการเขาสู
ตําแหนงความเปนคอลีฟะหภายหลังจากทานศาสดาแลว ยังเปนขอกําหนดที่เกิดข้ึนภายหลังสมัย
ของทานศาสดา ดังจะเห็นไดวาสถานะของการเปนคอลีฟะฮที่สืบตอมา ถูกผลัดเปล่ียนทั้งตัว
บุคคล กระบวนการ รวมถึงวิธีการเขาสูอํานาจในตําแหนงดังกลาว จึงเปนปญหาในหมูพี่นอง
มุสลิมฝายนิกายสุหนี่ที่กําหนดใหคอลีฟะฮที่ สืบตอมาจากทานศาสดาเพียง  4 ทาน  อัน
ประกอบดวย ทานอบูบักร  ทานอุมัร บินคอฏฏอบ  ทานอุศมาน และทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ 
เทานั้น ที่ไดรับการยอมรับในหมูมุสลิมฝายสุหนี่วาเปน “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” พรอมกับปฏิเสธตอ
คอลีฟะฮในยุคสมัยหลังที่เกิดข้ึนหลังจากที่ทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ จบชีวิตลงจากการถูกลอบ
สังหาร และมุอาวียะฮกาวข้ึนสูตําแหนงคอลีฟะฮที่ 5 เปนตนไป  
 

          การที่มุอาวียะฮ (ป ค.ศ. 661-80) ขึ้นสูอํานาจ มักถือกันวาเปนการส้ินสุดของขั้นตอนหน่ึง
และเปนการเร่ิมตนของอีกขั้นตอนหนึ่ง เคาะลีฟะฮส่ีทานแรกจากอบูบักรถึงทานอะลี เปนท่ีรูจัก
แกชาวมุสลิมสวนใหญวาเปน รอชิดูน (Rashidun) คือ “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” หรือ “ผูที่ไดรับการ

                                                           
34ซัยยิด ซาอีด อัคตารฺ ริซวี, อิมามผูนําศาสนา และเฆาะดีร คุม, 1. 
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นําทางอยางถูกตอง” สวนเคาะลีฟะฮทานหลัง ๆ กลับถูกมองในดานที่แตกตางกันออกไป  

ประการแรกนับแตนี้ไป เคาะลีฟะฮ ไดกลายเปนตําแหนงที่สืบทอดโดยทายาท...35 

 

 จะเห็นไดวาปญหาสําคัญที่เปนที่มาของทัศนคติที่แตกตางระหวางกันของมุสลิมฝาย
นิกายสุหนี่กับมุสลิมฝายนิกายชีอะห ก็คือมุมมองที่แตกตางกันในเร่ืองเกี่ยวกับตําแหนงของผูที่จะ
สืบทอดตอจากทานศาสดา เปนจุดเร่ิมตนและกอตัวเปนปญหาแกประชาคมมุสลิมในระยะเวลา
ตอมา 

 

 “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” ฝายสุหนี่ (Sunni) 
 ทัศนะจากมุสลิมฝายนิกายสุหนี่ตางยอมรับบุคคลท่ีไดเขามาดํารงตําแหนงคอลีฟะฮใน
ฐานะผูปกครองรัฐอิสลามตอจากทานศาสดาที่เกิดข้ึนเพียงเฉพาะลําดับคอลีฟะฮที่ไดรับการยก
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 แมทัศนะของมุสลิมทั้งสองกลุมจะมีความแตกตางกันอยูในเร่ือง
ของผูที่ดํารงตําแหนงตอจากศาสดามุฮัมหมัดดังที่กลาวมา แตผูที่ดํารงตําแหนงคอลีฟะฮที่ 4 จาก
กลุม “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” ของทางฝายสุหนี่ไดรับการยอมรับก็คือ ทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ ซึ่ง
เปนบุคคลคนเดียวกันกับอิหมามทานแรกของนิกายชีอะห 
 

รอยตอประวัติศาสตรที่ถูกลืมของมุสลิมนิกายชีอะห 
 การเปนผูนําอันดับที่ 4 ของทานอะลีในตําแหนงคอลีฟะฮนี้ เปนชวงเวลาที่ไมยาวนาน
มากนัก  ในชวงเวลาที่ทานอยูในตําแหนงคอลีฟะฮที่ 4 ทําใหทานสามารถจะนํารูปแบบการ
ปกครองตามแนวทางของทานศาสดามุฮัมหมัดกลับมาใชอีกคร้ังหนึ่ง รวมถึงการปรับเปล่ียนปฏิรูป
ระบบเดิมที่ดําเนินมายาวนานนับแตทานศาสดาถึงแกอสัญกรรม  

                                                           
35อัลเบิรต ฮูราน,ี ประวัติศาสตรของชนชาติอาหรับ, แปลโดย จรัญ  มะลูลีม (กรุงเทพฯ : 

โครงการตํารา และส่ิงพิมพ 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) และส้ินชีวิตลงในสอง
วันตอมา คือวันที่ 21 เดือนรอมฎอนนั้นเอง  
 การส้ินชีวิตของทานอะลีเปนเสมือนจุดหักเหของหนาประวัติศาสตรอิสลาม  การสิ้นสุด
กลุมบุคคลที่มุสลิมฝายสุหนี่ยกยองยอมรับใหอยูในฐานะ “คอลีฟะฮผูทรงธรรม” ซึ่งทานอะลี อิบนิ 
อบี ฏอลิบ เปนทานสุดทาย  หากทวาในอีกดานหน่ึงสถานภาพของความเปน 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) ผูอางวาเปนผูสืบทอดของทานศาสดาน้ัน เปนชนเผากุร็อยชและ
เปนผูเปล่ียนศาสนามาต้ังแตตน เปนลูกพี่ลูกนองของศาสดามุฮัมมัด และไดแตงงานกับทาน
หญิงฟาฏิมะฮ (Fatima) บุตรสาวของทานศาสดา  ทานอะลีพบวาตัวทานตองเผชิญกับการ
ตอตานเปนสองเทา ญาติ ๆ ของทานอุษมานตอตานทาน แตคนอื่น ๆ ที่มีความขัดแยงในเร่ือง
ของความชอบธรรมในการเลือกต้ัง ก็ตอตานทานดวยการตอสูเพ่ืออํานาจในนครมะดีนะฮลุกลาม

เขาไปสูเมืองคายตาง ๆ  ทานอะลีไดสถาปนาตัวเองขึ้นเปนคอลีฟะฮในเมืองคูฟะฮ36 

 

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

                                                           
36 อัลเบิรต ฮูรานี, ประวัติศาสตรของชนชาติอาหรับ, แปลโดย จรัญ  มะลูลีม, 38. 
37 เร่ืองเดียวกนั, 38. 
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 การกาวเขามาสูตําแหนงคอลีฟะฮที่ 5 ของ มุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน เปนจุดเร่ิมตน
ของการครอบครองอํานาจการปกครองรัฐประชาคมอิสลามโดยตระกูลอุมัยยะฮ และสืบทอด
อํานาจการปกครองนี้ตอไปยัง ยะซีด อิบนุ มุอาวียะฮ ผูเปนลูกชายของตนในเวลาตอมา 

 อยางไรก็ตาม แมวาในหมูชนมุสลิมฝายสุหนี่จะยอมรับในความเปนคอลีฟะฮวาไดจบ
ลงเพียงตําแหนงคอลีฟะฮที่ 4 โดยทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ เทานั้น แตฝายของกลุมผูศรัทธาใน
ตําแหนงอิหมามผูบริสุทธิ์ของทานอะลี หรือรูจักกันในนามของมุสลิมกลุมที่สนับสนุนและปฏิบัติ
ตามแนวทางของทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ หรือมุสลิมกลุมชีอะหอะลี ยังเชื่อวาทานศาสดามุฮัม
หมัดไดแตงต้ังทานอะลีตลอดจนวงศวานผูบริสุทธิ์ของทานใหดํารงรักษาตําแหนงอิหมาม เพื่อทํา
หนาที่ชี้นําประชาคมมุสลิมในสวนที่ยังมีความศรัทธามั่นคงอยู โดยมุสลิมกลุมนี้เช่ือวาสถานภาพ
ความเปนอิหมามไดถูกกําหนดโดยพระบัญชาจากพระผูเปนเจา โดยยืนยันตามคําส่ังเสียของ
ทานอะลี ที่มีข้ึนกอนถึงวาระสุดทายของชีวิตทาน ตอบุตรชายทั้งสองของทาน คือ ทานฮะซันและ
ทานฮูเซน วา 

 
           “โอลูกรัก ทานศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ (ศ) ไดมีบัญชาใหขาส่ังเสียไวกับเจา และใหขามอบ

คัมภีรของขาและดาบของขาใหแกเจา เหมือนเม่ือตอนท่ีทานไดส่ังเสียแกขา และมอบคัมภีรและ
ดาบของทานใหแกขา และไดส่ังขาวา ใหส่ังเจาไววา 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

                                                           
38เชค อะลี มฮุัมมัด อะลีดุคัยยลิ, อิมามอะลี (อ), แปลโดย อัยยูบ  ยอมใหญ (กรุงเทพฯ : 

สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมาม คูอีย : 2537), 21. 
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วงศวานของทานศาสดามุฮัมหมัด โดยเช่ือมโยงตามเจตนารมณของทานศาสดาที่มีคําส่ังไวกอน
หนานั้น ทั้งยังเปนคําส่ังเสียที่สัมพันธตามพระบัญชาของพระผูเปนเจาอีกดวย 

 หลังการจบชีวิตดวยการถูกลอบสังหารของทานอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ ตําแหนงคอลีฟะฮ
ที่ 5 ตกอยูกับการครอบครองของมุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน ที่เขาสูตําแหนงดังกลาวดวยกอง
กําลังที่แข็งแกรงกวาชนอาหรับเผาใดในเวลานั้น ทั้งยังยายศูนยการปกครองชาวอาหรับในเวลานั้น
ไปยังเมืองดามัสกัส39 

 เปนเวลาเดียวกับที่ตําแหนงของอิหมามที่ 2 ของการกาวข้ึนมาทําหนาที่ชี้นําประชาคม
มุสลิมตามคําส่ังของทานศาสดา กลับตกอยูกับทานฮะซัน บินอะลี ผูเปนบุตรชายของอิหมามทาน
แรก และเปนหลานตาของทานศาสดาโดยตรง  การอยูในตําแหนงผูนําของอิหมามฮะซัน บินอะลี 
เปนเวลาที่ มุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน มีกองกําลังที่แข็งแกรงและพยายามทุกวิถีทางที่จะบีบ
บังคับตออิหมามฮะซัน บินอะลี ใหตองยอมรับความเปนผูนําในตําแหนงคอลีฟะฮของตนเอง ทั้ง
ดวยการยกกองทัพของฝายตนเขามากดดันตอทานอิหมามฮะซัน และโดยวิธีอ่ืน ๆ ซึ่งทายที่สุด
ทานอิหมามฮะซันถูกบีบบังคับใหตองเขาสูการทําส่ิงที่เรียกวา สัญญาสันติภาพ ตอมุอาวียะฮ 
ดังที่อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮูเซน ตอบาตอบาอี กลาวถึงประวัติศาสตรในชวงนี้วา 

 
           ...ในระหวางน้ัน มุอาวิยะฮ ซึ่งเปนศัตรูตัวฉกาจของทานอะลี และครอบครัวของทาน

พยายามตอสูเปนเวลาหลายปเพ่ือใหสมความทะเยอทะยานในการยึดครองตําแหนงคอลีฟะฮ ใน
ชั้นแรกเขาตอสูดวยขออางท่ีจะทวงหน้ีเลือดจากการเสียชีวิตของคอลีฟะฮที่ 3 และในที่สุดก็อาง
ตําแหนงคอลีฟะฮซึ่งเปนของอิมามฮาซันอยางเปดเผย ดวยการยาตราทัพเขาสูอิรัก และเพ่ือ
ความแนนอนของผลแหงสงคราม มุอาวิยะฮไดหวานเงินซ้ือนายทหารของฝายอิมามฮาซันและ
สัญญาท่ีจะปูนบําเหน็จตาง ๆ ให จนทหารของอิหมามฮะซันกอกบฏขึ้น  ในที่สุดอิมามถูกบีบให
ทําสัญญาสันติภาพ และมอบตําแหนงคอลีฟะฮใหมุอาวิยะฮ โดยมีเง่ือนไขวา ตองคืนตําแหนงมา
ใหหลังจากมุอาวิยะฮเสียชีวิต และครอบครัววงศวานตลอดจนพรรคพวกของอิมามฮาซันจะตอง

ไดรับการคุมครองทุกดาน40  
 

 เงื่อนไขจากขอสัญญาสันติภาพที่เกิดข้ึนกลายมาเปนขอปฏิเสธและคําบิดพล้ิวอยาง
ส้ินเชิงในเวลาตอมาโดยมุอาวียะฮ และนํามาซึ่งความพยายามท่ีจะกดดันตอกลุมชนท่ียังคง

                                                           
39ดามัสกัส : เมอืงหนึ่งในประเทศซีเรียในปจจุบัน  
40อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮเูซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, แปลโดย เชค มุฮมัมัด 

ชรีฟ เกตุสมบูรณ, 236. 
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ศรัทธาตออิหมามฮะซัน รวมถึงตอครอบครัววงศวานของทานศาสดาเร่ือยมาจนถึงปฮิจเราะฮ
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 เม่ือคร้ังท่ีมุอาวิยะฮฺ ต้ังใจท่ีจะใหมีการบัยอัต (ทําการสัตยาบัน)42 แกยะซีด43นั้น ไมมีอะไรที่

เปนที่หนักใจแกเขามากเทาอิมามฮะซัน บินอะลี (อ) 
           เขาจึงลอบนํายาพิษไปใหทานด่ืม โดยผานมือของุอฺดะฮฺ บินอัล-อัชอัษ ผูเปนภรรยาคน

หนึ่งของทานเอง โดยสัญญาวาจะใหเงินแกนางจํานวน 1,000,000 ดิรฮัม พรอมทั้งแตงงานกับ
ยะซีด ดังนั้นนางจึงนํายาพิษใสลงในแกวนมใหทานด่ืมเพื่อละศีลอด ปรากฏวาทานอิมาม (อ) 

ตองทรมานกับฤทธิ์ยาพิษนานถึง 40 วัน แลวทานก็ถึงวาระแหงการกลับคืนสูพระผูอภิบาล...44 

  

                                                           
41เชคอะลี มุฮัมมัด อะลีดุคัยยลิ, อิมามฮะซัน (อ), แปลโดย อัยยบู ยอมใหญ (กรุงเทพฯ : 

สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมาม คูอีย, 2537),114. 
42การบัยอัต : การใหสัตยาบัน (บัยอะฮ) เปนประเพณีที่พวกอาหรับปฏิบัติมาเกาแก ใน

กรณีที่มีการกระทําในเร่ืองที่สําคัญ เชน เร่ืองผูนําหรือผูปกครอง ผูที่เปนผูปกครองโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูซึ่งเปนที่รูจักกันดีในหมูพวกเขาจะสัมผัสมือเพื่อเปนการใหสัตยาบัน ยอมรับและปฏิบัติตาม
ผูนําคนดังกลาว และในที่นี้จะแสดงการสนับสนุนการกระทําของเขาดวย  การฝาฝนภายหลังให
สัตยาบันแลว ถือเปนส่ิงพึงรังเกียจ และทําใหเส่ือมเกียรติแกบุคคล และเชนเดียวกับการละเมิด
ภายหลังการลงนามตกลงเปนทางการแลวถือเปนอาชญากรรม โดยการตามแบบอยางของทาน
ศาสดา ประชาชนเช่ือวา การใหสัตยาบันโดยอิสระและปราศจากการบังคับ ถือเปนความชอบ
ธรรมและตองไดรับการเช่ือถือ (ชีอะหในอิสลาม :  238). 

43ยะซีด : บุตรชายของมุอาวยีะฮ อิบน ุอะบี สุฟยาน ผูซึ่งถกูคาดหมายใหข้ึนเปนคอลีฟะฮ
ที่ 6  

44เชคอะลี มุฮัมมัด อะลีดุคัยยลิ, อิมามฮะซัน (อ), แปลโดย อัยยบู ยอมใหญ, 115. 
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 ทานอิหมามฮะซันจบชีวิตลงในวันที่ 8 เดือนศอฟร ปฮิจเราะฮศักราชที่ 5045 โดยกอน
ส้ินชีวิตของทาน ไดบันทึกคําส่ังเสียเปนพินัยกรรมข้ึนไวอยางชัดเจน ตลอดจนมอบหมายใหทานฮู
เซน บินอะลี ผูเปนนองชายของทานสืบตําแหนงอิหมามตอจากทาน ตามเจตนารมณของทาน
ศาสดามุฮัมหมัดที่เคยมีคําส่ังไวตอทานอะลี บินอบีฏอลิบ ผูเปนบิดาของบุคคลทั้งสองตาม
ประสงคดังกลาวจึงทําใหทานฮูเซน บินอะลี กาวข้ึนมารับภาระดวยการเปนอิหมามที่ 3 สืบตอมา 

 ความยากลําบากของการสืบทอดตําแหนงอิหมามเพื่อปกครองประชาคมมุสลิม
ทามกลางกระแสความแตกแยก การแบงฝกฝาย และการชวงชิงอํานาจอยางหนักในหมูชนชาว
อาหรับมุสลิมนับเนื่องหลังจากที่ทานศาสดามุฮัมหมัดไดถึงแกอสัญกรรมลงแลว  ประชาคมชาว
อาหรับผูนับถือศาสนาอิสลามตกอยูในสภาพที่ปราศจากทิศทาง ทั้งนี้ดวยเพราะเหตุที่วัฒนธรรม
เผาแบบด้ังเดิมของชนชาวอาหรับยังคงแฝงอิทธิพลไวอยางมากในชวงเวลาที่ศาสนาอิสลามเร่ิมถูก
เผยแผในสมัยของทานศาสดา  และเร่ิมประทุกําลังข้ึนอีกคร้ังหลังสมัยทานศาสดาแลว 

 หนาประวัติศาสตรดังกลาวหาไดสะทอนภาพใหเห็นถึงเพียงชวงเวลาของการแยงชิง
อํานาจการปกครองเพื่อครอบครองสิทธิตอประชาคมมุสลิมชาวอาหรับดวยทัศนะคติที่ขัดแยง
ระหวางกลุมชนผานตําแหนง อิหมามผูบริสุทธิ์ และ คอลีฟะฮผูทรงธรรม เทานั้นไม หากแต
ความคิดที่แตกตางระหวางกันของมุสลิมทั้งสองกลุม คือ กลุมที่มีความศรัทธาอยูกับแนวทางการ
ดําเนินวิถีชีวิตตามวงศวานของทานศาสดา กับกลุมของประชาคมชาวอาหรับมุสลิมกลุมใหญที่อยู
ภายใตอิทธิพลของคอลีฟะฮของราชวงศอุมัยยะฮในยุคหลัง นับแตมุอาวียะฮกาวข้ึนมาสูการเปน
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

                                                           
45เร่ืองเดียวกัน, 6. 
46 เชค อับดุลญะวาด  สวางวรรณ, อาชูรอจากอัลกุรอานและฮะดีษ, 43. 
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ของทานอิหมามฮูเซน บินอะลี ผูเปนนองชายนั้น ฐานะความเปนอิหมามของทานฮุเซนกลับเปน
หนาที่ที่ทวีความยากลําบากมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ดวยเพราะความพยายามทุกวิถีทางของมุอาวียะฮที่
ปรารถนาจะวางรากฐานบนตําแหนงคอลีฟะฮใหแข็งแกรงและมั่นคงแกยะซีดผูเปนบุตรชายของ
ตนเอง ถึงแมวาสถานะของยะซีดจะถูกปฏิเสธจากประชาคมมุสลิมในเวลานั้นมากเพียงไรก็ตาม 

 อิหมามฮูเซน เปนบุตรชายคนที่ 2 ของอิหมามอะลี และทานหญิงฟาฏิมะห ถือกําเนิดใน
ฮิจเราะหที่ 4 (ค.ศ.626) ข้ึนดํารงตําแหนงเปนอิหมามหลังจากที่อิหมามฮะซันจบชีวิตลงดวยการ
วางแผนของมุอาวียะฮ 
 ทานอิหมามฮูเซนอยูในตําแหนงอิหมามประมาณ 10 ป อันเปนชวงเวลาที่ทานตองรวม
สมัยอยูกับการปกครองประชาคมมุสลิมอาหรับอยูกับตําแหนงคอลีฟะฮที่ 5 ของมุอาวียะฮ ซึ่งทํา
ใหทานอิหมามฮูเซนตองเผชิญตอความยากลําบากรอบดาน ทั้งสภาพสังคมมุสลิมที่มุอาวียะฮมี
กองกําลังที่แข็งแกรงและมีอํานาจสูงสุดไดพยายามที่จะลดทอนความสําคัญของบทบัญญัติและ
กฎหมายอิสลามลง อันเปนผลใหฐานะภาพความเปนอิหมามของทานถูกจํากัดบทบาทลงอยาง
ส้ินเชิง และสิ่งหนึ่งที่เกิดข้ึนตลอดชวงเวลาในสมัยอํานาจของมุอาวียะฮ คือความพยายามทุก
วิถีทางเพื่อจะขจัดครอบครัววงศวานของทานศาสดาออกไปจากสังคมมุสลิมในเวลานั้น ซึ่งเทากับ
เปนความพยายามเพื่อกําจัดเส้ียนหนามที่จะกีดขวางการเขาสูอํานาจของยะซีดผูที่จะเปนทายาท
ของตนเองในตําแหนงคอลีฟะฮในภายหนา ตามที่อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮูเซน ตอบาตอบาอี 
นักประวัติศาสตรอิสลามไดวิเคราะหสถานการณในชวงนี้ไววา 

 
           มุอาวิยะฮตองการสรางความแข็งแกรงในตําแหนงคอลีฟะฮใหกับยะซีดบุตรชายของตน ผู

ซึ่งถูกตอตานจากบรรดามุสลิมจํานวนมาก อันเนื่องมาจากการขาดคุณสมบัติและความ
เหมาะสม ดังนั้นเพื่อที่จะขจัดการเปนปฏิปกษทั้งปวง มุอาวิยะฮจึงพยายามหาวิธีการใหมและท่ี
ม่ันใจไดมากกวา ดวยการถูกบีบบังคับและความจําเปน อิมามฮูเซนพยายามอดทนในชวงเวลาท่ี
ผานไป พยายามอดกล้ันท้ังทางอารมณและจิตใจตลอดจยเลหกลตาง ๆ ของมุอาวิยะฮ 
จนกระท่ังมุอาวิยะฮเสียชีวิตในกลางปฮิจเราะฮศักราชที่ 60 และยะซีดบุตรชายไดขึ้นเปนคอ

ลีฟะฮ47 

 

                                                           
47อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮเูซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, แปลโดย เชค มุฮมัมัด 

ชรีฟ เกตุสมบูรณ, 238. 
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 ความพยายามในชวงสุดทายของมุอาวิยะฮเพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับในรูปแบบที่เปน
พฤตินัยตอยะซีดผูเปนบุตรชายของตน ดวยการบีบบังคับเอาสัตยาบันของบรรดาหัวหนาเผาและผู
มีชื่อเสียงในหมูชนชาวอาหรับในเมืองมะดีนะฮขณะน้ันทุก ๆ กลุม ยกเวนแตสัตยาบันจาก
อิหมามฮูเซน ซึ่งมุอาวียะฮส่ังเสียกําชับตอยะซีดเปนการเฉพาะ โดยส่ังใหเพิกเฉยหรือมองขาม
ความสําคัญของสัตยาบันจากอิหมามฮูเซน เพราะเขารูดีถึงผลที่จะตามมาหากเร่ืองดังกลาวถูก
กระทําดวยการบีบบังคับใหเกิดข้ึนตออิหมามฮูเซน  
 หากทวา ทันทีที่มุอาวิยะฮจบชีวิตลง พฤติกรรมของยะซีดผูกาวสูความเปนคอลีฟะฮที่ 6 
ไดออกคําส่ังไปยังผูปกครองของเมืองมะดีนะฮขณะนั้น ใหบังคับเอาสัตยาบันจากอิหมามฮูเซนให
จงได หรือไมก็ใหตัดศีรษะของทานเพื่อสงไปยังดามัสกัสทันท ี

 เมื่อผูปกครองนครมะดีนะฮแจงความประสงคดังกลาวของยะซีดตออิหมามฮูเซน ทาน
จึงตอรองดวยการขอไตรตรองเพื่อเปนการประวิงเวลากับสถานการณที่ทานอิหมามกําลังถูกบีบ
บังคับ พรอมกันนั้นทานอิหมามฮูเซนและครอบครัวของทานพรอมดวยมิตรสหายที่ยังคงม่ันศรัทธา
ตอทานไดออกเดินทางไปสูเมืองมักกะฮซึ่งเปนเมืองศูนยกลางของศาสนาอิสลาม และเปนสถานที่
ซึ่งนาจะนําความปลอดภัยและความมั่นคงมายังทานและครอบครัวของทานได 
 เหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนหลังจากที่มุอาวียะฮจบชีวิตลงและยะซีดข้ึนเปนคอลีฟะฮ
เพียงไมกี่เดือนตรงกับชวงปลายเดือนรอญับตอกับเดือนชะอบานในฮิจเราะฮศักราชท่ี 6048 (ราวป 
พ.ศ. 1224) ทําใหทานอิหมามฮูเซนตองพํานักอยูในเมืองมักกะฮราวส่ีเดือนจนกระทั่งถึงเดือนซุล
ฮิจญ49 ซึ่งเปนฤดูกาลการทําฮัจญของมุสลิมทั้งมวล ทําใหมุสลิมจากทั่วทุกสารทิศตางหล่ังไหลกัน
เขามาในเมืองมักกะฮเพื่อประกอบพิธีฮัจญ โดยท่ีทานอิหมามฮูเซนพบวามีพวกของยะซีดจํานวน
หนึ่งไดเดินทางปะปนเขามากับผูแสวงบุญโดยมีเจตนาเพื่อหวังลอบสังหารทานอิหมามในระหวาง
การประกอบพิธีฮัจญ จึงทําใหทานอิหมามฮูเซนจําตองตัดสินใจที่จะเล่ียงไมประกอบพิธีฮัจญในป
นั้น และออกเดินทางจากเมืองมักกะฮทันที  ทานไดประกาศเจตนารมณการเดินทางสูอิรัก วา ทาน
จะถูกสังหาร และขอใหบรรดามุสลิมชวยเหลือทานใหประสบความสําเร็จในภารกิจนี้ และมอบ

                                                           
48อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮเูซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, 239. 
49ซุลฮิจญ : เดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม ซึ่งมุสลิมจะรวมกนัประกอบพิธีฮัจญที่เมอืง

มักกะฮ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

117 

ชีวิตนี้ใหกับพระผูเปนเจา โดยในวันรุงข้ึนทานและสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งมิตรสหายของทาน
จึงออกเดินทางมุงสูอิรัก50 
 

 
 

แผนทีท่ี่ 3  แผนที่แสดงเสนทางกองคาราวานอิหมามฮูเซน (ฮิจเราะฮที ่61) 
ที่มา : สถานศึกษาดารุล อิลมฺ อิมาม คูอีย ฺ
 

 การเดินทางโดยมุงสูอิรักของกองคาราวานของทานอิหมามฮูเซนพรอมดวยเครือญาติ
และมิตรสหายในชวงเวลาดังกลาว เปนการมุงหนาไปสูอิรักโดยหันหลังใหกับพิธีฮัจญในปนั้น ดวย
เจตนารมณเพื่อการหลีกเล่ียงการเผชิญหนา โดยเฉพาะหากเปนการเผชิญหนาโดยมีชีวิตของทาน
เปนเดิมพันที่อาจนํามาซ่ึงความมัวหมองใหเกิดข้ึนกับดินแดนอันศักด์ิสิทธิ์ของมุสลิมแลว การ

                                                           
50อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮเูซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, 240. 
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เดินทางของทานจึงเปนการรักษาเกียรติตอบานของพระผูเปนเจา และเปนการปฏิเสธการให
สัตยาบันตอตัวแทนของยะซีดทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัยในเวลานั้น 

 เหตุการณดังกลาวนํามาซ่ึงหนาประวัติศาสตรอิสลามอันเจ็บปวดและการสูญเสียคร้ัง
สําคัญคร้ังหนึ่ง ทั้งยังเปนหนาประวัติศาสตรที่ถูกลืมเลือนและเพิกเฉยจากบรรดาผูที่ถูกเรียกวา ผู
ศรัทธาในแนวทางของอิสลาม เหตุการณดังกลาวอุบัติข้ึน ณ แผนดินหนึ่งที่กลาวขานกันวา กัรบะ
ลาอ ในชวงเวลาของการเร่ิมตนแหงฮิจเราะฮศักราชที่ 61 (ราว พ.ศ. 1224) และดําเนินไป
จนกระทั่งถึงวันอาชูรออันเปนการสูญเสียอยางเปนที่สุดของบรรดากลุมชนที่ศรัทธาตอทานศาสดา
มุฮัมหมัดและวงศวานของทาน ซึ่งเปนที่มาของพิธีกรรมที่เลาขานเร่ืองราวหนาประวัติศาสตร
ดังกลาวที่ไมมีวันจะถูกลืมเลือนจากมวลผูศรัทธา ถูกเรียกวา พิธีอาชูรอ หรือพิธีเจาเซ็นในเมืองไทย 

 

 ลําดับเหตุการณของกองคาราวานอิหมามฮุเซน51 

 กองคาราวานของอิหมามฮูเซนออกเดินทางจากมะดีนะฮสูมักกะฮ และบายหนามุงตรง
สูกัรบะลาอ ถูกบันทึกลําดับเหตุการณไวในวารสาร สายธาร ส่ือส่ิงพิมพในชุมชนแขกเจาเซ็น ที่
เผยแพรเพื่อใหความรูในดานเอกสารเชิงวิชาการ ลําดับเหตุการณไวดังนี ้
 

 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 

                                                           
51สถาบันดารฺ อหฺลิลบัยตฺ (อ.),”ทาํไมทานอิมามฮุเซน (อ.) จึงเดินทางไปกัรบะลาอ”, 

วารสารสายธาร 2,10 (กรกฎาคม 2536) : 7. 
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 อัมร บินซะอัด แมทัพใหญของยะซีดในกัรบะลาอ นําทหาร 6,000 คน มากัรบะลาอ 
ขณะที่แมทัพคนอ่ืน 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 

 จดหมายของอุบัยดิลละฮถึงอัมรส่ังใหทหารคุมแมน้ําไมใหอิหมามฮุเซน และผูติดตาม
ไดใชด่ืมกิน และส่ังใหดําเนินการข้ันเด็ดขาดกับอิหมาม อัมรส่ังใหทหาร 500 คนไปคุมแมน้ําฟะ
รอต  
 วันนี้อิหมามฮูเซน พรอมผูติดตามไมไดด่ืมน้ําเลย 

 วันพุธที่ 8 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 

 อิหมามฮูเซน ส่ังใหอับบาสนําคนไปเอาน้ํามาได 
 วันพฤหัสที่ 9 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 

 ตอนเย็นอิหมามฮูเซน ทานอะลีอักบัร ทานอับบาส ไดเจรจากับอัมร  อิหมามขอเวลา
หนึ่งคืน อัมรใหอิหมามฮูเซนตัดสินใจวาจะยอมรับยะซีดเปนคอลีฟะฮหรือไม ถาปฏิเสธวันรุงข้ึนก็
จะสังหารใหส้ิน 

 วันนี้คนในคายพักของอิหมามฮูเซน 4-5 คน พยายามไปเอาน้ํามาไดแตเด็ก ๆ ทําหก
หมด 

 ตอนกลางคืน อิหมามฮูเซน แจงใหทุกคนทราบถึงเหตุการณที่จะเกิดข้ึนในวันพรุงนี้ 
พรอมกับอนุญาตใหทุกคนหลบหนีไปได 
 วันศุกรที่ 10 มุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 
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 วันอาชูรอ  ตอนสายอิหมามฮูเซน พยายามส่ังสอน ชี้แจง ตักเตือนตอเหลาศัตรู แตไมมี
ใครยอมฟงนอกจากทานฮูร ทานอะลีบุตรของฮูร หนีกลับมาอยูกับอิหมามฮูเซน 

 หลังจากนั้นทุกคนฝายอิหมามฮูเซน เร่ิมพลีชีพทีละคน ตอนบายหลังจากคนใน
ครอบครัวของทานอิหมามฮูเซน 18 คน รวมกับคณะผูติดตามรวมพลีชีพเปนจํานวน 72 คนแลว 
อิหมามฮูเซนจึงไดพลีชีพเปนคนสุดทายโดยถูก ชิมร ตัดศีรษะของทาน 

 

 
 
ภาพที ่18  แมน้ําฟะรอต เมอืงกัรบะลาอ สถานที่เคยเกดิโศกนาฏกรรม 
ที่มา :  หนงัสือ The Sultan of Karbara52 
 
 โศกนาฏกรรม ณ แผนดินกัรบะลาอ : ที่มาของพิธีเจาเซ็น 

 นักประวัติศาสตรวิเคราะหสถานการณที่อิหมามฮุเซนและกองคาราวานของทานเผชิญ
ในเวลานั้นวา การใหสัตยาบันตอตัวแทนของคอลีฟะฮยะซีดเปนส่ิงที่ไมอาจเกิดข้ึนไดเลย ทั้งนี้ดวย
เพราะยะซีดดูหมิ่นเกียรติของศาสนาอิสลามอยางเปดเผย การยอมแลกดวยชีวิตของทานและเครือ

                                                           

 
52JABER  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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ญาติของทานซ่ึงเปนวงศวานของทานศาสดาน้ัน เพื่อรักษาแบบฉบับของศาสนาอิสลามที่ทาน
ศาสดามุฮัมหมัดนํามาเผยแผแกมวลประชาชาติ ซึ่งเทากับการตัดสินใจของทานอิหมามฮูเซนเปน
กระบวนการในการธํารงไวซึ่งสัจธรรมของศาสนาอยางแทจริง 

 เร่ืองราวของเหตุการณที่เกิดข้ึน ณ แผนดินกัรบะลาอ หาไดส้ินสุดลงพรอมกับการพลี
ชีวิตของบุคคลกลุมดังกลาวแตเพียงเทานั้น หากแตเร่ืองราวอันอัปยศที่กองทหารฝายยะซีดกอข้ึน
ตอวงศวานของทานศาสดามุฮัมหมัดในชวงเวลาดังกลาว กลับถูกหยิบยกข้ึนมาเลาขานและ
ประจานผูที่อยูเบ้ืองหลังเหตุการณนั้นดวยบทบาทของสตรี ผูซึ่งเปนนองสาวของอิหมามฮุเซนที่ชื่อ
วา ทานหญิงซัยนับ53 ที่อยูในฐานะเชลยและลุกข้ึนตอตานและประจานการกระทําของยะซีดตอ
หนาประชาชนจํานวนมากในเมืองดามัสกัส ทามกลางที่ชุมนุมของคอลีฟะฮยะซีด กอนที่จะถูก
สงกลับไปยังเมืองมะดีนะฮอยางสมเกียรติ เพื่อเปนการสรางภาพของยะซีดตอประชาชนในเมือง
นั้นทดแทนเหตุการณโศกนาฏกรรมที่เพิ่งผานไป 

 ขณะที่สถานภาพความเปนอิหมามในกลุมผูที่ศรัทธาตามแนวทางของมุสลิมนิกาย
ชีอะหหาไดสะดุดหยุดลงดวยเหตุการณที่กัรบะลาอไม ทานอิหมามฮูเซนไดมอบภาระการเปนผูนํา
ประชาคมมุสลิมในตําแหนงอิหมามตอมายังบุตรชายของตนในระหวางเหตุการณนั้น โดยอยูใน
ความรับผิดชอบของอิหมามอะลี ซัลนุลอาบิดีน ผูเปนบุตรชายในฐานะอิหมามที่ 4 ตามสายธาร
ความศรัทธาของมุสลิมนิกายชีอะห  
 อิหมามอะลี ซัยนุลอาบิดีน ผูซึ่งเปนบุตรชายของอิหมามฮูเซน และไดรอดพนจาก
เหตุการณที่เกิดข้ึนที่แผนดินกัรบะลาอ เปนบุคคลแรกที่นําเร่ืองราวจากเหตุการณดังกลาวมาเลา
ขานใหมวลมุสลิมรับรูไดในเวลาตอมา 

 โดยสรุป ภาพรวมของเนื้อหาบทที่ 3 นี้ ผูศึกษาประสงคที่จะนําเสนอใหเห็นถึงภูมิหลัง
ของพิธีเจาเซ็น หรือพิธีมหะหรํ่า ส่ิงอันเปนปฐมเหตุ หรือที่เปนที่มาของพิธีดังกลาว เกิดจากความ
แตกตางทางความคิดในเร่ืองสถานะผูนําประชาคมมุสลิมภายหลังทานศาสดามุฮัมหมัด รวมถึง
ที่มาของตําแหนงผูนําประชาคมมุสลิมในสมัยหลังทานศาสดาวามีความตางกันอยางไร ตลอดจน
บุคคลตาง ๆ ที่เขาสูอํานาจและสถานะผูนําเหลานั้น  เนื้อหาดังกลาวทําใหเกิดความเขาใจในที่มา

                                                           
53 ทานหญิงซัยนับ : เปนนองสาวของอิหมามฮูเซนที่รอดชีวิต และหลังจากเหลุการณ

ส้ินสุดลงทานตกเปนเชลยของกองกําลังฝายยะซีดและมีบทบาทในการปกปองบรรดาผูที่รอดชีวิต
จากเหตุการณที่กัรบะลาอ  ซึ่งหนึ่งในนั้นไดแก อิหมามซัยนุลอาบิดีน ผูเปนบุตรชายของอิหมามฮู
เซน และไดรับการมอบหมายใหดํารงตําแหนงอิหมามที่ 4 ตอจากทาน 
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ของพิธีกรรมดังกลาว และรวมถึงการลําดับเหตุการณต้ังแตตนจนถึงสุดทาย และเปนที่มาของ
เนื้อหาสาระของพิธีกรรมที่จะนําเสนอในบทถัดไป 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่ 4 

 
พิธีเจาเซ็นในเมืองไทย : อัตลักษณของแขกเจาเซ็น 

  
 โคลง 
         ดลเดือนมหะหรํ่าเจา เซ็นป ใหมแม 
    มะหงุนประปรานทวี  เทวษไห 
   หอนเห็นมิ่งมารศรี  เสมอชีพ มานา 
   เรียมลูบอกไลไล  คูขอน ทรวงเซ็น ฯ 
 กาพย 
      ดลเดือนเรียกมหะหรํ่า ขึ้นสองคํ่าแขกต้ังการ 
   เจาเซ็นสิบวันวาร  ประหารอก ฟกฟูมนัยน 
   มหะหรํ่าเรียมคอยเครา  ไมเห็นเจาเศราเสียใจ 
   ลูบอกโออาลัย  ลาลดลํ้า กําศรวลเซ็น1 
 
 พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที ่ 2) ทรงพระราชนพินธ กาพยเหเรือ
บทเหเจาเซ็น โดยนําเสนอผานงานวรรณกรรมในรูปแบบรอยกรองพรรณนาใหเหน็ถงึพิธกีรรมที่
แขกเจาเซ็นจดัข้ึนในทกุป โดยเฉพาะในเดือนที่เรียกวา มหะหรํ่า2 ในปฏิทินอิสลาม  พิธีเจาเซน็ทีถู่ก
จัดข้ึนในทกุเดือนมุฮัรรอมนี ้ ปรากฏข้ึนในสังคมไทยและถูกบันทกึไวต้ังแตสมัยอยุธยามาแลว แม
จะเรียกดวยช่ืออ่ืนก็ตาม จดหมายเหตุการณการเดินทางของบาทหลวงตาชารด ซึ่งเดินทางเขามา
ในกรุงสยามถงึ 3 คร้ังตามพระบัญชาของพระเจาหลุยสที ่ 14 แหงประเทศฝร่ังเศส ในระหวาง
แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช และแผนดินสมเด็จพระเพทราชา ไดบรรยายภาพของ
พิธีกรรมของพวกแขกเจาเซน็ในนามของแขกมัวรในชวงเวลานั้นวา 
 

                                                           
1พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย, ประชุมกาพยเหเรือ และเสภาเร่ืองพระราช

พงศาวดารของสุนทรภู (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2498), 30. 
2มหะหรํ่า : เดือนแรกของปฏิทินอิสลาม บางคร้ังเรียกวา มุฮัรรอม (Muharam)  
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           “...ในเวลาเกือบจะใกล ๆ กันนี้  พวกแขกมัวรก็มีงานตามไฟขึ้นเหมือนกันเปนเวลาถึง
แปดวัน เพ่ือฉลองวันปลงพระศพพระมะหะหมัดศาสดาผูพยากรณกับโอรสของพระองค เขาเร่ิม
งานฉลองกันแตวันสุกดิบไปทีเดียวตอนส่ีโมงเย็นโดยมีขบวนแห มีผูคนเขารวมขบวนกวาสองพัน
คน เขาแบกโลงศพของคนเจามารยา (imposteurs) ทั้งสองน้ันไปพรอมดวยสัญลักษณตางๆ เปน
อันมาก วาดไวงดงามพอใช ที่สําคัญนั้นมีกรงขนาดใหญหุมผาระบายสี ซึ่งคนแบกน้ันพาเดินไป
และหมุนตัวอยางมีจังหวะจะโคนทามกลางเสียงกลองสองหนา และกลองหนาเดียว  อาการ
เคล่ือนไหวอยางรวดเร็วและเปนระเบียบของกรงใหญซึ่งมองแตไกลไมเห็นตัวผูแบกหามนั้น เปนส่ิง

แปลกตาพอใช3 
 

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

                                                           
3บาทหลวงตาชารด, จดหมายเหตุการณเดินทางสูประเทศสยาม, แปลโดย สันต ท. 

โกมลบุตร, พมิพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพบรรณกจิ (1991), 2539), 67 - 68. 
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 ในสมัยรัตนโกสินทร พธิีกรรมดังกลาวถูกเรียกขานจากคนนอกวฒันธรรมจนเปนที่
ยอมรับของสังคมวา “พิธเีจาเซ็น” สวนคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซน็ และมุสลิมกลุมอ่ืนกลับเรียก
พิธีนีว้า พิธอีาชูรอ หรือพิธีมุฮัรรอม ตามวนัและเดือนที่เกิดเหตุการณนี ้ ที่มาของช่ือพิธีกรรม
ดังกลาวที่คนนอกเรียกวา พิธีเจาเซน็ มาจากนามของอิหมามฮูเซน ซึ่งเปนอิหมามทานที ่ 3 ตาม
ความศรัทธาของมุสลิมนิกายชีอะห หรือแขกเจาเซ็นในเมืองไทย 
  เหตุการณที่อิหมามฮูเซนถูกสังหารอยางทารุณพรอมกบัวงศวานของทานอีกรวม 72 คน
ในวนัที่สิบ หรือในภาษาอาหรับเรียกวา วันอาชูรอ ที่ใชเรียกเดือนมฮุัรรอมปฮิจเราะฮศักราชที่ 61 
(ประมาณ พ.ศ. 1224) นัน้ ถูกนาํมาบอกกลาวเลาขานในรูปแบบทีแ่ตกตางกนัไปตามวัฒนธรรม
ทองถ่ินในที่ตาง ๆ ที่ศาสนาอิสลามนิกายชีอะหแผเขาไปถึง เชน อาจจะเปนในรูปแบบของการขับ
บทโศลก เร่ืองเลา หรือการแสดง ฯลฯ  ในสังคมไทยพิธีกรรมนี้มีการขับบทรองในหลายรูปแบบ 
โดยรํ่ารําพนัถงึชื่อของอิหมามฮูเซน กระทั่งผูฟงจากคนนอกวัฒนธรรมที่มีโอกาสไดรับฟงคํารอง
เหลานั้น นํามาเรียกขานเปนชื่อพธิีกรรมวา พธิีเจาเซ็น ในเวลาตอมา  
 ความที่ชุมชนแขกเจาเซ็นในธนบุรีมพีื้นที่ชมุชนพรอมศาสนสถานเปนของตนเอง เปน
ปจจัยหนึ่งทีท่าํใหรูปแบบของพิธีเจาเซน็ที่ปรากฏอยูของทัง้ “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” มีรูปแบบการ
จัดการที่เปนระเบียบแบบแผนมากกวาอดีต อีกทั้งความสัมพนัธกบัราชสํานกัรัตนโกสินทรที่มมีา
โดยตลอดต้ังแตเร่ิมต้ังชุมชนโดยไดรับพระราชทานที่ดินจากพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟาจฬุา
โลกมหาราช (รัชกาลที ่ 1) ตลอดจนการที่กลุมแขกเจาเซ็นไดมีโอกาสเปนขุนนางในตําแหนงสังกัด
กรมทาขวา เชน จฬุาราชมนตรี และสืบตอเนื่องในหนาทีน่ั้นมายาวนานจนเปล่ียนแปลงการ
ปกครองในป พ.ศ. 2475 ตางเปนปจจัยสนับสนุนใหพิธกีรรมของแขกเจาเซ็นทัง้ “สามกะดี-ส่ี
สุเหรา” สรางใหเปนพิธกีรรมที่มากดวยระเบียบแบบแผนและขอกําหนด กลายเปนจารีตของ
พิธีกรรมที่เกิดข้ึนในสังคมไทยที่มีอัตลักษณเฉพาะที่แตกตางไปจากพธิีกรรมเดียวกนัในพื้นที่อ่ืน ๆ  
 โดยภาพรวมของพิธีเจาเซ็นในสังคมธนบุรีถูกจัดเตรียมข้ึนในรูปแบบคลายคลึงกับการ
แสดงนาฏกรรม (Tragic) ประกอบเร่ืองราวโดยใชศาสนสถานเฉพาะของตนที่เรียกวา กะดี จัดให
เปนสถานที่สําหรับการจัดแสดงการรําลึกถึงเหตุการณสําคัญนี้  กะดี ของแขกเจาเซ็นถูกนิยามให
เปนกัรบะลาอจําลอง โดยที่มีผูเขารวมในพิธีกรรมทุกคนอยูในฐานะนักแสดง ที่รวมขับเคลื่อนเลา
ขานเร่ืองราวของเหตุการณกัรบะลาอไปเปนลําดับพรอม ๆ กัน 
 
“ใครเปนใคร” กอนเร่ิมพิธีเจาเซ็น  
 “พิธีเจาเซ็น” เปนพิธีสําคัญที่จัดข้ึนในเดือนมุฮัรอมของทุกป กลาวไดวาเปนพิธีสําคัญ
ที่สุดในรอบปของชุมชนแขกเจาเซ็น ที่เกิดข้ึนจากความรวมมือรวมใจของลูกบานหรือ “สัปปุรุษ” 
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ของแตละสถานที่ ทั้งนี้เพราะงานดังกลาวจัดข้ึนอยางพรอมเพรียงกัน ทั้งยังตองตรงกันทั้งวันและ
เวลา  ทั้งนี้เพราะกําหนดการของการจัดงานพิธีเจาเซ็นเปนไปตามปฏิทินที่สังคมกําหนดใชรวมกัน
ทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา”  
 

 
 
       ภาพท่ี 20  “โตระบัต” เคร่ืองประกอบพิธีเจาเซน็ ที่กฎีุหลวง 
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 กอนถึงวันเวลาของ “พิธีเจาเซ็น” ชุมชนทั้ง “สามกะดี ส่ีสุเหรา” ทําการตระเตรียมการกนั
มาเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง งานบางประเภทมีผูชํานาญการรับผิดชอบโดยตรง เชน งานประดับ
และประดิษฐตกแตงเคร่ืองแหแหนที่ใชในพิธีกรรม  แมวา สวนใหญจะเปนงานที่เตรียมการไวอยาง
กึ่งถาวร เชน เคร่ืองแหในพิธีหลายช้ิน มีสวนประกอบที่นํากลับมาใชใหมไดตอเนื่องหลายป งาน
ซอมบํารุงจึงเปนงานที่ตองดําเนินการมากอนดวยเชนกัน งานบางประเภทเปนงานที่จะตองจัดทํา
ข้ึนใหมหรือปรุงแตงข้ึนเฉพาะป เชน งานปรุงเคร่ืองหอม งานดอกไมสด งานอาหารจัดเล้ียง ฯลฯ  
 กอนกําหนดงานจะมาถึงประมาณหน่ึงสัปดาห ในชุมชนแขกเจาเซ็นทุกแหงจะมีการลง
แรงรวมมือกันจากบรรดา “สัปปุรุษ” เพื่อรวมกันทําความสะอาดอาคารสถานท่ีคร้ังใหญ เรียกกัน
วา “ลางกะดี”  เปนการลงแรงรวมใจของคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็น ดวยการสละเวลาและ
แรงกาย รวมกันทําความสะอาดสถานที่ โดยมีผูที่เปนกําลังหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบในแตละแผนก
แยกกันตระเตรียมงานแขนงตาง ๆ ของตน 

 งานทั้งกอนและหลัง รวมถึงในพิธีเจาเซ็นของชุมชนทั้งส่ีแหง เปนการขอแรง รวมใจที่ไม
มีส่ิงตอบแทนใด ๆ แกทุกฝายที่เขามามีสวนรวม ทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพยของแตละคนที่
รวมสละเพ่ืองานนี้ เกิดจากกําลังความศรัทธาที่ทุกคนมีตอศาสนาและอุดมการณชีวิตของ
อิหมามฮูเซ็นอันเปนวิถีชีวิตของพวกแขกเจาเซ็นทุกคน  อยางไรก็ตาม งานดังกลาวเปนเร่ืองจําเปน
ที่ตองไดรับความรวมมือจากบรรดา “สัปปุรุษ” แตละแหง รวมทั้งจํานวนคนที่เขามารวมเปนกําลัง
ใหกับชุมชนในแตละข้ันตอนของงานนั้นมีจํานวนไมนอย จึงตองมีบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามา
รับผิดชอบและเปนศูนยกลางของงานนี้เพื่อเปนการขับเคลื่อนแรงกายและกําลังศรัทธาของผูคน
ทั้งหมดใหงานของพิธีดังกลาวดําเนินไปได  
 
 อิหมามในพิธีฯ  
 อิหมาม เปนผูที่ทําหนาที่เปนหัวหนาหรือผูนําของกะดี หรือสุเหราแตละแหง การไดมา
ซึ่งตําแหนงอิหมามของชุมชนแขกเจาเซ็นทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา”  แมวาจะเปนไปโดยขอกําหนด
ของพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลามที่ใหตองผานการเสนอและคัดเลือกโดย “สัปปุรุษ” ของแตละ
สถานที่ก็ตาม  เงื่อนไขดังกลาวเปนเพียงเพื่อใหดําเนินไปถูกตองตามกฎหมายที่ถูกกําหนดข้ึน
เทานั้น   
 “สัปปุรุษ” ของชุมชนแขกเจาเซ็นแตละแหงจะใหความสําคัญตอคุณสมบัติของผูจะมา
เปนอิหมาม ดวยความดีงาม ความซื่อสัตย และความไววางใจเปนสําคัญ โดยเฉพาะหากเปนผูที่
ไดรับฉันทานุมัติหรือการมอบหมายจากอิหมามคนกอนวาบุคคลนั้น ๆ เปนคนดี  มีความสามารถ
แลว”สัปปุรุษ” ในสังคมก็จะใหการยอมรับโดยปริยาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

128 

 ในยามปกติทั่วไป อิหมามจะทําหนาที่ในการบริหารกิจการตาง ๆ ภายในศาสนสถาน
ของตน  เปนผูนําในศาสนกิจในกะดีของตน เชน การนําสวดมนตหรือนมาซในแตละเวลาของทุก ๆ 
วัน ทั้งยังจะตองใหความชวยเหลือตอบรรดา “สัปปุรุษ” ในทุกกิจที่เกี่ยวกับศาสนา และสัปปรุุษรอง 
ดวยเหตุนี้อิหมามของแตละสถานที่จึงมีบทบาทในการชี้นํา วากลาวตักเตือนแกทุกครอบครัวที่เปน
สัปปุรุษ หรือเปนลูกบานของตน  อิหมามในแตละสถานที่จึงมีบทบาทสูงตอ “สัปปุรุษ” ทั้งในเร่ืองที่
เกี่ยวกับศาสนาต้ังแตเกิดจนถึงตายซ่ึงลวนตองไดรับความชวยเหลือจากอิหมามเปนสําคัญ 

 ในการบริหารจัดการกิจตาง ๆ ในแตละสถานที่ อิหมามจะเปนผูที่รับผิดชอบโดยตรง
และโดยตําแหนง และมี “ครอบครัวของอิหมาม” หรือ “วงศเครือญาติที่ใกลชิด” เปนกลุมบุคคลที่
คอยใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือแบงเบาภาระหนาที่ตาง ๆ เทาที่อิหมามจะมอบหมายให
ชวยเหลือ ดูแลในแตละดาน เชน การเงิน การจัดซ้ือ การทํานุบํารุง ฯลฯ  
 เหตุนี้เอง การกลาวถึง “ครอบครัวของอิหมาม” ที่คอยชวยเหลือในกิจการงานของแตละ
แหงดวยคําวา “บานใหญ” ที่หมายถึง ครอบครัวของผูเปนอิหมามที่จะตองทําหนาที่เปนศูนยกลาง
ของการงานในศาสนกิจ และรวมถึงในศาสนพิธีตาง ๆ ดวย 

 สําหรับในศาสนพิธีสําคัญอยาง “พิธีเจาเซ็น” ซึ่งเปนพิธีกรรมใหญที่สุดในรอบปใน
ชุมชนแขกเจาเซ็น มีภาระหนาที่ตาง ๆ มากท่ีจะตองใชกําลังคนในการจัดเตรียมการ ที่ไมใชแต
เพียงในระหวางพิธีกรรมเทานั้น เชน งานความสะอาด การจัดเตรียมสถานที่ งานดอกไมสด งาน
อาหารจัดเล้ียง งานเร่ียไรหรือบริจาค งานการเงิน งานจัดซ้ือ ฯลฯ อิหมามจะทําหนาที่เปน
ศูนยกลางของพิธีกรรมไมเฉพาะแตเพียงในพิธีกรรมเทานั้น แตรวมถึงในชวงเวลาของการ
จัดเตรียมหรือเตรียมพิธีกรรมอีกดวย โดยที่มีครอบครัว “บานใหญ” เขามาเปนกลไกสําคัญในการ
ใหความชวยเหลือ   
 และมี“สัปปุรุษ” หรือ ลูกบานอีกจํานวนไมนอยที่อุทิศทั้งเวลาและกําลังเขามารวม
ขับเคลื่อนในการจัดเตรียมกิจตาง ๆ ของพิธีเจาเซ็นนี้ 
 
 ฝายภูษามาลา  
 คําเรียก ฝายภูษามาลา เปนการเรียกอยางรวม ๆ ที่หมายถึงกลุมบุคคลภายในชุมชน
แขกเจาเซ็นที่เขามามีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตกแตงเคร่ืองประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  เชน โต
ระบัต ปนหยา จนดล  แผงกะหนาต  เคร่ืองไมประกอบพิธีกรรม  เคร่ืองกระดาษ  ผาแพรพรรณ 
งานดอกไมแหง และงานเคร่ืองสดหรือดอกไมสด ฯลฯ  งานดังที่กลาวมาเปนศิลปกรรมที่มีระเบียบ
วิธี และข้ันตอนการตระเตรียมที่ตองใชผูชํานาญการที่ไดรับการปลูกฝงและฝกฝนตอ ๆ กันมา 
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แบบ     ”จากรุนตอรุน” โดยเฉพาะจะตองเปนผูที่มีใจรักและผูกพันเปนสําคัญ ทั้งนี้เพราะงานใน
ทุกหนาที่ ๆ เกี่ยวกับพิธีเจาเซ็น หมายถึงงานที่เปนความศรัทธาในศาสนาและความเช่ือของตน จึง
ปราศจากคาตอบแทนใด ๆ กําลังงานของฝายภูษามาลาของพิธีเจาเซ็นจึงประกอบไปดวยทั้งหญิง
และชายที่แบงสรรหนาที่กันตามความถนัด โดยจัดสรรเวลาของตนเองเขามารวมลงแรงกนัตอเนือ่ง
ทั้งกอนเขาสูชวงเวลาของพิธีเจาเซ็น จนกระทั่งพิธีดังกลาวแลวเสร็จลง  
 

  
 
 ภาพที ่21 ฝายภูษามาลา กาํลังตระเตรียม “จนดน” เคร่ืองแหในพิธีเจาเซ็น 
  
 คําวา ฝายภูษามาลา นี้นาจะหยิบยืมคํามาจากศัพทในงานพระราชพิธีหลวง ตามที่
ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมาย วา ขาราชการในราชสํานักมีหนาที่
ถวายทรงพระเคร่ืองใหญ ถวายพระกลด ถวายสุกํา ทําสุกํา เปล้ืองเคร่ืองสุกําศพ พระบรมศพ พระ
ศพ และเปล้ืองเคร่ืองสุกําศพที่ไดรับพระราชทานโกศ (ราชบัณฑิตยสถาน : 826)  
 กิติศักด์ิ บูรณสมภพ หัวหนาฝายภูษามาลาของสุเหราผดุงธรรมอิสลาม เลาลําดับที่มา
ของคําวา ภูษามาลา และหนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว วา 
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           ภูษามาลาเปนศัพทที่มาจากในวัง เปนเจาหนาที่ที่ดูแลเก่ียวกับเคร่ืองประดับ ดอกไม 
และเคร่ืองผาท้ังหมด ถาเปนอยางกะดีกลาง ครอบครัวคุณตากอน (กอน อหะหมัดจุฬา) จะ
รับผิดชอบเร่ืองบัว ถาเปนครอบครัวตาคงก็รับผิดชอบเร่ืองธงทั้งหมด ก่ิงดะหร่ีประดับโตระบัตก็

ตองเปนของสิริ  ต้ังตรงจิตร สวนเรื่องดอกไมสด สายเมาหลี่4 ก็ตองพวกผูหญิงมาชวย ๆ กัน แต

พอมาท่ีสุเหราแลวก็จะชวย ๆ กัน ก่ิงดะหล่ี ก่ิงตะกูด ไมค้ันหยัต สนดูก เประหาน  ไมยันกะ
หมาน  สายบะดัต ฯลฯ  

           สวนงานเครื่องกระดาษเงินกระดาษทองนี้ของเราไดชัช อหะหมัดจุฬา เขาเปนคนละเอียด 
เคยทํางานโรงกษาปณ ฉะน้ัน งานฉลุกระดาษ หรืองานท่ีเก่ียวกับการประดับโตระบัต แผงกะ
หนาต จนดล พวกน้ีอยูกับชัชเขาท้ังหมด งานพวกน้ีเปนงานอาสา ใจรักและศรัทธา เพราะไมมี
คาจางคาแรง ชัชเขาเปนคนที่มีฝมือเปนที่สุด ตอนน้ีก็ไมคอยสบายแลว นอกนั้นก็พวกเชียง ทัพ

ไชย กับพวกวันชัย  ชวงรัศมี ก็ตายกันหมดแลว5 

 

 โดยที่ชุมชนแขกเจาเซ็นในอดีตไดนําคําเดียวกันนี้ซึ่งมีความหมายสอดคลองกับหนาที่ ๆ 
เกี่ยวกับงานพระบรมศพ หรือศพของชนชั้นสูงมาใชเรียกใน “พิธีเจาเซ็น” ที่จัดข้ึนเพื่อรําลึกถึงการ
เสียชีวิตของอิหมามฮูเซ็นผูเปนหลานชายของทานศาสดามุฮัมหมัด โดยเรียกกลุมบุคคลที่พรอมใจ
มาชวยเหลือในงานเหลานี้วา ฝายภูษามาลา เชนกัน 
 

 คนอาน “โรหยา” และคนชัก”มะระเสี่ย” 
 “โรหยา” หรือ “ริวาหยัต”6 เปนรูปแบบของการนําเสนอเนื้อหาจากเหตุการณตาม
ประวัติศาสตร โดยมีผูเลาหรือที่เรียกวา “นักริวาหยัต” สวน “มะระเส่ีย” หมายถึงการขับบทโศลก 
ซึ่งผูขับ “มะระเส่ีย” จะตองขับเปนทวงทํานองที่แตกตางกันออกไป  ทั้งคนอาน “โรหยา” และคนชัก     
”มะระเส่ีย” เปนผูที่ทําหนาที่ดําเนินเร่ืองของพิธีเจาเซ็น จึงเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญตอ
พิธีกรรมเปนอยางยิ่ง 

                                                           
4เมาหล่ี : ดอกไมที่รอยเปนสายยาว นิยมเรียกวา สายเมาหลี่ นาจะมาจากคําไทย วา 

มาลี หมายถึงดอกไม 
5สัมภาษณ   กติิศักด์ิ  บูรณสมภพ, หัวหนาฝายภูษามาลาของมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม, 

31 ธันวาคม  2551. 
6โรหยา หรือริวาหยัต : ภาษาเปอรเซีย แปลวา การเลา หมายถึง ผูเลาเร่ืองเหตุการณที่

เกี่ยวกับพิธีเจาเซ็น  โดยแบงเร่ืองราวจากเหตุการณประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกัรบะลาอออกเปน
ตอน ๆ รวม 12 ตอน  หรือที่เรียกวา โรหยา หรือ ริวาหยัต 12 บั่น 
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 ดวยเหตุนี้ นักริวาหยัต และคนชักมะระเส่ีย จึงจําเปนจะตองเปนผูที่มีความรูในการอาน
ภาษาเปอรเซีย ทั้งยังตองมีความเขาใจในประวัติศาสตรเปนอยางดี และจําเปนจะตองเปนมี
ความสามารถในการเลาเร่ืองไดอยางมีชีวิตชีวา เร่ืองเลาของเหตุการณนั้น ๆ จึงจะถูกถายทอด
ออกมาอยางมีสีสันและทําใหผูเขารวมพิธีกรรมเกิดอารมณรวมตามไปพรอมกับผูเลาและผูรับฟง 
 

 
 

ภาพที ่22 คนอาน “โรหยา” เลาเหตุการณฯ กัรบะลาอ ในแตละคํ่าคืนที่ กุฎีเจริญพาศน 
 

 
 

ภาพที ่23  บทโศลก “มะระเส่ีย” ภาษาเปอรเซีย ขับรองสลับกับการ “มะตํ่า” 
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 คนอานโรหยา หรือนักริวาหยัต และคนชักมะระเส่ีย สวนใหญจึงเปนผูที่มีความใกลชิด 
หรือเปนผูที่อิหมามไววางใจ โดยมากจะเลือกจากบรรดาลูกหลาน หรือลูกบานของตนเองที่มี
บุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งยังจะตองมีใจรักที่จะฝกฝน  เร่ิมเรียนรูต้ังแตการการอานอาหรับ และ
พัฒนาความสามารถไปสูการอานเปอรเซีย ตอจากนั้นจึงจะทําการคัดเลือกเยาวชนที่มีพรสวรรค
ใหไดรับการฝกฝนเพื่อทําหนาที่นั้น ๆ แตกตางกันออกไป  
 จํานวนคนที่ทําหนาที่ชักมะระเส่ียมีประมาณ 4-5 คน ในแตละพิธีกรรม สวนผูที่ทํา
หนาที่อานริวาหยัต หรืออานโรหยาในแตละพิธีจะมีเพียง 1-2 คน ดังนั้นความสําคัญของบุคคลทั้ง 
2 กลุมจึงตองสอดคลอง หรือรับสงกันไดอยางถูกตองตามจังหวะและเร่ืองราวนั้น ๆ ทั้งยังตอง
รับผิดชอบตอการดําเนินเร่ืองราวผานการเลา (ริวาหยัต) กอนที่จะไปถึงข้ันตอนพิธีกรรมในการชัก
มะระเส่ีย 
 
 คณะจาป-จากลอง 
 ดนตรีเปนองคประกอบที่สําคัญของพิธีกรรม เชนเดียวกับพิธีเจาเซ็นที่จําเปนตองมีกลุม
บุคคลที่ทําหนา “คณะจาป-จากลอง”  เคร่ืองดนตรีในพิธีเจาเซ็นประกอบดวย ปชวา 1- 2 เลา 
กลองแขก 2 คู  กลองทัด 1 ใบ แฉงและฉาบอยางละ 1 คู เปนสวนหนึ่งขององคประกอบพิธีกรรม  
  

  
 
 ภาพที่ 24  คณะจาป-จากลอง ในพิธีเจาเซ็น ที่กุฎีเจริญพาศน 
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 กะดีและสุเหรา จะตองมีกลุมบุคคลที่เรียกกันวา “คณะจาป-จากลอง” ที่ฝกฝนกัน
ตอเนื่องกันมา โดยเฉพาะผูที่ทําหนาที่ “จาป” จะตองเปนผูที่ไดรับการฝกฝนจนกระทั่งเกิดเปน
ทักษะ และสวนใหญจะรับผิดชอบถือเปนหนาที่ของครอบครัวนั้น ๆ เปนการเฉพาะ แตกตางกับ
เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน เชน แฉง ฉาบ และกลอง ฯลฯ ที่สามารถเรียนรูไดในเวลาที่ไมมากนัก 

 เยาวชนและผูที่อยูในกลุม “คณะจาป-จากลอง” จึงเปนผูที่รูสึกภาคภูมิใจตอหนาที่ของ
ตน ดังที่ อูด  สินทอง อายุ 58 ป หนึ่งในจาปของกุฎีหลวงไดเลาถึงเคร่ืองดนตรีชิ้นตาง ๆ ใน “คณะ
จาป-จากลอง” ของตนต้ังแตอดีตและปจจุบัน วา 
 

          เคร่ืองดนตรีของกะดีหลวงมีปชวา 3 เลา แตเวลาจะเปาจะใชเพียง 2 เลา ลุงพงษ 
(สมพงษ  สวางวรรณ) เปนจาป รุนเกากวานั้นก็ลุงหระ (สละ สินทอง) หรือไมก็ขุนรวม (ขุนจุฬาเหม
ราช (รวม อหะหมัดจุฬา)) ที่เปนสามีปาอรุณ เปน “จาป” รุนโบราณของกะดีหลวง  ปในพิธีมหะห
รํ่าจะมีชื่อทั้ง 3  เลา  คือ ขุนประดิษฐไพเราะ ขุนเสนาะจับใจ และขุนไกลกังวาน  สําหรับกลองแขก
ก็มีชื่อ ทุกใบ ๆ ที่ทําหนาท่ีตี หรือจง ใหจังหวะช่ือวา ยํ่าสนธยา  ใบที่ทําหนาท่ีตีรับ มี 3 ใบมีชื่อวา  
ชานางนอน  ขจรอังวะ และ ชนะหงสา 
          สวนกลองบาย่ีหนูที่ปจจุบันเปนกลองทัด สมัยกอนเปนกลองดินเผา นาจะเอาโองมอญ
มาตัดทําและขึงหนังหนา โดยใชหนังวัวที่ทํากุรบั่นมาขึง กลองใบนั้นมีชื่อวา กลองอังกะหลา แตไม
รูความหมาย ใชตีในทุกวันศุกรและก็ตอนเขาบวชออกบวช และในพิธีมะหะหร่ํา กลองอังกะหลาใบ
นั้นใชมาต้ังแตสมัยกะดีหลวงที่ปากคลองมอญ เสียดายมาแตกในเวลาตอมา  ถาใหครบสํารับของ

เคร่ืองดนตรีที่ใชในพิธีมะหะหร่ํา ตองมีกลองแขก 4 ใบ ป 3 เลา ฉาบ 1 แฉง 1 และกลองทัด 17  

 

 อยางไรก็ดี แมวาเคร่ืองดนตรีในพิธีกรรมอาจจะมีความสําคัญในการเปนเพียง
องคประกอบของพิธีเทานั้น มีความสําคัญพาะในดานองคประกอบที่ไมเกี่ยวกับเร่ืองราวหรือสาระ
ในพิธีกรรมมากนัก แตไมอาจปฏิเสธไดวา เสียงดนตรีจาก “คณะจาป-จากลอง” มีสวนสําคัญใน
การปลุกเรา สรางความรูสึกตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในระหวางการเขารวมพิธีเจาเซ็น เชน อารมณเศรา 
สะเทือนใจ อาลัยอาวรณ ความรูสึกหึกเหิม แมแตอารมณความรูสึกปวดราวก็ตาม ดังนั้นกลุม 
“คณะจาป-จากลอง” ในพธีเจาเซ็นจึงมีสวนสําคัญที่ไมอาจขาดหายไปจากพิธีเจาเซ็นได 
 
 

                                                           
7สัมภาษณ  อูด  สินทอง, จาปอาวโุสใน “คณะจาป-จากลอง” ของกุฎีหลวง, 6 มกราคม 

2552. 
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 “มือควั่น” 
 “มือควั่น” หรือ “คนควั่นหัว” เปนคนอีกกลุมหนึ่งที่มีหนาที่สําคัญในพิธีเจาเซ็น “มอืควัน่” 
ตองเปน “สัปปุรุษชาย” ของกุฎีแตละแหงจะมอบใหเปนหนาที่ของคนที่อาสาทําหนาที่ควั่นศีรษะ
ใหบุคคลอ่ืนที่อยูในพิธีเจาเซ็น ”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 เลาใหฟงถึงข้ันตอนตาง ๆ  วา  
 

          ...ปจจุบันในกะดีกลาง ก็มีมือควั่นอยูประมาณ 2-3 คน เวลาจะควั่นทีหน่ึงก็ตองฝกตอง
เรียนรูกันมากอน มีดสวนใหญส่ังทําจากอุทัยธานี ใชเหล็กชนิดพิเศษท่ีเรียกวา เหล็กแหนบรถไฟ 
โดยเอามาตีขึ้นรูปเปนแบบมีดพับที่ใชโกนหนวดสมัยกอน กอนจะนํามาใชก็จะตองเอาไปฝงไวกับ
ตนกลวยเพ่ือใหยางจากตนกลวยทําปฏิกิริยากันการเกิดสนิม ฝงไวหลายวัน แลวถึงเอามาลับใหคม
กริบทุกเลม เวลาใชในพิธีจําเปนจะตองลับใหคมกริบตลอดเวลา  
          ระหวางที่คนหน่ึงทําหนาที่ควั่น คนอื่นก็ตองคอยทําหนาที่ลับมีดสลับกันไป จะควั่นอยาง
เดียวไมได คนท่ีจะเปน “มือควั่น” จะตองใจเย็น มีสมาธิ รูจักแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น รวมถึง
จะตองรูวิธีเลือกบอเลือด8 คือใหแผลหรือรอยควั่นเล็กนอย แตไดเลือดมาก ผูที่เขามาคว่ันก็จะรูสึก
พอใจคือไมก่ีรอบ9 ก็ไดเลือดแลว 
          ก็มีบอกนะวา คนนอยลงท่ีเขามาควั่นหัว ปนี้ผมเลยลองนับดูในกะดีกลางก็ประมาณ 69 
คน ไมควั่น 32 คน นับกันแบบเรียงครอบครัวเลย จะวานอยมันก็ไมนอยนะ แตก็มีคนพูดกันมาก 
เร่ืองโรคภัยไขเจ็บ เราก็ตองระวังอยูแลว พวกที่อยูในกลุมเส่ียงแบบพวกยาเสพติดเราก็จะแยก
ออกไปเลย เพื่อความปลอดภัย  แตสมัยกอนผูชายที่เขากะดีจะตองควั่นหัวกันทุกคน ลูกเด็กเล็ก

                                                           
8บอเลือด : ตําแหนงของการควั่นหัว ซึ่งเมือ่กรีด หรือควัน่ลงไปจะทําใหมีเลือดไหล

ออกมามาก แตเกิดแผลเพียงเล็กนอย 
9รอบ : หมายถงึรอยมีดกรีดศีรษะ 1 รอย ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร เรียกวา 1 รอบ 
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แดงถือวาเปน “นิชาหรัต”10 เด็กเล็กเวลาท่ีแมอุมเขามา เราก็ใชเฉพาะสวนท่ีเปนสันมีดวางเอา

เทานั้น โตขึ้นมาหนอยก็ซักรอบหรือสองรอบก็พอ11 
 

 
 

ภาพที ่25  ลุงสอน ทัพไชย เมื่อยังมีชวีิตอยูเคยเปน “มือควั่น” ของกุฎีเจริญพาศน 
ที่มา : หนังสือ ธนบุรี12 

                                                           
10นิชาหรัต : ภาษาเปอรเซีย หมายถึง เปนเคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ 
11สัมภาษณ  อนันต  นาคงาม, “มือควั่น” ของกุฎีเจริญพาศน, 12 มากราคม 2552. 

 12 สุดารา  สุจฉายา. ธนบุรี (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพสารคดี, 2542) 105. 
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 ในกุฎีแตละแหงจะมีกลุม “มือควั่น” ประมาณ 3-5 คน  ที่ รับผิดชอบในหนาที่นี้
โดยเฉพาะ และไดรับการถายทอดความรูจากรุนสูรุนกันลงมา แมวาในปจจุบันจะมีจํานวนผูคนที่ที่
ควั่นศีรษะลดนอยลงในทุก ๆ ปก็ตาม 
 
วันขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง : การเตรียมเขาสูเดือนมุฮัรรอม  
 เดือนมุฮัรรอมเปนเดือนตอจากเดือนซุลฮิจญ13  ซึ่งเปนเดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม 
เดือนดังกลาวมีความสําคัญตอประวัติศาสตรอิสลามในหลายดาน ดานหนึ่งคือเปนเดือนที่มุสลิม
ทั่วโลกกําหนดใหเดินทางไปรวมกันประกอบพิธีฮัจญ ณ มหานครเมกกะฮ อีกดานหนึ่งในทัศนะ
ของมุสลิมนิกายชีอะหไดถือเปนเดือนที่ทานศาสดามุฮัมหมัดรวมประกอบพิธีฮัจญเปนคร้ังสุดทาย
เม่ือปฮิจเราะฮที่ 10 และไดประกาศแตงต้ังทานอะลีใหเปนผูปกครองประชาคมมุสลิมในตําแหนง 
“อิหมาม” ณ ตําบลเฆาะดีร  อีกทั้งยังเปนเดือนที่ อิหมามฮุเซนจําเปนจะตองละจากการประกอบ
พิธีฮัจญเพื่อหลีกเล่ียงการเผชิญหนากับกองกําลังของฝายยะซีดที่พยายามสกัดกั้นทาน 
 จารีตปฏิบัติที่ถูกกําหนดใหเปนระเบียบในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นในสังคมสามกะดีส่ี
สุเหรา กําหนดใหมีวันหนึ่งที่เรียกวา “วันข้ึนเพดานดํา-เพดานแดง” โดยวันดังกลาวกําหนดใหมีข้ึน
หลังจากวันอีดเฆาะดีรคุม14 แลวเจ็ดวัน  
 วันข้ึนเพดานดํา-เพดานแดง เปนสัญลักษณของการเร่ิมตนหรือเปนการตระเตรียม
สถานที่ภายในชุมชนแขกเจาเซ็นเพื่อเตรียมรับเดือนมุฮัรรอมที่กําลังจะมาถึง  
 รูปแบบของการขึ้นเพดานดํา-เพดานแดง เปนการนําเร่ืองของสีเขามาเปนสัญลักษณ
แทนอารมณและความรูสึกของแขกเจาเซ็นในชวงเวลาของเดือนมุฮัรรอม เหตุนี้กะดีในชุมชนแขก
เจาเซ็นแตละแหงจะนําผาผืนดําขนาดใหญมาดาดไวเหนือเพดานของหองโถงช้ันในของศาสน
สถานที่เรียกวา ชั้นชะดัต15 ของกะดี เพื่อใชเปนสัญลักษณแทนความเศราโศกที่กําลังจะกาวเขา
มาปกคลุมทั่วทั้งชั้นฟาและแผนดิน และจัดเตรียมผาแดงขอบติดระบายคลายฉัตรส่ีเหล่ียมผืนผาสี
แดงสดที่ประดับประดาอยางงดงาม โดยยกข้ึนกางซอนในพื้นเพดานสีดํา เรียกวา เพดานแดง16 
                                                           

13เดือนซุลฮิจญ  คือ เดือนสุดทายของปปฏิทินอิสลาม  
14วันอีดเฆาะดีรคุม : วันเฉลิมฉลองท่ีทานศาสดามุฮัมหมดัไดแตงต้ังทานอะลีใหทํา

หนาทีเ่ปน อิหมาม ใหเปนประมุขชี้นํามุสลิมตอจากทาน 
15 ชะดัต หรือบางทีเรียกวา ชัน้ชะดัต : ภาษาอาหรับ หมายถึงสถานท่ี ๆ ที่สังหาร 
16 เพดานแดง : กางซอนอยูติดกับเพดานดําเหนือตําแหนงที่เรียกวา แทนกะต้ันกา หรือ

ตําแหนงเพื่อการรําลึกถงึอิหมามอะลีที่ถกูลอบสังหารในมัสยิดคูฟะฮขณะกําลังนมาซ  
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 ความหมายของทั้งเพดานดํา-เพดานแดง ใหความรูสึกถึงความเศราอาดูรตอบรรดาผู
ศรัทธา โดยเฉพาะเพดานแดงส่ือแทนช้ันฟาเหนือแผนดินกัรบะลาอที่เกิดเหตุการณสังหารอิหมาม  
ฮูเซนและผูติดตามทาน ณ แผนดินแหงนั้น 
 หลังจากการข้ึนเพดานดํา-เพดานแดงแลวเสร็จ ฝายภูษามาลา17 จะประกอบเคร่ืองไม 
และเคร่ืองกระดาษตอกลายที่รวมเรียกวา แผงกะหนาต18 ข้ึนโดยจัดวางไวบนชั้นชะดัตเพื่อใชเปน
ฉากของสถานฝงศพของอิหมามฮูเซน  ทําเนียบ  แสงเงิน ไดเลาถึงความหมายที่เกี่ยวกับแผงกะ
หนาต เอาไววา 
 

 
 

ภาพที ่26  “แผงกะหนาต” สถานฝงศพอิหมามฮุเซน (จาํลอง) ในพธิีเจาเซ็น 

                                                           
17ฝายภูษามาลา : เปนชื่อเรียกกลุมบุคคลภายในชุมชนแตละแหงที่มีหนาที่รับผิดชอบ

ในเร่ืองทีเ่กี่ยวกับเคร่ืองตกแตงประกอบพธิีเจาเซ็น เชน เคร่ืองไม    เคร่ืองกระดาษ ผาแพรพรรณ 
รวมถึงดอกไมเคร่ืองสดดวย 

18กะหนาต หรือ กิหนาด : ภาษาเปอรเซียแปลวา ดานขาง แผงกะหนาต หมายถึง
ดานขางของสถานฝงศพของอิหมามฮูเซน เปนการจําลองคลายสถานที่จริงเพื่อใชเปนฉากสําคัญ
ของการเลาเร่ืองในแตละคํ่าคืนในเดือนมุฮัรรอม 
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         การต้ังแผงกะหนาตนั้น คําวา กะหนาต นาจะมาจากคําวา กิหนาด ในภาษาอาหรับที่
หมายถึง ดานขาง ซึ่งผูใหญในอดีตไดคิดประดิษฐงานเคร่ืองไมพรอมประดับเคร่ืองกระดาษเงิน
กระดาษทองตอกลายใหเกิดเปนความงดงามแบบวิจิตรที่เรียกวา แผงกะหนาต เพ่ือเปนการจําลอง
สวนหนึ่งของโครงครอบสถานฝงศพของอิหมามฮูเซนในสถานท่ีจริงมาเพื่อใชประกอบในพิธีกรรม
เทานั้น  
          เม่ือถึงเดือนมุฮัรรอมในพิธีอาชูรอ ผูที่ทําหนาที่อาน ริวาหยัต หรือโรหยา ก็จะมานั่งอยู
ดานหนาของแผงกะหนาตน้ี และทําหนาที่ ริวาหยัต เลาเร่ืองราวนั้น ๆ ขณะเดียวกัน บรรดาผูที่เขา
มารวมพิธีเจาเซ็น ก็จะนั่งฟงการริวาหยัต อยูทางดานหนาของ แผงกะหนาตอีกที ซึ่งก็เทากับส่ือ
ความหมายวา ผูเลาเร่ือง นั่งริวาหยัต (เลาเหตุการณ) อยูหนาสถานฝงศพของอิหมามฯ และผูฟง
ที่มารับฟงเร่ืองราวตาง ๆ ที่ริวาหยัตนี้ ก็เสมือนกับนั่งอยูดานหนาของสถานฝงศพของอิหมาม ฯ 

ดวยเชนกัน19 
 

 
 
         ภาพท่ี 27  ภาพสถานฝงศพอิหมามฮูเซน (ปจจุบัน) 
 
 นอกเหนือจากการข้ึนเพดานดํา-เพดานแดง รวมถึงการต้ัง แผงกะหนาตแลว ในชวง
เวลาดังกลาวยังรวมถึงการที่จะตองจัดเตรียมการตกแตงกะดีหรือสถานที่ของตนใหพรักพรอม

                                                           
19สัมภาษณ ทาํเนยีบ  แสงเงิน, นกัวิขาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 29 

กันยายน  2551. 
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สําหรับงานพิธีกรรมที่กําลังจะมาถึง ซึ่งรวมไปถึงการทําความสะอาด การจัดเตรียมบรรดาเคร่ือง
แหในพิธีเจาเซ็น20 เพราะวันเวลาเหลือเวลาเพียง 3-4 วันเทานั้นที่จะถึงวันของพิธีกรรมดังกลาว 
ชาวชุมชนที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกลุมพวกที่เรียกวา พวกภูษามาลา จะมารวมกันอาสา
แรงชวยตระเตรียมกิจตาง ๆ อยางพรักพรอม 
 กลุมคนเหลานี้เปนผูที่ผูกพันกับหนาที่นี้มาตอเนื่องหลายป จึงตองเปนผูมีประสบการณ 
มีความชํานาญเพราะงานดังกลาวที่มีรายละเอียดขอปลีกยอยอยูไมนอย  
 

 
 
ภาพที่ 28  การแตงดําของแขกเจาเซ็น ในการเขารวมพิธีฯ และการไวทุกข 
 
 
 
 
                                                           

20เคร่ืองแหในพธิีเจาเซ็น : สวนประกอบของการจัดร้ิวขบวนในพธิีกรรม เชน โตระบัต 
หรือโลงศพของอิหมามฮูเซนจําลอง จนดน หมายถงึพาหนะที่ใชในการบันทุกเพื่อเดินทางโดยจัด
วางไวบนหลังอูฐ คลายกบั วอ ฯลฯ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

140 

แตงดํา : การแตงกายไวทุกขของแขกเจาเซ็น 
การแตงกายเปนอีกจารีตปฏิบัติหนึ่งที่กลายเปนขอกําหนดของการเขารวมพิธีกรรม และ

ถือปฏิบัติกันอยางเครงครัดนับแตวันเร่ิมตนของการเขาสูชวงเวลาของพิธีกรรม คือ วันที่ 1 เดือนมุ
ฮัรรอมเปนตนไป  เส้ือผาเคร่ืองแตงกายในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นทั้งชายและหญิง จะเปล่ียนจาก
เคร่ืองสีตามวิถีชีวิตที่ใชเส้ือผามีสีสันโดยทั่วไปมาเปนการใชเคร่ืองแตงกายที่เปนสีดําลวนเทานั้น 
ทั้งยังใชตอเนื่องตลอดชวงเวลาของการไวทุกขใหกับอิหมามฮูเซนรวมเปนเวลาที่จะตองอยูใน
ระหวางการไวทุกขประมาณเกือบสองเดือน ทั้งนี้รวมถึงหมวกกลีบที่เปนอัตลักษณในวัฒนธรรม
แขกเจาเซ็นสําหรับเพศชาย ซึ่งในยามปกติจะใชหมวกกลีบขาว คร้ันในชวงเวลาของการไวทุกขก็
จะใชหมวกกลีบสีดําแทนดวยเชนกัน  
 นอกเหนือจากการแตงเครื่องดําแลว ยังรวมถึงการงดเวนงานร่ืนเริงทุกประเภท และงด
การจัดงานมงคลทุกชนิดในชวงเดียวกันนี้ดวย  
  
   เคร่ืองดําหมวกเส้ือเปล่ียน  แปลกตัว 
   ปางฮุเซ็นถึงป  ปาวพอง 
   ลุยเพลิงควั่นหัวจน  โลหิต  ถ่ังนา 
   เตนตบอกเรารอง  รํ่าเซ็น ฯ  
      (กรมหม่ืนไกรสรวิชิต : ประพันธ)21 
 
 ในอดีตการแตงกายดําเปนระเบียบที่มีความเครงครัดกวาปจจุบัน ทั้งนี้เพราะการแตง
กายดวยเส้ือผาดําในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็น กําหนดรวมไปถึงใหเปนระเบียบในการดําเนินชีวิตทั้ง
ในขณะที่อยูนอกพิธีกรรมดวย จะเห็นไดวาชวงเวลาของพิธีเจาเซ็นมีอยูเพียงประมาณ 10 วันของ
เดือนมุฮัรรอมเทานั้น หากแตการแตงดําเพื่อไวทุกขจะหมายรวมถึงชวงเวลาหลังจากที่อิหมามฯ 
เสียชีวิตลงแลวอีก 40 วัน ตามวัฒนธรรมในศาสนาของแขกกลุมนี้  กําหนดเปนระเบียบเพื่อการ
อุทิศสวนกุศลแดผูวายชนมตออีกเปนเวลา 40 วัน  
 หากแตสําหรับเร่ืองของอิหมามฮูเซนเปนกรณีพิเศษเฉพาะที่แขกเจาเซ็นยกใหเปน
ระเบียบปฏิบัติที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป โดยกําหนดใหแตงดําไวทุกข เพื่อเปนการใหเกียรติตอ
การสูญเสียในเหตุการณนั้น 

                                                           
21กาญจนาคพนัธุ,  ภูมิศาสตรวัดโพธิ ์เลม 2 (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนรวมสาสน, 2517), 

3. 
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 ระเบียบเรื่องการแตงกายในชวงของการไวทุกขในระหวางพิธีกรรมของแขกเจาเซ็นนี้ 
จากคําบอกเลาของ ธวัชชัย  ชวงพิชิต อายุ 79 ป เปนผูอาวุโสของสังคมแขกเจาเซ็นปจจุบัน  ในวัย
เด็กเคยใชชีวิตในชุมชนกะดีหลวงที่ต้ังอยูใกลกับปากคลองมอญ เลาเร่ืองการแตงดําใหฟง วา 
 

          ในพิธีมุฮัรรอม ระเบียบการแตงดําเปนท่ีแนนอน ทุกคนตองแตงดําเหมือนกันหมดทั้งชาย
และหญิง รวมถึงหมวกของพวกผูชายและผาคลุมผมของผูหญิงดวย แตกอนใชวิธียอมผา บางทีก็
ใหเปนหนาที่ของเจกยอมผาเปนคนยอม พอจะเขามุฮัรรอมกันทีก็ร้ือลังผาดํากันที เส้ือผาสียกเก็บ
ใสลังไปเลย เพราะจะไมไดใชผาสีกันอีกนาน  เวลายอมผาแลวสวนใหญเปนการยอมมะเกลือ ผา
จะมีกล่ินมะเกลือติดอยูนาน พวกผูใหญจะตองนําผาดําที่ยอมมะเกลือแลวเอามาตมกับชะลูดเพื่อ
กลบกล่ินมะเกลืออีกที 
          พวกเราสมัยกอนการทํางานทําการมักจะไมไดไปไหนไกล พอหลังหมดมุฮัรรอมแลวเวลาไป
ทํางานก็ตองแตงดํากันไปทํางานดวย และดําที่แตงจะตองดําจริง ๆ ใครเผลอใสเส้ือลายดําหรือมี
ลายหรือสีอื่นแซม เปนตองถูกเอ็ดกันเปง ไมเหมือนปจจุบัน เพราะชีวิตมันเปล่ียนไปเปนสังคมการ
ทํามาหากินกันตามบริษัทตาง ๆ จะไปบังคับใหแตงดําเปนพื้นทั้งหมดแบบแตกอนก็คงยาก 

เพียงแตวาในบุญพิธีจริง ๆ ยังคงเขมแข็งอยูเชนเดิมก็พอ...22 
 
พิธีเจาเซ็น : โศกนาฏกรรมในรูปการแสดง (tragic) 
 รูปแบบของพิธีเจาเซ็นในสังคมธนบุรีที่ปฏิบัติกันทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” จะเร่ิมข้ึนต้ังแต
วันที่ 2 ของเดือนมุฮัรรอมในเวลาเย็นกอนพลบคํ่าของวันที่ 1 ตามปฏิทินจันทรคตินั้น วันที่ 1 กําลัง
จะส้ินสุดลงพรอมกับกาวเขาสูวันที่ 2 หรือตรงกับสองคํ่าตามปฏิทินอิสลามดังที่ปรากฏในกาพย
บทพระราชนิพนธ เหเจาเซ็นในรัชกาลที่ 2 วา   
          
        ดลเดือนเรียกมหะหรํ่า ข้ึนสองคํ่าแขกต้ังการ  
   เจาเซ็นสิบวันวาร   ประหารอกฟกฟูมนัยน 
  
 ความสําคัญของวันที่ 2 เดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 เปนวันเวลาที่กองคาราวานของ
อิหมามฮูเซนเดินทางมาถึงแผนดินกัรบะลาอ กระทั่งเกิดเร่ืองราวแหงความทุกขเข็ญบนดินแดน
ของการทดสอบ ทั้งความอดทน อดกล้ัน และการเสียสละคร้ังยิ่งใหญในชีวิตศรัทธาชน ซึ่งเกิดข้ึน

                                                           
22สัมภาษณ  ธวชัชัย  ชวงพิชิต, ผูอาวุโสในชุมชนแขกเจาเซ็น, 15 ธนัวาคม 2552. 
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หลังจากการปดลอมคาราวานของอิหมามฮูเซนโดยกองทัพฝายยะซีดนานแปดวันทามกลาง
ดินแดนอันกันดาร 
 เหตุการณจากโศกนาฏกรรมในคร้ังนั้นถูกนํามาเรียงรอยเลาขานและดําเนินเร่ืองไปใน
รูปแบบของการแสดงประกอบพิธีกรรมจนเร่ืองจบลงดวยการยอมพลีชีพของอิหมามฮูเซนพรอม
วงศวานผูติดตามอีกจํานวน 72 ชีวิต  
 
ความหมายของคืน-วันในพิธีเจาเซ็น 
 การดําเนินเนื้อหาในพิธีเจาเซ็นเปนการแสดงในรูปหนึ่งที่เรียกวา อุปรากร ((tragic) ที่
แสดงออกดวยอารมณสะเทือนใจของบรรดาผูเขารวมพิธีทุกคน  รูปแบบพิธีเจาเซ็นในเมืองไทยมี
การแบงเร่ืองราวออกเปนฉากเปนตอน ในแตละฉากหรือแตละตอนของพิธีกรรมในแตละคํ่าคืนของ
พิธีนั้น ๆ จะมีนัยความหมายหรือเนื้อเร่ืองที่แตกตางกันออกไป หากแตยังคงอยูในโครงเร่ืองเดิม  
 โดยเร่ืองราวแตละคํ่าคืนจะนําเสนอในรูปแบบของการเลาเร่ือง โดยแบงออกเปนตอน ๆ 
ตอกันไป จนถึงวันสุดทายของพิธีกรรม หรือวันที่ 10 คือเร่ืองราวของอิหมามฮูเซนที่ถูกสังหารพรอม
กับวงศวานของทานในแผนดินกัรบะลาอ 
 

  
 

ภาพที ่29  สัญลักษณที่ถกูนําออกแหใน “พิธีเจาเซน็” แทนบุคคลตาง ๆ 
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 ไขวิสูตร : เปดมานใน “วันตั้ง-คืนหนึ่ง” 
 จากคําวา “แขกต้ังการ” ตามโคลงพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 2 ที่หมายถึงวันของการ
เร่ิมตนพิธีเจาเซ็น หรือพิธีมุฮัรรอม บางทีก็เรียกวา พิธีอาชูรอ ในวันที่ 2 ของเดือนมุฮัรรอม วันที่ถูก
เรียกวา “วันต้ัง” จะเร่ิมตนกอนพลบคํ่า รูปแบบที่เปนพิธีกรรมจะเร่ิมตนดวยอิหมามของกะดีแตละ
แหงเปนประธานในพิธี มีการต้ังร้ิวขบวนเชิญหีบปนหยา23 จํานวน 7 หีบลงมาจากสถานที่เก็บ และ
เคล่ือนขบวนมายังกะดีและสุเหราที่เปนสถานที่จัดพิธีเจาเซ็น เพื่อเปนการส่ือความหมายถึงการ
เดินทางของกองคาราวานของอิหมามฮูเซนมาถึงยังแผนดิน กัรบะลาอ ในวันที่ 2 ของเดือนมุฮัร
รอม  
 เม่ือขบวนอัญเชิญหีบปนหยามาถึงภายในอาคารท่ีดาดเพดานดํา-เพดานแดง และกาง
มานดําพื้นใหญที่อยูดานหนาถูกเปดออก อิหมามผูเปนประธานในพิธี รับหีบทั้ง 7 ใบจะเปดออก
และนําปนหยารมดวยเคร่ืองหอมที่เรียกวา “ระบ่ัน” และนําข้ึนจัดประดับใวในตําแหนงตาง ๆ 
อยางครบครัน เปนการเร่ิมตนพิธี หลังจากนั้น เจาหนาที่ในพิธีกรรมก็จะทยอยนําเคร่ืองแหอ่ืน ๆ 
ข้ึนประกอบในสถานที่  
 เคร่ืองสัญญลักษณที่ใชแหจะประกอบดวยปนหยา ซลฟะกาต24 และชะดา25 ฯลฯ ใน
บรรยากาศที่อบอวลไปดวยควันเคร่ืองหอมที่ปรุงกันในชุมชน เรียกวา ระบ่ัน  ระคนกับกล่ิมหอม
จากมาลัยดอกไมสด พรอมกับผูคนที่เขามารวมพิธีกรรมดวยเคร่ืองแตงกายสีดํา ที่ทุกคนตางอยูใน
กิริยาอาการสํารวมทั้งชายและหญิง     
 อิหมามผูเปนประธานในพิธีกลาวบทสรรเสริญอิหมามฮูเซนและบรรดาผูวายชนมจาก
เหตุการณกัรบะลาอดวยภาษาอาหรับ เปนทวงทํานองและมีจังหวะพรอมกับใหผูเขารวมทุกคนรับ
การสดุดีโดยพรอมเพรียงกัน  

                                                           
23ปนหยา : สัญลักษณรูปมือทําดวยโลหะ เชน แผนเงนิ หรือแผนทองเปนส่ือแทน

อิหมามฮุเซนในพิธกีรรม การใชรูปมือเปนเคร่ืองหมายแทนการปกปองศาสนา 
24ซลฟะกาต :  มาจากคําวา  ซุลฟกอรด  ซึ่งเปนช่ือของดาบประจําตัวของอิหมามฮูเซน 

ซึ่งไดรับสืบตอลงมาจากทานศาสดาท่ีมอบใหแกทานอะลี  และอิหมามอะลีมอบใหกับอิหมาม
ฮะซัน  และอิหมามฮะซัน ก็ไดมอบดาบนี้ใหแกอิหมามฮูเซน  ซุลฟกอรดจึงเปนสัญลักษณของ
อาวุธที่อิหมามฮูเซนใชเพื่อพิทักษรักษาอิสลาม 

25ชะดา  : เปนคําในภาษาอาหรับที่กรอนเสียงมาจากคําวา โชฮะดา หมายถงึ ผูที่อุทิศ
ชีวิตในวิถีทางของศาสนา  
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 เม่ือการต้ังเคร่ืองแหที่เปนสัญลักษณตาง ๆ เสร็จส้ินลงแลว  อิหมามในพิธีก็จะกลาวนํา
แกผูเขารวมพิธีดวยบทสาปแชงตอผูที่กระทําตออิหมามฮูเซนดวยภาษาเปอรเซีย เมื่อจบความที่
กลาวสาปแชงแลว ผูเขารวมในพิธีกรรมก็จะขานรับคําแชงนั้นโดยพรอมเพรียงกัน เปนการเสร็จ
ข้ันตอนของวันต้ัง 
 
 กอนพลบคํ่าของคืนที่ 1 
 กอนเวลาพลบคํ่าหรือเร่ิมตนคํ่าคืนแรก ที่จะเร่ิมพิธีในชวงเย็นของแตละวัน มีการ 
“เตนหนู” โดยคณะบายี่หนูประมาณ 7-10 คน ในเคร่ืองแตงกายกางเกงขายาวสีขาวประดับลูก
กระพรวนทองเหลืองจํานวนมากที่ขอบขา ไมสวมเส้ือ แตใชร้ิวผาขาวประดับคลายสายสังวาลสวม
ไขวจากไหลซายและขวา คลุมศีรษะดวยผาขาวพรอมประดับขางหูดวยเสนผมดนฝา26 ตามเนื้อ
ตามตัวก็จะประแปงจนขาวทั่วตัว ตามที่ปรากฏในวรรณกรรม นิราศยี่สาร ของ ก.ส.ร.กุหลาบ 
บรรยายภาพลักษณของ “บายี่หนู” 27  ไววา 
 
        มีพวกเด็กเรียกวาบาย่ีนู เปนหมู ๆ แตงเต็มดูเขมแขง 
   ผูกลูกพรวนครวญดังกร่ิงกรางแรง ลวนทาแปงตลอดหัวทั่วถึงตีน28 
 
 คณะบายี่หนูจะออกมาเตนเปนวงกลมรอบบริเวณลานหนากะดีหรือสุเหรา โดยเฉพาะ
บริเวณกลางลานพิธีมีการประดับเสาธงบนฐานที่เรียกวา “อางแกว” คณะบาหยี่หนูออกมาเตน
รอบอางแกวพรอมดวยผูบรรเลงเครื่องดนตรีซึ่งประกอบดวยคนตีกลองทัด 1 คน และตีฉาบ 1 คน 
ทุกคนจะตองเรียนรูบทรองประกอบการเตนดวย ทําเนียบ  แสงเงิน เลาถึงบทขับรองของบาหยี่หนู 
วา 

                                                           
26ดนฝา : เคร่ืองประดับศีรษะที่ทาํจากปอยผมโดยใชเสนผมของเด็กผูหญิงนาํมาประดับ

บริเวณจอนผมในการแตงกายของ “บายี่หนู” ใหดูคลายกับคนเสียจริตที่ปลอยผมรกรุกรัง 
27บายี่หนู : กรอนเสียงมาจากคําวา มัจนูญ เปนตัวละครจากวรรณคดีเปอรเซีย เร่ือง 

มัจนูญ-ไลลา ซึ่งมัจนูญ ลุมหลงความงามและรักในสตรีผูหนึ่งชื่อ ไลลา จนกระทั่งเสียสติ ตอนทาย
ของเร่ืองทั้งคูไมไดเคียงคูกันจนตาย ในพิธีเจาเซ็น นํามัจนูญมาเปนสัญลักษณของความรักที่มีตอ
ไลลามากเพียงไร ยังไมเทาความรักที่เรามีตออิหมามฮูเซน  

28ก.ศ.ร. กหุลาบ [นามแฝง], นิราศยี่สาร (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวทิยาสิรินธร, 2543), 
40. 
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           ความจริงบทรองรําพันของบาย่ีหนู มีเน้ือหาที่เปรียบเปรยความรักของตนเองท่ีมีตอหญิงคน

หนึ่งที่ชื่อวา ไลลา ความรักความลุมหลงของบาหย่ีหนูมีตอหญิงนางน้ีมากจนกระทั่งเสียสติ 
กลายเปนคนบา แตอยางไรก็ตาม ความรักของบาย่ีหนูที่มีตอ ไลลา ก็ยังไมอาจจะเปรียบไดกับ
ความรักที่บาย่ีหนูมีตออิหมามฮูเซน  จะเห็นไดวา บาย่ีหนู ในพิธีเจาเซ็น ก็คือ มัจนูน-ไลลา ใน
วรรณกรรมของเปอรเซีย การแตงกายของบาย่ีหนูก็ใหดูแตกตางจากคนธรรมดา ใชเสนผมดนฝา

ประดับใหคลายพวกเสียจริต ซ้ําเนื้อตัวก็ประแปงจนขาวไปทั่วตัว29   
 
 เมื่อบายี่หนูทั้งคณะออกมาเตนจนครบ 7 รอบแลว จะเตนวนกลับเขาไปในกะดีอีกคร้ัง
หนึ่ง พรอมกับเสียงกลองทัดและฉาบที่ย่ําประโคมสลับรับกันก็ส้ินเสียงลง เปนอันจบการเตนหนู 
ซึ่งจะมีเตนแบบนี้ไปตลอด 10 วัน ในเวลาเดิมคลายการเบิกโรงกอนจะนําเขาสูการแสดงในแตละ
คํ่าคืน  
 ตอจากนั้นอิหมามในพิธีก็จะอานบทสดุดีอิหมามฮูเซนอีกคร้ังหนึ่ง เมื่อจบลงแลวก็จะ
เขาสูชวงเวลาของการนมาซประจําวัน กอนที่จะแยกยายกลับเพื่อมารวมตัวกันใหมอีกคร้ังในภาค
กลางคืนของแตละคืน 
 บรรยากาศของวันต้ัง-คืน 1 นี้ กุศล เอ่ียมอรุณ ไดเขียนบรรยายไวอยางเห็นภาพใน 
“บันทึกเจาเซ็นในคืนวันเลือดปนน้ําตา” วา 
  

          ...คนเร่ิมทยอยเขามาที่กุฎี เด็กและผูหญิงนั่งรอบระเบียง สวนดานในกุฎีเปนพื้นที่ของฝาย
ชาย ทุกคนอยูในอาการสํารวม ธูปสามดอกถูกจุดขึ้นโดยทานอิมาม สงกล่ินอบอวลไปท่ัวบริเวณ 
ขณะเดียวกันขบวนอัญเชิญหีบเจ็ดใบจากบานอิมามซ่ึงอยูดานหลัง ก็เดินเขามาในกุฎี คนถือธง   
ชายหางแซงแซวสีเขียวและแดงเดินนําหนา ตามดวยกระถางจุดระบ่ัน กล่ินหอมเย็นลุมลึกของระ
บั่นเพิ่มความขรึมขลังใหกับบรรยากาศพิธีกรรม ทันทีที่หีบทั้งเจ็ดเขาสูภายในกุฎี  ผืนธงสีดํา-ธงชัย
เฉลิมพลแหงกองทัพฮูเซ็น ที่พับวางไวบนพานทองก็ถูกเชิญขึ้นสูยอดเสาดานหนากุฎีทันที 
          ...สัญลักษณแหงพิธีเจาเซ็นปนี้เร่ิมขึ้นแลว 
           ในกุฎี มานสีดําที่ขึงอยูกลางหองถูกบรรจงเปดออก เผยใหเห็น “แผงกะหนาด” ฉากสีทอง
มลังเมลืองสูงระดับสายตา สวนบนของแผงกะหนาดประดิษฐานอักษรอาหรับรายนามอิมาม 12 
ทานที่ชาวชีอะฮนับถือวาเปนผูนําและเสียสละแกศาสนาอิสลาม ในจํานวนน้ีมีพระนามของ

                                                           
29สัมภาษณ ทําเนียบ  แสงเงนิ, นักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 15 

ธันวาคม 2551. 
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ครอบครัวทานศาสดา ที่เรียกวา “ปนญะตันปาก” 30 แปลวา ผูสะอาดบริสุทธิ์ทั้งหา”  หนาแผงกะ

หนาดเปนท่ีต้ังโตะหมูบูชา  มีพานพุมหาพุม ธูปหาดอก เทีนนหาเลม แจกันดอกไมสด ขนาบขาง
ดวยเสาฉัตรหาชั้น และธงสีเขียวกับสีแดง 
          หีบทั้งเจ็ดใบถูกเปดออกทามกลางความมืดสลัว ส่ิงที่อยูในหีบมีลักษณะคลายฝามือคน มี
ทั้งขนาดใหญกวามือเราหลายเทาไปจนถึงขนาดเล็กจ๋ิว บางองคทําดวยเงิน บางองคทําดวยทอง..
แตชาวชีอะฮเรียก “พระปนหยา” ที่กลางมือจารึกพระนามของปนญะตันปาก ดวย นอกจากนี้ใน
หีบยังมี “ซุลฟกอร” หรือดาบออกศึก เปนมีดดาบชองทหารอาหรับขนาดตาง ๆ ทําดวยเงิน และยัง
มี “ชะดา” รูปรางคลายหัวสับปะรด มีแฉกหาแฉกอันเปนสัญลักษณแหงความเศราโศกของชาว

ชีอะห ทําดวยเงินเชนกัน...31  
 
 ภาคกลางคืนของพิธีเจาเซ็นจะเร่ิมต้ังแตคืนหนึ่งไปจนถึงคืนสิบ โดยนํา “ริวาหยัต” หรือ
เร่ืองเลาแตละคืนมาเลา  “ริวาหยัต” ทั้งหมดลวนเปนเร่ืองของประวัติศาสตรอิสลามที่เกี่ยวของกับ
เหตุการณกัรบะลาอเกือบทั้งหมด ยกเวนในชวงคืนแรก ๆ จะนําเร่ืองราวประวัติชีวิตบางสวนบาง
ตอนของทานศาสดามุฮัมหมัด ทานหญิงฟาฏิมะฮ ทานอิหมามอะลี และทานอิหมามฮะซัน มา
ผนวกเขากับเร่ืองราวของบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณกัรบะลาอ โดยเจตนาที่จะใหผูที่เขารวมรับฟง 
“ริวาหยัต” ไดรับความรู และสรางความเขาใจไดอยางตอเนื่องเปนลําดับไป 
 
 โรหยา-ริวาหยัต : ประวัติศาสตรที่ถูกขับขานในพิธีเจาเซ็น  
 โรหยา หรือ ริวาหยัต เปนวิธีการเลาเร่ืองรูปแบบหนึ่งที่ถูกนํามาประกอบในพิธีมุฮัรรอม
ที่ปรากฏอยูในเมืองไทยมาชานาน  โรหยาหรือริวาหยัตของเหตุการณกัรบะลาอถูกจัดแบงออกเปน
ตอนตาง ๆ  เพื่อนําเสนอเร่ืองโดยหยิบยกเอาประวัติศาสตรอิสลามต้ังแตชวงปลายชีวิตของทาน
ศาสดามุฮัมหมัดนํามาเลาเรียง จัดลําดับบุคคล เช่ือมความสําคัญตอเนื่องเปนตอน ๆ ไปจนถึง
เร่ืองราวของอิหมามฮูเซน ที่พลีชีพ ณ แผนดินกัรบะลาอพรอมดวยวงศวาน 72 ชีวิต การสละชีพ

                                                           
30ปนญะตันปาก : ผูบริสุทธิท์ัง้หาหมายถึง ศาสดามุฮัมหมัดและลูกหลานของทาน 

ไดแก ทานอะลี ทานหญิงฟาฏิมะฮ ฮะซัน และฮูเซน ทานเหลานี้ลวนมีชีวิตรวมชวงเวลาเดียวกนั 
และเปน 3 ทานในจาํนวนอิมาม 12 ทาน ที่ชาวชีอะฮใหความเคารพศรัทธา  (กุศล  เอ่ียมอรุณ : 
103). 

31กุศล  เอ่ียมอรุณ, ”บันทึกเจาเซ็นในคืนวันเลือดปนน้าํตา,” ใน  ธนบุรี (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพสารคดี, 2542), 103. 
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ของกลุมบุคคลนี้ตางไดรับการสดุดีในฐานะผูสละชีวิตเพื่อดํารงรักษาแนวทางของศาสนาอิสลาม
ใหคงอยู ซึ่งเรียกวา ชุฮะดา32 หรือในพิธีเจาเซ็นเรียกวา “ชุฮะดา” หรือ “ชะดา”  
 นักอาน “ริวาหยัต” จึงมีสวนสําคัญที่จะทําใหผูเขารวมพิธีกรรมที่ไดรับฟงเร่ืองราวผาน 
โรหยา หรือริวาหยัตนั้น ๆ  มีความรูสึกคลอยตามไปกับเร่ืองราวที่ถูกนักริวาหยัตนําเสนอ  
 โรหยา หรือริวาหยัต แบงเร่ืองราวจากเหตุการณประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับกัรบะลาอ
ออกเปนตอน ๆ รวม 12 ตอน หรือ โรหยา หรือ ริวาหยัต 12 บั่น33 แตถูกนํามาจัดระเบียบในการ
เลาเร่ืองเพียง 11 บั่น ในแตละบ่ันหรือแตละตอนเกือบทั้งหมดจะดําเนินไปในชวงเวลาต้ังแตพลบ
คํ่าเปนตนไปจนจบลงในตอนดึกของคืนนั้น ๆ ในแตละบั่นผูเลาจะนําเนื้อหาเร่ืองราวประวัติศาสตร
ของบุคคลที่เกี่ยวของในเหตุการณกัรบะลาอมาเลา โดยที่ตอนทายของเร่ืองที่นํามาริวาหยัต จะ
กลาวถึงเร่ืองราวการเสียชีวิตของบุคคลนั้น ๆ ในเหตุการณกัรบะลาอดวยเสมอไป 
 ทั้งเมื่อ นักริวาหยัต เลาเร่ืองของบุคคลตาง ๆ จนบุคคลนั้นจบชีวิตลงแลว ก็จะเปนการ
ขับบทโศลกรําพันแบบมีทวงทํานองที่เรียกวา มะระเส่ีย34 โดยผูที่ทําหนาที่อานมะระเส่ียจะรายบท
โศลกที่มีทั้งเนื้อหาและทํานองที่แตกตางกันไปในแตละคืน ผูเขารวมพิธีเจาเซ็นที่เปนผูชายจะเปนผู
รวมขับรับบทโศลกนั้นเปนจังหวะจะโคน มีทวงทํานองที่สลับกันไประหวางผูอานกับผูรับมะระเส่ีย 
 สุรพล  พุมภักดี ผูเชี่ยวชาญภาษาเปอรเซีย ทั้งยังเปนคนในวัฒนธรรมของแขกเจาเซ็น 
กลาวถึง โรหยา หรือ ริวาหยัต และมะระเส่ีย วา 
 

           ทั้งโรหยา และมะระเส่ียท่ีปรากฏอยูในสังคมเราสวนใหญจะเปนภาษาเปอรเซียเสียมาก 
เพียงแตวาภาษาท่ีนํามาใชในพิธีกรรมทั้งรูปแบบของริวาหยัต และการขับมะระเส่ีย ผานปากตอ
ปากของผูเขารวมที่สวนมากไมมีความเขาใจเร่ืองภาษานี้มากนักจึงมีโอกาสเพี้ยนหรือกรอนไปตาม
กาลเวลา เพราะวัฒนธรรมมันเขามานานมากแลว ต้ังเปนรอย ๆ ปต้ังแตอยุธยาเร่ือยลงมา  
          ดวยเหตุนี้ทั้งภาษา ไวยากรณ และสําเนียงมันก็จะบิดเบี้ยวไปบาง แตกลุมของนักริวาหยัต
คอนขางจะกรอนนอยกวาคนกลุมอื่น เพราะแตละกะดีก็จะมีบั่นของริวาหยัตเปนตัวควบคุมอยูแลว 
หากแตวา หัวใจหลักของเร่ืองราวยังคงไดรับการรักษาไวไดตลอด และก็อาจจะมีภาษาอื่นเขามา

                                                           
32ชุฮะดา : เปนพหพูจนของคําวา ชะฮีด ในภาษาอาหรับ หมายถงึผูทีพ่ลีชีวิตเพื่อวิถทีาง

ของอิสลาม คําวา ชุฮะดา ถกูกรอนเสียงในภาษาพืน้บานวา ชะดา 
33บั่น :  (อาหรับ หรือเปอรเซีย) พองกับคําวา “บรรณ” ในภาษาไทย หมายถงึ หนงัสือ 
34มะระเซี่ย หรือ มะระซียัต : รูปแบบของการขับบทโศลกเปนทวงทาํนองตาง ๆ ในพิธี

เจาเซ็น  
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ปะปนอยูดวย เชนภาษา อาหรับ และอูรดู เปนตน ซึ่งสวนใหญเขามากับกลุมคนที่เขามารวม

พิธีกรรม...35 
 

 มะตํ่า-มะระเสี่ย : ร่ําระบําแหงความอาลัย 
 ความสําคัญของการมีสวนรวมในแตละคํ่าคืนอยูระหวางการขับบทโศลกที่เรียกวา 
“มะระเส่ีย” ซึ่งทั้งฝายผูขับนําและผูขับรับตองใหจังหวะพรอมกันไป การใหจังหวะระหวางขับบท
โศลกมะระเส่ียที่เกิดจากกิริยาอาการของการแสดงออกถึงอารมณเศราสะเทือนใจกับเร่ืองราวจาก 
ริวาหยัต นั้นแสดงออกดวยการตีอกหรือฟาดอกตัวเองโดยการใชฝามือขางขวาปรบหรือฟาดลงไป
บนแผนอกขางซายอยางเปนจังหวะ เปนกิริยาที่เกิดจากอารมณสะเทือนใจกับเหตุการณที่ไดรับรู
รับฟง อาการนี้ของคนในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นจะเรียกวา “มะตํ่า”36  
 

 
 

ภาพที ่30  “มะตํ่า” การตีอกชกตัวในอารมณของผูเขารวมพิธีเจาเซน็ ทีกุ่ฎีเจริญพาศน 

                                                           
35สัมภาษณ สุรพล  พุมภักดี, ศูนยวฒันธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลาม

แหงอิหราน, 12 มกราคม 2552. 
36มะตํ่า : การแสดงออกถึงความเศราโศกเสียใจแบบที่ในสํานวนไทยเรียกวา ตีอกชกตัว 

ที่แสดงออกอยางเปนระเบียบโดยใชฝามือขางขวาฟาดหรือปรบลงบนแผนอกขางซายเปนสําคัญ 
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 จังหวะของการมะตํ่าที่ผูเขารวมพิธีเจาเซ็นรวมสําแดงออกถึงอารมณนี้ จะลําดับต้ังแต
จังหวะจากชาไปจนถึงจังหวะที่เร็วข้ึน ทวงทาในการตบอกก็จะเร่ิมจากการตบอกอยางเบาไปจนถึง
อากัปกิริยาของการฟาดแผนอกตนเองอยางเต็มแรงตามอารมณสลับกับจังหวะกาวยางเทาอยาง
พรอมเพรียงที่สอดรับกับจังหวะฟาดอกหนักเบาสลับกันไป เปนทวงทาที่ยักเยื้องละมายคลายการ
เตนรําตามทวงทํานองของบทโศลกมะระเส่ียนั้น ๆ เปนสําคัญ  
 
ความหมายจาก “ริวาหยัต” ในพิธีเจาเซ็น 
 ดวยการใชรูปแบบการเลาเร่ืองที่เรียกวา ริวาหยัต เปนตัวกํากับลําดับเร่ืองราวในแตละ
คํ่าคืน หรือแตละวันนั้น ริวาหยัตจะเปนตัวควบคุมพิธีเจาเซ็นใหดําเนินไปอยางเปนข้ันเปนตอน 
ผูเขารวมไดรับรูรับฟงเร่ืองราวจะสามารถติดตามเนื้อหาเหตุการณไดอยางถูกตองและรวมถึง
สามารถลําดับอารมณตามไดงายยิ่งข้ึน ดวยเหตุนี้การริวาหยัตในแตละคืนจึงถูกผูกรอยเนื้อหาเขา
ดวยกัน โดยมีเปาหมายเพื่อนําผูฟงไปยังเหตุการณกัรบะลาอ  ดวยเหตุนี้ เร่ืองราวของบุคคลตาง ๆ 
ที่ถูกหยิบยกมาเลาประกอบการ ริวาหยัต จึงเปนเหตุการณที่แตละคนตองเผชิญในชวงสุดทายของ
ชีวิต ซึ่งลวนส่ือกระทบอารมณโศกเศราเสียใจ  
 
 คืนที่ 1 ประวัติชีวิตของทานศาสดามุฮัมหมัด 
 เนื้อหาของริวาหยัตในคืนที่ 1 หยิบยกเร่ืองราวของทานศาสดามุฮัมหมัด 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 เนนเร่ืองของทานหญิงฟาฏิมะฮ อัซซะฮรอ ผูเปนธิดาคน
เดียวของทานศาสดามุฮัมหมัด ทานผูนี้ไดสมรสกับอิหมามอะลี และมีบุตรดวยกันสองคน คือ 
ฮะซัน และฮุเซน ซึ่งทั้งสองคือผูที่จะดํารงตําแหนงอิหมามที่ 2 และ 3 ในภายหนา 
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 ทานหญิงฟาฏิมะฮ นอกเหนือจากสถานภาพของบุตรีของทานศาสดามุฮัมหมัดแลว ยัง
ไดรับการยอมรับในฐานะ “มารดาแหงศรัทธาชน” อีกดวย  ในทัศนะของชาวมุสลิมถือทานเปน
แบบอยางของสตรีในการดําเนินชีวิต และเปนตนทางของความเปนวงศวานแหงศาสดา 
หมายความวา ความเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของทานศาสดามุฮัมหมัด จําเปนตองสืบสายเลือดผาน
จากทานหญิงฟาฏิมะฮ และทานอิหมามอะลี 
 ในบ้ันปลายชีวิตของทานหญิงฟาฏิมะฮ หลังจากทานศาสดาส้ินชีวิตลงแลว ทานถูกกด
ข่ี ขมเหง และกล่ันแกลง ถูกลิดรอนสิทธิที่พึงมี และทายที่สุดลมปวยและเสียชีวิตลงหลังจากทาน
ศาสดาเพียง 95 วันเทานั้น 
 
 คืนที่ 3 อิหมามอะลี บุคคลแรกท่ีขานรับการเผยแผ 
 เนื้อหาของริวาหยัตคืนที่ 3 เปนเร่ืองราวชีวิตของอิหมามอะลี ซึ่งเปนอิหมามทานแรกที่
ทานศาสดาแตงต้ัง ในยามมีชีวิตอยูทานอิหมามอะลีมีสวนในการสนับสนุนทานศาสดาในทุก ๆ 
กิจกรรม รวมถึงในยามที่อิสลามตองเผชิญกับผูรุกราน ทานอิหมามอะลีก็อยูในฐานะของนักตอสูที่
ยืนหยัดเคียงขางทานศาสดามาโดยตลอด เมื่อส้ินยุคของทานศาสดาแลว มุอาวิยะฮก็ต้ังตัวเปน
ศัตรูกับทานจนกระทั่งเกิดเหตุการณการลอบสังหารโดยใชดาบอาบยาพิษฟนศีรษะของทานตอน
รุงสางของคืนวันที่ 19 ในเดือนรอมฎอนขณะท่ีทานกําลังนมาซ 
 ทานเสียชีวิตในเวลาสองวันตอมา คนในครอบครัวของทานไดนําศพของทานไปฝงไวที่ 
นะยัฟอัชรัฟ ในประเทศอิรักปจจุบัน  
  
 คืนที่ 4 อิหมามฮะซัน บุตรชายของอิหมามอะลี ผูถูกบีบบังคับสูสัญญา 
 เนื้อหาของริวาหยัตคืนที่ 4 เปนเร่ืองราวของอิหมามฮะซัน ผูซึ่งอิหมามอะลีไดมอบหมาย
ใหรับภาระตอในการชี้นําประชาคมอาหรับมุสลิมในเวลานั้น ซึ่งเปนชวงเวลาที่มุอาวิยะฮกาวเขา
มามีบทบาทและเผชิญหนากับวงศวานของทานศาสดา ทันทีที่อิหมามอะลีถูกลอบสังหารและจบ
ชีวิตลงเพราะสถานภาพความเปนคาลิฟะฮในหมูชนชาวอาหรับในขณะนั้นถูกชวงชิงไปอยาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยมุอาวิยะฮ  
 มุอาวิยะฮพยายามทุกวิถีทางที่จะใหตนเองไดรับการยอมรับทั้งจากสังคมชาวอาหรับ
และรวมถึงการยอมรับโดยวงศวานของทานศาสดา ซึ่งอิหมามฮะซันพยายามหลีกเล่ียง 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 นี้เนนเร่ืองราวของทานมุสลิม บินอะกีร ผูซึ่งเปนลูกพี่ลูกนอง
กับทานอิหมามอะลี และทานอิหมามฮุเซนไดสงไปเปนตัวแทนเพื่อเผยแผศาสนา หลังจากที่
ชาวเมืองกูฟะฮเขียนจดหมายจํานวนมากเพื่อเชื้อเชิญใหทานอิหมามฮูเซนไปพํานักยังเมืองกูฟะฮ  
ระหวางนั้นทานอิหมามฮุเซนไดมอบหมายใหทานมุสลิม บินอะกีร เดินทางไปลวงหนา 
 อิหมามฮูเซนตัดสินใจจะไมเขารวมการทําฮัจญในปนั้น และไดออกเดินทางมุงตรงไปยัง
เมืองกูฟะฮตามคําเชิญที่มีมายังทาน แตทวาระหวางที่คาราวานของทานฯ เดินทางอยูนั้น ทานกไ็ด
รับทราบขาวรายที่เกิดข้ึนกับทานมุสลิม บินอะกีร ตัวแทนที่ทานสงไปลวงหนา 
 ทานมุสลิม บินอะกีร ถูกกองทหารของฝายยะซีดในเมืองกูฟะฮ ลอบสังหารอยาง
โหดรายทรมาน และยังนําศพของทานใชมาลากประจานไปทั่วเมือง เพื่อเปนการกําราบแกผูใดก็
ตามที่ปรารถนาจะตอบรับคณะของทานอิหมามฮูเซนที่จะเดินทางมาถึง 
 
 คืนที่ 6 มุฮัมหมัดและอิบรอฮีม บุตรของมุสลิม บินอะกีร 
 เนื้อหาของริวาหยัตคืนที่ 6 เปนความตอเนื่องจากคืนที่ 5 หลังจากที่ทานมสุลิม บนิอะกรี
ถูกสังหารอยางโหดเหี้ยม ริวาหยัตไดนําเสนอเร่ืองราวโศกนาฏกรรมที่ประสบกับชีวิตของบุตรชาย
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 เปนเร่ืองการเดินทางของกองคาราวานที่นําโดยอิหมามฮูเซน พรอม
ดวยบุตรและภรรยา และผูติดตามรวมประมาณ 90 ชีวิต เดินทางจากเมืองมักกะฮมุงตรงไปยัง
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เมืองกูฟะฮ แตถูกกองทัพของยะซีดที่นําโดย อุบัยดุลลาฮอิบนิซิยาด ยกทัพกองทหารมาปด
เสนทาง ณ แผนดินกัรบะลาอ ซึ่งเปนสถานที่ ๆ อิหมามฮูเซนใหหยุดกองคาราวานของทาน 
 ตามประวัติศาสตรจากเหตุการณตอนนั้น กลาววากองคาราวานของอิหมามฮูเซน
เดินทางมาถึงในวันแผนดินกัรบะลาอในวันที่ 2 เดือนมุฮัรรอม ฮิจเราะฮที่ 61 แตในรูปแบบของการ
ริวาหยัตในพิธีเจาเซ็น ยกเร่ืองราวดังกลาวมาอยูในคืนที่ 7 โดยเลาเร่ืองและเหตุผลของการ
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 เปนเร่ืองราวของ ฮูร ทหารฝายยะซีดผูมีฝมือ ซึ่งยะซีดส่ังให
อุบัยดุลลาฮอิบนิซิยาด นํากองทัพทหารจํานวนมากมาสกัดกองคาราวานของอิหมามฮูเซน ณ 
กัรบะลาอ  และฮูร เปนทหารคนหนึ่งที่ถูกอุบัยดุลลาฮอิบนิซิยาดสงมาในภารกิจที่ชั่วรายนี้ 
 หลังจากที่รับรูเร่ืองราวของผูที่ตนเองจะตองมาเผชิญหนาดวยแลว ทายที่สุด ฮูร เห็นถึง
สัจธรรมจึงกลับใจมาใหการชวยเหลือกับอิหมามฮูเซน แมวาจะเห็นถึงความแตกตางในจํานวนที่
ตองเผชิญหนาตอกัน และการตอสูที่เกิดข้ึนจนกระทั้งสงให ฮูร ตองจบชีวิตลงจากการกลับใจมา
อยูฝายของอิหมามฮูเซน 
 หนังสือ ฮูเซน วีรชนแหงอิสลาม กลาววาทานอิหมามฮุเซนกลาวแกฮูรในชวงสุดทาย
กอนที่เขาจะสิ้นลมวา “ทานทําไดดีมาก ฮูรเอย ทานคือฮูร เสรีชนที่แทจริงทั้งในโลกนี้และภพหนา 
สมกับช่ือของทาน ขอพระผูเปนเจาทรงโปรดปรานทานดวยเถิด” (ฮูเซน วีรชนแหงอิสลาม : 204) 
  
  
 
 
                                                           

37ฟะรอต : เปนชื่อของลําน้ําสําคัญสายหนึ่งที่ไหลผานเมืองกะฟะฮ ในประเทศอิรัค 
ปจจุบันรูจักกันในนามของ ชัรอาหรับ ที่เกิดจากการรวมตัวของลําน้ําไทกริส และยูเฟรติส  
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 คืนที่ 9 กอซิม ผูอาภัพ  
 ริวาหยัตคืนที่ 9 เปนเร่ืองราวของทานกอซิม บินฮะซัน ผูเปนบุตรชายของอิหมามที่ 2  
พรอมดวย อูน และมุฮัมหมัด ผูเปนบุตรชายของทานหญิงซัยนับ นองสาวของอิหมามฮูเซน ซึ่งรวม
คณะไปกับคาราวานของอิหมามฮูเซน 
 การถูกปดลอม ทานหญิงซัยนับผูเปนแมปรารถนาที่จะไดเห็นกอซิมผูเปนบุตรชายของ
ตนอยูในชุดแตงงานที่เปนของพอที่นางไดเก็บรักษาไว จึงขอใหกอซิมแตงเปนคร้ังสุดทาย หลังจาก
นั้น กอซิมจึงขออาสาตออิหมามฮูเซนที่จะออกไปเผชิญหนากับฝายศัตรู และจบชีวิตลงใน
เหตุการณเดียวกัน 
 
 คืนที่ 10 อับบาส ผูอาสา  
 เนื้อหาของคืนที่ 10 เนนเร่ืองราวการพลีชีพของทานอับบาส นองชายตางมารดาของ
อิหมามฮูเซน ไดมารวมกับคาราวานในการเดินทางครั้งนี้ ภายหลังจากที่กองคาราวานของ
อิหมามฮูเซนถูกปดลอมเปนวันที่แปด  ซึ่งตรงกับคืน 10 ของเดือนมุฮัรอมนั้น กองทัพฝายยะซีด
สกัดการใชน้ําของกองคาราวานโดยปดเสนทางท่ีจะมุงไปยังลําน้ําฟะรอต จนทําใหฝายอิหมามฮู
เซนตกอยูในสภาพขาดน้ํา 
 ทายที่สุด ทานอับบาสจึงอาสาฝาวงลอมไปยังลําน้ําฟะรอตเพื่อจะนําน้ํากลับมาใหแก
เด็ก ๆ และสตรีที่กําลังขาดแคลน ทายที่สุดก็ไมสามารถทําไดสําเร็จ เพราะทานอับบาสไดถูกรุม
สังหารอยางโหดเหี้ยมที่ลําน้ํานั้นเอง 
 สภาพของการถูกปดลอมมายาวนานถึงแปดวัน มีผลใหทานอิหมามฮูเซนตองตกอยูใน
สภาวะที่ยากลําบากในการตัดสินใจระหวางความหิวโหยของเด็กและสตรีที่กองทหารของยะซีด
นํามาใชเปนเคร่ืองมือในการตอรองเพื่อแลกกับการใหสัตยาบันของอิหมาม เพื่อแสดงถึงการ
ยอมรับการปกครองของยะซีด เปนการทําลายระบบของศาสนาอิสลามที่ทานศาสดามุฮัมหมัด
นํามาเผยแผ 
 สภาวะความรับผิดชอบของอิหมามฮูเซนที่มีตอชีวิตของผูคนดังกลาว กอใหเกิดอารมณ
สะเทือนใจใหแกผูฟง 
 
 ฉากท่ี 11 วันอาชูรอ : รอยร่ําคําอําลา (วันทายสุดของพิธีเจาเซ็น)  
 อาชูรอ เปนวันของการรําลึกถึงการสูญเสียที่สําคัญ ซึ่งหมายถึงวาเปนวันทายสุดของพิธี
เจาเซ็น พิธีกรรมที่จัดข้ึนในวันนี้จัดตอเนื่องจากกลางคืนโดยมีการริวาหยัตในตอนเชาตอเนื่อง
จนกระทั่งถึงตอนบาย  
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 พิธีกรรมในภาคเชาเปนการริวาหยัตเร่ืองราวบ่ันที่ 11 ตอเนื่องจากภาคกลางคืนซึ่ง
อิหมามฮุเซนจําตองใครครวญถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการตัดสินใจของทาน อิหมามฮูเซนตัดสินใจที่
จะออกไปเผชิญหนากับกองทัพของฝายยะซีด จึงไดอําลาคนใกลชิดและคนในครอบครัวเปนคร้ัง
สุดทาย ทามกลางเสียงทัดทาน  
 ในระหวางที่ทานกําลังจะจากไปนั้น เกิดความโกลาหลขึ้นภายในกระโจมคายพักของ
อิหมามฮุเซน เพราะอะลี อัสกัร ทารกนอยวัยเพียงหกเดือนซ่ึงเปนลูกชายของทานอิหมามฮูเซนได
รองไหข้ึนมาดวยความกระหายน้ํา ซึ่งในสถานการณเชนนี้ทานไมมีทางเลือกอ่ืนใดนอกจากตองพา
ทารกนอยออกไปเผชิญหนากับกองทัพของอุบัยดุลลาฮอิบนิซิยาด โดยหวังเจรจาตอรองเพื่อขอน้ํา
ใหกับทารกนอยซึ่งยังไมรูเดียงสา 
 แตส่ิงที่ทารกนอยอะลี อัสกัร ไดรับคือคมจากลูกธนูที่ถูกยิงมาจากฝายศัตรูและจบชีวิต
ลงขณะอยูในออมกอดของผูเปนพอ  ริวาหยัตจากหนังสือเร่ือง ฮูเซน วีรชนแหงอิสลาม ไดเขียนถึง
เหตุการณในขณะที่ อะลี อัสกัร ถูกคมธนู ไววา 
 

          ...ทานฮูเซนดึงลูกธนูออกมา เลือดสด ๆ ของทารกนอยพุงกระฉูดออกมาจากลําคอของเขา 
กระเซ็นเปรอะเปอนใบหนาของผูเปนพอจนแดงฉานไปหมด  ทานฮูเซนคว่ําลูกนอยไวที่ไหล เลือด
จากลําคอของอะลี อัสกัร ไหลเปนทางลงไปตามเส้ือผาของทาน ทานจึงจะโกนขึ้นวา “มันหนี้สินอัน

ใดกันที่พวกเขาไมเวนแมแตเจา โอ อะลี อัสกัร”38 
 
 อิหมามฮูเซนจําตองหวนกลับเขามายังกระโจมพักอีกคร้ังหนึ่งเพื่อนํารางที่ปราศจาก
วิญญาณของทารกนอย สงคืนใหกับผูเปนแมทามกลางความรูสึกทุกขเวทนา 
 
 ฉากท่ี 12 อิหมามฮูเซน : ปจฉิมบทของการพลีชีพ 
 หลังจากที่ทานอิหมามฮูเซนไดนํารางที่ปราศจากวิญญาณของลูกชายกลับมาคืนผูเปน
แมแลว ชีวิตและจิตวิญญาณของทานอิหมามฮูเซนกลายเปนเครื่องสังเวยที่ทานจะตองนําออกไป
พลีเพื่อใหไดมากับฐานะ “ชะฮีด”39  อิหมามตัดสินใจควบมาของทานออกไปเผชิญหนากับฝาย

                                                           
38อัล ฮัจย มุลวี มิรซา กุลาม อับบาส อะลี ซาฮิบ, ฮูเซนวรีชนแหงอิสลาม, แปลโดย เทว

การานี, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : 14 พับบลิเคช่ัน, 2546), 239. 
39ชะฮีด : (อาหรับ) หมายถงึสถานภาพของผูที่พลีชพีในวถิีทางของพระผูเปนเจาใน

ศาสนาอิสลาม, ชุฮะดาเปนคําพหพูจน  
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ศัตรูโดยลําพังและตอสูกับเหลาศัตรูจํานวนมหาศาลอยางองอาจและทระนง จนกระทั่งบายคลอย 
กองทหารจํานวนมากของฝายยะซีดที่นําโดย อุมัรอิบนิสะอัด ขุนพลที่ยะซีดวางใจไดกําชัยโดย
สังหารทานอิหมามและตัดศีรษะของทานเพื่อนําไปประจานและแลกกับรางวัลที่ยะซีดต้ังไว 
 การตอสูของอิหมามฮูเซนในชวงสุดทายจนจบชีวิตลงน้ัน มีบนัทึกจาผูเหน็เหตุการณ
ดวยตนเองหลายคน หนึ่งในนั้นคือ อบูมิคนัฟ ซึ่งบันทึกเหตุการณเอาไววา 
 

           ...จากการตอสูและไดรับบาดเจ็บ จนไมสามารถลุกขึ้นมาตอสูไดอีกนั้น ชีอับ บุตรของรุบอี 
ไดอาสาที่จะเปนผูตัดศีรษะทานฮูเซน แตก็ทําไมลง เพราะทานฮูเซนมีประพิมพประพายคลายทาน
ศาสดาและทานอะลีรวมกัน ซีนาน บุตรของอานาสรับอาสาท่ีจะตัดศีรษะทานฮูเซนเปนคนตอไป 
แตก็คงทําไมลงเชนกัน  ในที่สุดชิมรรับอาสาที่จะตัดศีรษะทาน และเม่ือมาถึงที่ ซึ่งทานฮูเซนนอน
บาดเจ็บอยู มันไดจับตัวทานไว และตัดศีรษะของทาน เหตุการณนี้เกิดขึ้นเม่ือวันศุกรที่ 10 เดือนมุ

ฮัรรอม ฮิจเราะฮศักราช 61”40 
 
 รูดมานพิธีเจาเซ็น : ทานหญิงซัยนับบทบาทสตรีแหงกัรบะลาอ 
 เนื้อความตามริวาหยัตที่บอกเลาเร่ืองราวจนอิหมามฮูเซนถูกกระทํา ชะฮาดัต จบความ
ลงพรอมกับพิธีเจาเซ็นในภาคบายของวันที่ 10 เดือนมุฮัรรอมดวยเหตุการณที่อิหมามถูกสังหาร
และศีรษะของทานถูกตัดออกจากรางเพื่อนําไปแหประจานตอผูคนในเมืองตาง ๆ  บันทึกตามริ
วาหยัต กลาวบรรยายถึงเหตุการณหลังจากที่อิหมามฮูเซนถูกสังหารแลว วา 
 

           หลังสงครามส้ินสุดลง ทหารฝายศัตรูไดบุกเขาร้ือทําลายและเผากระโจมคายพักของทานอิ
มาม ใชมาเหยียบยํ่าทําลายศพ ฉีกทึ้งเส้ือผา ฉกเอาส่ิงของไป และทิ้งศพเหลานั้นไวโดยไมฝง 
จากนั้นจึงนําบรรดาเชลยซึ่งเกือบทั้งหมดเปนผูหญิงและเด็กท่ีไรทางสู รวมท้ังศีรษะของบรรดาผู
สละชีพทุกคน ไปยังเมืองกูฟะฮ  ในบรรดาเชลยมีผูชาย 3 คน คือ บุตรชายวัย 22 ปของอิมามฮูเซน
ซึ่งปวยหนัก และไมอาจลุกขึ้นมาตอสูได คือ อิมาม อะลี ซัยนุลอาบิดีน อิมามทานที่ 4 และมุฮัมมัด 
บากิร บุตรชายของทานผูซึ่งจะเปนอิมามทานที่ 5  และทานสุดทายคือทานฮะซัน อัล มุซันนา 
บุตรชายของอิมามฮะซันและเปนบุตรเขยของอิมามฮูเซน ซึ่งทานถูกฟนบาดเจ็บนอนรวมอยูกับ

                                                           
40 เร่ืองเดียวกนั, 248. 
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บรรดาผูสละชีพ และรอดจากการถูกตัดศีรษะ เน่ืองจากนายทหารฝายศัตรูคนหน่ึงเขาขัดขวางไว 

ทั้งหมดถูกนําตัวมายังกูฟะฮ และตอไปที่ดามัสกัส เพ่ือเผชิญหนากับยะซีด41 
  
 หากแต เร่ืองราวจากเหตุการณกัรบะลาอหลังจากนั้นยังดําเนินตอดวยการขับเคลื่อน
ตามบทบาทของทานหญิงซัยนับผูเปนบุตรีของอิหมามอะลี เปนนองสาวของอิหมามฮูเซน ซึ่งนาง
ไดทําหนาที่เยี่ยงวีรสตรีที่แข็งแกรงในความพยายามที่จะปกปองชีวิตที่ยังเหลืออยู โดยเฉพาะทั้ง
ของเด็กและสตรี  เหตุการณในชวงหลังจากที่อิหมามฮูเซนเปน ชะฮีดไปแลวนั้น ริวาหยัตกลาวถึง
ชวงเวลาดังกลาววา ชับกะรีบาน42 หรือยามพลบคํ่าอันลําเค็ญ  
 สถานการณเปนตัวผลักดันใหทานหญิงซัยนับตองแสดงบทบาทของสตรีผูเขมแข็ง 
รวมถึงเปนผูที่ตองตอบโตตอคําประณาม คําดูหมิ่นดูแคลน การเยาะเยยถากถาง และการกระทํา
ย่ํายีตอผูตกอยูในฐานะเชลย และเพื่อพิทักษศักด์ิศรีของอีกฝายซ่ึงมีอิหมามฮูเซนเปนหัวหนาพรอม
ดวยวงศวานจากบรรดาผูถูกพลีผูลวงลับ ที่อยูในฐานะ ชะฮีด ผูวายชนม จากเหตุการณนี้ 
 ทานหญิงซัยนับ ถูกจองจําดวยเคร่ืองพันธนาการพรอมกับเด็ก สตรี และผูที่รอดชีวิตที่
เหลืออยูแหประจานไปยังเมืองตาง ๆ พรอมกับศีรษะของอิหมามฮุเซนกอนที่จะนําไปพบกับยะซีด 
ทานหญิงซัยนับยืนหยัดตอสูอยางเด็ดเด่ียว จนทายที่สุด ยะซีดตองยอมสงคณะเชลยกลับสู
มาตุภูมิ  
 เหตุการณ ชามกะรีบอน ถูกนํามาแสดงในเวลากอนพลบคํ่าของวันที่ 9 ของพิธีเจาเซ็น
เรียกกันวา “การลากโซ” โดยนําโซตรวนสัญลักษณแหงการจองจํา เพื่อใหผูที่เขารวมพิธีเกิด
อารมณรวมตามเหตุการณที่เกิดข้ึน  อีกทั้งยังจัดใหมีคืน ชามกะรีบอน ข้ึนในคํ่าคืนหนึ่งหลังจากวนั
อาชูรอแลวหนึ่งวัน โดยมีการขับบทโศลกในทวงทํานองที่เปนลักษณะเฉพาะของคืนวันนั้น ที่
เรียกวา กะเฮโรโร43 บทโศลกภาษาเปอรเซียที่ใชขับพิลาปรําพันดวยน้ําเสียงและทวงทํานองที่แฝง
ไวดวยอารมณอันสะเทือนใจตอเนื่องเหตุการณตอนบาย อันเปนบทสงทายพิธีเจาเซ็น 
 
                                                           

41อัลลามะฮ ซัยยิด มุฮัมมัด ฮเูซน ตอบาตอบาอี, ชีอะหในอิสลาม, แปลโดย เชค มุฮมั
มัด ชรีฟ เกตุสมบูรณ, 242. 

42ชับกะรีบาน : คํากรอนในภาษาเปอรเซียจากคําวา ชามกะรีบอน  หมายถงึ ชวงเวลา
พลบคํ่าอันลําเค็ญ ที่เลาเร่ืองเกี่ยวกับเหตุการณตอเนื่องจากวนัที่อิหมามฮูเซนถูกสังหารแลว 

43กะเฮโรโร : รูปแบบของบทโศลกภาษาเปอรเซียทีใ่ชขับพิลาปรําพันดวยน้าํเสียง 
จังหวะ และอารมณที่เศราสะเทือนใจเปนบทสงทาพิธีเจาเซ็น  
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“พิธีเจาเซ็น”  :  “โศกนาฎกรรมบนสถานที่จริง” หรือ “เรื่องจริงบนฉากแสดง” 
 ผูคนที่เขารวมในพิธีกรรมเจาเซ็นในแตละคํ่าคืนจะตกอยูในอารมณที่คลอยตามเร่ืองราว
ที่ถูกเลาขาน และตอดวยการเขารวมการจําลองแสดงเหตุการณตาง ๆ ตามไปดวย ในแตละวันนับ
จากคืนแรกที่พิธีกรรมจะเร่ิมในชวงเย็นตอเนื่องจนประมาณเกือบเที่ยงคืน แตวันสุดทายของพิธีจะ
ดําเนินตอเนื่องจากคํ่าคืนของวันที่ 10 หรือ ชับอาชูรอ ตอไปจนถึงวันรุงข้ึนในเวลาบายที่เรียกวา 
วันอาชูรอ  
 ทั้ง “สามกะดี ส่ีสุเหรา” ไดใชริวาหยัต 12 บั่น หรือบันทึก 12 เลมที่ลําดับเหตุการณ
กัรบะลาอ เปนเสมือนกุญแจเพื่อเปดบานประตูประวัติศาสตรของเหตุการณนั้นเรียงไปทีละเร่ืองจน
จบครบทั้ง 12 เหตุการณสําคัญในเวลา 10 วันนั้น 
 ในอดีตผูที่นํา ริวาหยัตทั้ง 12 ฉาก มาเลาความจะเลาขานดวยภาษาเปอรเซียแบบ
พรรณนาเชิงโวหารเทานั้น โดยไมไดถอดความเปนภาษาไทย อาศัยฐานของความเปน “คนใน” 
รวมวัฒนธรรมที่ส่ือสารกับเร่ืองราวตามอารมณที่เคยรับฟงรับรูมากอน ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร
เมื่อมีศาสนสถานประกอบพิธีกรรมแลว จึงมีการริวาหยัตแบบถอดความ โดยอานภาษาเปอรเซีย
สลับกับถอดความหมายเปนภาษาไทย 
 เนื้อหาของ ริวาหยัต ที่นํามาเลาเร่ืองอยูในรูปของการพรรณนาความเชิงโวหาร เนนให
เกิดอารมณและความรูสึกรวมที่เรียกวา โมซีบัต44 เปนการบอกเลาเร่ืองราวชีวิตอันเจ็บปวดจาก
การกระทําของฝายตรงขามที่เกิดข้ึนกับต้ังแตทานศาสดามุฮัมหมัดจนถึงวงศวานเครือญาติที่ตอง
รวมเผชิญกับความทุกขทรมานทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
 ผูเลาริวาหยัต จะกลาวย้ําถึงความโหดรายของฝายยะซีดผูปฏิเสธแนวทางแหงอิสลาม 
โดยเพียรพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะกําจัดบุคคลที่เปนเครือญาติของทานศาสดาที่ขัดขวางการเขา
สูอํานาจและการใชอํานาจอยางอธรรมของฝายตนเพียงเพื่อแลกดวยการยอมรับรูปแบบและ
วิธีการปกครองที่ตนกําหนดข้ึน  พฤติกรรมที่โฉดช่ัวจึงถูกสําแดงออกมาจากคําส่ังของยะซีดให
กระทําการอยางโหดรายตอฝายของอิหมามฮูเซน  ซึ่งในแตละคํ่าคืนนั้น ผูอานริวาหยัต นําอารมณ
เขาสูความรูสึกรันทดทอ ความโศกเศรา ความสลดหดหู  ตลอดจนความรูสึกเสียใจตอเร่ืองราวที่
ไดรับฟง หลายคนเกิดความรูสึกความเจ็บแคนตอบรรดาผูที่กระทําตอบรรดาผูบริสุทธิ์ฝาย
อิหมามฮูเซน ผูคนที่เขารวมพิธีเจาเซ็นจํานวนไมนอยถึงกับหล่ังน้ําตาจากการฟงเร่ืองราวจากริ
วาหยัตเหลานั้น  
                                                           

44โมซีบัต  หรือ มุซีบัต หมายถึงการเลาเร่ืองราวอันเลวราย ที่เกิดจากการกระทาํของฝาย
ศัตรูที่มีตอวงศวานผูบริสุทธิ์ของทานศาสดา  
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 เม่ือ ริวาหยัต แตละคํ่าคืนจบลงดวยความตายในฐานะผูพลีของบุคคลตาง ๆ แลว เปน
หนาที่ของกลุมผูขับมะระเส่ีย กลุมละประมาณ 3-4 คนทําหนาที่รายบทโศลกดวยภาษาเปอรเซีย
ดวยทวงทํานองอันไพเราะ เนื้อความของมะระเส่ียแตละบทที่ขับเปนโศลกนั้นจะขับดวยภาษา
เปอรเซียเปนสวนใหญ และเปนถอยคําที่ผูฟงเขาใจงาย โดยจะอารัมภบทถึงความอาดูร สงสาร 
เวทนาตอบุคคลนั้น ๆ มะระเส่ียบางบทยังกลาวประณามบุคคลที่กระทําการทารุณกรรม รวมถึง
สาบแชงใหพระผูเปนเจาทรงลงโทษทัณฑตอผูกระทําเหลานั้น  
 ในระหวางการอานมะระเสี่ย หรือที่เรียกวา ชักมะระเส่ีย หลังจากฟงริวาหยัตแลว ผูที่ขับ
รองบทโศลก มะระเส่ีย จะรองนําเปนตนเสียงเพื่อใหฝายชายที่เขารวมพิธีกรรมเปนผูรับมะระเส่ีย
โดยรับดวยทวงทํานองตามตนเสียงอยางพรอมเพรียงกันดวยภาษาเปอรเซีย  

พรอมกันนั้น ทั้งผูขับหรือตนเสียงและผูรับก็จะแสดงอากัปกิริยาประกอบจังหวะดวยการ
มะตํ่า หรือการตบอกตัวเองอยางแรงเปนจังหวะสลับกันไป เสียงที่ไดยินจากการตบอกหรือตีอก
ของผูคนที่เขารวมพิธีเจาเซ็นที่ทําพรอมกันเปนจังหวะ ๆ รับมะระเส่ียเปนชวง ๆ นั้น ดังไปทั่ว
บริเวณพิธี รวมกับเสียงรองรําพันและอารมณของผูอยูในพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความรูสึกอัน
รันทดและเจ็บปวดตามไปกับเร่ืองราว 

จังหวะของมะระเส่ียบางบทที่ผูชักขับดวยบทโศลกที่มีทวงทํานองที่เรงจังหวะถี่กระชั้น
พรอมกับอารมณและความรูสึกที่เจ็บปวดมากยิ่งข้ึนทั้งฝายชักและฝายรับในจังหวะที่เรียกวา “เขา
หมัด” เปนอากัปกิริยาที่ผูรับมะระเส่ียจะมะตํ่าเขาลอมกันเปนวงกลมในบริเวณหนาลานกะดี โดยผู
ชักมะระเส่ียอยูตรงกลางของวงนั้น ทั้งผูรับและผูชักจะเปลงเสียงรองสุดเสียงสลับกันอยางเอ็ดอึง 
ระคนกับเสียงฟาดมือลงบนแผนอกดังพรอมเพรียงกัน สลับดวยบทโศลกที่รองรับกันเปนจังหวะ ๆ  
วา 

ยาอิมาม...ยาฮูเซน...ยาฮะซัน...ยาฮูเซน...ยาเมาลา...ยาชะฮีด...ชากะรีบ...ยาฮูเซน...45 
 
มะระเส่ียบทนี้ เปนที่มาของคําวา แขกเจาเซ็น หรือชื่อของพิธีเจาเซ็น เสียงที่ดังจากการ

ขับรับและนํามะระเส่ียเปนจังหวะ ๆ เสียงที่ดังและกระชั้นในความเงียบนี้ ผูที่เคยเขารวมพิธีกรรม

                                                           
45 ยาอิมาม...ยาฮูเซน...ยาฮะซัน...ยาฮูเซน...ยาเมาลา...ยาชะฮีด...ชากะรีบ...ยาฮเูซน... 

: โศลกเปนภาษาเปอรเซียมีความหมายวา โอผูเปนผูนําของเรา  โอ ทานฮูเซน  โอ ทานฮะซัน  โอผู
เปนนายของเรา  โอผูเปนผูพลีในวิถีทางแหงอิสลาม  โอ ผูเปนนายของบรรดาผูถูกกดข่ี  โอทานฮู
เซน 
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หรือทั้งจากภายนอก จับเอาสําเนียงที่ไดยินเพียงคําวา ยาฮูเซน...ยาฮูเซน  กลายมาเปนคําวา เจา
เซ็น...เจาเซ็น ในทายที่สุด 

ลําดับของพิธีกรรมในแตละคํ่าคืนจะจบลงดวยผูที่เปนอิหมามในพิธีจะเปลงเสียงดวยคํา
วา “ตะมัม”46 เปนสัญญาณการรองขอใหหยุดการมะตํ่าโดยพรอมกันทุกคน โดยอิหมามในพิธีจะ
กลาวนํา บทฟาติฮะอ ดวยภาษาเปอรเซียเปนบทสรุป ดวยการกลาวคําสรรเสริญอิหมามฮุเซน 
และผูรวมเหตุการณในคร้ังนั้น ตามความหมายภาษาไทย วา  

 
ขอความโปรดปรานผาน 
มวลบรรดาอิหมามและผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย  
ดวยพลังของผูที่เปรียบประดุจดวงตาของทานศาสดาฯ 
ผูเปนความสวางไสวในชีวิตของทานอิหมามอะลี 
ผูเปนบุตรที่รักของทานหญิงฟาฏิมะฮ 
ผูที่เปนนองชายที่เปนที่รักย่ิงของอิหมามฮะซัน 
เขาผูซึ่งเปนอิหมามแหงกาลเวลา 
และ ผูเปนเคร่ืองนําทางที่สองสวางแกมนุษยชาติ 
ทุก ๆ ส่ิงที่กลาวถึงยอมหมายถึง อิหมามฮูเซน 
ผูซึ่งยอมพลีชีวิตในวิถีทางของพระผูเปนเจา 
พรอมดวยบรรดาเขาเหลานั้นจากเหตุการณกัรบะลาออีก 72 ชีวิต47 

 
ทายสุดของพิธีเจาเซ็นในแตละคํ่าคืน จะตองจบลงโดยผูที่เปนผูนําในพิธีการกลาวคํา

สาปแชง หรือลาหนัต48 ดวยการขอวิงวอนตอพระผูเปนเจาใหทรงสาปแชงตอผูที่กระทําการโฉดชั่ว
ตออิหมามฮูเซนของพวกตนดวยเสมอ 
 
คืนแหในพิธีเจาเซ็น 

ความสําคัญของพิธีเจาเซ็นในแตละคํ่าคืน ถูกกําหนดดวยเรื่องราวหรือริวาหยัตทั้ง 12 
บั่น  ประกอบกับรูปแบบพิธีเจาเซ็นในแตละวันในภาคกลางคืนดําเนินเร่ืองตามลําดับดวยริวาหยัต  

                                                           
46 ตะมัม : เปนคําอุทานในภาษาเปอรเซีย หมายถงึ หยุด  ยุติ หรือ จบ  
47ฟาติฮะอ : บทสรรเสริญอิหมามฮูเซน และบรรดาผูพลีชีพในเหตุการณกัรบะลาอีก 72 

ชีวิต บทฟาติฮะอจะถูกนํามาใชสดุดีในทุก ๆ การเร่ิมและการจบพิธีเจาเซ็นในทุก ๆ วัน  
48ลาหนัต : ภาษาอาหรับและฟารซี หมายถงึ คําสาปแชง  
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มะระเสี่ย  และจบลงดวยการมะต่ํารวมกันของฝายชายตามที่กลาวถึงมาแลว  แตจะมีบางคืนที่
รูปแบบของพิธีกรรมแตกตางไป  ชาวบานในวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นเรียกคืนเหลานี้วา “คืนแห” ซึ่ง
หมายถึง คืนส่ี  คืนเจ็ด  และคืนสิบตอเนื่องกับวันรุงข้ึนที่เรียกวา วันอาชูรอ  

คืนทั้งสามที่ถูกเรียกวา คืนแห นั้นมีความสําคัญกวาคืนอ่ืน ๆ ตรงที่เร่ืองราวของ ริ
วาหยัตไดกลาวถึงเหตุการณสําคัญบางเหตุการณ เชน คืนที่ 7  ริวาหยัต กลาวถึงการเดินทางของ
คาราวานอิหมามฮูเซน เรียกวา แหคืนเจ็ด  วันที่ 10 กอนพลบคํ่า เรียกวา แหเยน็ และคืนที ่10 หรือ 
คืนอาชูรอ เรียกวา แหคืนสิบ จนถึงเชาวันอาชูรอ เรียกวา แหอัลเวดา เปนการแหคร้ังสุดทายในพิธี
เจาเซ็น  รวมเปนการแหแหนในพิธีเจาเซ็นทั้งหมด 4 คร้ังดวยกัน  
ความพิเศษทีแ่ตกตางจากชวงอ่ืน ๆ ของพิธีกรรมในคืนตาง ๆ ที่รูปแบบของการจดัร้ิวขบวนเปน
พิเศษ เปนร้ิวขบวนที่มีความวิจิตรและปราณีตโดยจําลองเร่ืองราวของแตละเหตุการณข้ึนมา คืน
แหที่สําคัญจงึประกอบดวย  แหคืนเจ็ด  แหเยน็(กอนคืนสิบ)  แหคืนสิบ  และแหอัลเวดา(อําลา)ใน
เชาวนัอาชูรอ 
 

 
 

ภาพที ่31  แขกเจาเซ็นที่เขารวมพิธีจะเปนสวนหนึง่ของการแสดงโศกนาฏกรรม 
   
ในวันที่เปนคืนแห  หลังจากจบเร่ืองราวตามริวาหยัตในเวลานั้นแลว กอนการอานมะระ

เส่ีย ขบวนแหองคประกอบของร้ิวขบวนแหในพิธีเจาเซ็นนาจะไดรับอิทธิพลจากพิธีหลวงหรือพิธีใน
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ราชสํานัก โดยเฉพาะกระบวนอัญเชิญพระศพ หรือพระบรมศพเจานาย และนํามาประยุกตกับ
เร่ืองราวจากเหตุการณกัรบะลาอ ดังที่ ทําเนียบ  แสงเงิน  กลาวถึงความสัมพันธของพิธีเจาเซ็นกับ
ราชสํานัก วา 

 
          “พวกเรารับเอาวัฒนธรรมหลวงเขามามาก อยางเชนอาคารดานขางกะดีที่แตเดิมเราเคย
เรียกกันวา โรง หรือโรงโตระบัต49  นาจะตรงกับตําแหนงของโรงราชรถในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
พระนคร ที่เปนที่เก็บราชรถ หรือราชยานที่ใชในกระบวนพระศพตาง ๆ   
          ในสมัยรัชกาลท่ี 5 พิธีเจาเซ็นยังอยูในพระบรมราชูปถัมภ มีเคร่ืองใชตาง ๆ ที่จะไดรับ
พระราชทานมาจากวังหลวง เชน กระดาษเงิน กระดาษทอง เทียนไข น้ํามันกาด และเงิน เปนตน 
นอกจากนี้ยังมีการใชราชวัตร ฉัตรธง ฉัตรแกว ฉัตรผาขาว ประดับพิธีเจาเซ็นในแตละคืนท่ีมีแห 
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 ส่ีสุเหรา” จะมีมาประจําแตละกะดีที่เล้ียงกันตลอดทั้งป
เพื่อใชในพิธีกรรมเทานั้น แตระยะหลังเนื่องจากมีคาใชจายในการเล้ียงดูที่สูงมาก จงึเปลีย่นมาเปน
การขออนุญาตนํามาของหนวยงานราชการทหารบกมาใชในพิธีกรรมแทนการเล้ียง 

 
แหคืนเจ็ด 
ขบวนแหของพิธีกรรมในคืนที่เจ็ด  เปนการจัดร้ิวขบวนเร่ืองการเดินทางของกอง

คาราวานอิหมามฮูเซนมาถึงยังกัรบะลาอ รูปแบบของร้ิวขบวนจึงจําลองกองคาราวานโดยมี
สัญลักษณบุคคลสําคัญที่รวมไปกับคณะของอิหมามฮูเซนในพิธีเจาเซ็น เชน ปนหยาใหญ  และซุล
ฟะกาต สัญลักษณแทนอิหมามฮูเซนพรอมดาบประจํากายของทาน  ปนหยาทอง หมายถึงอะลี 

                                                           
49โรงโตระบัต : โรงเก็บเสล่ียงสําหรับอัญเชิญสัญลักษณของหีบศพจําลอง  
50สัมภาษณ ทาํเนยีบ  แสงเงิน, นักวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 29 

กันยายน 2551. 
51ดนยะหนา หรือซุลญานะ : ชื่อมาประจาํของอิหมามฮูเซน ใชทั้งเดินทางและในยาม

ออกสูศึก 
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ซัยนุลอาบิดีน บุตรชายคนโตของทานผูที่กาวข้ึนเปนอิหมามที่ 4 หลังการมรณกรรมของอิหมามฮู
เซนจากเหตุการณกัรบะลาอ  คูยะหวาบ และชะดา หมายถึงเหลาบรรดา ชุฮะดา ผูพลีชีพเพื่อ
อิสลามในเหตุการณเดียวกันนี้ 

เคร่ืองแหที่เปนสัญลักษณแทนบุคคลดังกลาว ถูกสวมประดับบนยอดปลายไมสูงหุม
ดวยแพรพรรณที่เรียกวา เประหาน52 และสวมทับดวยสายอุบะดอกไมสดเรียงรอยอยางสวยงาม
ดวยดอกไมหลายชนิด เชน กระดังงา  มะลิ  บานไมรูโรย รัก จําป จําปา ฯลฯ เพื่อนําออกแหไปกับ
กองคาราวาน โดยผูที่ทําหนาที่แหเคร่ืองแหตาง ๆ เรียกกันวา “คนเชิญ” เชน คนเชิญปนหยา คน
เชิญชะดา เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 32  เคร่ืองภูษามาลา แพรพรรณ และดอกไมสด ใชตกแตงในพิธีอยางงดงาม 
 
ดนยะหนา มาประจําอิหมามฮูเซนแตงใหอยูในเคร่ืองมาศึกงดงามเพ่ือออกรวมขบวน

พรอมดวยจตุรงคบาททั้งส่ีคน  “จลดน“ เปนสัญลักษณแทนวอบนหลังอูฐที่รวมขบวนคาราวาน
ดวย ที่ผูเชิญจนดนในขบวนแหจะกาวเดินกาวเยอะ ๆ ย่ําเทาเยื้องยางดวยทวงทาละมายคลายกับ
อากัปกิริยาอูฐขณะมีวอบันทุกอยูบนหลัง 

                                                           
52เประหาน : ภาษาเปอรเซีย ออกเสียงวา พีรอฮาน  หมายถงึเส้ือยาวที่คลุมมาถึงขอเทา 
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ขบวนแหนําดวยธงอารัมดาร53 ซึ่งผูที่ทําหนาที่นี้ในคาราวานของอิหมามฮูเซนไดแก อับ
บาส ผูเปนนองชายของทาน 

ขบวนแหในคืน 7 ของพิธีเจาเซ็นลําดับเหตุการณตอนท่ีกองคาราวานของอิหมามฮูเซน
เดินทางมาถึงแผนดินกัรบะลาอ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ของเดือนมุฮัรรอม ในอิจเราะฮศักราชที่ 61  ใน
ขบวนแหคืน 7 จึงไดมีการจัดรูปร้ิวขบวนดวย ร้ิวธงสี  จาป-จากลอง54พรอมเคร่ืองประโคม  ร้ิวธง
ใหญ   พานระบ่ัน55ควันหอม  ธงอารัมดาร หรือธงประจําตัวของอิหมามฯ  ดนยะหนา และจาตุรงค
บาท  ฉัตรลูกปดแกว พรอมดวยเคร่ืองแหสัญลักษณแทนบุคคลตาง ๆ   ธงเขียว-แดง56 คณะผูอาน
มะระเส่ียประมาณ 4 คน  พรอมผูติดตามที่เขารวมพิธีทั้งชายและหญิง โดยที่ฝายหญิงจะตามอยู
ตอนทายของขบวนแห 

ขบวนแหจะเวียนไปรอบกะดีจนครบ 7 รอบดวยอาการเศราสงบและสํารวมเสมือนการ
เดินทางของกองคาราวาน โดยผูรวมเดินแหทุกคนแทนความรูสึกรวมในการเดินทางในครั้งนั้น 
พรอมกับคณะผูอานมะระเส่ียก็ขับบทโศลกที่รําพนัถึงความลําบากทุกขยากระหวางการเดินทาง 

 

                                                           
53อารัมดาร : ธงประจําตัวของอิหมามฮูเซน ลักษณะธงเปนหางแซงแซวสีดําผืนใหญ 

กลางธงประดับอักษรอาหรับออกเสียงวา “ลา” ซึง่มีความหมายเชิงปฏิเสธเชนเดียวกับคําวา “ไม” 
ในภาษาไทย เปนคําตนของคําปฏิญาณตนในศาสนาอิสลาม วา “ลาอิลาฮะอิลลัลลา  มุฮัมหมัดดุ
รอซูลุลลา” หรือ “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ  มุฮมัหมัดเปนศาสนทูตของพระองค” 

54จาป-จากลอง : เปนชื่อเรียกคณะผูที่รับผิดชอบประโคมดนตรีในระหวางพิธีประกอบ 
ดวยกลองแขก 2 คู ปชวา 2 เลา ฉาบ 1คู และ แฉง 1 คู  

55ระบ่ัน : เคร่ืองหอมในชุมชนแขกเจาเซ็น ที่ปรุงข้ึนมานานแลวใชกนัเฉพาะในพิธมีะ
หะหรํ่าเทานั้น โดยมีสวนผสมจาก ออยแหง ใบชะลูด จันทนหอม กลัปงหา กํายาน น้ําตาลทราย
แดง นาํไปผสมกันในกระทะบนไฟออน  ในแตละกะดีจะมีบานที่รับทาํหนาที่ปรุงเปนการเฉพาะ   

56ธงเขียว-แดง : ธงคูสีเขียวและแดง ยอดธงประดับดวยอาวุธคลายใบหอก สวนขอบธง
ดานลางประดับดวยพุมขนหางนกยูง ธงคูนี้เปนธงสีที่ใชเปนสัญลักษณแทนอิหมามฮะซันและ
อิหมามฮูเซน โดยธงเขียว แทนอิหมามฮะซัน ผูซึง่ดองพลีชีพจากการถูกลอบวางยาพิษ  สวนธง
แดง แทนอิหมามฮูเซน ซึง่พลีชีพดวยคมดาบ  
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   ภาพที่ 33  ผูชายที่เขารวมพิธีในวนัสุดทายสวมผา “กัฟฟาหนี”่ สัญลักษณของความตาย 

 

 
 
ภาพที ่34  กองเพลิงสําหรับการลุยไฟในคืนที ่7 
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ในการแหของคืน 7 เปนความทกุขยากจากการเดินทางของอิหมามและคาราวานในพิธี
เจาเซ็น ในคืนที ่ 7 นี ้ ที่กฎีุหลวง และกุฎีเจริญพาศนจึงมีการลุยไฟในคืนดังกลาวดวย โดยกอน
ขบวนแหคาราวานจะเริ่มออกแห อิหมามในพธิีจะทําหนาที่จุดไฟข้ึน และคณะผูรับผิดชอบเร่ือง
เตรียมการลุยไฟ ที่เรียกวา “คนคุมไฟ” จะเลี้ยงไฟในฟอนฟนขนาดเรียงสูงทวมหัวกลางลานกะดี  

ในระหวางการแหคืน 7 ในพิธีกําลังดําเนินไป “คนคุมไฟ” ก็ควบคุมการเผาฟนไมแสมที่
กองสูงใหลุกโชนโดยเผาจนเหลือเปนถานแดง และใชไมตบอัดใหถานแดงนั้นแนน 

เมื่อขบวนแหเวียนครบรอบตามที่กําหนดแลว คณะผูอานมะระเส่ียจะเปลี่ยนบทโศลก
จากการรําพันถึงการเดินทางอันยาวไกลและเปนความทุกขยากทั้งกับเด็กและสตรีที่รวมคาราวาน
ไปในครั้งนั้น มาเปนบทมะระเส่ียเพื่อทํามะตํ่าของฝายชาย ผูเขารวมขบวนที่เปนฝายหญิงจะเขา
ไปในกะดีเพื่อรวมรับฟงและเฝาดูเหตุการณไปพรอม ๆ กัน 

 

 
 

ภาพที ่35  “บายี่หนู” เดินนาํ “ลุยไฟ” เพื่อรับความรอนที่กุฎีเจริญพาศน 
ที่มา : หนังสือ ธนบุรี57 

                                                           
57 สุดารา  สุจฉายา, ธนบุรี (กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพสารคดี, 2542), 111. 
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บทมะระเส่ียที่ขับใหผูเขารวมพิธีเจาเซ็นไดรวมแสดงออกดวยการมะต่ํา ซึ่งแสดงถึง
ความรูสึกรวมกับความทุกขยากจากเหตุการณในเวลานั้น โดยชวงหนึ่งของการมะตํ่าอิหมามในพิธี
ของกะดีจะเปนผูโบกธงอารัมดาร เพื่อเปดโอกาสใหผูที่เขารวมในขบวนที่ตองการที่จะลุยไฟไดลุย
ไปบนถานแดงท่ีเจาหนาที่เตรียมไว พรอม ๆ กับการขับบทมะระเส่ียที่กระชั้น ระทึก และเราใจให
เกิดความหึกเหิมตอผูรวมพิธี สลับกับเสียงตบอกที่ดังสนั่นพรอมบทขับรับของผูเขารวมจนดังไปทั่ว
กะดี 

อยางไรก็ตาม การลุยไฟของพิธีเจาเซ็นในคืน 7 มีเพียงที่กะดีหลวง หรือบานบน และ
กะดีเจริญพาศนหรือบานลางเทานั้น ที่จัดเตรียมไว โดยลูกบานจากสุเหราหรือกะดีอ่ืนที่ตองการ
เขารวมลุยไฟก็จะตามมาสมทบ จึงทําใหกะดีที่จัดใหมีการลุยไฟมีจํานวนคนที่เขารวมในพิธีคึกคัก
กวาในยามทั่วไป และท่ีสําคัญเจตนาการลุยไฟของผูเขารวมในพิธีก็เพื่อแสวงหาวิธีที่จะทําใหตนได
รับรูถึงความรูสึกของความรอนและความลําบากของการเดินทางเปนสําคัญ  ตามที่ ทําเนียบ  แสง
เงิน  เลาใหฟงถึงการลุยไฟในพิธีเจาเซ็นไว วา 

 
          สมัยเด็ก ๆ ผมก็ลุยไฟนะ แตก็ไมใชเด็กมากหรอก เปนวัยรุนแลว ลุยเสร็จก็จะมาโชวกันวา 
รอนหรือไม ฝาเทาใครพองนอยพองมากกวากัน พอบางคนยังอุมลูกเล็กของตัวเองเขาไปลุยดวย
เลย สวนใหญก็จะไมพองหรอกเปนเพียงรอยดาน ๆ ตามฝาเทาเทานั้น นอยคนท่ีจะพองหรือเปน
อันตรายอะไรนักหนา และรอยดานก็จะหายไปซักประมาณสัปดาหหน่ึง  ที่สําคัญคือเจตนารมณ

ของการลุยไฟนี้ ผูใหญตองการใหเปนนิชาหรัต58เทานั้น คือพอใหเปนความรูสึกรวม ไมใชเร่ืองปาฎิ

หารยหรืออิทธิฤทธิ์แบบที่เราเคยเห็นในที่อื่น ๆ กัน59        
หลังจากเสร็จจากการลุยไฟแลว และสลับกับการมะตํ่าครบทุกบทโศลกท่ีคณะมะระเส่ีย

ชักขับจนครบถวน เปนการจบพิธีเจาเซ็นในคืนลุยไฟของแหคืน 7  โดยตอนทายของพิธีกรรมในแต
ละคํ่าคืนก็จะจบลงดวยการกลาวคําสรรเสริญสดุดีตออิหมามและผูวายชนมจากการพลีชีพตาม
เหตุการณนั้น พรอมกับขอใหพระผูเปนเจาไดทรงสาปแชงตอผูที่กระทําตอบุคคลเหลานั้นเหมือน
เชนกับวันอ่ืน ๆ ที่เคยยกมากลาวแลว 

 
 

                                                           
58นิชาหรัต : ภาษาเปอรเซีย หมายถงึ เปนเคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ 
59สัมภาษณ  ทําเนยีบ  แสงเงนิ, ฝายวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี, 5 

มกราคม 2552. 
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กอนแหเย็น  
รูปแบบของพิธีเจาเซ็นของการแหเย็น แหคืนสิบ หรือที่เรียกวาคืนอาชูรอ และแหอัลเว

ดา ทั้ง 3 คร้ัง เปนการลําดับเร่ืองราว ริวาหยัต ตอเนื่องของเหตุการณกัรบะลาอชวงสุดทายที่
อิหมามฮูเซนยังดํารงชีพอยูจนถึงวาระสุดทายในเวลาบายของวันรุงข้ึนจนเสร็จส้ิน เนื้อหาจาก ริ
วาหยัต นําเสนอเร่ืองราวตามเหตุการณและผูกโยงเร่ืองในรูปการแหโดยมีร้ิวขบวนของพิธีเจาเซ็นที่
โออา อลังการดวยองคประกอบตาง ๆ จํานวนมาก 

สวนประกอบที่สําคัญในการแหสําหรับพิธีเจาเซ็นอยูที่ โตระบัต60 ซึ่งเปนการจัดทําเปน
เสมือนเสล่ียงคานหามขนาดใหญที่จําลองเปนสถานที่บรรจุศพของอิหมามฮูเซนข้ึนเพื่อใชประกอบ
พิธีกรรมต้ังแตวันแหเย็นกอนคํ่าของวันสุดทายของพิธีกรรมนี้เปนตนไป 

โตระบัต เปนเคร่ืองแหที่ใหญที่สุดในพิธีเจาเซ็น เหตุนี้จึงทําข้ึนดวยแรงพลังของความ
ศรัทธาเปนที่ต้ัง โครงสรางหลักของโตระบัตทําจากไมซึ่งจะเก็บดูแลไวตลอดประหวางที่ยังไมถึง
ฤดูกาลของการตระเตรียมเพื่อทําพิธีกรรม สถานที่ ๆ ใชเก็บรักษาโครงและเคร่ืองประกอบตาง ๆ 
ของโตระบัต เรียกวา โรงโตระบัต โดยที่ทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” จะปลูกสรางอาคารหลังดังกลาว
ข้ึนอยางเปนการถาวรเพ่ือเก็บรักษาโตระบัตโดยเฉพาะ และเมื่อถึงวันที่ข้ึนเพดานดํา-เพดานแดง 
โรงโตระบัตก็จะถูกเปดข้ึนอีกคร้ังเพื่อเร่ิมลงแรงรวมใจจากฝายภูษามาลาชวยกันปรุงโตระบัตกัน
ข้ึนในปนั้น ๆ 

งานตกแตงโตระบัตเปนงานที่ละเอียดออน มีองคประกอบเปนสวนประดับจํานวนมาก
ซึ่งหัวหนาผูดูแลโตระบัตในแตละกะดีจะตองมีความพิถีพิถันทุก ๆ ข้ันตอน  และจะตองประกอบ
กันตามลําดับข้ันไปต้ังแตวันข้ึนเพดานดํา-เพดานแดง จนกระทั่งเสร็จสมบูรณลงก็ในวันที่ 10 ของ
พิธีมะหะหรํ่าในเวลาใกลเคียงกับ แหเย็น   

กิติศักด์ิ  บูรณะสมภพ เด็กบานปากคลองมอญมาเติบโตที่บานลางตอนนี้รับผิดชอบ
เปนหัวหนา “ภูษามาลา” ของสุเหราผดุงธรรมอิสลาม เลาใหฟงถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับโต
ระบัต วา  

 
         ผมนี่เปนคนบานบนเกิดท่ีบานบนตอนนั้นยังเด็ก ๆ เลยอยูริมแมน้ําตอนประมาณป 84 แตถา
ถามเร่ืองความทรงจํากับกะดีบนนี้จําไดนอยมาก เรากลับมามีความทรงจํากับกะดีกลางมากกวา 

                                                           
60โตระบัต : (อาหรับและเปอรเซีย) มาจากคําวา เตาบูร หรือ โตรบูด หมายถงึ ส่ิงที่สราง

เพื่อจําลองโลงศพ ในทีน่ีห้มายถึงศพของอิหมามฮูเซน ในภาษาไทยอาจใชคําอ่ืน ๆ ที่ใกลเคียง เขน 
ตํ่าปุด เปนตน   
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          ถาจะเทียบกับพิธีมะหะหรํ่าของเราที่เห็นกับท่ีอื่นๆ ก็ไมเห็นวาจะมีโตระบัตท่ีเหมือนกับเรา
เลยนะไมวาจะเปนอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ หรือพมา สวนในบานเราทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” 
นี้เราก็วาของท่ีผดุงธรรมจะมีสัดสวนที่นาจะลงตัวมากกวาที่อื่น เราไดรูปทรงมาจากของตาเลียต 
(นายเลียต  อหะหมัดจุฬา) ตอนท่ีเขาทําขนาดจําลองขึ้นมา แลวเราไปขยายทรงใหใหญจากแบบ
อีกคร้ังหนึ่ง 
          สวนที่สําคัญที่สุดของโตระบัตอยูที่ พระคัมภีรกุรอาน เพราะจะบรรจุอัล-กุรอานเอาไวตรง
สวนกลางของโตระบัต โดยเปดซูเราะฮซึ่งมีโองการท่ีใหความหมายสัมพันธกับเร่ืองราวการเสียสละ
และความอดทนของอิหมามฮูเซน เพ่ือเปนสัญลักษณของการสละชีพของอิหมามฮูเซนก็เพ่ือพิทักษ
รักษาอิสลามใหคงอยู 
          ในอนาคต เด็กในสมัยใหมนี้ไมคอยใหความสําคัญกับเร่ืองเหลานี้ เพราะเปนงานที่เหนื่อย 
ตองใชแรงกายและแรงใจ ก็พยายามที่จะรักษาไวใหไดมากที่สุดเทาที่กําลังของเรายังมีอยูนะ 

สุดกําลังเทาชีวิตเราจะพยายามรักษาไว รุนตอไปก็นาจะยังคงมีอยูได61 
 
ยก “สนดูก” ขึ้นประดับ “โตระบัต”  
เย็นวันที่เกาของพิธีมะหะหรํ่า การประกอบโตระบัตใกลเสร็จสมบูรณ กอนพลบคํ่าจะ

เปนการเคล่ือนสวนที่เรียกวา “สนดูก” หรือหีบศพจําลองของอิหมามฮูเซนจากบนช้ันชะดัตในกะดี 
มายังโรงโตระบัต เพื่อนําข้ึนติดต้ังบริเวณสวนบนของโตระบัต เรียกวา “ยกสนดูก” หลังจากนั้น
เจาหนาที่ภูษามาลา62จะอัญเชิญพระคัมภีรอัล-กุรอานมาประดิษฐไวตรงสวนกลางของโตระบัต 
โดยเปดโองการที่มีความหมายเกี่ยวกับความอดทนและการเสียสละ อันเปนเสมือนเปนหัวใจของ
พิธีเจาเซ็น ที่ทําข้ึนเพื่อรําลึกถึงการพลีชีพของบุคคลสําคัญยิ่งเพื่อผดุงไวซึ่งแนวทางของอิสลาม 

                                                           
61 สัมภาษณ  กติิศักด์ิ  บูรณสมภพ, หัวหนาฝายภูษามาลาของสุเหราผดุงธรรมอิสลาม, 

31 ธันวาคม 2551. 
62ฝายภูษามาลา หรือเจาหนาที่ภูษามาลา : เปนชื่อเรียกกลุมบุคคลภายในชุมชนแขก

เจาเซ็นทีม่ีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตกแตงเคร่ืองประกอบพิธกีรรมตาง ๆ  เชน โตระบัต ปน
หยา จนดล ฯลฯ ประกอบดวยเคร่ืองไม  เคร่ืองกระดาษ ผาแพรพรรณ งานดอกไมแหงและเคร่ือง
สด คํานี้นาจะหยิบยมืคํามาจากศัพทในงานพระราชพิธหีลวง พจนานกุรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน 
(2542 : 826) ใหความหมายวา น. ขาราชการในราชสํานักมีหนาที่ถวายทรงพระเคร่ืองใหญ ถวาย
พระกลด  ถวายสุกาํ ทาํสุกาํ เปล้ืองเครื่องสุกําศพพระบรมศพ พระศพ และเปล้ืองเครื่องสุกาํศพที่
ไดรับพระราชทานโกศ  
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กอนการแหเย็นของวันรุงข้ึน (กอนคํ่าคืนอาชูรอ) อิหมามในพิธีเร่ิมพิธีที่หนาโรงโตระบัต 
กลาวบทสรรเสริญอิหมามฮูเซนและบรรดาผูพลีชีพแลว จึงเร่ิมกลาวอารัมภบทถึงเร่ืองราวของ
อิหมามฮูเซน อันหมายถึงการเชือดพลีคร้ังสําคัญบนหนาประวัติศาสตรอิสลาม โดยเปรียบเทียบ
การเชือดพลีของทานอิบรอฮีม63ที่กระทําตอบุตรชายของตน รวมถึงการพลีที่เคยเกิดข้ึนกับทานอี
ซา64 ซึ่งการเชือดพลีที่กําลังจะเกิดข้ึนในวันพรุงนี้จะสําคัญยิ่งจะถูกจดจําและจดจาร ตลอดจนเลา
ขานกันตอไปจนถึงวาระสุดทาย 

เมื่อกลาวจบ อิหมามในพิธีกรรมจะนําแกะมาทําการกุรบาน65 โดยเชือดพลีหนาโตระบัต 
เปนการสดุดีตอเหลาบรรดาผูพลีชีพ หรือ ชะฮีด จึงหมายแรง “สัปปุรุษ” ชวยกันเชิญโตระบัตออก
แหเปนคร้ังแรกในพิธีเจาเซ็นตอนแหเย็นนั้นเอง 

รูปแบบของการแหเย็น  แหคืนสิบ หรือ ชับอาชูรอ และการแหอัลเวดาในวันรุงข้ึน เปน
การจัดร้ิวขบวนเปนพิเศษกวาการแหในคืนใด ๆ การจัดรูปร้ิวขบวนนําโดยโตระบัตที่ประดับตกแตง
เปนดวยชะดา สัญลักษณของผูพลีในวิถีทางของพระผูเปนเจา และเคร่ืองกระดาษเงิน กระดาษ
ทองที่ฉลักเฉลาอยางงามตา พรอมดวยเคร่ืองภูษา ลูกปดแกว กระดาษสี ตกแตงจนมองเห็น
มลังเมลืองเมื่อตองแสงดูงามสงาและเขมขลัง  โตระบัตถูกเชิญเคลื่อนที่เขาขบวนดวยเสล่ียงคาน
หามขนาดใหญจากแรงของผูเชิญที่เขารวมพิธีประมาณ 20-30 คน 

การต้ังร้ิวกระบวนจัดลําดับดวย  
ธงสีจํานวน 6 คูรวม 12 คัน ประกอบดวยร้ิวธงสีแดง เขียว ดํา ขาว ฟา และเหลือง   
คณะจาป-จากลอง ประกอบดวย กลองแขก 2 คู 4 ใบ  ปชวา 2 เลา  ฉาบใหญ 1 คู และ

แฉง 1 คู  
ร้ิวธงใหญ 6 ผืน  ตามดวยพานระบ่ัน (เคร่ืองหอม) นําหนาธงอารัมดาร ประจําอิหมามฮู

เซน และผูเชิญจนดน  แทนคาราวานฝายสตรี  
ดนยะหนา มาประจําของอิหมามฮูเซน แตงเคร่ืองมาศึกพรอมดวยดาบ เสโลห66 และ

ตีร67 พรอมดวยจตุรงคบาททั้งส่ี พรอมฉัตรแกว 5 ชั้น 4 ชุด 

                                                           
63อิบรอฮีม : ศาสดาอับราฮัมในศาสนายูดาย 
64อีซา  : ศาสดาเยซูในศาสนาคริสต  
65กุรบาน : การนําสัตวที่ไดรับการอนุมัติมาทําการเชือดพลีตอพระผูเปนเจา 
66เสโลห : เคร่ืองกนัอาวธุ หรือ โล 
67ตีร : ภาษาอาหรับ หมายถึง คันธนูพรอมลูกธน ู 
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ธงเขียว-ธงแดง ปกลายปนหยาและชะดาประจําคูซายขวา โดยมีเจาหนาที่ภูษามาลา
เชิญเคร่ืองแหสัญลักษณบุคคล ประกอบดวย ปนหยาใหญ ซลฟะกาต ปนหยาทอง และชะดา-คู
ยะหวาบ 

คณะผูขับโศลกมะระเส่ีย 4 นาย  
โตระบัต พรอมธงประจําทิศทั้ง 4 รายรอบ 
บรรดาผูที่เขารวมพิธีเจาเซ็นฝายชายทุกคนที่เขารวมขบวน และปดทายขบวนดวยกลุม

สตรี การแหเย็นในวันนี้ ตามริวาหยัตที่ยกเร่ืองการเสียชีวิตของทานอับบาสผูที่เปนนองชายตาง
มารดากับอิหมามฮูเซน ที่ทานอิหมามมาสงทานอับบาสเพ่ือออกไปเปนตัวแทนของทานในการ
เจรจาตอฝายศัตรู เพื่อนําน้ํากลับมาใหกับเด็กและสตรี แตทายที่สุดอับบาสก็ถูกสังหารอยางอนาถ 

 
แหคืนอาชูรอ 
ในภาคคํ่าของคืนวันอาชูรอ อันเปนคืนสุดทายจากเหตุการณกอนที่ในวันรุงข้ึนอิหมามฮู

เซนจะถูกทํา ชะฮาดัต68 เพื่อใหพองกับเร่ืองราวริวาหยัตตามเหตุการณ ผูชายที่เขารวมพิธีเจาเซ็น
ต้ังแตคํ่าคืนนี้เปนตนไปจนกระทั่งจบพิธี จะไมสวมหมวกเพื่อเปนการไวทุกขในชวงทายสุด รวมทั้ง
ยังตองแตงกายไวทุกขดวยการสวมผากัฟฟาหนี่สีขาวทับบนเคร่ืองแตงกายสีดํา 

การสวมผากัฟฟาหนี่69สําหรับผูชายทุกคนทั้งเด็กและผูใหญที่เขารวมพิธีเจาเซ็นในคํ่า
คืนอาชูรอนี้ เปนภาพลักษณของการไวอาลัยข้ันสูงสุดที่จะแสดงตออิหมามฮูเซน อันเปน
สัญลักษณที่หมายถึงการรวมพลีชีวิตกับเหตุการณในประวัติศาสตรคร้ังนั้นดวย  ในอีกดานหนึ่ง
สําหรับแขกเจาเซ็นบางคนผากัฟฟาหนี่ที่สวมยังใชเพื่อรองรับเลือดของตนเองจากการควั่นหัวใน
วันรุงข้ึนดวย 

พิธีเจาเซ็นในคํ่าคืนสุดทายอยูในบรรยากาศที่หดหูมากกวาวันใด ๆ  เวลาผานไปอยาง
ชา ๆ การควั่นหัวที่จะมีข้ึนในตอนสายของวันรุงตามกะดีตาง ๆ ทั้งสามแหง เวนแตสุเหราผดุงธรรม
อิสลามเทานั้นที่ไมมีการควั่นศีรษะ 
                                                           

68ชะฮาดัต : ถูกฆาหรือเสียชีวติในวิถทีางของอิสลาม  
69กัฟฟาหนี่ : ผาที่ใชสําหรับหุมหอรางคนตาย บางทีเรียกวา ผากะฝน  ผากฟัฟาหนีใ่น

พิธีเจาเซน็เปนผาฝายสีขาวหนากวางประมาณ 50 เซน็ติเมตร ยาวประมาณ 1.20 เมตร ฉีกทาํชอง
สวมศีรษะตรงกลางตามความยาวผา พาดจากดานหนาไปดานหลัง ใชเปนสัญลักษณของการ
อุทิศพลีเพื่ออิหมามฮูเซนในเหตุการณกัรบะลาอ  ขณะท่ีในพิธีเจาเซน็ยงัใชผากฟัฟาหนีน่ี้เพื่อรอง
ซับเลือดของตนเองจากการควั่นศีรษะดวย  
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พวกผูชายที่ประสงคจะควั่นหัว จะแหวกผมของตนเองตรงกลางศีรษะเปดออกเปนชอง
กวางยาวพอควรเพื่อใหสะดวกตอรอยมีดในการควั่น  พรอมกับกันเสนผมในบริเวณชองที่เปดนั้น
ออกหมดเพื่อใหงายตอการเตรียมทําความสะอาดแผลดวย 

การแหในคืนวันอาชูรอ เชนเดียวกับการจัดร้ิวขบวนตอนแหเย็น ตางแตเพียงการแตง
กายของผูชายท่ีเขารวมพิธีจะพรอมสวมผากัฟฟาหนี่ทุกคน ทามกลางความมืดในยามคํ่าคืนการ
มะตํ่าในคืนนี้ระคนสลับดวยเสียงตบอกอันอึกทึก กับผากัฟฟาหนี่ผืนขาวพราวปะปนไปกับสีดํา
ของการแตงกายชวนใหผูเขารวมพิธีในเวลานั้น หวนคิดถึงความพลัดพราก ความสูญเสีย และ
ความตายของทั้งอิหมามและบรรดาบุคคลที่จะตองรวมพลีชีพในวันรุง 

คืนสุดทายผานไปดวยจิตใจที่ระทึกเปนทวีของบรรดาแขกเจาเซ็นทุกคนทั้งชายและ
หญิง ความรูสึกจากอารมณรวมตอความสูญเสียแผซานไปทั่ว  บรรยากาศในทุกกะดีและสุเหรา
ละมายคลายคลึงกัน พรอมกับการพลางไฟดวยแสงสีแดงสลัว ยิ่งชวนใหความสลดหดหูเพิ่มมาก
ข้ึนกวาทุก  ๆ คํ่าคืน 

 

 
 
          ภาพที่ 36  สัญลักษณตาง ๆ ทีน่ําออกแหใน “พิธีเจาเซ็น” ที่กฎีุเจริญพาศน 
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แหอัลเวดา70 
รุงเชาในแตละกะดีและสุเหรา เร่ิมตนแหอัลเวดาตามเร่ืองราวการอําลาของอิหมามฮุ

เซนตอครอบครัวเครือญาติของทานที่ยังคงมีชีวิตอยูกําลังรวมชะตากรรมเดียวกัน การตัดสินใจ
ของทานถูกทัดทานจากหลายคนในที่นั้น เพราะรูดีถึงส่ิงที่อิหมามจะตองเผชิญเม่ือกาวเทาออก
นอกคายพัก 

พิธีเจาเซ็นในวันอาชูรอเร่ิมดวยการแหอัลเวดาถูกถายทอดดวยอารมณอาลัยอาวรณ 
และความเศราโศก  อารมณของผูที่เขารวมในพิธีนี้หลายคนตางสะเทือนใจ เสียงรํ่าไหของ
ผูเขารวมพิธีระคนทามกลางการขับบทโศลกมะระเส่ียที่โหยหาอาวรณตออิหมามฮูเซน  ความทุกข
โศกจากเร่ืองราวของเหตุการณทําใหผูเขารวมพิธีหลายคนไมอาจกล้ันอารมณของตน 

ผูเชิญปนหยา และซลฟะกาต เปนสัญลักษณแทนอิหมามพรอมดวยอาวุธคูกายทาน 
เชิญออกมาดวยทวงทาที่แสดงอากัปกิริยาและอารมณพองตามเหตุการณ  ความรูสึกหวงหนา
พะวงหลัง ตัดสินใจเดินหนาออกไปอยางวิตกกังวล ดวยหวงใยกับบรรดาเด็กและสตรีที่อยูขางหลัง
วาจะถูกกระทําย่ํายีที่เลวรายอยางไร 

 

 
 

ภาพที่ 37  บายี่หนู หรือมัจนูญ “ลมหนู” ในพิธีเจาเซ็นที่สุเหราผดุงธรรมอิสลาม 

                                                           
70อัลเวดา : (ภาษาอาหรับ-เปอรเซีย) หมายถึง การอําลา  
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ชวงนี้การแสดง “ลมหนู” ในพิธีกรรม โดยบายี่หนู 2 คนจะออกจากกุฎีหรือสุเหรามา
บริเวณหนาลานพิธี ที่เรียกวา “หนาหลา” ในกิริยาเศราสะเทือนใจเมื่อทราบขาววาอิหมามฮูเซนจะ
เดินทางออกไปแลว บายี่หนูทั้งสองมาเพื่อหามปรามและขัดขวางอิหมามไมใหออกไป พรอมกับทิ้ง
ตัวลมฟาดลงกับพื้นลานทั้งยืน ในภาพการขวางการออกไปเผชิญหนากับศัตรูของอิหมาม พรอม
เกลือกกลิ้งไปบนพ้ืนลานและครํ่าครวญถึงอิหมามฮูเซน เปนฉากในพิธีที่สรางความอาดูรแก
ผูเขารวมพิธีอยางมาก หลายคนถึงกับพรํ่าบนตัดพอตอวา หรือรองหามเสมือนตนอยูรวมใน
เหตุการณคร้ังนั้นดวย 

 

  
 
        ภาพที่ 38  อารมณรวมของสตรีที่เขารวมพิธีเจาเซน็ในวันสุดทาย 
 

หลังจากนั้นกระบวนแห อัลเวดา จะยุติลงชั่วขณะพรอมกับอิหมามในพิธีนําริวาหยัต
ฉากที่ 11 มาเลาตอเนื่องกับเหตุการณ เนนเร่ืองอิหมามฮูเซนตัดสินใจออกไปเผชิญกับฝายตรง
ขาม บอกลาเครือญาติ บุตรชายและภรรยาของตน และส่ังเสียถึงความวิตกของทาน ทายที่สุดได
ส่ังใหอะลี ซัยนุลอาบิดีน ผูเปนบุตรชายใหดํารงตําแหนงอิหมามตอจากทาน พรอมกับริวาหยัต
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ตอนที่อะลีอัสกัรผูเปนบุตรชายคนเล็กของทานรองไหจากความกระหาย จนอิหมามตองตัดสินใจที่
จะพาทารกนอยออกไปยังมัยดาน71เพื่อตอรองขอน้ําใหแกทารกนอย  

แตส่ิงที่อิหมามไดรับ กลับเปนคําปฏิเสธพรอมกับยิงธนูมาทะลุลําคอ อะลี อัสกัร แทน
จนทารกนอยขาดใจตายทันที  หลังจากน้ันอิหมามจึงนําศพของบุตรชายตนเองกลับมาคืนใหกับผู
เปนแม ทามกลางอารมณเศราสะเทือนใจอยางหนักของผูอยูในพิธีเพิ่มข้ึน 

 

 
 

            ภาพที่ 39  “ความรักและการเสียสละ” ในมโนสํานึกตอ “พิธีเจาเซ็น” 
 
พรอม ๆ กับริวาหยัต บั่นที่ 11 ถูกเปดอานผูคนที่อยูในพิธีตางรับรูไดถึงความรูสึกที่

เจ็บปวดจากเร่ืองราวที่ไดรับฟง ความรูสึกรวมกับทารกนอย อะลี อัสกัร วัยหกเดือน  อารมณรวม

                                                           
71มัยดาน : มัยดอน ในภาษาเปอรเซีย หมายถึงสถานที่โลงกวาง หรือจตุรัส สําหรับใน

เหตุการณกัรบะลาอ มัยดานหมายถึงทุงโลงหนากระโจมพักที่ฝายศัตรูปดลอมไว 
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ตอการสูญเสียคร้ังสําคัญของอิหมามฮูเซน จํานวนไมนอยเลือกที่จะหล่ังน้ําตาทามกลาง
บรรยากาศความอาดูรทั่วบริเวณกะดี เปนความรูสึกของตัวตนและของผูคนที่อยูรายรอบ บางก็ตี
อกชกหัวเปนการระบายความเจ็บปวดที่อยูในจิตใจตน พวกผูหญิงหลายคนรํ่าเสียงรองอยางสะอึก
สะอ้ืนออกมาแบบสุดอารมณกล้ัน  ขณะที่พวกผูชายบางสวนเลือกที่จะเดินเขาหา “มือควั่น” ที่
พรอมจะลงคมมีดกรีดเปนรอยแผลเล็ก ๆ บนศีรษะของแตละคนทดแทนอารมณความรูสึกปวดราว
ในขณะนั้น  

 ทามกลางบรรยากาศภายในกะดีกลางหลังแหอัลเวดาตอนเชาของวันอาชูรอ ที่ กุศล  
เอ่ียมอรุณ  คนนอกวัฒนธรรมแขกเจาเซ็นที่ไดมีโอกาสเขามาสัมผัสกับชวงเวลาของการควั่นหัวใน
พิธีเจาเซ็นเม่ือหลายปกอน เขียนไวใน บันทึกเจาเซ็นในคืนวันเลือดปนน้ําตา วา 

 
          การควั่นหัวเร่ิมขึ้นแลว... 
          กุฎีซึ่งเปนอาคารปนหยาหลังไมใหญนัก ยามน้ีคละคลุงไปดวยกล่ินคาวเลือดผสมกับกล่ิน
ควันธูปและระบั่น สัตบุรุษชายทุกคนนั่งเรียงแถวรอใหมือควั่นลงมีดท่ีศีรษะ...เลือดย่ิงมากย่ิงอิ่ม
บุญ แมเด็กตัวเล็ก ๆ พอก็อุมเขาไปใหมือควั่นสะกิดหนังศีรษะ ใครที่เลือดยังออกไมมากก็กลับไป
ตอแถวควั่นหัวซํ้าอีกรอบ เสร็จแลวมานั่งทํามาตัมรอบพระวอทอง สัญลักษณของทารกนอยที่ถูก
ฆาอยางเลือดเย็น 
          สนามรบกัรบะลาอคงคละคลุงไปดวยคาวเลือด และซากศพของผูตอสูเพื่อประกาศสัจจะ
แหงอิสลาม แมคมจากปลายมีดโกนบาง ๆ ที่เกิดจากการควั่นหัวจะไมทําใหรูสึกเจ็บปวดไดสาสม
กับคมหอกคมดาบในสงคราม  แตอยางนอย เขาเหลานั้นไดแสดงพลังแหงศรัทธาที่ออกมาจาก
หัวใจใหประจักษแลว 
          “ยาอิมาม  ยาฮูเซ็น  ชาอฮะซัน  ยาฮูเซ็น  ยาเมาลา  ยาชะฮีด  ชาคะลีย  ยาฮูเซ็น” เสียงรอง
สวดตามจังหวะตีอกไดยินถนัดถน่ี ทุกคําวา “ยาฮุเซ็น” เนนหนักแนนเหมือนโหยหวนจากวิญญาณ 
ย่ิงนาน จังหวะตบอกก็ย่ิงกระแทกกระท้ัน...หนัก และแรง เสียงฝามือกระทบแผนอกดังสนั่นกุฎี  ย่ิง
นาน เลือดย่ิงไหลทะลักท้ังจากแรงสะเทือนและอากาศระอุอาวในวันน้ัน หลายคนเสียเลือดมาก
ถึงกับหนามืดลมพับไป  พวกผูหญิงกรูเขาปฐมพยาบาล ใชกระดาษฟางและสตางคเหรียญกดปาก

แผลหามเลือด...บรรยากาศสับสนอลหมานราวกับกําลังอยูในสนามรบ72 
 

                                                           
72กุศล  เอ่ียมอรุณ, ”บันทึกเจาเซ็นในคืนวันเลือดปนน้าํตา,” ใน  ธนบุรี (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพสารคดี, 2542), 115,117. 
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ภาพที ่ 40  รอยคมมีดที่ปรากฏเพื่อการย้ําเตือน “สํานึกรวมในเหตุการณกัรบะลาอ” 
 
บรรยากาศในพิธีเจาเซ็นในวันสุดทายระหวางที่มีการ “ควั่นหัว” ที่ถูกถายทอดผาน

สายตา “คนนอกวัฒนธรรม” นี้ ในอดีต วรรณกรรม นิราศยี่สาร ที่เขียนข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 
2422) โดย ก.ศ.ร. กุหลาบ บรรยายภาพในขณะนั้นไว วา 

 
......................................... 
พวกผูชายขวั้นศีศะจนหวะแหวง เลือดออกแดงหยดเหยาะเผาะผอย ๆ 
ตางเดินเตนเปนทํานองรองตะบอย โลหิตยอยตบอกรองฮกเซ็น 
เม่ือเตนมาวาตายลงคราวน้ัน  ขึ้นสวรรคแนจิตรเขาคิดเหน 
นึก ๆ ดูผูถือนี้คือเวร  คร้ันคํ่าเตนลุยเพลิงถะเกิงแดง73 

 
เร่ืองราวของ ริวาหยัต บั่นที่ 11 จบลงหลังจากแหเชา ดวยฉากที่อิหมามฮูเซนอําลาผูคน

ที่เหลืออยู เปนการพบกันคร้ังสุดทายเพื่อกลาวอําลาตอกัน  โดยฝายภูษามาลาจะเชิญปนหยา
ใหญพรอมดวย ซลฟะกาต ดนยะหนา และโตระบัต  ใหอยูในลักษณะประจันหนาเขาหากันที่กลาง
ลาน โดยผูเปนอิหมามของพิธีไดกลาวคําอําลาแทนอิหมามฮูเซนตอผูที่อยูในพิธีทั้งหมด พรอมกับ
                                                           

73ก.ศ.ร. กหุลาบ [นามแฝง], นิราศยี่สาร, 40. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

177 

เปลงเสียงรํ่าเรียกช่ืออิหมามฮูเซนสามครั้ง วา ยาฮูเซน...ยาฮูเซน...ยาฮูเซน  ฝายเจาหนาที่ภูษา
มาลาที่เชิญเคร่ืองสัญลักษณตาง ๆ จะขานรับตามเสียงรองเรียกอิหมามฮูเซนดวยกิริยากิริยายอ
ขาคลายการโคงเพื่ออําลา กอนที่จะแยกกันไปคนละทิศทาง เปนคร้ังสุดทาย 

 

 
 

          ภาพที่ 41  จําลองเหตุการณชวงสุดทายในพธิีเจาเซ็น (อาชูรอ) 
 
อารมณจากฉากสุดทาย 
หลังจากเวลานมาซเวลาคลอยเที่ยงเสร็จส้ินลงพรอมกับสัญลักษณในพิธีเจาเซ็นทัง้หมด

ในสุเหราและกะดีทุกแหงถูกปลดลงจากสถานที่ต้ังเพื่อกลับบรรจุคืนในหีบทั้ง 7 ใบ แลวต้ังขบวน
อัญเชิญกลับไปยังสถานที่เก็บรักษาภายในกะดีตาง ๆ กลับไปอยูในสภาพเสมือนแผนดินที่อบอวล
ไปดวยความตาย พรอมกับเคร่ืองดนตรีตีประโคมดวยเสียงกลองที่ถี่กระช้ันข้ึนตลอดเวลา เหมือน
ย้ําเตือนเวลาสุดมาถึงแลว 

ในยามบายของวันอาชูรอ ทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” เปดฉากการแสดงของอุปรากรองก
สุดทาย โดยเลาเร่ืองริวาหยัตตอจากบ่ันที่ 11 หลังจากที่อิหมามฮูเซนออกไปยังมัยดานจนกระทั่ง
ถูกฆาอยางทารุณโหดรายและเชือดศีรษะของทานออกจากรางอยางนาเวทนา  

มาดนยะหนากลับมายังกระโจมพักโดยปราศจากรางของอิหมามฮูเซน  บีบีสะกีนะฮ 
บุตรสาวของอิหมามฮูเซนไดกลาวถามกับดนยะหนาถึงอิหมามฮูเซน และหาสาเหตุที่มีเลือดเปอน
ไปทั่วรางดนยะหนา จนกระทั่งดนยะหนาพาบีบีสะกีนะฮ ออกไปพบยังรางที่ปราศจากศีรษะของ
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พอของทาน ซึ่งฉากสุดทายหลังจากริวาหยัต  พวกผูชายที่อยูในพิธีจะออกวิ่งตามดนยะหนาไป
รอบกะดีเพื่อตามดูเร่ืองราวที่เกิดข้ึนกับอิหมาม 

บทมะระเส่ียในภาคสุดทายของพิธีเจาเซ็น ถูกขับนักอานมะระเส่ียดวยบทโศลกใน
ทวงทํานองที่คลายกับคืนวันอ่ืน ๆ อีกทั้งบทที่ปลุกเราอารมณใหฮึกเหิม จังหวะที่ถี่กระช้ันและหนัก
หนวงมากข้ึนของบทมะตํ่าโดยผูคนที่เขารวมพิธีที่คลาคลํ่ากวาทุกวัน  

มะตํ่าและมะระเส่ียในวันสุดทายนี้ทํากันภายในโรงพิธีที่เรียกวา โรงโตระบัต ในรูปการ
แสดงประหนึ่งผูเขารวมพิธีทุกคนคือผูที่อยูรวมในกระโจมคาราวานหรือคัยมา74 ดวย อารมณของผู
ที่รอคอยการกลับมาของอิหมามฮูเซนที่ประทุออกมาดวยการมะตํ่าจังหวะที่หนักหนวง เต็มไปดวย
พลังหึกเหิม โกรธแคน พรอมตะเบ็งเสียงรับมะระเส่ียที่ผูขับรองออกมาจากอารมณเดียวกันพรอม
กับเดินนํามะตํ่าเวียนรอบโตระบัตที่เปนสัญลักษณศพของอิหมามฯ 

อารมณเกร้ียวกราดของผูคนในพิธีที่ถูกบีบค้ันจากเนื้อหาริวาหยัตจากประวัติศาสตรใน
ชวงเวลานั้น ไมเวนแมแตผูหญิงที่รายลอมโรงโตระบัต ภาพทั่วบริเวณพิธีถูกปกคลุมไปดวยสีดํา
ของเคร่ืองแตงกายไวทุกขสลับสีขาวจากผากัฟฟาหนี่ในความหมายของผูที่พรอมสละชีพตาม
วิถีทางที่อิหมามฮูเซนรักษา  เสียงรํ่าไหจากหมูสตรีกอปรกับการมะตํ่าในจริตที่นางสามารถจะทํา
ได มากพอที่จะสะทอนความรูสึกของพวกนางไดอยางลุมลึก   

อารมณตาง ๆ ที่ถูกปลดปลอยผานสรรพเสียงนักอานมะระเสี่ยที่เปลงตะโกนพรอมกับ
จังหวะตบมะตํ่าอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อยหรือออนลา  

จนคลอยบาย  ดนยะหนา มาของอิหมามฮูเซนที่ถูกแตงแตมตามรางและเครื่องอานให
เปรอะเปอนไปดวยสีเลือดถูกชักโผนเขามาในโรงพิธีดวยจาตุรงคบาททั้งส่ี ประหนึ่งเปนคําตอบที่
ทุกคนกําลังรอคอยการกลับมาของดนยะหนา เสียงแผดรองรับมะระเส่ียกับจังหวะมะตํ่าที่ถูก
กระหน่ําอยางรุนแรงเปนทวีบนแผนอกของพวกเขาทุกคน  เปนเหมือนคําถามที่ทุกคนลวงรูถึงส่ิงที่
เกิดข้ึนกับอิหมามฮูเซนของตน 

ความเอ็ดอึงโกลาหลที่เกิดข้ึนหยุดลงช่ัวขณะดวยเสียงของอิหมามในพิธีที่ทําหนาที่แทน 
บีบีซะกีนะฮ ธิดาของทานอิหมาม แทนคําถามจากใจทุกคนที่ตกอยูในอารมณรับรูถึงเวลาขณะนั้น
ที่ตางสูญเสียอิหมามของตนไปแลว 

 

                                                           
74คัยมา หรือคัยมะ : ภาษาอาหรับ-เปอรเซีย หมายถึงกระโจมพักกองคาราวานฝาย

อิหมามฮูเซนที่ถูกปดลอม  
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        ภาพที่ 42  พธิีเจาเซ็นในวนัสุดทายทีกุ่ฎีเจริญพาศน 

 

 
 
         ภาพท่ี 43  การ “ควั่นหัว” ในพิธีเจาเซ็น “สูงสุดของการพลี” ในพธิีเจาเซน็ 
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ภาพที ่44  “ดนยะหนา” แตงดวยสีแดงแทนเลือดจริงที่ สุเหราผดุงธรรมอิสลาม 
 

อิหมามในพิธีกลาวถามกับ ดนยะหนา วา   
ทําไม ทานจึงกลับมาเพียงลําพัง 
ทําไม พอของฉันจึงไมไดกลับมาพรอมกับทาน 
ทําไม รางของทานจึงเปรอะเปอนไปดวยเลือด... 
 

 
 

ภาพที ่45  อารมณความรูสึกในวนัสุดทายของพิธเีจาเซ็นของผูรวมพิธ ี
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ภาพที ่46  ผูรวมเขาพิธีรวมอารมณกับเหตุการณที่อิหมามฮูเซนถูกสังหาร 
 

บันทึกลายมือเขียนของ ขัตติยา (วงษ) อาลีบาย ไดเขียนริวาหยัต กลาวถึงเหตุการณใน
ชวงเวลานั้น วา 

 
          ฝายซรยะหนา75เม่ือหัตรัชอิหมามฮูเซ็นเสด็จสูชาฮาดัตแลวก็แสดงกิริยาเศราโศก ลงกล้ิง

เกลือกกับศพดวยความกตัญู แลวเอาศิศะลงคลุกเคลากับพระโลหิต แลวลุกขึ้นกระโดดเผนออก

จากมัยดาลมายังคัยมากา76 คร้ันถึงก็ยืนนิ่งมีน้ําตาไหลลงอาบหนา 
          อะหะเรเบท77ทอดพระเนตรเหนซรยะหนามาแตลําพังและมีพระโลหิตติดเปอนมา หาไดเห

นพระองคเสด็จมาดวยดุจคราวกอน ทรงทราบแนก็พากันทรงพระกรรแสงขึ้นพรอมกันดวยความ

เศราโศกอยางสุดซ้ึง78  

    
 

                                                           
75 ซรยะหนา : ข่ือมาประจําของอิหมามฮุเซน ที่บนัทกึตามสําเนยีงของผูบันทกึ 
76คัยมากา : คัยมาหรือกระโจมพักคาราวานของอิหมามฮุเซน 
77 อะหะเรเบท :  อหะลิลบัยต ในภาษาอาหรับ หมายถึงวงศวานของทานศาสดา  
78 ขัตติยา (วงษ)  อาลีบาย, ตนฉบับบันทึกลายมือเขียน, 276. 
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หลังรับรูเร่ืองที่เกิดข้ึน ดวยอารมณความรูสึกที่เจ็บปวดตอการสูญเสียอันยิ่งใหญนี้ 
อิหมามในพิธีจะเปนผูขับนําบทมะระเส่ียใหทุกคนขานรับในอารมณเดียวกันพรอมกับการมะตํ่า 
บทมะระเสี่ยสลับดวยเส่ียงมะตํ่าดังกองโรงพิธีอยางอึกทึกข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง พรอมกับดนยะหนาที่วิ่ง
เวียนไปรอบ ๆ โตระบัต ควบคูไปกับอารมณที่เชี่ยวกรากของผูอยูในพิธีขณะน้ัน 

จนกระทั่งจาตุรงคบาทชักนําดนยะหนาควบเผนออกไปจากโรงพิธี... 
 

 
 
          ภาพที่ 47  สตรีในอารมณรวมกับเร่ืองราวของอิหมามฮูเซน 

 
ในตอนทายของพิธีเจาเซ็น ผูขับโศลกมะระเส่ียจะขับดวยบทรําพันอยางโหยไหตัดพอ

ตอชะตากรรมที่เกิดข้ึนกับอิหมามฮูเซนและบริวาร บทสาปแชงตอยะซีดตลอดจนเครือญาติและ
บุคคลอื่น ๆ ที่กระทําตออิหมามฮูเซน  บทรํ่ารองตอพระผูเปนเจาใหทรงรับรูถึงชะตากรรมท่ี
ครอบครัวของลูกหลานทานศาสดาถูกกระทําย่ํายี ณ แผนดินกัรบะลาอ กอนจะจบลงดวยบทขอ
ความสันติจากพระผูเปนเจาพึงประสบตอผูที่เขามารวมในพิธีนี้ 

อิหมามในพิธีกลาวบทสรรเสริญอิหมามฮูเซนและผูที่สังเวยชีวิตจากเหตุการณเปนการ
สงทาย  ในความหมายที่วา 
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          ภาพที่ 48  พิธีอาชูรอของมุสลิมชีอะหในหมูบานฮอบียะเนฮ ประเทศอิหราน 
          ที่มา : หนงัสือ The Sultan of Karbara79 

 
ขอความพินาศจงอุบัติบนยะซีด   
ขอความพินาศจงอุบัติบนเปซัรซิยาด   
ขอความพินาศจงอุบัติบนอุมัรซะอัด  
พองผูกระทําความชั่วรายกับการปดก้ันน้ําตออิหมามฮูเซนบุตรของอะลี  
ทรามกวาที่เฟรอูน80ไดเคยกระทําตอศาสดามูซา  
ไมเวนวายแมกระท่ังตอทารกนอยอะลีอัษกัร  
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  : นามกษัตริยอิยิปตที่ไดเคยกระทาํการกดข่ีตอศาสดาโมเสส  
81บทลาหนัต : ความหมายของคําสาปแชงที่กลาวดวยภาษาเปอรเซียในพิธกีรรม  
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พรอมกับที่ผูอยูรวมในพิธีกลาวรับกับเสียงคําสาปแชงตอฝายกระทําตออิหมามฮูเซนที่
ดังข้ึนเปนคํารบสุดทาย 
 

 
 
    ภาพที ่49  ภาพพธิีอาชูรอที่ใหญที่สุดของเมืองยาซ ประเทศอิหราน เมื่อป พ.ศ. 2451 
    ทีม่า : 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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           ภาพท่ี 50  พิธีอาชูรอที่เมืองนะยัฟอัชรอฟในอดีต (พ.ศ. 2458) 
           ทีม่า : สําเนาภาพจาก รานอิรักกี ซอยนานา กรุงเทพฯ 

 

 
 

        ภาพที่ 51  การทําทารุณกรรมตนเอง ใน “พิธีอาชูรอ” ตางประเทศ 
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บทสรุปจากพิธีกรรม 
แมวาพิธีเจาเซ็นจะจบลงดวยความรูสึกของคนรวมวัฒนธรรมที่ละมายคลายคลึงกับการ

ชมหรือการเขารวมการแสดงอุปรากร ที่มีผูรวมแสดงจํานวนมาก ตางรวมกันลําดับเร่ืองราวตาง ๆ 
ไปตามฉากของริวาหยัตที่ถูกจัดวางไวอยางเปนระเบียบ โดยที่เรียงลําดับวิธีการนําเสนอไวถึง 12 
บั่น  

อุปรากรทั้ง 12 ฉากที่ถูกบรรจงคล่ีใหเปดข้ึนอยางอลังการทามกลางสายตาของผูชมที่รวม
แสดงเรียงไปตามแตละฉาก จนกระทั่งทั้งผูเขาชมและผูแสดงถูกบรรยากาศของเหตุการณ
ประวัติศาสตรนั้นในรูปแบบที่เปนพิธีกรรมหลอมรวมเขาเปนสวนหนึ่งกับเนื้อหาของเร่ืองที่ทุก ๆ 
คนตางแสดงบทบาทที่แตกตางกันออกไปในแตละฉากและในแตละตอน  

เนื้อหาการแสดงถูกคลุกเคลาทั้งอารมณและความรูสึกจากทั้งผูชมและผูแสดงไปพรอม ๆ 
กันอยางดวยความเปนอันหนึ่งอันเดียว  

อยางไรก็ดี แมผูเขาชมไมอาจปฏิเสธตออารมณ ความระทมทุกข ความรูสึกเศราสลด 
ความเจ็บรวม และความปวดราวกับส่ิงที่ไดรับรู  ทั้งความกดดันที่กระทบกับจิตใจของตนตาม
เนื้อหาที่เปนเครื่องกระทําตอผูเขารวมพิธีกรรมทุกคน   

ทวา เปาหมายของการเขารวมพิธีของแขกเจาเซ็นหาใชเชนเดียวกับการเวียนเขาชม
อุปรากรหรือการแสดงที่มีอยูทั่วไป  หากแตแรงปรารถนาของผูเขารวมพิธีกรรมนี้ กลับกลายเปน
เปาหมายของชีวิตหนึ่งที่ดํารงอยู  ซึ่งตางรอคอยวันเวลาของการกลับมาเพื่อย้ําเตือนตอจิตสํานึก
ของการมีชีวิตอยู  รวมถึงเพื่อเปนการหลอหลอมอุดมการณและจิตวิญญาณแกตัวตนความเปน
แขกเจาเซ็นใหสามารถดํารงตนอยูไดในชีวิตปจจุบัน  แมจะถูกมองจากสายตาของคนภายนอกวา
เปนเพียงอุปรากร  หรือเปนประวัติศาสตรที่ผานมาแลวนับพันปเทานั้นก็ตาม  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
บทที่ 5 

 
พิธีเจาเซ็นในกระแสการเปลี่ยนแปลง 

 
  ชุมชนแขกเจาเซ็นที่อยูอาศัยในพื้นที่ฝงธนฯ มายาวนานกวา 200 ป ทามกลางความเปน
สังคมเมืองใหญของกรุงเทพมหานครต้ังแตเร่ิมแรกจนถึงปจจุบัน ไมอาจปฏิเสธสังคมรอบดานที่มี
สวนผลักดันใหชุมชนแหงนี้ตองปรับตัวเองทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง ทั้งยังมีผลตอ
โครงสรางสังคมภายในชุมชน ที่มีสวนตอทิศทางการปรับตัวของชุมชนแหงนี้ในทุกดาน รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดกับวัฒนธรรมตาง ๆ ภายในชุมชน “แขกเจาเซ็น”   
 ชุมชนแขกเจาเซ็นในมิติของกระแสการเปลี่ยนแปลงของงานศึกษาในบทนี้ ให
ความสําคัญกับชวงเวลาตาง ๆ ต้ังแตการอพยพยายถิ่นจากสังคมอยุธยา (พ.ศ. 2310) มาต้ัง
ชุมชนของตนอยูรวมกันในธนบุรีเปนลําดับตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  
 อยางไรก็ตาม การศึกษากระบวนการปรับตัวของชุมชนแขกเจาเซ็นไมอาจปฏิเสธ
ปฏิสัมพันธกับสังคมรอบดานได โดยใหความสําคัญตอทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายในที่มีผล
ตอการปรับตัวของชุมชน ดวยการกําหนดเวลาของชุมชนออกเปนชวง ๆ ตอเนื่องกัน โดยเฉพาะ
ความสําคัญในปจจัยรอบดานที่มีผลตอการปรับตัวของ “พิธีเจาเซ็น” ในชุมชนแหงนี้เปนสําคัญ  
 
ชวงที่ 1 หลังบานแตกสาแหรกขาด (พ.ศ. 2310-2325)  
 ในชวงเวลาของกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2310-2325)  ที่แขกเจาเซ็นอพยพยายถิน่ฐานจาก
สังคมอยุธยามาต้ังชุมชนหลังป พ.ศ. 2310 นั้น  เวลา 15 ปแรกยังไมปรากฏหลักฐานการต้ังชุมชน
ของตนเปนหลักแหลงที่ใด นอกจากเปนที่รับรูวาอาศัยรวมตัวกนัอยูในยานคลองบางกอกใหญ 
พิจารณาจากหลักฐานที่กลาวถงึการฟนกลับมาของ “พิธีเจาเซน็” ที่เกิดข้ึนข้ึนอีกคร้ังในกรุงธนบุรี 
โดยอาศัยสถานท่ีในการประกอบพิธีดังกลาว ณ กุฎีตนสน ศาสนสถานของชุมชนมุสลิมกลุมแรกที่
อยูบริเวณปากคลองบางกอกใหญ 
 “พิธีเจาเซ็น” ที่จัดข้ึนในเวลาน้ัน เปนเพียงการจัดตามโอกาสและปจจัยที่เอ้ืออํานวย 
โดยยังไมสามารถจัดพิธีดังกลาวข้ึนอยางเต็มรูปแบบเหมือนในอดีค เพราะชุมชนแขกเจาเซ็นใน
ระยะเวลานั้นยังขาดความพรอมในทุกดาน  อีกทั้งการจัดพิธีดังกลาวที่กุฎีตนสนในเวลาตอมาได
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กลายเปนความรูสึกแปลกแยกแตกตางระหวางชุมชนแขกเจาเซ็นที่อาศัยพื้นที่ของกุฎีตนสนทํา
พิธีกรรมกับมุสลิมเจาของพื้นที่  
 ปญหาที่เกิดข้ึนแมยังไมเปนความขัดแยงหรือเปนขอพิพาทระหวางกัน ทั้งแสดงใหเห็น
วาสถานะของ “พิธีเจาเซ็น” ในชวงแรกยังขาดความม่ันคง ทั้งยังถูกมองอยางขาดการยอมรับจาก
ชุมชนรวมวัฒนธรรมในศาสนาอิสลามดวยกันที่กุฎีตนสน  

 ขณะที่ภาพลักษณของ “พิธีเจาเซ็น” ตอกลุมชนตางวัฒนธรรมยังขาดขอมูลสนับสนุน 
ซึ่งไมอาจช้ีใหเห็นถึงปฏิสัมพันธของสังคมรอบดานที่มีตอพิธีดังกลาวไดมากนัก ดวยอาจเปนไปได
วา “พิธีเจาเซ็น” ในสังคมใหม ยังไมเปนภาพลักษณเชิงรูปธรรมอันเกิดจากขอจํากัดเร่ืองพื้นที่และ
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 ถาผูใดมีใจด้ือแขงเจตนาไมดีมืดมัวไปดวยกิเลศ
ตาง ๆ จะฝาฝนตอประกาศอันนี้ ขืนไปเขาในพิธีของพวกมหะหมัดและพวกเขารีตแมแตอยางใด
อยาง ๑ แลว  ใหเปนหนาท่ีของสังฆราช หรือบาดหลวง มิชชันนารี  หรือบุคคลท่ีเปนคริศเตียนหรื
อมหะหมัดจะตองคอยหามปราม  มิใหคนเหลานั้นไดเขาไปในพิธีของพวกคริศเตียนและพวกมหะ
หมัด  ใหเจาพนักงารจับกุมคนไทยและมอญที่ไปเขาพิธีเขารีตและมหะหมัดดังวามานี้ สงใหผู
พิพากษาชําระและใหผูพิพากษาวางโทษถึงประหารชีวิต  ถาแมสังฆราชก็ดี มิชชันนารีคนใดก็ดี 
หรือคนเขารีตและพวกมหะหมัดคนใดก็ดี ไมเกรงกลัวตอประกาศพระราชโองการนี้ ขืนชักชวนคน
ไทยหรือมอญไมวาผูชายผูหญิง เด็กหรือผูใหญใหเขาไปในพธิีของพวกเขารีตและพวกมหะหมัด
แมแตพิธีใด ๆ ก็ตาม ก็ใหเจาพนักงารจับกุมสังฆราชหรือบาดหลวง มิชชันนารี หรือบุคคลท่ีเขารีต
หรือเปนมหะหมัดน้ัน ๆ ไว และใหวางโทษถึงประหารชีวิต... 1    
 

                                                           
1พันจนัทนุมาศ (เจิม), พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพศรีปญญา, 

2551), 298. 
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 คําประกาศหามทั้งชาวไทยและมอญเขารีตนับถือศาสนามหะหมัด (ศาสนาอิสลาม) ที่
กําหนดโทษข้ันสูงถึงประหารชีวิตในเวลานั้น แสดงถึงทัศนคติของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีที่มีตอ
สถานภาพความเปนมุสลิมไดเปนอยางดี แมจะไมอาจช้ีชัดลงไปไดวา “พิธีของพวกมหะหมัด” 
หมายถึงพิธีใดเปนการเฉพาะ แตยอมรวมถึงสถานะทางสังคมของมุสลิมและศาสนาอิสลามใน
ชวงเวลานั้น ไดถูกขีดวงจํากัดใหอยูในพื้นที่จํากัด  ซึ่งหมายถึง “พิธีเจาเซ็น” ที่อยูในบริบทการเปน 
“ศาสนามหะหมัด” ในเวลาดังกลาว เปนภาพลักษณเชิงรูปธรรมกวามุสลิมกลุมอ่ืนดวย 
 แมชวงแรกในสังคมธนบุรี  “พิธีเจาเซน็” จะดําเนนิไปอยางไมสูราบรื่น แวดลอมดวย
ปญหาทั้งจากความพรอมของชุมชนแขกเจาเซ็นเอง รวมถึงปฏิกิริยาจากมุสลิมเกาในพืน้ที่ซึง่ 
“เดียดฉันท” ตอพิธีกรรม  รวมถึงประกาศในกรุงธนบุรีตอการเผยแผศาสนา ตางเปนเหตุผลที่จาํกัด
บทบาทและตีกรอบพื้นที่ของ “พิธีเจาเซน็” ในเวลานั้นไปโดยปริยาย  
 
ชวงที่ 2 แขกเจาเซ็นในทีดิ่น “พระราชทาน” (พ.ศ. 2325-2411) 
 หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) โปรดเกลาฯ ใหขุนปอง
พลขันธ (กอนแกว) ขุนนางแขกเจาเซ็นในกรุงธนบุรีเขารับราชการในตําแหนงเปน พระยา
จุฬาราชมนตรี (กอนแกว)  พรอมกับพระราชทานที่ดินใหต้ังชุมชนและสรางกุฎีเจาเซ็นข้ึนเปนแหง
แรกแลว  พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ไดจัดการเกี่ยวกับแบบแผนพิธีเจาเซ็นข้ึนอีกคร้ังใน
เวลานั้น  จนกระทั่งในเวลาตอมา พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) ไดเขารับราชการในตําแหนง
ดังกลาวตอจากทานกอนแกว (ผูเปนพี่) ไดสราง “กุฎีลาง” หรือบานลางข้ึนมาเปนศาสนสถานแหง
ที่ 2  ทําใหชุมชนแขกเจาเซ็นมีความเขมแข็งมากข้ึนเปนลําดับในกรุงรัตนโกสินทร 
 เวลาดังกลาว ภาพลักษณของพิธีเจาเซ็นกลับไดรับการยอมรับมากข้ึนจากสังคม
ภายนอก ทั้งจากฐานะทางสังคมของพระยาจุฬาราชมนตรีกับความเปนแขกเจาเซ็น รวมถึงความ
วิจิตรอลังการของพิธีเจาเซ็นจากเมื่อคร้ังกรุงเกาที่ไดรับการฟนฟูข้ึนอีกคร้ัง  โดยเฉพาะการเปนที่
ยอมรับจากราชสํานักกรุงรัตนโกสินทรในขณะนั้น 

 ดังที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหทั้งกุฎีเจาเซ็น หรือกุฎีหลวงที่อยูปากคลองมอญ (ตรงขามกับพระบรมมหาราชวัง) และกุฎีลาง
ในคลองบางกอกใหญ ใหยกกระบวนแหพิธีเจาเซ็น ขามไปแสดงหนาพระที่นั่งสุทไธสวรรยถงึสองป
ติดตอกัน (พ.ศ. 2359 และ 2360) โดยในปหลังทรงโปรดให “แขกเจาเซ็น” ลุยไฟถวาย
ทอดพระเนตรอีกดวย ปรากฏตามหมายรับส่ัง วา  
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           บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ส่ังให พระจุฬา  นนทเกษ  โกชาอิศหาก  ขางวัดแจง (วัด
อรุณ) เอาตําปุตลงเรือศีรษะมีดโกนขนานกันขามมาขึ้นทาพระ ณ วัน ๖ ขึ้น ๑๐ คํ่า เดือน ๑ ป
ชวด  อัฏฐศก เพลาบาย ๔ โมง  พรอมกันทั้ง ๕ ตําปุต คร้ันเพลาคํ่าจะไดแหตําปุตไปตามถนน
เล้ียวลงไปหนาจักวรรด์ิ  คร้ันถึงหนาพระท่ีนั่งสุธาศวรรยแลว  หยุดยกตําปุตขึ้นต้ังบนรานแลวจะ
ไดเสด็จ ฯ ออกทอดพระเนตร ณ พระท่ีนั่งสุธาศวรรย  แขกจะไดเลนเจาเซ็นลุยไฟถวาย ประมาณ
ยามหน่ึง คร้ันเสด็จ ฯ เขาในพระราชวังแลว จะไดแหตําปุตขึ้นไปเลนเจาเซ็นลุยไฟ ถวายกรม
พระราชวังบวร ฯ หนาพระที่นั่งสุธาศวรรย (พุทธาสวรรย)  คร้ันกรมพระราชวังเสด็จฯ กลับเขาใน
พระราชวังแลว จะไดแหตําปุตกลับมาลงเรือขนาน ณ ประตูทาขามไปสงที่กะดีแขก2 

 
 เอกสารดังกลาวตรงกับบันทึกลายมือของพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ในรัชกาลที่ 6 
บันทกึเร่ืองการจัดการแหพิธมีะหะหรํ่าตามหมายรับส่ังไวทัง้ 2 ป ไดกลาววาในปแรกถึงกับตองร้ือ
กําแพงพระนคร วา 
 
           คร้ันเม่ือปจอ ฉอศก จุลศักราช ๑๑๗๖ เดือนย่ี ขึ้น ๑๑ คํ่า เปนปที่ ๕ ในรัชกาลท่ี ๒ 

โปรดเกลาฯ ใหเอาการโมหะหรํ่าอันนี้ไปทอดพระเนตรที่นาพระที่นั่งสุทัยสวรรย 3 ทั้งสองกระฎี  
 คร้ันไดทราบกระแสพระบรมราชโองการแลวฝายทานเจาของกระฎีทั้งสองและสับรุษดวยกันท้ัง

สองขางก็มีความวิตกแลเศราโศกถึงการงานท่ีจะตองไป แตขัดพระบรมราชโองการมิได ตางคนก็
ตางปรับทุกขดวยกันทั้งสองพวก คร้ันถึงกําหนดวันทั้งสองกระฎี4 ก็ตางจัดแจงคือที่กระฎีบนน้ันคํา
ที่เลาวาไดเอาเรือใหญ ๆ มาขนาบเทียบกันสองลํา แลวก็ยกปนหยา และโตระบัต ลงในเรือขาม
ฝากไปขึ้นที่ทานาวัดพระเชตุพล  ฝายกระฎีลางนั้นคําที่เลาวาก็ไดเอาเรือท่ีใหญ ๆ เหมือนกัน แลว

                                                           
2สํานักนายกรัฐมนตรี, ประชุมหมายรับส่ัง ภาคที ่ 3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาล

พระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย (กรุงเทพฯ : 2528), 94. 
3พระที่นั่งสุทัยสวรรย : พระที่นั่งสุทไธสวรรย ต้ังอยูบนกําแพงเมืองเปนพระที่นั่งทรงไทย

ยอดปราสาท ดานตะวันออกมีพระเฉลียงไมสรางในป พ.ศ. 2492 เปนสีหบัญชรสําหรับเสด็จออก
ใหประชาชนเฝาทูลละอองธุลีพระบาท (กรุงรัตนโกสินทร : 53) 

4สองกระฎี หมายถงึ กระฎีบนและกระฎีลาง โดยที ่ กระฎีบนหรือกุฎีเจาเซ็น ต้ังอยู
บริเวณปากคลองมอญ ริมแมน้ําเจาพระยา ฝงธนบุรี ในที่ดินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) สวนกระฎีลาง ต้ังอยูริมคลองบางกอกใหญ หรือคลอง
บางหลวง เปล่ียนช่ือเปน กุฎีเจริญพาศนในสมยัรัชกาลที่ 6 หลังทรงสรางสะพานเจริญพาศนใน
บริเวณใกลเคียงกบัศาสนสถานแหงนี ้ สวนคําวา บน และ ลาง ตอทายช่ือกระฎี คาดวากาํหนด
หมายเอาจากตําแหนงของพระราชวงัเดิมที่เปนศูนยกลางที่สําคัญในเวลานัน้  
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ก็เอาปนหยาและโตระบัตต้ังมาในเรือออกจากคลองบางกอกใหญขามฝากไปขึ้นที่ทาเดียวกัน พอ
พรอมกันแลวท้ังสองฝายก็ไดยกไปตามถนนขางวัดพระเชตุพล เล้ียวขึ้นถนนนาพระท่ีนั่งสุทัย
สวรรยหยุดพักอยูดานใตพระท่ีนั่งทั้งสองกระฎี  การที่ยกโตระบัตไปนั้นโปรดเกลาฯ ใหร้ือกําแพง
พระนครดานริมน้ําตรงวัดพระเชตุพล...5  

 
 และบันทกึถงึพิธีโมหะหรํ่าขามฟาก คร้ังที ่2 ในป พ.ศ. 2358 โดยพระยาจฬุาราชมนตรี 
(สัน) ในหนงัสือเลมเดิม กลาววา 
 
           รุงขึ้นปกุนสัพศกจุลศักราช ๑๑๗๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับส่ังวาเม่ือปกลายน้ัน

ไดทอดพระเนตรในการโมหะหรํ่าคร้ังหนึ่งแลวแตไดทอดพระเนตรจําเภาะพระองค ฝายเจานาย
และเจาจิตรเจาจอมผูหญิง ๆ ยังหาไดเห็นไม ปนี้อยากจะดูอิกสักปแตอยาตองใหถึงแกร้ือกําแพง
บานกําแพงเมืองเลย  คร้ันไดทราบกระแสรับส่ังดังนั้นแลว ทานเจาของกระฎีทั้งสองก็มีความยินดี
ตางก็มาจัดแจงการงานที่จะตองเอาโมหะหรํ่าไปแหถวายตัวอิกดวยกันทั้งสองพวก  ในปนี้ตามคํา
ที่เลาวาบรรดาสับรุษทั้งชายหญิงมีความชื่นชมยินดี หัวหรอตอกระซิบจนถึงแกตัดผมใหมใน
โมหะหรํ่า แตงตัวใหสวยงาม  บางพวกที่ไมมีแพรเพราะก็ไปซ้ือหามาจากกระฎีจีนแลวรํ่าอบให
หอมเปนการประกวดประขันกันอยางเต็มที่ ปราศจากความเศราโศกท้ังสองพวก  สวนโตระบัดท่ี
กระฎีบนก็เปนการพลิกแพลง คือทําเปนกระบอกสรวมเนราแลวตัดเนราใหส้ันลงผูกเชือกโยงไว
สําหรับที่จะลอดประตูกําแพงพระนคร  ฝายท่ีกระฎีลางนั้นก็พลิกแพลงโตระบัดเหมือนกัน คือที่
องคซะดาทําเปนบานพับ ๆ ไดแลวผูกเชือกโยงไวสําหรับจะลอดประตูกําแพงพระนคร  คร้ันถึงวัน
กําหนดเดือนอายขึ้น ๑๑ คํ่า คืน ๑๐ ทั้งสองกระฎีก็ยกปนหยาโตระบัดลงเรือขามฝากไปขึ้นที่ทา
นาวัดพระเชตุพลเหมือนอยางปที่แลวมา...6 

 

 หลังจากการสถาปนากรุงรัตนโกสินทรแลว เมื่อแขกเจาเซ็นมีชุมชนเปนของตนเองและ
มีศาสนสถานของตนเพิ่มข้ึนเปนลําดับ  รวมทั้งการไดรับความวางใจจากราชสํานักใหเขามามี
บทบาทหนาที่ราชการฝายกรมทาขวาในตําแหนง ”จุฬาราชมนตรี” ตอเนื่อง  ทําใหฐานะภาพของ
ชุมชนแขกเจาเซ็น รวมถึง “พิธีเจาเซ็น” ในเวลานั้นมีความเขมแข็งและเปนปกแผนยิ่งข้ึน   
 อีกทั้งตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” ที่แขกเจาเซ็นเขารับราชการตอเนื่อง ยังอยูในฐานะของ
การหัวหนามุสลิมกลุมอ่ืน ๆ ดวย ทําใหบทบาทการเปนผูนําหรือหัวหนาชุมชนมุสลิมของ  

                                                           
5พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), ตนฉบับลายมอื, ความทรงจําของทานพระยา

จุฬาราชมนตรี [สัน], 43. 
6เร่ืองเดียวกัน, 44. 
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“จุฬาราชมนตรี” ในสายแขกเจาเซ็นที่ไดรับจากการโปรดเกลาฯ จากพระมหากษัตริย มีบทบาท
เหนือทัศนคติที่แตกตางตอ “พิธีเจาเซ็น” ในชวงเวลานั้น 
 
ชวงที่ 3 พิธีเจาเซ็นใน “พระบรมราชูปถัมภ” (พ.ศ. 2411-2466) 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั (รัชกาลที ่ 5) ทรง
อุปถัมภ “แขกเจาเซ็น” มากยิ่งกวาที่ชวงเวลาที่ผานมา โดยเฉพาะในสมัยของพระยาจุฬาราชมนตรี 
(สิน) ที่มีความใกลชิดตอราชสํานกัรัตนโกสินทร ดวยเพราะ “คุณหญิงกล่ิน” มารดาของทานเปน
ลูกเรียงพี่เรียงนองกบัสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชชนนีในรัชกาลดังกลาว รวมถงึ “เจาจอม
ละมาย” ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั ยังเปนบุตรีของ พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) 
ดวย 
 

 
 
         ภาพท่ี 52  ขาราชการเขาเฝาฯ ทีพ่ระที่นัง่วมิานเมฆ พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน)  

    แสดงอัตลักษณการแตงกาย 
         ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
  
 ความสัมพันธระหวางราชสํานักสยามกับขุนนางกลุมแขกเจาเซ็นเปนเครือขายที่มีมา
ต้ังแตคร้ังกรุงเกา ในสมยัรัตนโกสินทรแขกกลุมนี้จงึยงัไดรับการอุปถัมภสืบมาโดยเฉพาะในรัชกาล
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงรับพิธีมหะหรํ่า หรือพิธเีจาเซ็นใหอยู
ในพระบรมราชูปถัมภ 
 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที ่ 5) เสด็จพระราชดําเนนิรวมพิธี
ดังกลาวหลายคราว ทัง้ในการเสด็จฯ แตละคร้ังยังพรอมดวยพระบรมวงศานุวงศหลายพระองค 
ตามที่ปรากฏหลักฐานในชุมชนแขกเจาเซ็น ที่กลาวถึงความสัมพนัธของ ”พิธีเจาเซ็น” ตอราช
สํานัก บันทึกถึงการเสด็จฯ โดยเรือพระทีน่ั่งขามฟากจากพระบรมมหาราชวงัเขารวมงานพธิีมหะห
รํ่า หรือพธิีเจาเซ็นอยูหลายคร้ัง  
 

 
 

             ภาพที่ 53  พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน) ในรัชกาลที่ 5 
             ทีม่า : หอจดหมายเหตุแหงชาติ 

 
 คร้ังสุดทายในรัชกาลที ่ 5 พระองคทรงเสด็จพระราชดําเนนิตรงกับป พ.ศ. 2451 ตาม 
จดหมายเหตุบันทกึของพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน)  กลาววา 
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          วัน ๒  ๑๑ฯ ๓ คํ่า กะต่ัล กลางคืน พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิรทอดพระเนตรพิธีโมฮัรดรหร่ัม (ที่กระดียบนเปนคร้ังสุดทายของ
รัชกาลที่ ๕ แตคร้ังนี้) 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 เจาจอมมารดาเล่ือน ๑ เจาจอมเอี่ยม ๑ เจาจอมเอิบ ๑ เจาจอมเอื้อน ๑ เจา
จอมแส ๑ เจาจอมเรี่ยม ๑...7 

  
 อีกดานหน่ึงของความสัมพันธระหวางราชสํานักในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวกับชุมชนแขกเจาเซ็นทั้ง “สามกะดี” ทางฝงธนฯ ถูกบันทึกไวถึงขอพิพาทใน 
“พิธีเจาเซ็น” ที่เกิดข้ึนระหวางฝายสมเด็จ เจาฟากรมพระจักรพรรดิพงศ พระเจานองยาเธอ ใน
รัชกาลที่ 5 ประทับอยูที่พระราชวังเดิมทางฝงธนฯ  กับฝายแขกเจาเซ็น กุฎีปลายนา เร่ือง เจาเทโพ
ดูหมิ่นเจาเซนสาสนา ในหนังสือ ใครเปนใคร ของ พ. อหะหมัดจุฬา วา เปนเร่ืองราวความ
บาดหมางที่เกิดจากสาเหตุที่ เจาเทโพ จางวางในสมเด็จ เจาฟากรมพระจักรพรรดิพงศ พรอม
ลูกนอง เมาสุรา และเขาไปดูการลุยไฟในพิธีเจาเซ็นที่กุฎีปลายนา กอนจะลบหลูพิธีดังกลาวดวย
การนําเอามันหมูโยนใสเขาไปในกองเพลิงที่แขกเจาเซ็นใชทําพิธีในคืนที่ 7 และโดนฝายแขกเจา
เซ็นรุมประชาทัณฑจนเจ็บหนัก  เร่ืองดูจะบานปลายจนถึงสมเด็จ เจาฟากรมพระจักรพรรดิพงศ 
ใหจับหัวหนาแขกเจาเซ็นที่กุฎีปลายนามาจองจํา และจะพิพากษาความใหถึงข้ัน “ทรงรับส่ังให
ถอนเสากะดีย”   
 ความจากขอพิพาทดังกลาวรอนถงึพระกรรณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที ่5) จึงโปรดเสด็จฯ ขามฟากจากวังหลวงมาตัดสินความใหแกทั้งสองฝาย ตาม
บันทกึเลมเดียวกันนัน้ วา 
 
           ...แลวก็ทรงมีพระดํารัสถามแกกรมพระ ฯ วา เร่ืองราวอยางไรกันพอกลาง ไปดูหมิ่นเอมามเม

ฮุเซน ฯ จาวของเขา คือ เอาหมูส่ิงที่เขาถือ แลเกลียดชัง ไปโยนเขาในกองไฟพิธีของเขา และ พวก
เขาเห็นเขา เขาจึงไดชกตอยเอาจริงหรือไม ? 

                                                           
7พ. อหะหมัดจฬุา, ตนฉบับลายมือ, “ใครเปนใคร”, 2474, 283. 
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         สมเด็จกรมพระ ฯ ก็กราบทูลทรงรับวาจริง ! 
             พระเจาอยูหัวก็รับส่ังวา ก็นั่นมันไปทําอยางนั้น ก็ไปดูหมิ่นสาสนาเขาหรือมิใช ถาปะเปน

สาสนาของเราบาง ส่ิงไรที่เรานับถือ ถาพวกเขามาทําดังนั้น เราจะโกรธจะเคืองเขาหรือไม ? ก็อาย
เจาบาวพอกลางมันเมามายไปจนไมเปนคนแลว และไปแกลงเขาอยางนั้น จะไมใหเขาโกรธเคือง
บางอยางไร หรือมันถือวามันเปนเจา เจาอะไรไปเท่ียวขมเหงเขาเลน มันจะใชไดที่ไหน ใครเขาจะนับ
ถือแลกลัวเกรง ถาเราไปดูเขาโดยรักษาเกียรติยศแลว เขาจะมาขมเหงเราไดอยางไร นี่มันจะไมใช
เจาคนแลว จึงไปทําใหเกิดเร่ืองมา ใหขายหนามาถึงพอกลางดวย ที่จริงพวกเขาไมผิด ขอใหพอ
กลางคิดดูเสียใหดี พวกแขกพวกนี้มันก็เปนขาแผนดินเหมือนกัน หาวาพวกเขาเปนขบฎตอเรานั้นก็
ยังไมปรากฏอะไร ถาพวกเขามีความผิดจริงแลว เราอาจจะทําโทษพวกเขาได โดยไมมีความขัดของ
อะไร หรือจะไมมีความครหานินทาเราไดเลยเปนอันขาดทีเดียว 

           เร่ืองน้ีฉันขอเสียที ขอใหเลิกแลวตอกันไป และอยาใหมีความอาฆาฏตอกันเลยทั้งสองขาง 
และใหปลอยตัวสมภารของเขาไป เขาจะไดไปทําพิธีของเขาตอไป อยามากักขังเขาไว บาปมาก ฉัน
ก็เขาใจใน พระคัมภีร กรดรอาน เหมือนกัน “ใครทําผิด พระอ้ัลหลาฮ และพระโมฮั่มหมัด พระองคจะ
ทรงลงโทษเอา” ทานรับส่ังตอนนี้แลว ทานก็ทรงพระสรวล8 

 
 แมวาขอพพิาทดังกลาวจะไมไดระบุวันเวลาวาเกิดข้ึนในปใดแนชัด แตนาจะเกิดข้ึน
ในชวงกอนป พ.ศ. 2443 ดวยสมเด็จฯ เจาฟากรมพระจกัรพรรดิพงศ ทรงส้ินพระชนมในรัชกาลที ่5 
ป พ.ศ. 2443 ซึ่งพระองคเปนพระบรมวงศานวุงศที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา โปรดฯ ให
ประทับอยูที่พระราชวังเดิมเปนพระองคสุดทายจนกระทั่งส้ินพระชนม 
 อยางไรก็ดีกรณีขอพิพาทในเร่ืองดังกลาวนี้ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ และความ
ผูกพนัที่มีอยูอยางใกลชิดของชุมชนแขกเจาเซ็นกับราชสํานักในสัมยรัตนโกสินทร โดยเฉพาะใน
รัชกาลที ่5 ดังกลาว 

ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) พระองคยงัคง
รักษาธรรมเนยีมพระราชทานเงนิ และเทยีนสีผ้ึงใหแกกฎีุหลวงตอมา อีกทัง้พระองคยังเสด็จพระ
ราชดําเนนิมาทอดพระเนตรพิธีเจาเซน็ทีก่ฎีุหลวงเชมเดิม กระทั่งธรรมเนยีมดังกลาวเร่ิมลด
ความสําคัญลงทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงหลังเหตุการณเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 

                                                           
8พ. อหะหมัดจฬุา, ตนฉบับลายมือ, “ใครเปนใคร”, 2474, 283. 
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       ภาพท่ี 54 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช เสด็จฯ ทอดพระเนตรพิธีเจาเซ็น 
                      ที่กุฎีเจริญพาศน  
       ที่มา : หนังสือ กุฎีเจริญพาศน9 
 
 แมแต ป พ.ศ. 2496  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (รัชกาลปจจุบนั) ยังทรงเสด็จพระ
ราชดําเนนิพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนน ี และพระเจาพี่นางเธอ มาทรงทอดพระเนตรพิธีลุยไฟท่ีกุฎีเจริญพาศนอีกคร้ังหนึง่ ในวนัที่ 16 
กันยายน พ.ศ. 2496 แมจะเปนเพยีง “สวนพระองค” ก็ตาม  
 การทีพ่ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงรับ “พิธีเจาเซน็” หรือพิธีมหะหรํ่าให
อยูใน “พระบรมราชูปถัมภ” มผีลใหภาพลักษณของพธิดัีงกลาวมาถึง “ความรุงเรืองสูงสุด” นับแต
พิธีกรรมดังกลาวเกิดข้ึนในสังคมไทย  
 ความสัมพันธกับราชสํานักของ “แขกเจาเซ็น” มีผลตอทัง้ “พิธีเจาเซ็น”  และฐานะภาพ
ทางสังคมของแขกกลุมนี้ ซึ่งอยูในบทบาท “ผูนาํ” ในตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” ตอมุสลิมกลุมอ่ืน 

                                                           

 9ชาตรี  นนทเกษ, กุฎีเจริญพาศน (กรุงเทพฯ : บริษัท ออฟเซ็ท ครีเอช่ัน จํากัด, 2545), 
98. 
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แมจะเปน “มุสลิมกลุมใหญ” จนอาจกลาวไดวาการอยูใน “พระบรมราชูปถัมภ” ในชวงเวลานั้น ทาํ
ให “แขกเจาเซ็น” กลายเปน “ชนกลุมนอย” ผูมีบทบาทสูงสุดในสังคมมสุลิมเวลานัน้ดวย    
 
ชวงที่ 4 “แขกเจาเซ็น” หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
 วันศุกรที่ 24 มิถุนายน 2475 ขาราชการทหารและพลเรือนระดับกลางจํานวน 99 นาย 
ในนามของ “คณะราษฎร” ไดยึดอํานาจจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหประเทศสยามมีรัฐธรรมนูญการ
ปกครองแผนดิน  การยึดอํานาจในวันนัน้สําเร็จลงภายในเวลาไมกีช่ั่วโมง และสามารถยึดอํานาจ
การปกครองจบลงใน 4 วนั  โดยคณะราษฎรสามารถยึดกุมอํานาจไดโดยสงบเรียบรอย และ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงประนีประนอม ยอมรับการส้ินสุดของระบบเกากับการ
เร่ิมตนระบบใหม (ชาญวทิย  เกษตรศิริ, 2535 :15-20) 
 

 
   

ภาพที ่55  พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ในรัชกาลที่ 6 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

198 

 

 หลังจากเปล่ียนแปลงการปกครองสําเร็จ อํานาจของพระมหากษัตริยถูกลดทอนใหอยู
ภายใตรัฐธรรมนูญใหม ชุมชนแขกเจาเซ็นไดรับผลกระทบอยางสูงจากกระแสการเปล่ียนแปลงที่
เกิดข้ึนในคร้ังนั้น โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยุคสมัยของการสรางชาติให
ทันสมยั ถึงกบัมีคําส่ังหามจัด “พิธีเจาเซน็” โดยเฉพาะ “การควัน่หวั” ในพธิีกรรมนี ้โดยทางราชการ
อางวาเปนเร่ืองนาอับอายชาวญ่ีปุนในขณะน้ัน หากแตชุมชนแขกเจาเซ็นยังคงแอบทํากนัอยาง
สงบ และกลายเปน ”พิธีตองหาม” สําหรับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะหากเปนเจาหนาที่ของรัฐ  
 

สิ้นสุดจุฬาราชมนตรีแขกเจาเซ็น 
 ผลที่ตามมาตอชุมชนแขกเจาเซ็นพรอมกับการเปล่ียนแปลงการปกครอง ทําใหแขกกลุม
นี้โดยเฉพาะในระดับผูปกครองที่มีสวนกําหนดทิศทางของชุมชนแขกเจาเซ็นในแตละแหงซึ่งเปน
ขาราชการในหลายตําแหนง สูงสุดของตําแหนงขาราชการ “แขกเจาเซ็น” ไดแก “จุฬาราชมนตรี”  
   “จุฬาราชมนตรี” ไมไดมีบทบาทเฉพาะในหนาที่ราชการเทานั้น บทบาททางสังคมของ 
“จุฬาราชมนตรี” ยังเปนเสมือนหัวหนาของมุสลิมทุกกลุม ตําแหนงดังกลาวจึงสัมพันธกับการ
พิจารณาโปรดเกลาฯ เปนการเฉพาะ ดังจะเห็นไดวา “จุฬาราชมนตรี” ต้ังแตอยุธยาสืบมา
จนกระทั่งถึงกอนเปล่ียนแปลงการปกครองตอเนื่องมากวา 300 ป จะไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหสืบตอกันลงมาในกลุม “แขกเจาเซ็น” อยางตอเนื่องมาโดยตลอด 

 ทําเนียบ  แสงเงิน  นักประวัติศาสตรของชุมชนแขกเจาเซ็น กลาวถึงสภาพสังคมแขกเจา
เซ็นกอนและหลังเปลี่ยนการปกครอง วา  
 
           ...สําหรับในสังคมแขกเจาเซ็น “จุฬาราชมนตรี” มีฐานะเปนผูนําสูงสุดของสังคม ไมวาจะ

กะดีไหน ๆ ทานก็มีคําส่ังลงไปไดทั้งหมด เพราะจุฬาราชมนตรีเปนฐานันดรศักด์ิ มีชั้นยศนําหนา
ต้ังแตระดับพระและพระยา ในทุกกะดีของแขกเจาเซ็นผูมีบารมีสูงสุดคือ เจาคุณจุฬาฯ เทานั้น...10  

 
 ที่สําคัญตําแหนงจุฬาราชมนตรีนี้ พระมหากษัตริยเปนผูทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงต้ัง และ ตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” ทั้งหมดที่มีมาต้ังแตคร้ังกรุงเกาจนสืบมาตลอดกรุง
รัตนโกสินทร จนถึงปเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่ขาราชการ “แขกเจาเซ็น” ไดเขารับ
ราชการสืบทอดตอกันลงมาในวงศเครือญาติของตนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร

                                                           
10สัมภาษณ  ทาํเนยีบ  แสงเงิน, นกัวิชาการศูนยขอมูลประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี,  29  

กันยายน  2551. 
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กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง ปรากฏรายนามของบรรดา “จุฬาราชมนตรี” จาก “แขกเจาเซ็น” 
ถึง 9 ทาน  ดังนี้ 
 
 จุฬาราชมนตรีในสมัยรัตนโกสินทร 
   พระยาจุฬาราชมนตรี (กอนแกว) ในรัชกาลท่ี 1 
   พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหย่ี) ในรัชกาลท่ี 2 
   พระยาจุฬาราชมนตรี (เถ่ือน) ในรัชกาลท่ี 2-3 
   พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม) ในรัชกาลท่ี 3-4 
   พระยาจุฬาราชมนตรี (นอย) ในรัชการท่ี 4 
   พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน)  ในรัชกาลท่ี 5 
   พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) ในรัชกาลท่ี 6 
   พระจุฬาราชมนตรี (เกษม) ในรัชกาลท่ี 5-6 
   พระจุฬาราชมนตรี (สอน) ในรัชกาลท่ี 711 
 
 หลังเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 มีผลใหบรรดาฐานันดรศักด์ิหมด
ความสําคัญลงตามนัยของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 12 ที่ระบุ วา 
 

          ฐานันดรศักด์ิไมกระทําใหเกิดเอกสิทธิอยางใด โดยเฉพาะอยางย่ิง ตําแหนงเจากรมทาขวา 
ซึ่งแตเดิมสังกัดกระทรวงการตางประเทศนั้น ตามบรรดากฎหมายวาดวยระเบียบราชการท่ีใชอยูก็
มิไดสงวนตําแหนงนี้ไว เพราะฉะน้ันยอมถือวาตําแหนงนี้เปนอันตกไป  ตามนัยของกฎหมายนี้เอง
ทําใหตําแหนงหัวหนาการศาสนาเจาเซ็นควรจะต้ังกันเองตามศาสนานิยม มิใชพระกษัตริยทรง
แตงต้ังอีกตอไป เพราะพระมหากษัตริยในฐานะที่เปนองคอัครศาสนูปถัมภกตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยาม ควรจะเปนเพียงใหการคุมครองเพื่อเสรีภาพในการเชื่อถือโดยบริสุทธิ์ใจ  
และในการประกอบพิธีกรรมตามศาสนา ไมเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินการศาสนาของหมูศา
สนิกชนตาง ๆ เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว  สวนการท่ีจะพระราชทานของและเงินตาม
ประเพณีที่ไดเคยทํามานั้นยอมถือวาเปนการกุศลอยางหนึ่งจึงควรพระราชทานตอไป12 

                                                           
11ชาตรี  นนทเกษ, อากาหยีก่บักุฎีเจริญพาศน, 33. 
12กองจดหมายเหตุแหงชาติ, เอกสารกองกลางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, สร.0201. 

78/4. (24 ธันวาคม 2479–29 มีนาคม 2481), “เร่ืองเกีย่วดวยการพพิาทระหวางพวกอิสลามนิกาย
ชีเอต (เจาเซ็น).” (สําเนารายงานการประชุมคณะอภิรัฐมนตรี คร้ังที ่ 9/2480 วนัที ่ 17  มกราคม 
2480). 
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          ภาพที่ 56  พระจุฬาราชมนตรี (เกษม) ในรัชกาลที ่6-7 
 

 
 

        ภาพที่ 57  พระจุฬาราชมนตรี (สอน) จุฬาราชมนตรีสุดทาย 
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 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในคร้ังนั้น พระราชอํานาจของพระมหากษัตริยจึงไดรับผล
โดยตรง ดวยถูกลดทอนใหอยูภายใตรัฐธรรมนูญเทานั้น  ขาราชการและขุนนางตางส้ินอํานาจและ
บารมีตามไปดวย  “จุฬาราชมนตรี”  หนึ่งในขาราชการที่เคยมีฐานันดรศักด์ิและยังเคยเปนหัวหนา
ของบรรดามุสลิมกลุมตาง ๆ โดยตําแหนง ก็ไดรับผลกระทบโดยตรง 
 พระจุฬาราชมนตรี (สอน) จุฬาราชมนตรีสุดทายของแขกเจาเซ็น ที่ดํารงตําแหนง
ประมุขฝายมุสลิมในชวงเวลาของการเปล่ียนแปลงในคร้ังนั้น จําตองยุติบทบาทลงโดยสิ้นเชิง ซึ่ง
หมายถึงฐานะภาพทางสังคมบนความเปน “แขกเจาเซ็น” ที่มีอยูในขณะน้ันจบส้ินลง พรอมกับ
สถานะของ “จุฬาราชมนตรี” ที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทหนาที่ในเวลาตอมา 
 
 จาก “พระบรมราชูปถัมภ” สู “ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม” 
 การปรับโครงสรางสวนบนของสังคมไทยหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองป พ.ศ. 2475 
กลาวไดวาหาไดมีผลตอเฉพาะสถาบันกษัตริยและผูคนในชนชั้นปกครองของสังคมเพียงฝายเดียว 
“จุฬาราชมนตรี” กับฐานันดรศักด์ิที่ส้ินสุดลงพรอมกับการเปนผูนําสูงสุดของสังคมมุสลิม ก็จําตอง
ยุติบทบาทลงดวย  
 ความเปน “จุฬาราชมนตรี” ของ พระจุฬาราชมนตรี (สอน) ฝายแขกเจาเซ็นคนสุดทาย 
ในชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไดทําหนาที่เพียงขาราชการตามกฎหมายและออกจาก
ราชการจนจบชีวิตลง อันเปนปลายทางของ “ฐานันดรศักด์ิ” และฐานะภาพทางสังคมที่ขาราชการ
ขุนนาง “แขกเจาเซ็น” ดํารงสืบทอดตอมายาวนานภายใต “พระบรมราชูปถัมภ” จนนํามาสู 
“จุฬาราชมนตรี” ในบทบาทใหมใน ป พ.ศ. 2488 ภายใตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ “ศาสนูป
ถัมภฝายอิสลาม”  เปนผลใหชุมชน “แขกเจาเซ็น” ที่เคยเปน “ชนกลุมนอย” ในสังคมมุสลิม แตมี
บทบาทสูงกวามุสลิมอ่ืนในสังคมไทย กลายเปน “มุสลิมชายชอบ” ในสังคมมุสลิมและเปน “ชน
ชายขอบ” ในสังคมไทยในเวลาตอมา 
 
 “จุฬาราชมนตรี” ฝาย “มุสลิมสุหนี่” 
 หลังจากนั้นคณะรัฐบาลของนายปรีดี  พนมยงค ไดประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย
การศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 ซึ่งตรงกับปที่ 12 ในรัชกาลสมเด็จพระเจาอยูหัว
อานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)  ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกลาว คณะรัฐบาลไดแตงต้ังนาย
แชม  พรหมยงค (นามเดิม แชม  มุสตาฟา หรือ ฮัจญีซําซุดดิน) ผูเปนคนหนุมมุสลิมที่เขารวมกับ
คณะราษฎร สายพลเรือน ใหดํารงตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” 
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 ตอมาในวันที่ 25 สิงหาคม 2490 รัฐบาลไทยโดย พลเรือตรี ถวัลย  ธํารงนาวาสวัสด์ิ  
นายกรัฐมนตรี ไดประกาศใชพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 ตรงกับปที่ 2 ในรัชกาล
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลปจจุบัน) คร้ันวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490 ไดเกิด
รัฐประหารข้ึน จึงทําใหนายแชม  พรหมยงค ตองติดตามนายปรีดี  พนมยงค เดินทางออกนอก
ประเทศ และรัฐบาลจอมพล  ป .  พิบูลสงคราม   นายกรัฐมนตรี   ไดจัดใหมีการเลือกต้ัง 
“จุฬาราชมนตรี” ข้ึน  ซึ่งนายตวน  สุวรรณศาสน ไดรับเลือกต้ังใหเปนจุฬาราชมนตรี 
 วันที่ 14 ธันวาคม 2491 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  ไดประกาศใชพระราช
กฤษฎีกา วาดวยศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 เพื่อแกไขเพิ่มเติมพระราช
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  จุฬาราชมนตรีตามประกาศแตงต้ังโดยรัฐบาลนายปรีดี  พนมยงค  นายตวน  สุวรรณ
ศาสน  โดยการเลือกต้ังจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศเปนคนแรก จนกระทั่ง
นายตวน  สุวรรณศาสน ถึงแกกรรม จึงเลือกต้ัง นายประเสริฐ  มะหะหมัด ข้ึนดํารงตําแหนงมา 
และใชวิธีการเลือกต้ังจนถึง  นายสวาสด์ิ  สุมาลยศักด์ิ   จุฬาราชมนตรีคนปจจุบัน  รวม
จุฬาราชมนตรีใน “มุสลิมสุหนี่” ถึงปจจุบันรวม  4 ทาน 

 ผลจากการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับบทบาทและฐานะภาพของ “จุฬาราชมนตรี” ดังกลาว 
เห็นไดวา จุฬาราชมนตรีจากกลุมแขกเจาเซ็นที่ไดรับการโปรดเกลาฯ จากพระมหากษัตริยที่ทรง
พิจารณาวินิจฉัยตามดุลยพินิจของพระองคเปนการเฉพาะน้ัน  แมวาจะสามารถนับสืบ
ความสัมพันธยอนกลับไปไดถึงสมัยอยุธยาก็ตาม  หากแตบทบาทและฐานะภาพของ
จุฬาราชมนตรีทั้งกอนและหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น มีการปรับเปล่ียนมาเปนลําดับ 

 “จุฬาราชมนตรี” กอนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จึงเปนเพียงหนาที่ราชการที่
มีบทบาทหนาที่ลดนอยลงกวาอดีต หลงเหลือเพียงภาพลักษณตาม “ฐานันดรศักด์ิ” เทานั้น  และ
เมื่อเกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงทําใหฐานันดรศักด์ินั้นตองส้ินสุดลง จึงทําใหความเปน 
“จฬุาราชมนตรี” ของแขกเจาเซ็นที่เคยมีอํานาจและบารมีตอชุมชนของตน เพื่อธํารงความเปน “ชน
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กลุมนอย” ใหดํารงอยูไดทามกลางสังคมมุสลิมหมูมาก ที่มีอํานาจและฐานะภาพใหมกับตําแหนง 
“จุฬาราชมนตรี” เขามาแทนที่ความเปน “แขกเจาเซ็น” 
 
 การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ “สามกะดี-สี่สุเหรา” 
 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี ป พ.ศ. 2486 สถานที่ต้ังกุฎีเจาเซ็น
แหงแรกและรวมถึงอาณาบริเวณใกลเคียงทางฝงธน ฯ กลายเปนพื้นที่ ๆ ทางราชการตองการจะใช
เพื่อขยายหนวยงานราชการมากข้ึน ดังที่ จารุปภา  จองมู กลาวใน “กอนและหลัง “ธนบุรี” ถึงการ
เปล่ียนแปลงการใชสอยที่ดินทางฝงธนฯ วา 
 
           ..โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินคร้ังใหญที่สุดเม่ือ พ.ศ. 2486 ในสมัย จอมพล ป. พิบูล

สงคราม เปนนายกรัฐมนตรี คร้ังนั้นท่ีดินถูกเวนคืนท้ังส้ิน 89 แปลง 35 ไร 326 ตารางวา กวาด
รวมชุมชนตลาดเกาแกด้ังเดิมที่บานขม้ิน ตลาดวัดอรุณที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ชุมชนมุสลิม
ชีอะหหรือแขกเจาเซ็นกุฎีหลวงที่อยูกันมาต้ังแตตนกรุงรัตนโกสินทร และบานเรือนขุนนางเกาแก
ริมน้ําเจาพระยาจนหมดส้ิน...13 

 
 ผลจากประกาศเวนคืนที่ดินของทางราชการในป พ.ศ. 2486  เปนการเปล่ียนแปลงใน
การถือครองที่ดินคร้ังใหญสําหรับพื้นที่ทางฝงธนฯ  โดยเฉพาะพื้นที่ ๆ มีความสําคัญตอมิติ
ประวัติศาสตรของกรุงธนบุรี ดวยที่ดินดังกลาวอยูในแนวคลองคูเมืองเดิมทางฝงตะวันตกทั้งส้ิน  
กุฎีเจาเซ็นหรือกุฎีหลวงแหงแรกของกรุงรัตนโกสินทรบนที่ดินที่ไดรับพระราชทาน รวมถึงชุมชน
แขกเจาเซ็นที่ต้ังชุมชนอยูอาศัยมานานกวา 150 ป จึงมาถึงชวงเวลาของการเปล่ียนแปลงที่ไมอาจ
ทัดทานได 
 ภายหลังการเวนคืนที่ดินกุฎีเจาเซ็นหรือกุฎีหลวงในคร้ังนั้น ทางราชการไดจัดสรรที่ดิน
ทดแทนใหดวยการรื้อถอนศาสนสถานเดิมที่ต้ังอยูปากคลองมอญ ไปปลูกสรางใหมบนแนวถนน
พรานนก แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย ทําใหความเปนชุมชน “แขกเจาเซ็น” ที่เคยอาศัยอยู
รวมกันเปนหมูตองกระจายตัวออกไป 

 ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่ดินใน “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ไมไดเกิดข้ึนเฉพาะกุฎีหลวงในครั้ง
นั้นเพียงแหงเดียว หากยังรวมถึง “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ที่อยูในที่ดินบริเวณเดียวกัน จําตอง
ยายสถานที่ต้ังเดิมมายังที่ดินแปลงใหมของตนในพ้ืนที่ใกลเคียงกับกุฎีเจริญพาศน ยานคลองบาง
                                                           

13สุดารา  สุจฉายา, ธนบุรี, 95. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

204 

 

หลวง  และยังรวมถึงกรณีการเวนคืนที่ดินเพื่อขยายแนวถนนอิสรภาพ กอนหนานั้น (พ.ศ. 2480) 
เปนผลใหกุฎีปลายนาหน่ึงในศาสนสถานของแขกกลุมนี้ถูกแนวเวนคืนจนเกือบหมด จําตองขยับ
ขยายยายสถานที่ต้ังกุฎีแหงใหมไปในที่ดินแปลงใกลเคียง จนกลายมาเปนปญหาทับซอนในชุมชน
แขกเจาเซ็นถึงปจจุบัน 

 ผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกายภาพของ “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ที่เกิดข้ึนในชุมชน
แขกเจาเซ็น หากนับรวมถึงเจตนารมณในป พ.ศ. 2503 ของนายเสนาะ อากาหย่ี ทรัสตีกุฎีเจริญ
พาศนที่มีแนวคิดและความพยายามจะยาย กุฎีเจริญพาศน ไปในที่ดินของหมูบานเศรษฐกิจ ยาน
บางแค เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต หากแตไมประสบความสําเร็จจากความ
คิดเห็นที่แตกตางในหมู “สัปปุรุษ” จึงทําใหปญหาดังกลาวยังไมเกิดข้ึนสําหรับกุฎีเจริญพาศน 
 หากแตความเปนชุมชน “สัปปุรุษ” ที่เคยอาศัยอยูรายรอบกุฎีแหงนี้ กลับจําตองสูญไป
พรอมกับ “สัปปุรุษ” สวนใหญที่ตางอยูอาศัยในที่ดินเชาของเอกชนซ่ึงในเวลาตอมาไดยกเลิกการ
เชาที่ดินแปลงนั้น สงผลใหกุฎีเจริญพาศน ศาสนสถานหนึ่งในส่ีของแขกเจาเซ็นเปนเพียง
ศูนยกลางของชุมชนที่ปราศจากภาพความเปนชุมชนเชนอดีตอีกตอไป  
 ปญหาเร่ืองที่ดินที่เกิดข้ึนสําหรับชุมชนแขกเจาเซ็น ซึ่งเคยอาศัยอยูรวมกันเปนชุมชน
ใหญ  จากชุมชนเล็ก ๆ ทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” กลับตองแยกยายกระจายตัวไปออกไป ทําให
สภาพสังคม “แขกเจาเซ็น” มีความเปนชุมชนที่ออนลาลงตลอดเวลา ซึ่งสงผลถึงความเขมแข็ง 
ความเปนปกแผน รวมถึงเอกภาพใน “พิธีเจาเซ็น” ที่จําเปนตองปรับตัวรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
อยางรอบดาน 
 
ชวงที่ 5 “กาวยาง” ของการเปลี่ยนแปลง “พิธีเจาเซ็น” 
 
 กาวสําคัญของการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในชุมชนแขกเจาเซ็นแหงนี้ในชวง พ.ศ. 2467-
2475 การปรับตัวหลายประการหลายกรณีที่ยังผลตอทิศทางของ “พิธีเจาเซ็น” ทั้งในชวงเวลานั้น 
และในอนาคตตอมา  
 สังคมไทยในระยะเวลา  8 ปนี้  อยู ในชวงปลายรัชกาลที่  6 ตอเนื่องจนถึงการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  2475 ในรัชกาลที่ 7 เปนเวลาที่บทบาทของขุนนางขาราชการใน
ตําแหนง “จุฬาราชมนตรี” ไดส้ินสุดลงพรอมกับเหตุการณของบานเมือง    
 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 ใหเล่ือนบรรดาศักด์ิข้ึนเปน 
พระจุฬาราชมนตรี (สอน) ในรัชกาลที่ 7 และทานนี้ยังเปน “จุฬาราชมนตรี” สุดทายของแขกเจา
เซ็นอีกดวย  
 
 นายสงา อหะหมัดจุฬา “คนกวนด่ีน”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  
 การเดินทางในคร้ังนั้น เปนการตัดสินใจกาวสําคัญสําหรับชุมชนแขกเจาเซ็นในเวลา
ประมาณ 85 ปที่ผานมา ทั้งยังเปน “แนวการคิดใหม” ที่ยังไมเคยมีใครเดินทางไกลเชนนั้นมากอน  
นายสงาและคณะใชเวลาทั้งส้ินประมาณปเศษ เดินทางกลับมาถึงพรอมกับการจุดกระแสการ
เปล่ียนแปลงใหเกิดข้ึนในสังคม “แขกเจาเซ็น” ทั้งการแสวงหาความรูใหม โดยทานไดนําความรู
รวมทั้งตํารับตําราเขามาสูสังคมแขกเจาเซ็นในเมืองไทย รวมถึงการจุดประกายความคิดและจัด
ระเบียบปฏิบัติใหม ๆ ตอพิธีเจาเซ็นในสังคมไทยจากประสบการณจริง นํามาซ่ึงกระแสการ
เปล่ียนแปลงตอระเบียบปฏิบัติในพิธีเจาเซ็นของสังคมไทย เชน การปฏิเสธรูปแบบการ “ควั่นหัว” 
หรือ “การกรีดศีรษะ” อันเปนจารีตที่ถูกปฏิบัติตอเนื่องกันมาอยางยาวนานในสังคม “สามกะดี” 
ของแขกเจาเซ็น จนกอใหเกิดทั้งกระแสตอบรับและกระแสตานอยางรุนแรงในชวงเวลานั้น 
 
 การปรับตัวคร้ังสําคัญของ “พิธีเจาเซ็น” เกิดข้ึนและสงผลตอจารีตในพิธีกรรม จน
กลายเปนกระบวนความคิดของคนรุนใหมที่เปน “หัวกาวหนา” ของสังคมแขกเจาเซ็นในเวลาตอมา   
ในทางกลับกันแนวคิดแบบกาวหนาตอ “พิธีเจาเซ็น” ของ นายสงา  อหะหมัดจุฬา กลับถูกมองจาก

                                                           
14ด่ีน : หมายถึง แนวทางของศาสนา มาจากภาษาอาหรับ เชน ด่ีนอิสลาม คือ แนวทาง

ของศาสนาอิสลาม  คําวา “คนกวนด่ีน”  เปนคําดูถกูเหยียดหยาม หมายถงึ ผูทีท่ําใหแนวทางของ
ศาสนาอิสลามเส่ือมเสีย 
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คนรวมวัฒนธรรมในเวลานั้นวา เปนกลุมที่กอใหเกิดความขัดแยง และทําใหสังคมแขกเจาเซ็น
แตกแยก รวมถึงยังทําใหพิธีเจาเซ็นที่ดําเนินมาชานานขาดเอกภาพในพิธีกรรม 
  

      
 
ภาพที ่58  “นายสงา คนกวนด่ีน” และ “ครูทองหยิบ” หวักาวหนาของชุมชนในอดีต 
 
 นายสงา และกลุมลูกศิษยลูกหาที่เช่ือถือและปฏิบัติตาม ไดแยกตัวออกมาเพ่ือดําเนิน
พิธีกรรมนั้นในแนวคิดใหม จนทําใหผูคนสวนหนึ่งในชุมชนปฏิเสธการเปล่ียนแปลง และกลาว
ประณามนายสงา และคณะวาเปน “คนกวนด่ีน” ดังที่ เพิ่ม  อหะหมัดจุฬา บันทึกไวใน ใครเปนใคร 
ถึงมุมมองของสังคมในเวลานั้น วา 
 
           ทาน ๓ คน ที่ออกไปกั้รดรบะลา ฯ นี้ กลับเขามาแลว ก็หาประโยชนมิไดเลย  กลับมาทํา

ใหด่ีนปนปวนเปนจลาจลหมด และท้ังละท้ิงประเพณี แล เปล่ียนแบบแผนของโบราณเสียจนหมด
ส้ิน ก็คืออะไร ? ก็คือ เขาเหยียบหัวปูแลบิดาของเขาเองนั่นแหละ ! เทวดาจึงไมคุมครอง นายสงา
กลับเขามาจากก้ัรดรบะลา ฯ พอมาทําใหด่ีนเปนจลาจล ซะฟนซะฝา15 ไดสักหนอย ก็เกิดเปนโรค 

                                                           
15 ซะฟนซะฝา : หมายถึง พวกสติไมสมประกอบ 
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พระเจาลงโทษ (ที่เรียกวา ถูกหลัด) อยาง อะหราบดุนหยา16 ใหเห็นประจักษตาโลกจนตายฉะนี้
แล17  

 
 หลังจากกลับมา นายสงาไดนําแนวคิดใหม ๆ ที่ไดจากการเดินทางเขามาเผยแพรใหกับ
ลูกบานในชุมชนแขกเจาเซ็นจนไดรับการตอบรับเปนลําดับ แตกลับยิ่งทําใหเกิดชองวางมากข้ึน
ระหวางแนวคิดของคนทั้ง 2 กลุม เปนชนวนของความคิดที่แตกตางในระหวางกัน แตหลังจากนั้น
ไมนาน นายสงา ก็จบชีวิตลงในกลางป พ.ศ. 2473 ดวยอายุเพียง 33 ป ทามกลางเสียงตําหนิติฉิน
ของสังคมแขกเจาเซ็นตามแนวคิดเกาแบบอนุรักษนิยมถึงพฤติกรรมการเปน “คนกวนด่ีน” นํามา
ซึ่งการถูกพระเจาลงโทษในที่สุด 
  
 “กัฟฟาหนี่สั้น-กัฟฟาหนี่ยาว” ใน “พิธีเจาเซ็น” 
 หลังจากนายสงา  อหะหมัดจุฬา ไดนําความรูที่ไดจากประสบการณการเดินทางมา
เผยแพรแกชุมชน โดยใหความสําคัญตอส่ิงที่เปนศาสนบัญญัติที่มุสลิมรูจักใน “หลักศรัทธา” และ 
“หลักปฏิบัติ”  ควบคูไปกับความสําคัญของพิธีกรรมในรูปแบบเดิมของสังคม  
 นายสงาไดใหความรูและเปล่ียนทัศนคติของสังคมในเวลานั้น ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับ 
“พิธีเจาเซ็น” คือ ปฏิเสธการ “ควั่นหัว” หรือ “กรีดศีรษะ” ในพิธีดังกลาว อันเปนข้ันตอนที่สําคัญใน
วันสุดทายของพิธี  แนวคิดของนายสงาเร่ืองการปฏิเสธการ “ควั่นหัว” ในพิธีเจาเซ็นเวลาน้ัน ไดรับ
การตอตานจากกลุมผูปกครองของกะดี โดยเฉพาะ กุฎีหลวง หรือกะดีบน ซึ่งอํานาจศูนยกลางอยูที ่
”เจาคุณ” หรือ “จุฬาราชมนตรี”  
 ป พ.ศ. 2469 ปแรกที่เกิดความขัดแยงในเร่ืองดังกลาว เกิดข้ึนหลังพระจุฬาราชมนตรี 
(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 

                                                           
16อะหราบดุนหยา : ภาษาอาหรับ หมายถึง การถกูลงโทษจากพระผูเปนเจาในโลก

มนุษย 
17พ. อหะหมัดจฬุา, ตนฉบับลายมือ, “ใครเปนใคร”, 2474, 156. 
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นายสงา ไดใหกลุมลูกศิษยของตนใชผากัฟฟาหนี่ขนาดยาว เพื่อแสดงความตางวา การสวม
ผากัฟฟาหนี่ขนาดยาวในพิธีเจาเซ็นหมายถึงกลุมที่ปฏิเสธ “การควั่นหัว”  
 ทายที่สุด นํามาซึ่งขอขัดแยงระหวางกลุม “กัฟฟาหนี่ส้ัน” 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
พวกน้ี คงจะไดไปเห็นกันวันอาคะรัดซระหมาน เปนแน ไมตองสงสัย) 18 

  
 ขอขัดแยงในชุมชนจากแนวคิดของ “คนกวนด่ีน” อยางนายสงา  อหะหมัดจุฬา 
กลายเปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาหาความรู มีการจัดต้ังโรงเรียนผดุงธรรมอิสลามข้ึนเปนคร้ังแรก
ในเวลาตอมา (พ.ศ. 2479) และพัฒนามาเปน “สุเหราผดุงธรรมอิสลาม” ในป พ.ศ. 2582 ศาสน
สถานของชุมชนแขกเจาเซ็นใน “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” หนึ่งเดียวที่รักษารูปแบบ “พิธีเจาเซ็น” โดย
ปฏิเสธ “การควั่นหัว” ตามกระแส “คนกวนด่ีน” จนถึงปจจุบัน 
 
ชวงที่ 6 “ครูทองหยิบ  ยวงมณี” เจาสํานักตําราและแหลงความรู  
 การเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ.  2475 กลาวไดวาเปนเพียง “ฟางเสนสุดทาย
บนหลังอูฐ” ที่ทําใหภาพจริงของความเปนชุมชน “แขกเจาเซ็น” ปรากฏชัด  ความเปน “ชนกลุม
นอย” ของแขกกลุมนี้ไมไดเปนเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทรเทานั้น หากแตเปนความจริงมากอนหนา
นั้น ที่ดํารงความเปน “ชนกลุมนอย” มาอยางตอเนื่อง  
 การปรับตัวภายในชุมชนแขกเจาเซ็นจึงไมไดเกิดข้ึนหลัง พ.ศ. 2475 เทานั้น  กระแสการ
เปล่ียนแปลงและการปรับตัวมีมาเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะในยางกาวสําคัญของการเปดโลกทัศน
สังคมในป พ.ศ. 2467 ที่คณะของนายสงา  อหะหมัดจุฬา “คนกวนด่ีน” ไดออกเดินทางจนหลัง

                                                           
18พ. อหะหมัดจฬุา, ตนฉบับลายมือ, “ใครเปนใคร”, 2474, 248. 
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กลับมาไดเกิดกระแสการปรับตัวคร้ังสําคัญในชุมชนข้ึน โดยเฉพาะการต่ืนตัวในดานความรูของ
สังคมในเวลานั้น  
 อยางไรก็ดี การเคล่ือนไหวในสังคมแขกเจาเซ็นจากกระแสดังกลาวหาไดส้ินสุดลงไป
พรอมกับชีวิตของ “คนกวนด่ีน”     
 ความคิดความขัดแยงของสังคมที่เกิดข้ึนกับ “พิธีเจาเซ็น” เร่ือง “การควั่นหัว” ทําใหคน
กลุมใหญของชุมชนยังคงเปน “กลุมอนุรักษ” และสวนหนึ่งที่เปน “คนกวนด่ีน” กลายเปน “หัว
กาวหนา” นั้น  นายทองหยิบ  ยวงมณี หรือ “ครูทองหยิบ” ลูกบานลาง “สัปปุรุษ” กฎีุเจริญพาศน 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  แตก็ไดปฏิบัติพิธีกรรมอยูในสถานท่ี
แหงเดียวกัน (กุฎีเจริญพาศน) นายทองหยิบเปนผูที่รักษามารยาทและความสงบเรียบรอย ไดอยู
ในกลุมไมไดกรีดศีรษะดวย จึงไดสละสิทธิ์ตาง ๆ ที่มีอยูนั้นเพื่อมารยาทใหแกผูปกครองกุฎีเจริญ
พาศน  กลุมที่ไมไดกรีดฯ รวมกันมี เชน นายพิน, นายเชิญ และญาติพี่นองอีกหลายทานไดถูกเช้ือ
เชิญใหเขารวมประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมขึ้นที่บานนางผัน  ชวงแสงอุทัย ณ  ปากคลอง
มอญ19 

 
 จากแนวคิดแบบ “หัวกาวหนา” ของ “ครูทองหยิบ” เร่ิมเปนรูปธรรมข้ึน ดวยการผลิต
ตําราความรูสําหรับชุมชนแขกเจาเซ็นในแบบภาษาไทย โดยเนนตําราความรูที่เกี่ยวกับศาสนา
อิสลามนิกายชีอะหข้ึนเปนคร้ังแรก  ทําใหความเขาใจในศาสนาอิสลามเปนส่ิงที่ผูคนทั่วไปสามารถ
เขาถึงได โดยหนังสือ เตือนเพื่อนลัทธิชีอะห ที่ “ครูทองหยิบ” พิมพข้ึนในป พ.ศ. 2478  เปนหนังสือ
เลมแรกที่พิมพข้ึนเพื่อใหความรูพื้นฐานในศาสนาแกผูรวมศรัทธาในแนวทางอิสลามนิกายชอีะหใน
ชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในเวลานั้น 
 ในปเดียวกัน “ครูทองหยิบ” ยังไดพิมพตําราความรูออกมาอีกหลายเลม เชน หนังสือ 
ทิพยโอสถบํารุงจิตร อิสลามลัทธิชีอะห และตําราการอรรถาธิบายความคัมภีรอัลกุรอานออกมาถึง 

                                                           
19ทองอยู  ยวงมณี,  “ชีวประวติันายทองหยิบ  ยวงมณี,”  เอกสารเย็บชุด. (พิมพดีด) 
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2 เลม คือ หนังสือ ตัฟซิร.ฮักกุลยะกิน เลมที่ 1 และ หนังสือ ตัฟซิร.ฮักกุลยะกิน เลมที่ 2 เร่ือง โค
วิเศษ ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เลม เปนการทําความเขาใจเนื้อหาพระคัมภีรอัลกุรอาน โดยความรวมมือกับ
นักวิชาการมุสลิมจากภายนอกในการถายทอดความรู และการแปลจากเอกสารตางประเทศ 
 ป พ.ศ. 2479 ทานไดรวมมือกับทานเพ็ง  เมนาคม เพื่อกอต้ัง “โรงเรียนผดุงธรรม
อิสลาม” พรอมกับพิมพหนังสือ ที่ระลึกเนื่องในงานเปดโรงเรียน “ผดุงธรรมอิสลาม” เปนตํารา
ความรูพื้นฐานความศรัทธาของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห โดยใหความรูในรูปแบบคําสอนคํา
โคลง เชนวา 
 
   ...อิสลามอันเปนนามสาสนา 
   ที่เรามามอบถวายทั้งกายจิตต 
   แบงจําแนกแยกคณะเปนชนิด 
   บําเพ็ญกิจสองนิกายหมายสําคัญ  
   คือนิกายเรียก “สุหนี่” นี่ชื่อหนึ่ง 
   กับนามซึ่งเรียก “ชี่อา” ปรากฏม่ัน 
   ที่ฝายเราเขาอยูนี่ทุกวี่วัน 
   ยอมแยงกันกับสุหนี่มีเง่ือนเคา...20 
  
 ป พ.ศ. 2481  “ครูทองหยิบ” ไดพิมพหนังสือ คูมือและระเบียบแบบอิสลามนิกายชีอะฮฺ 
พ.ศ. 2481 เปนตําราคูมือปฏิบัติและพ้ืนฐานศรัทธา เลมสําคัญที่ในชุมชนแขกเจาเซ็นเรียกหนังสือ
เลมดังกลาววา “หนังสือเลมขาว” และใชเปนหนังสือคูมือทําความเขาใจในหลักศรัทธาและหลัก
ปฏิบัติตนการเปน “แขกเจาเซ็น” หรือ “มุสลิมชีอะห” ตอมาไมนอยกวา 40 ป   
 นอกจากการผลิตตําราที่สําคัญหลายเลมดังกลาวแลว “ครูทองหยิบ” ยังรวมต้ัง “สุเหรา
ผดุงธรรมอิสลาม” เพื่อมุงปรับปรุงสังคม “แขกเจาเซ็น” ใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน โดยทานไดเขารับ
เปนหัวหนา (อิหมาม) ทานแรก   

                                                           
20เพ็ง  เมนาคม, ที่ระลึกเนื่องในงานเปดโรงเรียน “ผดุงธรรมอิสลาม” (พระนคร : โรง

พิมพดํารงธรรม, 2479), 13. 
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 ดวยความรู และความสามารถที่สังคมมุสลิมใหการยอมรับไมเฉพาะแตในสังคม “แขก
เจาเซ็น” เทานั้น มีสวนสําคัญที่ทําใหป พ.ศ. 2488 ทานไดรับการแตงต้ังใหเปน “กรรมการกลาง
อิสลามแหงประเทศไทย”    
 “ครูทองหยิบ” ถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2504 เร่ืองราวของทานทําใหภาพของสังคม “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 
“แขกเจาเซ็น” ไปสูโลกทัศนใหมในนาม “ศูนยกลางชีอะอิสลามิกแหงประเทศไทย” มุงสราง
เครือขายกับองคกรมุสลิมชีอะหในอีกหลายประเทศท้ังยุโรปและเอเชีย ผานวารสาร อักบัร อัล 
ชีอะห ทําใหความเปน “แขกเจาเซ็น” ถูกแทนที่ดวยนิยามใหมในการเปน “มุสลิมนิกายชีอะห” ใน
สังคมมุสลิมที่เปนสากล 
 
ชวงที่ 7 “ศูนยสงเสริมการศึกษาศาสนาอิสลาม (ศศอ.)”  
 ชุมชนแขกเจาเซ็นในชวงเวลากอนและหลังป พ.ศ. 2520 มีกระบวนการเคล่ือนไหว
ภายในสังคมตอเนื่องมาเปนลําดับในเร่ืองการศึกษาและความรู ซึ่งแตกตางจากที่ผานมาที่ความรู
ถูกจํากัดอยู ในวงแคบเฉพาะกลุมบุคคล  กลายเปนการเปดกวางสูสารธารณะ   เ ดิมที่ 
“จุฬาราชมนตรี” หรือ “เจาคุณ” ของลูกบานทําหนาที่เปนทั้งประมุขสูงสุดที่ใหความรู รวมทั้งการช้ี
ขาดตัดสินขอขัดแยงทั้งดานสังคมและศาสนา  ตอมาที่ความรูเปนส่ิงที่ลูกบานสามารถเขาถึงได
มากข้ึน โดยเฉพาะเมื่อองคกรในสังคมแขกเจาเซ็นขยายตัวออกไปพรอม ๆ กับศูนยอํานาจของ
ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 
 ประมาณป พ.ศ. 2517 สังคมแขกเจาเซ็นจึงไดเปดเวทีสาธารณะที่เรียกวา มัจริญ21 เกิด
กระบวนการสังคมรูปแบบใหมในการรวมหาความรู แลกเปล่ียนทัศนะและมุมมองในปญหาตาง ๆ 
ของสังคมขณะนั้นแบบที่ไมเปนทางการ และหาความคิดสรุปรวบยอดจากบรรดา “ผูรู” ภายใน
ชุมชน หรือแมแตจากภายนอกชุมชนก็ตาม กระบวนการ “มัจริญ” เปนทางออกสําหรับปญหา
ศาสนาของสังคมในชวงเวลาที่สังคมขาดผูที่สามารถใหความกระจางในเร่ืองนั้นได 
                                                           

21มัจริญ : ภาษาอาหรับ หมายถงึ การรวมชุมนุมเพื่อรับฟงความรู หรือแลกเปล่ียน
ความรูระหวางกนั 
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 จาก “มัจริญ” ที่เปนเพียงการรวมตัวเพื่อแสวงหาความรูในรูปแบบองคกรไมเปนทางการ 
นํามาสูการรวมกลุมจากทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” เพื่อการทํางานรวมกันในรูปแบบองคกร “กึ่ง
ทางการ” มีการจัดองคกรเปนรูปธรรมเพื่อดําเนินงานมีวัตถุประสงคในเร่ืองการศึกษามิติศาสนา
ของชุมชน “แขกเจาเซ็น” ในนาม “ศูนยสงเสริมการศึกษาศาสนาอิสลาม (ศศอ.)”  
 ป พ.ศ. 2519 ความรวมมือภายในสังคมแขกเจาเซ็นตอองคกรดังกลาว ไดผลักดันการ
ผลิตตําราความรูที่เกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตของมุสลิมนิกายชีอะหสําหรับคนรุนใหมเปน
รูปธรรมในช่ือ ประทีปนําทาง พรอมกับความพยายามที่จะสรางองคความรูดานศาสนาใหเกิดข้ึน
ใหมแกสังคมคนรุนใหม โดย “ศูนยสงเสริมการศึกษาศาสนาอิสลาม (ศศอ.)” สรางเครือขาย
การศึกษาขามพรมแดนเปนรูปธรรมในปเดียวกันนี้ ดวยการสง “นักเรียนศาสนา” คณะแรกที่
ประกอบดวย  นายธเนศ  ชวงพิชิต  นายสายชิต  สุวกูล  นายสุรพล  พุมภักดี  และนายวรพงษ  
ล้ีเจริญ เพื่อเดินทางไปศึกษาตอยังเมืองกุม ประเทศอิหราน ศูนยกลางศาสนาอิสลามนกิายชอีะหที่
สําคัญในขณะนั้น   
 ธเนศ  ชวงพิชิต22  หนึ่งใน “นักเรียนศาสนา” ชุดแรกของสังคมแขกเจาเซ็นที่เลาใหฟงถึง
การเดินทางไปศึกษาในเวลาน้ัน วา เปนการกาวกระโดดคร้ังสําคัญ เพราะกอนหนานี้สังคมยังไม
เคยมีการสงหรือเดินทางไป ทั้งยังไปเพื่อศึกษาทางดานศาสนาอิสลามโดยตรง คณะนักเรียน
ศาสนาในชุดแรกที่เดินทางไปยังขาดความพรอมทั้งในเร่ืองภาษา และการปรับตัวในสังคมใหม แต
ส่ิงที่ ธเนศ เห็นวาเปนการตัดสินใจที่ถูกตองที่สุดสําหรับการเดินทางในครั้งนั้น อยูที่การไดมา
สัมผัสกับสังคมมุสลิมนิกายชีอะหที่เปนแมแบบของ “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทยโดยตรง  
 อีกประการหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสมสําหรับชวงเวลาที่เดินทางไปในเวลาน้ัน คงเปนเพราะ 
ไดเดินทางมาถึงในป พ.ศ. 2519 กอน “การปฏิวัติอิสลาม” จะเกิดข้ึน ทําใหคณะของผูที่รวม
เดินทางมาศึกษาอยูระหวางกําลังศึกษานั้น ไดเขาใจถึงพัฒนาการทางสังคมในประเทศอิหราน 
และยังไดเห็นกระบวนการเปล่ียนแปลงในสังคมมุสลิมที่นั่น  ซึ่งในเวลาตอมาสงผลใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในสังคมมุสลิมหลายแหงทั่วโลก รวมถึงในสังคมไทย 
 และหากเปนการเดินทางมาศึกษาหลังจาก “การปฏิวัติอิสลาม” แลว ยอมหมายถึงวา
คณะนักเรียนศาสนาจากเมืองไทยที่ถูกสงใหไปศึกษาศาสนาอิสลามในเวลานั้น เปนผลพวงจาก
กระแสการปฏิวัติที่เกิดข้ึนแทน 

                                                           
22สัมภาษณ  ธเนศ  ชวงพิชิต, “นักเรียนศาสนา” จากประเทศไทยคณะแรก, 12 

กุมภาพนัธ  2552. 
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 หลังจากการเดินทางไปของคณะ “นักเรียนศาสนา” จากเมืองไทย ประมาณ 3 ปตอมา 
ก็เกิด “การปฏิวัติอิสลาม” ข้ึนในประเทศอิหราน และเปล่ียนช่ือประเทศเปน สาธารณรัฐอิสลาม
แหงอิหราน  จากนั้นจึงเกิดกระแสการเดินทางไปศึกษาศาสนากันในประเทศอิหรานกันอยางมาก
ในสังคม “แขกเจาเซ็น”   
 
ชวงที่ 8 การเปลี่ยนแปลงแบบ “กาวกระโดด” ในสังคมไทย  
 ปลายป พ.ศ. 2521 ขาวตางประเทศรายงานถึงเหตุการณสําคัญที่เกิดข้ึนในโลกมุสลิม 
โดยมีกระบวนการนักศึกษาและประชาชนชาวอิหรานจํานวนมาก ลุกฮือข้ึนตอตานการปกครอง
เผด็จการโดยรัฐบาลของกษัตริย ชาห แหงราชวงศปาเลวี   
 การเคลื่อนไหวเพื่อตอสูและเรียกรองความเปนธรรมของชาวอิหรานในครั้งนั้น นักศึกษา
ที่เปนแกนนําในการเคล่ือนไหวไดรับการสนับสนุนจากกลุมนักปราชญของศาสนาอิสลามใน
ประเทศ กระบวนการตอสูภาคประชาชนกอตัวเปนจลาจลข้ึนกลางกรุงเตหะราน และขยายวงไป
ทั่วประเทศ จนวันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2522 การตอสูของประชาชนเปนฝายไดรับชัยชนะ 
โดยโคนลมกษัตริยชาห ปาเลวีไดเปนผลสําเร็จ  
 จากชัยชนะของประชาชนชาวอิหรานในวันนั้น ประชาชนตางเรียกรองใหอยาตุลลอฮ  
รุฮุลลอฮ โคมัยนี  ประมุขของนักปราชญศาสนาอิสลามฝายชีอะห ที่ถูกกษัตริยชาห เนรเทศและล้ี
ภัยอยูในประเทศฝร่ังเศส ใหเดินทางกลับสูมาตุภูมิเพื่อเปนผูนําในการสถาปนารูปแบบการ
ปกครองของประเทศข้ึนใหม   
 หลังจาก อยาตุลลอฮ รุฮุลลอฮ โคมัยนี เดินทางกลับและไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชนจํานวนมากใหเปนผูนําทางจิตวิญญาณของประชาชนชาวอิหรานขณะนั้น และได
สถาปนาประเทศข้ึนเปน “สาธารณรัฐอิสลาม” โดยนําคัมภีรอัลกุรอานในศาสนามาเปนตนแบบ
ของการรางรัฐธรรมนูญข้ึนปกครองประเทศ  
 ทามกลางสายตาจากนานาประเทศจํานวนไมนอยที่เฝาดูความเปนไปของ “สาธารณรัฐ
อิสลาม”  ที่เกิดข้ึน ขณะที่ประเทศในโลกมุสลิมจํานวนไมนอยที่ใหการสนับสนุนและบางประเทศ
กลับมีทาทีตางไป ความเปน “สาธารณรัฐอิสลาม” ที่เกิดข้ึนในประเทศอิหรานไดรับการสถาปนา
บนความเปนรัฐอิสลาม แนวทางฝายชีอะห เปนผูกอต้ังข้ึน   
 หลังจัดต้ัง “สาธารณรัฐอิสลาม” สําเร็จ อยาตุลลอฮ รุฮุลลอฮ โคมัยนี ประกาศนโยบาย
ของชาติดวยคําขวัญ วา “ไมมีตะวันออก  ไมมีตะวันตก มีแตอิสลาม” และ “ไมมีสุนหนี่  ไมมีชีอะห  
มีแตอิสลาม” คําขวัญดังกลาว กลายเปนพันธกิจที่รัฐบาลของสาธารณรัฐอิสลาม แหงอิหราน 
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ประกาศและนําไปสูการปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมในเวลาตอ ๆ มาจนกระทั่งวันเวลาผานไปครบป
ที่ 30 ในป พ.ศ. 2552  
 สามทศวรรษหลังการปฏิวัติอิสลาม สังคมมุสลิมในเมืองไทยไมอาจปฏิเสธกระแสการ
ปรับตัวที่เกิดข้ึนจากการ “ปฏิวัติอิสลาม” แมจะเปนปจจัยภายนอกแตกลับมีผลตอสังคมมุสลิมใน
เมืองไทยอยูไมนอยเชนกัน  โดยเฉพาะตอสังคม “แขกเจาเซ็น” ในเมืองไทยเกิดการปรับตัวแบบ 
“กาวกระโดด” ทั้งจากการเปน “มุสลิมชายขอบ”  “มุสลิมกลุมนอย” รวมถึงในมิติของพื้นที่ซึ่งใน
เวลาตอมาที่ไมไดถูกจํากัดอยูเพียง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” อีกตอไป รวมถึงทัศนคติในดานตาง ๆ ของ
การเปน “แขกเจาเซ็น” ปรับเปล่ียนไปจากเดิมเชนกัน 
 
 การขยายตัวในสังคมมุสลิม 
 กระแสต่ืนตัวที่เกิดข้ึนในหมูมุสลิมสุหนี่หรือสังคมมุสลิมในวงกวาง เพื่อแสวงหาความรู 
สรางความเขาใจอิสลามในมุมที่แตกตางระหวางนิกายสุหนี่และชีอะห  การผลิตตําราวิชาการ
อิสลามในสาขาที่แตกตางมากยิ่งข้ึน 
 มุสลิมฝายสุหนี่จํานวนไมนอย ในแวดวงวิชาการ ที่เคยมีปฏิสัมพันธกับสังคมแขกเจา
เซ็นมากอนนั้น และรวมถึงไดเคยมีโอกาสเดินทางไปเรียนรูและสัมผัสกับประเทศอิหรานชวงหลัง
ปฏิวัติอิสลาม ไดปรับเปล่ียนทัศนะตอมุสลิมนิกายชีอะหในเมืองไทย และสวนหนึ่งเปล่ียน
อุดมการณหรือหลักศรัทธาเดิมของตน จากความเปน “มุสลิมสุหนี่” มาสูแนวทาง “มุสลิมชีอะห”  
ซึ่งสังคมแขกเจาเซ็น เรียกมุสลิมกลุมนี้ วา “พี่นองใหม”  
 ความเปน “พี่นองใหม” ในสังคมมุสลิมชีอะหเกิดข้ึนหลังการปฏิวัติอิสลาม อัตราการ
กระจายความเปน “ชีอะหใหม” เพิ่มข้ึนตลอดเวลา  ปจจุบันมีชุมชนที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนไปในสังคม
มุสลิมในภาคใตหลายจังหวัด อาทิ ตรัง ยะลา สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง  ตามที่ เชค ชารีฟ 
นักเรียนศาสนาท่ีเปล่ียนหลักศรัทธามาเปน “พี่นองใหม” และมีโอกาสเดินทางไปศึกษาดาน
ศาสนาและปรัชญาตอในประเทศอิหราน กลาวถึงชุมชนชีอะหที่ขยายตัวในกรุงเทพมหานคร 
หลายแหง เชน  มัสยิดอิมามอะลี (อ.) แขวงทุงครุ เขตทุงครุ  ดารุลกุรอาน ถนนเทอดไทย สวนพลู 
เขตธนบุรี  บางแหงมีการรวมตัวกันเปนองคกรการทํางานที่เขมแข็ง ผลิตตําราวิชาการออกมา
เผยแพรอีกดวย  อยางสถาบันวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  ทั้งยังมี
มัสยิดในจังหวัดใกลเคียงเปนมัสยิดในความศรัทธาฝายชีอะหที่เกิดข้ึน เชน  มัสยิดซอฮิบุซซามาน 
คลอง 13 ปทุมธานี เปนตน 
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 การโตแบบกาวกระโดดสําหรับชุมชนมุสลิมชีอะหในเมืองไทยที่เปนผลพวงจาก “การ
ปฏิวัติอิสลาม” ประเทศอิหราน สงผลกระทบตอสังคมมุสลิมทั้งฝายสุหนี่และฝายชีอะห โดยเฉพาะ
ในดานกายภาพที่ความเปน “มุสลิมนิกายชีอะห” ในสังคมไทยเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว เม่ือเทียบกับ
ระยะเวลากวา 200 ป ของ “ชุมชนแขกเจาเซ็น” ในสังคมธนบุรี 
 
 ผลตอชุมชนแขกเจาเซ็นในธนบุรี 
 ปฏิสัมพันธสังคมที่เกิดข้ึนใน “ชุมชนแขกเจาเซ็น” หลังการปฏิวัติอิสลามเปนสํานึกรวม
โดยประวัติศาสตรความเปน “ชาติพันธุเปอรเซีย” ที่อาจนับลําดับช้ันสัมพันธกันไดหลายรอยป ของ
บรรพบุรุษ “แขกเจาเซ็น” กลุมนี้ ที่สัมพันธกับความเปนอิหรานในปจจุบัน    
 อิหรานในความเปนประเทศศูนยกลางศาสนาอิสลามนิกายชีอะห ที่เปนแนวทางความ
ศรัทธาในศาสนาอิสลามของ “แขกเจาเซ็น” กลุมนี้มาแตเดิม เปนวัฒนธรรมประเพณีที่ชนกลุมนี้
ดํารงรักษาอยู จึงเปนความสัมพันธที่เกิดข้ึนที่เกิดจากสํานึกรวมในความเชื่อความศรัทธาเดียวกัน  
 การปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหรานในครั้งนั้น เกิดข้ึนในชวงเวลาเดียวกับที่เยาวชนของ
สังคมแขกเจาเซ็นไดอยูรวมในกระแสการเปล่ียนแปลงในเวลานั้นดวย เปนปฏิสัมพันธระหวาง
สังคมแขกเจาเซ็น หรือพี่นองมุสลิมชีอะหในเมืองไทย กับองคกรหรือสถาบันการศึกษาในประเทศ
อิหราน โดยมีการสงเยาวชนเดินทางไปศึกษาตอในสาขาตาง ๆ มาเปนลําดับจนถึงปจจุบัน 
 ผลที่เกิดข้ึนกับสังคมแขกเจาเซ็นหลังการเปล่ียนแปลงในประเทศอิหราน โดยอยา
ตุลลอฮ รุฮุลลอฮ โคมัยนี  กับสุนทรพจนสําคัญที่กลาววา  “ไมมีสุหนี่  ไมมีชีอะห  มีแตอิสลาม” 
เปนผลใหสังคมแขกเจาเซ็นต่ืนตัวตอการแสวงหาความรู และเปดกวางตอการรับรู รวมถึงการ
แลกเปล่ียนทางวิชาการที่เพิ่มข้ึน  พรอมกับที่สังคมมุสลิมสุหนี่ใหความสําคัญในเร่ืองราวของ 
“นิกายชีอะห” และ “แขกเจาเซ็น” เพิ่มข้ึน ดังที่ อิหมามพัฒนา  หลังปูเตะ อิหมามมัสยิดตนสน 
กลาวถึงคําประกาศหลังการปฏิวัติอิสลาม ไววา 
 

          สุนทรพจนที่อยาตุลอฮ โคมัยนี ประกาศวา “ไมมีสุหนี่ ไมมีชีอะห มีแตอิสลาม” ไมใชส่ิง
ใหม แตเปนคํากลาวท่ีสัมพันธกับส่ิงที่ทานศาสดามุฮัมหมัดประกาศไววา “แทจริง มุสลิมทั้งหมด
ตองเปนพี่นองกัน” ไมวาคุณจะมาจากเผาไหน ชาติไหน ทุกคนลวนเปนประชาชาติเดียวกัน และ
ถาทานศาสดามีความคิดที่คับแคบแลว รับรองวาอิสลามมาไมถึงเมืองไทยแนนอน เพราะถาคุณ
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ยังไมสามารถมองขามความตางของกันและกันแลว ทั้งสุหน่ีและชีอะหนั่นแสดงวา คุณยังเขาไม
ถึงแกนแทของอิสลาม23 

 
 สุรพล  พุมภักดี  เจาหนาที่ประจําศูนยวัฒนธรรมอิสลาม ของสถานเอกอัคราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน และยังเปน “นักศึกษาศาสนา” คณะแรกที่เดินทางไปศึกษายัง
ประเทศอิหรานในชวงกอนการปฏิวัติอิสลาม (พ.ศ. 2519) กลาวถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ข้ึนกับสังคม “แขกเจาเซ็น” ในสังคมไทย วา 
 
        ...ในสังคมบานเราเร่ิมมาคล่ีคลายเม่ือหลังปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหราน และนักการ

ศาสนาสายสุหน่ีจากเมืองไทยมีโอกาสเดินทางไปประเทศอิหราน จึงเปนการเปดโลกทัศน และ
การทําความเขาใจเร่ืองชีอะห ตอนหลังนี้เพ่ิงจะเร่ิมมารูจักคําวา “ชีอะห” กันมากขึ้น  หนังสือเลม
แรกท่ีถูกเผยแพรและมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติหลังจากการปฏิวัติอิสลามแลว คือ วีรกรรม
แหงกัรบะลาอ และตามมาดวย ฮูเซน วีรชนแหงอิสลาม ที่ทางสถาบันศึกษาและวิจัยเก่ียวกับ
อิสลาม นําหนังสือชีวิตการตอสูของอิมามฮูเซน มาพิมพใหม และหนังสือเลมอื่น ๆ ที่ออกมาอีก
มากทําใหพี่นองมุสลิมมีความเขาใจ “ขีอะห” หรือ “แขกเจาเซ็น” ในอดีตมากย่ิงขึ้นดวย 24 

 
 ตอคําถามเกี่ยวกับ “พี่นองใหม” วามีปจจัยอะไรในใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในบานเรา 
สุรพล  พุมภักดี กลาววา  
 
           ความเปนพี่นองใหมเกิดขึ้นจากตํารับตําราท่ีพิมพออกเผยแพรหลังจากปฏิวัติอิสลาม   เม่ือ

ผูคนเหลานี้มีความรูมากขึ้น เขาใจมากขึ้น วา สําหรับความเปนชีอะหแลว หลักศรัทธา  จะตอง
ควบคูไปกับการรําลึกถึงอิหมามฮูเซน (ตาซิยัต) ดวย   

           หลักวาดวยความภักดีตอพระผูเปนเจาจะตองคูกับหลักการรําลึกถึงอิหมามฮูเซน ที่เรียกวา 
ตาซียะฮ   เม่ือคนของพวกเขาออกไปพบเห็นมา พองกับตํารับตํารามีมากขึ้น ความเขาใจมีครบ
แลวก็จึงนํามาสูการปฏิบัติ  ย่ิงเร่ืองเก่ียวกับการตาซียะฮเขาก็ตองการที่จะทํา หากแตวาอุปสรรค

                                                           
23สัมภาษณ  พฒันา  หลังปูเตะ, อิหมามมสัยิดตนสน, 24 กุมภาพันธ 2552. 
24สัมภาษณ  สุรพล  พุมภักดี, เจาหนาที่ศูนยวัฒนธรรม สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐ

อิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ, 15 กุมภาพนัธ 2552. 
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มันมีอยู เชน ความเขาใจอยางลึกซ้ึงของพี่นองใหมยังไมเพียงพอ รูปแบบพิธีกรรมในหมูพี่นอง
ใหมจึงตางกันออกไปในรายละเอียด25 

 ในป พ.ศ. 2525 หลังการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในประเทศอิหราน ในสังคม “แขกเจา
เซ็น” ที่เปนศูนยกลางสังคมมุสลิมชีอะหในสังคมไทย รวมตัวกันข้ึนอีกคร้ังหนึ่งในรูปแบบองคกร
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-ส่ีสุเหรา” มีการปรับตัว
ขยายชุมชนของตนเพิ่มข้ึน ทั้งดวยปจจัยที่เกิดจากขอจํากัดของพื้นที่ชุมชนเดิม และรวมถึงเพื่อ
รองรับกลุม “พี่นองใหม” ที่เพิ่มข้ึนตลอดเวลา โดยกอต้ังเปนมัสยิดข้ึน 2 แหงในชวงแรก คือ มัสยิด
อัล-ฮุดา ในพื้นที่เขตตล่ิงชัน  และมัสยิดชีอะห  ในพื้นที่คลองสิบเจ็ด บางน้ําเปร้ียว  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และที่เปนองคกรการเผยแผศาสนาอีก 1 แหง  คือ สถาบันฮุซัยนียะฮบาบุลฮาวาอิจญ  
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครเชนกัน 
 การขยายตัวของชุมชนที่เกิดข้ึนในระยะแรก มีความสัมพันธทางเครือญาติกับสังคม
ด้ังเดิม และรวมศรัทธาในแนวทางอิสลามเดียวกัน หากแตกระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดจาก
ความรูความเขาใจที่มีมากข้ึน ทําใหองคกรตาง ๆ มีรูปแบบของการพิธีมะหะหรํ่า หรือพิธีอาชูรอ 
เพื่อรําลึกถึงอิหมามฮูเซนที่แตกตางจาก “พิธีเจาเซ็น” เนนรูปแบบการใหความรูและการเลาเร่ือง
หรือ ริวาหยัต รวมถึงการมะตํ่า 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  
 เจตนารมณของสังคมในเวลาน้ัน เพื่อเปดโลกทัศน “ชุมชนแขกเจาเซ็น” หรือ “มุสลิม
ชีอะห” ในสังคมไทยในดานองคความรูของศาสนาอิสลามนิกายชีอะหใหกวางไกลกวาที่ผานมา  

                                                           
25เร่ืองเดียวกัน. 
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รวมถึงปญหาศาสนาที่ “มุสลิมชีอะห” ในสังคมไทยมีขอจํากัดในการเขาถึง “องคความรู” เหลานั้น  
ทั้งยังเพื่อรับกระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนภายในสังคม “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” และสังคมรอบดาน
ที่กําลังขยายตัวทวีมากข้ึน  
 เจตนารมณเร่ิมแรกของสังคมไดรับการขานรับ จนในเวลาตอมามีจํานวน “นักเรียน
ศาสนา” เพิ่มมากข้ึนเปนลําดับ  “นักเรียนศาสนา” ที่เดินทางกลับมาทําหนาที่ใหความรู ความ
เขาใจรวมถึงตอบคําถามตาง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาแกสังคมจนไดรับการยอมรับใหอยูในฐานะ “ผูรู” 
โดยจะเรียกคําหนาช่ือ “ผูรู” ในศาสนาเหลานั้นดวยคําวา “เชค”  
 “เชค” ในความหมายของผูที่มีความรูแตกฉานในดานศาสนา เปนผูมีความสามารถใน
ดานภาษา ทั้งภาษาอาหรับในศาสนาอิสลาม และภาษาเปอรเซียในวัฒนธรรมมุสลิมชีอะหที่ใช
เพื่อการส่ือสารในสังคมศาสนาและในพิธีกรรมตาง ๆ   “เชค” สามารถตอบคําถามที่เปนขอสงสัย 
หรือขอของใจเก่ียวกับศาสนากิจ หรือศาสนบัญญัติของสังคมได  และ “เชค” จําเปนจะตอง
ประพฤติตนเปน “คนดี”  
 คุณสมบัติตาง ๆ ในความเปน “เชค” สําหรับสังคมมุสลิมชีอะหในยุคปจจุบัน มีสําคัญ
ตอการเปล่ียนแปลงในสังคมมุสลิมชีอะหในชวงเวลาหลัง “การปฏิวัติอิสลาม” กลุมบุคคลที่มี
ความรูเหลานั้น มีสวนสําคัญตอการถายทอดความรู การสรางความเขาใจทั้งตอขนบจารีตเดิม ทั้ง
ยังมีความรูความเขาใจตอประวัติศาสตรอิสลามในมิติที่รอบดานกวาความเขาใจในอดีต จึง
สามารถเขาถึง “พิธีเจาเซ็น” ในสังคม “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ไดมากกวาการรับรูจาก “ริวาหยัต” และ 
“เชค” ยังหมายถึงกลุมบุคคลที่ใหความเขาใจในสาระและความจําเปนตอพิธีกรรมเดียวกันนี้แก
ชุมชนตาง ๆ ที่ขยายตัวมากข้ึน เพื่อยึดโยงกับสังคมเดิมบนพ้ืนฐานความศรัทธาเดียวกัน ทวาซึบ
ซับในอุดมการณของ “พิธีเจาเซ็น” จากรูปแบบที่แตกตางกันออกไปในแตละสถานที่ 
 ทามกลางแสสังคมที่อัตราการเติบโตและการขยายตัวชุมชน “มุสลิมชีอะห” ที่เพิ่มมาก
ข้ึนในชวงหลายสิบปที่ผานมาจาก “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ภายใตนิยามความเปน “แขกเจาเซ็น” มาสู
นิยามใหมของ “มุสลิมนิกายชีอะห” ในอุดมการณเดิม ซึ่งมีทั้งในกลุมสังคมด้ังเดิมและในกลุมพี่
นองใหมนี้  บรรดา “เชค” จึงอยูในฐานะภาพความเปนสถาบัน หรือองคกรความรูของสังคมที่มี
ความจําเปน และสามารถสนองตอบกระแสการปรับตัวของสังคม “มุสลิมชีอะห” ในปจจุบันได
อยางรอบดาน  
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ชวงที่ 10 “พิธีเจาเซ็น” ในมุมมองท่ีแตกตาง 
 หลายสิบปตอมา หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่ความเปน “แขก
เจาเซ็น” ในสังคมธนบุรีอยูในฐานะ “ชนกลุมนอย” สําหรับสังคมไทยซึ่งปราศจากฐานันดรศักด์ิทาง
สังคมใด ๆ  และยังเปน “ชนกลุมนอย” ที่ถูกทําใหเปน “ชายขอบ” ในสังคมมุสลิมอีกช้ันหนึ่งที่เกิด
จากทัศนะที่แตกตางผานมุมมองตอ “พิธีเจาเซ็น” ของชนกลุมนี้เปนสวนสําคัญที่ทําให “มุสลิม
ชีอะห” ในความเปน “แขกเจาเซ็น” ตางปฏิเสธตอการมีปฏิสัมพันธกับชุมชนมุสลิมกลุมอื่น ๆ  
โดยเฉพาะกับพิธีกรรมซ่ึง “แขกเจาเซ็น” ทําใหพิธีกรรมดังกลาวกลายเปน “พิธีปด” สําหรับสังคม
ภายนอกและสําหรับคนทุกกลุม 
 “พิธีเจาเซ็น” ในชวงเวลานั้นทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” กลายเปน “พิธีตองหาม” สําหรับ
บุคคลภายนอก สวนหนึ่งมาจาก “การควั่นหัว” และ”การลุยไฟ” ในพิธีกรรมที่ทําใหถูกมุสลิมกลุม
อ่ืนรอบดานมองวาเปน “วัฒนธรรมแปลกปลอม” ในความเปนมุสลิม ปฏิสัมพันธในความเปน
มุสลิมรวมศาสนาถูกขีดวงจํากัดระหวางกันมายาวนาน  และเม่ือมุสลิมกลุมอ่ืนปฏิเสธความเปน
มุสลิมของ “แขกเจาเซ็น”  แขกกลุมนี้จึงเลือกที่จะปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธใด ๆ ตอกัน 
 มุมมองตอ “พิธีเจาเซ็น” จากการเก็บขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ โดยใหความสําคัญตอ
แหลงขอมูลทั้งจาก “คนใน” และ “คนนอก” หลายกลุม เพื่อสะทอนทัศนคติตอพิธีกรรมนี้ ทั้งยังเปน
ดรรชนีสําคัญที่ทําใหการศึกษาคร้ังนี้เขาใจถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนกับ “พิธีเจาเซ็น” 
ในสังคม “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” จากผูคนหลายกลุมไดอยางกระจางมากข้ึน 
 
 “คนไทย” 
 นัยความเปน “คนไทย” ในการศึกษาในคร้ังนี้ หมายถึง ผูคนในชุมชนวัฒนธรรมศาสนา
อ่ืน ที่ไมใชอิสลามในสังคมธนบุรี ซึ่งมีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกันมายาวนาน ทั้งนี้เนื่องจาก
ชุมชน “แขกเจาเซ็น” ทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ที่อยูทางฝงธนฯ ต้ังอยูทามกลางความผสมผสานของ
ศาสนาและวัฒนธรรมจากกลุมชนที่ตางกัน  และดวยวัฒนธรรมที่แตกตางในพื้นที่ดังกลาว จึงมี
สวนทําใหความเปน “แขกเจาเซ็น” และ “พิธีเจาเซ็น” กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคมใน
ธนบุรีมาชานาน  ความรูสึกแปลกแยกตอ “พิธีเจาเซ็น” ในมุมมองของสังคม “คนไทย” จึงไมเคย
ปรากฏ ทั้งยังใหการยอมรับตอพื้นที่ของพิธีกรรมนี้มาโดยตลอด 
 ดวยเหตุที่ “พิธีเจาเซ็น” ถูกนําไปเชื่อมโยงสรางเปนความสัมพันธกับราชสํานักในสมัย
รัตนโกสินทรตามที่ปรากฏในวรรณกรรมสําคัญ ๆ หลายชิ้น  สังคมไทยในอดีตจึงตอบรับและให
ความสําคัญตอพิธีกรรมดังกลาวในระดับใกลเคียงกับพิธีหลวงอ่ืน ๆ เชน พิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย 
ฯลฯ และยังรวมถึงวัฒนธรรมอ่ืน 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
สังคมรอบดาน ทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารอยูในวงจํากัด รวมถึงพิธีกรรมดังกลาวเกือบทั้ง
กระบวนยังประกอบพิธีกันในยามคํ่าคืนเปนสวนใหญ  จึงมีสวนทําให “พิธีเจาเซ็น” อยูนอกเหนือ
การรับรูจากสังคม “คนไทย” ที่อยูหางไกลจากชุมชนแขกเจาเซ็นออกไป  เวนแตชุมชน “คนไทย” ที่
อยูรายรอบใกลเคียงที่ตางรับรู และดูจะเปนประเพณีพิธีกรรมประจําปของ “แขกเจาเซ็น” ที่ไมตาง
ไปจากในวัฒนธรรมของ “คนไทย” กลุมอ่ืน เชน พิธีถอดพระที่วัดซางตาครูส พิธีทิ้งกระจาดที่วัด
กัลยาณ พิธีสงกราตที่บานมอญ ฯลฯ  ตางกันแตเพียงวัฒนธรรมกลุมอ่ืน ๆ เปดรับใหผูคนภายนอก
เขารวม แต “พิธีเจาเซ็น” เปนพิธีที่หวงหาม “ไมอนุญาต” สําหรับคนภายนอก หรือแมแต “คนใน
วัฒนธรรม” เอง การบันทึกภาพที่เกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ยังเปนขอหามอยางเครงครัดอยูนานป 
 สําหรับ “คนไทย” เพื่อนบานรอบชุมชนแขกเจาเซ็น ยามที่วันเวลาของพิธีกรรมดังกลาว
มาถึง ความรูสึกนาสนใจใครรูตอพิธีเจาเซ็นจะอยูที่ “การลุยไฟ” และ “การควั่นหัว” ซึ่งสวนใหญก็
จะเลือกวิธี “แอบมอง” จากภายนอกเทาที่สามารถรับรูไดเทานั้น 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 ต้ังอยู
ตรงขามกับกุฎีกลาง กับเพื่อนบานตรอกหัวสะพานแดง เลาใหฟงถึง “พิธีเจาเซ็น” ผานสายตาของ
ตัวเองวา 
 

          เห็นกันมาต้ังแตเล็ก ๆ ก็เราเกิดท่ีนี่ โตที่นี่ เห็นจนไมรูสึกวาแปลก เพราะเราคาขายกับพวก
เจาเซ็นกันมานาน สมัยกอนเขาไมไดมีร้ัวรอบขอบชิดดีแบบน้ีหรอก เราอาศัยไปแอบดูที่ร้ัวสังกะสี
ก็เห็นแลว ดูแลวเฉย ๆ เขาก็ไมวาอะไรนะ  สมัยกอนแตดานหนากะดีจะมีปายเขียนไววา ”หาม
ถายรูป” ถาถายโดยไมขออนุญาตกอน ก็มีคนบอกวาจะถายไมติดดวย 
          ฉันวาเด๋ียวน้ีแขกเจาเซ็นกรีดหัวกันนอยลงไปมาก ที่ไมกรีดมีมากขึ้นดวย สมัยกอนเห็น
กรีดหัวกันทั้งตอนเชาและตอนบาย  เด๋ียวนี้ตอนบายไมคอยเห็นแลว บางตาลงไปมาก แตกอนนะ
ขนาดผาที่เขาใชซับเลือดของแตละคนท่ีคลองคอ เรียกวาเอาออกมาบิดไดเลย  ตอนในหลวงเสด็จ
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ฯ ฉันก็สิบกวาขวบแลว (16 กันยายน 2496) ดีใจมาก ยังไปแอบดูกัน ตอนน้ันยังเปนร้ัวสังกะสีเกา 
ๆ อยูเลยนะ   
          เด๋ียวน้ีก็เหมือนกัน ไมรูวาจะไปดูทําไม เห็นมาตลอดชีวิต เขาทําบุญของเขา เพียงแตวา
เวลาเขาจะทําบุญก็จะส่ังผักตาง ๆ จากเราใหเราเอาเขาไปสงให คาขายกันมานาน เปนเพื่อนบาน
ที่ดีตอกันทั้งนั้น26 

  
 เชนเดียวกับเพื่อนบานอีกหลายบานรอบ ๆ ชุมชนแขกเจาเซ็น ทั้งคนไทย มอญ หรือชาว
จีนที่มีความรูสึกกับพิธีเจาเซ็นในทํานองเดียวกัน โดยเฉพาะความทรงจําที่เกี่ยวกับเมื่อคร้ังที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบัน ทรงเสด็จฯ มารวมพิธีเจาเซ็นที่กุฎีเจริญพาศน ที่ทํา
ให “คนไทย” รอบชุมชนตางยังจดจํากับความรูสึกต่ืนเตนจากวันเวลานั้นไดอยางดี 
  
 มุสลิมสุหนี ่
 ในกรอบความเปน “คนนอก” วัฒนธรรมแขกเจาเซ็น  “มุสลิมสุหนี่” เปนกลุมชนรวม
วัฒนธรรมในศาสนาอิสลามกลุมใหญที่สุดที่กลายมาเปนข้ัวอํานาจใหมของศาสนาอิสลามใน
สังคมไทยหลังจากเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แลว  มุสลิมกลุมดังกลาวกาวเขามามี
บทบาททั้งในดานการเมืองการปกครองสมัยนั้นกับตําแหนง “จฬุาราชมนตรี” แทนขุนนางกลุมแขก
เจาเซ็น และยังทําให “แขกเจาเซ็น” และ “พิธีเจาเซ็น” ในสังคมฝงธนฯ กลายเปน “มุสลิมชายขอบ” 
ในสังคมไทย 
 อีกดานหนึ่งที่เร่ืองราวของ “แขกเจาเซ็น” และพิธีกรรมของตนยังคงถูกจํากัดอยูในวง
สังคมแคบ ๆ เฉพาะทางฝงธนเทานั้น  “มุสลิมสุหนี่” ที่รับรูเร่ืองราวและพิธีกรรมของชนกลุมนี้มี
จํานวนไมมากนัก ทั้งยังรับรูเร่ือง “พิธีเจาเซ็น” ผานคําบอกเลาจากปากตอปากมากกวาที่จะไดรับรู
โดยตรงจาก “คนใน”  ดังที่ไดพูดคุยกับพี่นองมุสลิมหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพฯ และที่อ่ืน ๆ ถึง “พิธี
เจาเซ็น” สวนใหญจะไมไดรับรูเร่ืองเหลานี้  เชนเดียวกับที่สอบถามกับ คุณลุงไพศาล  หลังปูเตะ  
อายุ 82 ป  ผูเปนบุตรชายของ เจะอับดุลลาห  หลังปูเตะ (อดีตรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ 
และ กระทรวงสาธารณสุข) เลาใหฟงถึง “แขกเจาเซ็น” “พิธีเจาเซ็น” และ “มุสลิมชีอะห” ในสังคมพ่ี
นองมุสลิมภาคใตในอดีต วา 
 

                                                           
26สัมภาษณ  เจงิ้ม และ เจหงส [นามแฝง], แมคาผักในตลาดเจริญพาศน, 2 กุมภาพันธ 

2552. 
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          …ในสังคมภาคใตไมมีการพูดกันถึงเลย บอกไดวาไมมีเลย เพิ่งจะมาพูดกันก็เม่ือหลัง

ปฏิวัติอิสลามของทานโคมัยน่ีนี่แหละ ผมเองก็มาไดยินเร่ืองชีอะหกันก็ที่กรุงเทพฯ นี่แหละ สําหรับ
คนใตบอกไดวาไมมีใครรูจักชีอะหเลย ไมมีการพูดกันถึงดวย แตเด๋ียวนี้นะแหละที่รูจัก ตอนน้ีทาง
ใตมีเยอะมากขึ้นนะ ที่สตูลก็ยังมีเลยนะ มัสยิดก็มีนะ ที่ตรัง สตูล ปะเหลียน ควนโดน ควนกาหลง
ที่สตูลนะเยอะท่ีสุด  คุณรูไหม ผมไปอยูมักกะฮต้ัง 10 ปแลวยังไมรูเลยวามี “มุสลิมชีอะห” เพราะ
เขาไมไดแสดงตัว เขากันไดทั้งหมดเลย พิธีตาง ๆ ก็ไมเคยเห็น ตบอกก็ไมมี ผมมาเจอเร่ืองนี้ที่บาน
เราน่ีแหละ ที่โนนเขา ก็อยูกันอยางปกติสุขดีนะ ไมเห็นมีขอแตกตางอยางไรเลย27 

 
 ในฝายของ “มุสลิมสุหนี่” ที่เหมาะสมสําหรับขอมูลในเร่ือง “แขกเจาเซ็น” และ “พิธีเจา
เซ็น” ไดแก  อิหมามพัฒนา หลังปูเตะ บุตรชายของคุณลุงไพศาล ปจจุบันเปนอิหมามที่มัสยิดตน
สน ซึ่งเปนมัสยิดของ “มุสลิมสุหนี่” ที่อยูในสังคมธนบุรีมาต้ังแตสมัยอยุธยาแลว และต้ังอยู
ทามกลาง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” มีความสัมพันธทางเครือญาติและทางประวัติศาสตรกับ “แขกเจา
เซ็น” อยางใกลชิด มอง “พิธีเจาเซ็น” ในสังคมมุสลิมชีอะหที่เจริญพาศนเปรียบเทียบกับที่อ่ืน ๆ ให
ฟง วา 
  
           แตกอนน้ันผมเคยต้ังขอสงสัยวาพวกพี่นองชีอะหเขาทําอะไรกัน ในสมัยท่ีเรายังไมมี

ความรู  มีความรูสึกวาพี่นองชีอะหนี้เหมือนไมใชศาสนาเดียวกับเรา แตพอเวลาท่ีผานไป ทั้ง ๆ ที่
เราก็รูเร่ืองความเปนมาของสายตระกูลความเปนมาของมุสลิมในประเทศไทยมีมาท้ังสายสุหน่ี
และสายชีอะหมาดวยกันตลอด   เรารวมกันสรางบานสรางเมืองกันมา  แมกระท่ัง มัสยิดตนสน
เอง ในเวลาที่พี่นองชีอะหบานแตกสาแหรกขาดมา พวกผูใหญของเราท่ีมีความรูจริง ๆ  ก็ยังเผ่ือ
แผใหพี่นองชีอะหทําพิธีมะหะหร่ําที่นี่... 

           คนสวนใหญอาจจะเห็นวาพิธีเจาเซ็นนี้เปนเร่ืองแปลก เปนเพราะการประชาสัมพันธของพี่
นองชีอะหยังไมดีพอ และบางสวนยังขาดความเขาใจวา พิธีนี้มีความเปนมาอยางไร  แตถาเรารู
และเขาใจในหลักคิดแลว แนนอนที่ทุกคนจะเขาใจ ตองอยาลืมวาสังคมมุสลิมชีอะหถูกปดมา
นาน นอกจากท่ีเรารับรูแตเพียงวา “ดลเดือนเรียกมะหะหรํ่า ขึ้นสองคํ่าแขกต้ังการ” มายาวนาน 
แตถาถามวาในหมูพี่นองชีอะหทุกคนเขาใจหมดหรือเปลาวา ส่ิงที่เราทํานี้มีเปาหมายอยางไร เรา
ทําเพื่ออะไร เราแหแหนเพื่ออะไร ในแตละส่ิงที่อยูในพิธีกรรมนี้มีความหมายอยางไร จึงขอฝากไป
ถึงบรรดา “ผูรู” ในสังคมพี่นองชีอะหใหชวยกันใหความรู และเม่ือเราทุกคนรูชวยกันกระจาย

                                                           
27สัมภาษณ  ไพศาล หลังปูเตะ, ผูอาวุโสในสังคมมุสลิมจงัหวัดสตูล, 19 มีนาคม  2552. 
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ความรูเหลาน้ีตอไป เช่ือวาองคความรูเหลาน้ันท้ังพี่นองฝายสุหนี่และฝายชีอะหก็ควรจะสงเสริม
ใหมีขึ้น28 

 
 ขณะที่สอบถามจากมุสลิมกลุมอ่ืน 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
เจริญพาศน และ อากาหยี่กับกุฏีเจริญพาศน  ที่สําคัญปจจุบัน พี่ชาตรี  นนทเกษ ยังอยูใน
ตําแหนง “ทรัสตี”29 ของกุฎีเจริญพาศน กลาวถึง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสังคมและ 
พิธีกรรมของชุมชนตน วา 
 

          ในสวนของพิธีกรรม ผมเห็นวามีการปรับเปล่ียนมาโดยตลอด มีทั้งลดและเพ่ิมเติมเขาไป 
และยังมีการปรับรูปแบบใหมใหเขากับสถานการณสังคมในเวลาน้ัน ๆ เชน กุฎีกลางแตเดิมจะ
เปนการ “ริวาหยัต” เลาเร่ืองดวยภาษาเปอรเซีย หรือภาษาฟารซีอยางเดียว ไมมีการแปล  ตอมา
ในระยะหลังยังตองปรับมาเปนการอานภาษาฟารซี สลับกับการแปลเปนไทย หรือไมก็อานเพียง
บทนําและ ริวาหยัต ตอเลย เพ่ือใหกระชับเวลาขึ้น  
           สาเหตุที่เรามีการปรับเปล่ียนก็เพราะวาเราเปดสังคมสัมพันธกับพี่นองตางชาติมากขึ้น  
ขณะท่ีในสมัยกอน “พิธีเจาเซ็น” เหมือน “พิธีปด”  แตถาถามวาเราถูกรังเกียจหรือไม ผมคิดวา 
“ไม” บางทีสังคมภายนอกอาจจะไมรูก็ไดวาเราทําพิธีนี้  เพราะเปนพิธีเฉพาะสําหรับ “คนใน” อีก
ทั้งคนของเราเองจํานวนไมนอยที่ยังขาดความเขาใจ 
         เร่ือง “การควั่นหัว” ของเรากับการรับรูของเพ่ือนบาน ผมเขื่อวาเขามองเราวาเปนประเพณี 
พิธีกรรม ซึ่งไมไดมีผลกระทบอะไรกับเขา โดยเฉพาะเราทําอยูในพื้นที่ของเรา แตถาเปนสําหรับพี่

                                                           
28สัมภาษณ  พฒันา  หลังปูเตะ, อิหมามมสัยิดตนสน, 24 กุมภาพันธ 2552.  
29ทรัสตี : ตําแหนงผูปกครองกฎีุเจริญพาศนตามขอบังคับของกฎหมาย 
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นองมุสลิมกลุมอื่น ก็อาจจะเคยไดยินในทํานอง “ปฏิเสธ” พวกเรา ไมคบหาสมาคมดวย ซึ่งก็เปน
แตคําเลา ตัวเองยังไมเคยเจอเหมือนกัน 
          ตอกลุมพี่นองใหมเก่ียวกับการควั่นหัว แรก ๆ ผมวาเขาก็รับไมได รับเฉพาะเน้ือหาสาระ
พิธีกรรม แตปฏิเสธรูปแบบ “การควั่นหัว”  ตอมาภายหลังดูจะเขาใจกันไดมากขึ้น หรือแมแตใน
สังคมของเราเองก็คล่ีคลาย  มีจํานวนกลุมคนท่ี “ไมควั่นหัว” เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้นาจะมาจากการท่ี
เราจําเปนจะตองมีปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก และไมสามารถใหคําอธิบายแกคนภายนอกได 
ถึง “การควั่นหัว” ซึ่งเปนเพียงทางเลือกเทานั้น จึงทําใหมีกระแสปรับเปล่ียนพฤติกรรมในเร่ืองน้ี  
อีกท้ังการท่ีเรามีความเขาใจมากขึ้น  เชน เขาใจในหลักการศาสนาท่ีชัดเจนกวาแตกอน30  

 สวนในกรอบคิดของ อิหมามชาญ  อาดัมอาลี  อิหมามมัสยิดดิลฟลลาห หรือกุฎีนอก 
หนึ่งใน “สามกะดี-ส่ีสุเหรา”  อายุ 65 ป เปนอีกผูหนึ่งที่มองชุมชน “แขกเจาเซ็น” แหงนี้มาตลอด
ชีวิต มองเห็นทั้งความเปล่ียนแปลงในจํานวน “สัปปุรุษ” รวมถึงสาระของพิธีกรรมที่ปรับเปล่ียนไป
ตามกาลเวลา โดยรวมแลกเปลีย่นมุมมอง วา 
 

          สําหรับ “พี่นองใหม” จํานวนพี่นองใหมเด๋ียวนี้เยอะมากขึ้น ผมวาจะเยอะกวาพี่นองใน
สังคมทั้ง “สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ดวย  และก็รูสึกดีใจที่เขาเขามารับในแนวทางน้ี 
          ...การควั่นหัวของเราเปนเร่ืองที่ไมไดเปนการบังคับ เร่ืองนี้บังคับไดอยางไร รวมทั้งผูที่จะ
เขามารวมพิธีกับเราก็ไมเคยมีขอกําหนด มันอยูที่หัวใจของแตละคน บางท่ีคนที่เขามาใหม ๆ เรา
ยังไมใหทําเลย จนกวาจะเขาใจจริง ๆ เราถึงจะให “ควั่น”  
          “การควั่นหัว” ในปจจุบัน ผมวามากนะ คนของเราคว่ันกันเปนรอยคนในปนี้ และมันไม
จําเปนท่ีเราจะตองคว่ันมากหรือควั่นนอย  ที่วาควั่นมากไดบุญมาก ควั่นนอยไดบุญนอยอยางนี้
ไมเก่ียวเลย ควรจะควั่นกันพอเปนพิธีเทานั้น 
          ปจจุบันนี้ กะดีนอกนาจะควั่นมากกวาท่ีอื่น ๆ สําหรับเร่ืองกระแสเก่ียวกับยาเสพติด หรือ
โรคติดตออะไรทํานองนั้น ของเราไมมีปญหา เพราะคนของเรา ๆ ตองรู เราเปนคนตัดสินใจเอง ถา
ใครของแวะกับยาเสพติดแลวเขามา เราจะ “ส่ังหาม” เลย ถาส่ังหามแลวใครคว่ันใหก็เปนเร่ือง 

เพราะฉะน้ันเราสามารถควบคุมได...31  
 
 “เชค” สถาบันผูรูในสังคม 
 ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับ “พิธีเจาเซ็น” ในสังคมไทย “ผูรู” ของชุมชนใน
นาม “เชค” เปนตัวแปรที่สําคัญที่มีผลตอทิศการการปรับตัวของพิธีกรรมในสังคมนี้ บรรดาผูรูของ

                                                           
30สัมภาษณ  ชาตรี  นนทเกษ, ทรัสตีอิมามบาระฮกุฎีเจริญพาศน, 7 มีนาคม 2552. 
31สัมภาษณ  ชาญ  อาดัมอาลี, อิหมามมัสยดิดิลฟลลาห, 15 กุมภาพนัธ 2552. 
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สังคม “เชค” ยังเปนผูที่มีการศึกษาศาสนาอิสลามข้ันสูง มีประสบการณตอพิธีกรรมนี้ในพื้นที่ตาง 
ๆ การรับฟงแนวคิดจากบรรดา “เชค” ทําใหสามารถมองเห็นทิศทางในวันขางหนาของพิธีเจาเซ็น
ไดเปนอยางดี 
 วิษณุ  ปุยสําลี (เชค กุลามอะลี อบอซัร)32 “ผูรู” คนแรกในสังคมแขกเจาเซ็นที่เปล่ียนคํา
หนาช่ือใหมเปน “เชค” หลังจากตัดสินใจยุติการเรียนสามัญในกรุงเทพฯ และต้ังจุดมุงหมายสูการ
เรียนตอในสังคมการศึกษาศาสนาของโลกมุสลิม  
 ประมาณป พ.ศ. 2518 ครอบครัวตัดสินใจสงเขาเดินทางไปศึกษาตอในระดับพื้นฐาน
จนถึงระดับสูงในสาขาศาสนาและปรัชญาอิสลามที่เมืองการาจี ประเทศปากีสถาน และยายไป
ศึกษาตอที่ประเทศคูเวตและอิหรานตามลําดับ  ปจจุบันทําหนาที่เปนผูนําชุมชนแขกเจาเซ็นที่
ขยายตัวเพิ่มข้ึนในนาม มัสยิด อัล-ฮุดา ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
 สําหรับทัศนะเก่ียวกับพิธีเจาเซ็นในเมืองไทย เชค กุลามอะลี มองผานประสบการณที่
ตนเองไดไปเห็นในประเทศตาง ๆ วา อยูในรูปแบบการแสดงอยางแนนอน เพียงแตที่อ่ืน ๆ เขา
แตกตางไปจากเรา  องคประกอบของพิธีอาชูรอที่อ่ืน ๆ มีมากยิ่งกวาที่ปรากฏในสังคมไทย อยาง
ในประเทศอินเดีย พมา ปากีสถาน อิรัค อิหราน อัฟกานิสถาน คูเวต ดูไบ ซีเรีย เลบานอน ตางก็
ดํารงรักษาพิธีกรรมดังกลาวไวอยางเขมแข็ง  
 ประมาณหาปที่ผานมา พิธีอาชูรอหรือพิธีเจาเซ็นในบานเรา เปนที่อนุญาตจากรัฐบาล
ซาอุดิอารเบียใหจัดพิธีอาชูรอข้ึนไดครบเต็มรูปแบบ คือ การริวาหยัต การแหแหน และการมะตํ่า 
ฯลฯ 
 เชค กุลามอะลี มองพิธีเจาเซ็นในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เปนอยู วาไมจําเปนจะตอง
เปล่ียนแปลงในรูปแบบพิธีที่กลายเปนจารีตของสังคมแขกเจาเซ็น หากแตในวันขางหนาควร
จะตองปรับเปล่ียนในเร่ือง “การควั่นหัว” เห็นไดวาหลังจากการปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหราน 
“การคว่ันหัว” ในสังคมแขกเจาเซ็นลดลงดวย  
 สวนสาเหตุนาจะมาจากการที่มี “เชค” หรือผูรูเพิ่มมากข้ึน  นักเรียนศาสนาเดินทางไป
และกลับมาใหความรูแกสังคมเพิ่มข้ึน อีกเหตุผลหนึ่งก็นาจะมาจากโรคติดตอที่แพรระบาดมากข้ึน 
เชน โรคเอดส ฯลฯ พรอมกับการแพรเขามาของยาเสพติดในชุมชนตาง ๆ ทวีสูงข้ึน สงผลใหเปน
กระแสที่มีผลให “การควั่นหัว” ในเมืองไทยลดนอยเปนลําดับ 

                                                           
32สัมภาษณ  วษิณุ  ปุยสําลี (เชค กุลามอะลี อบอซัร), อิหมามมัสยิดอัล-ฮุดา ตล่ิงชัน, 

23 กุมภาพนัธ 2552. 
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 ขณะที่ เชค ชรีฟ เกตุสมบูรณ ประธานนักเรียนไทยในประเทศอิหราน ที่ดูแล “นักเรียน
ศาสนา” ชาวไทยในเมืองกุม ประเทศอิหราน อยูประมาณ 30 คน กลาวถึง “พิธีเจาเซ็น” ใน
เมืองไทยกับการเปรียบเทียบที่ตนเองเคยเขารวมพิธีเดียวกันนี้ในประเทศอิหราน วา  
 

          ลักษณะของพิธีกรรมในบานเราคงจะปรับเปลี่ยนมากกวาน้ีไมได เพราะมันเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีพวกเรามานานแลว  เพียงแตวาทําอยางไรท่ีจะใหความรูแกพี่นองเราใหมากข้ึน  ใหเขาใจ
ถึงปรัชญาของพิธีกรรม เขาใจถึงความหมายและเปาหมายมากกวาท่ีจะยึดโยงแตเฉพาะรูปแบบ
เทานั้น  
          ในประเทศอิหราน ผมไดมีโอกาสเขารวมพิธีนี้เกือบทุกป โดยเฉพาะพิธีอาชูรอหรือที่บาน
เราเรียกวา “พิธีเจาเซ็น” ตามหมูบานเล็ก ๆ ในเมืองชนบทอยางเมืองกุม เมืองกาชาน เมืองยาซ 
ฯลฯ ซึ่งก็ไมแตกตางไปจากบานเรา มีการ (ริวาหยัต) เลาเร่ือง มีการมะต่ํารวมกัน มีรูปแบบของ
การแหแหน โดยมีเคร่ืองแหและดนตรีประเภทตาง ๆ เขามาเปนสวนหนึ่ง การทําแผงกะหนาตใน
บางพื้นที่จะทําขึ้น แตไมไดจัดวางไวในมัสยิด เคล่ือนยายไปไดตามสถานท่ีตาง ๆ   
          ประเทศอิหราน มีการควบคุมมากในเร่ืองการทารุณกรรมตนเอง ถามีการกรีดศีรษะ 
เจาหนาที่จะจับทันที  รัฐบาลควบคุมเร่ืองนี้อยางเขมงวด เพราะถือวาทานผูนําสูงสุด (ทานอยา
ตุลลอฮ คามาเนอี) มีคําส่ังหามชัดเจนแลววา “ไมใหทํา” แมวาทานอยาตุลลอฮทานอื่น ๆ อาจจะ
ไมไดมีคําส่ังออกมาก็ตาม ซึ่งไมไดหมายความวา “อนุญาตใหกระทําได”33 

 
 เชค  กวีฮัยดัร  หรือ  สุรพล   พุมภักดี  นักวิชาการประจําศูนยวัฒนธรรม  สถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ กลาวถึง “การควั่นหัว” ในพิธีเจา
เซ็น วา 
 

          การกรีดศีรษะในประเทศอิหรานยังมีปฏิบัติกันอยู สวนใหญจะเปนคนจากเมืองตับลีซ แต
คนตางชาติที่เขาไปในอิหรานไมคอยมีคนทํากันแลว  สําหรับทัศนะของอิหมามโคมัยนีในเรื่อง
เก่ียวกับพิธีมะหะหร่ําหรือพิธีอาชูรอ กลาวเพียงวา การทําเพื่อรําลึกถึงอิหมามฮูเซนเปนแบบฉบับ
ของบรรดาอิหมามผูบริสุทธิ์ (มุสตะฮับ) ถาสามารถปฏิบัติไดก็เปนส่ิงที่มีคุณคา แตไมใชขอบังคับ 
และหากกระทําแลวกลับทําใหอิหมามผูบริสุทธิ์ถูกตําหนิติเตียน ถือเปนขอหาม34 

                                                           
33สัมภาษณ  วัลลภ  เกตุสมบูรณ (เชค ชรีฟ), ประธานนักเรียนไทยในประเทศอิหราน, 4  

มกราคม  2552. 
34สัมภาษณ  สุรพล  พุมภักดี (เชค กวีฮยัดัร), นักวิชาการประจําศูนยวฒันธรรม สถาน

เอกอัครราชทตูสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ,  6  มกราคม  2552. 
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 ขณะที่ พรชัย ครุฑเนตร (เชค อับดุลลอฮ) ปจจุบันเปนเจาหนาที่ประจําสถาน
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ กลาวถึงความสําคัญของพิธี
ดังกลาวผานสายตา “เชค” ที่เปนลูกหมอของชุมชนแหงนี้ วา 
 

          พิธีเจาเซ็นหรือพิธีมะหะหรํ่านี้ มีบทบาทสําคัญในกระบวนการเปล่ียนแปลงการปฏิวัติ
อิสลามในสาธารณรัฐอิสลามอิหรานเม่ือประมาณ 30 ปที่ผานมา  สําหรับบานเราเปนส่ิงที่จะตอง
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 
 

          เปนความสําคัญขั้นสูงที่บุคคลหน่ึงจะนําพาจิตวิญญาณของตนเองเขาไปถึงแกนสารของ
การกระทํานั้น ๆ และตามหลักนิติศาสตรในศาสนาอิสลามก็ไมมีขอบงช้ีใดที่จะทําใหเปน 
“ขอจํากัด” ในการกระทําน้ัน  
          สวนการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันขางหนา กระแสสังคมและคนในสังคมจะเปนผูที่
รวมกันกําหนดเองวาจะไปในทิศทางใด สวนตัวแลวเห็นวาระหวางอุดมการณที่หลอหลอมความ
เปนมุสลิมชีอะหจากกระบวนการของอิหมามฮูเซน ซึ่งทานยังเปนหลานผูเปนที่รักของทานศาสดา 
ความรักที่ใครผูใดผูหนึ่งที่รวมศรัทธาจะแสดงออกในความรักอยางบริสุทธิ์ใจแลว ไมเปนขอจํากัด
หรือเปนอุปสรรคใด ๆ  

                                                           
35สัมภาษณ  พรชัย  ครุฑเนตร (เชค อับดุลลอฮ), เจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอิสลาม แหงอิหราน ประจํากรุงเทพฯ, 23 กมุภาพนัธ 2552. 
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          ที่สําคัญ กระบวนการของอิหมามฮูเซนถูกนําไปแปรเปล่ียนเปนพลังขับเคล่ือนทั้งในการ
ปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหราน และยังรวมถึงขบวนการเคลื่อนไหวในประเทศเลบานอน ที่ไดรับ
ชัยชนะ ลวนเกิดจากแนวทางของอิหมามฮูเซนทั้งส้ิน36 

 
 “พี่นองใหม” 
 พิธีเจาเซ็น ในกระแสการเปลี่ยนแปลงผานสายตา “พี่นองใหม” ยงยุทธ  วงศเสนาอารีย 
เปนพี่นองใหมสมัยแรก ๆ ในสังคมแขกเจาเซ็น ที่ผันตัวเองจากที่เกิดและเติบโตในสังคมพี่นอง
ชีอะหสายดาวุดีโบราห ซึ่งเปนมุสลิมชีอะหอีกสํานักคิดหนึ่งที่มีอยูจํานวนมากในประเทศอินเดีย 
และในประเทศไทยพี่นองมุสลิมกลุมนี้ปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดเซฟ ยานคลองสาน  ยงยุทธ ได
เปล่ียนตัวเองมาเปนมุสลิมชีอะหสาย “แขกเจาเซ็น” หลังการปฏิวัติอิสลามในประเทศอิหราน 
 เม่ือถามถึงการเปล่ียนแปลงตอพิธีกรรมดังกลาว เขามองวา เปนศาสนพิธีที่นาจะมีการ
ปรับเปลี่ยนได เพราะเห็นการปรับตัวมาโดยตลอด และเช่ือวาในอนาคตจะตองปรับตัวอีก ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับชวงเวลาของสังคม  เขาเองมองวา “พิธีเจาเซ็น” ของพี่นองที่ยานเจริญพาศน เปนรูปแบบ
ของการแสดงโศกนาฏกรรม (Tragic) สวน “การควั่นหัว” ที่ปฏิบัติกันอยูในชุมชนแขกเจาเซ็น เขา
ใหทัศนะวา  
 

          แนวโนมการเปล่ียนแปลงเร่ือง “การควั่นหัว” เชื่อวา วันขางหนานาจะคอย ๆ หมดไป ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับกลุมพี่นองเกาที่ยังคงควั่นหัวอยู ถาปฏิบัติตามจารีตที่รักษากันมาแตอดีต ก็อาจจะ
เปล่ียนแปลงไดไมยากนัก เพราะสังคมรอบขางภายนอกเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนไดงาย แตหาก “ควั่นหัว” ดํารงรักษาไวดวยสํานึกและอุดมการณที่มีตอวิถีทางของ
อิหมามฮูเซน การเปล่ียนแปลงคงจะเห็นไดไมงายหนัก   
          สําหรับทัศนะของบรรดานักปราชญในศาสนาคงไมใชเง่ือนไขสําคัญมากนัก เพราะทัศนะ
เหลานั้นยังมีความแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย ซึ่งพี่นองชีอะหทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกใน
ส่ิงที่สอดคลองกับที่ตนยอมรับได  ถึงที่สุดคําวินิจฉัยในเร่ืองนี้จะเปนเพียงทัศนะท่ีไมสงผลกระทบ
มากนัก อีกท้ังปรากฏการณ “ควั่นหัว” ในสังคม“สามกะดี-ส่ีสุเหรา” ลดจํานวนลง มีปจจัยทาง
สังคมโดยรอบเปนตัวกําหนดมากกวา37 

                                                           
36สัมภาษณ  ประเสริฐ  ศาสนกวิน (เชค ชะรีฟ ฮาดีย), อาจารยประจําสถาบัน ดารุล 

อิลมฺ อิมามคูอีย, 25 กุมภาพันธ 2552. 
37สัมภาษณ  ยงยุทธ  วงศเสนาอารีย, “พี่นองใหม” หลังจาก “การปฏิวัติอิสลาม”, 23 

กุมภาพนัธ 2552. 
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 อยางไรก็ดี ทามกลางกระแสรอบดานของสังคม “แขกเจาเซ็น” ที่เปนเพียงชุมชนเล็ก ๆ 
ซึ่งรายรอบดวยความหลากหลาย ทั้งจากสังคมมุสลิมกลุมอ่ืนที่เปน “ชนกลุมใหญ” ของวัฒนธรรม
อิสลามเมืองไทย  ทั้งที่อยูรวมกันจากวัฒนธรรมประเพณีของผูคนหลายกลุมที่รวมอาศัยในพืน้ทีฝ่ง
ธนฯ และทั้งจากปจจัยภายนอกและภายในของสังคมไทย ลวนมีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบ
สังคม และวัฒนธรรมประเพณีของ “แขกเจาเซ็น” อยางไมอาจหลีกเล่ียงได 
 การศึกษาในบทนี้พยายามที่จะใหความกระจางถึงมิติตาง ๆ ทามกลางกระแสการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนแกสังคมแขกเจาเซ็น และตอพิธีกรรมดังกลาวดวย โดยอาศัยชวงเวลาตาง ๆ 
บนประวัติศาสตรของชุมชนแหงนี้ 
 รวมทั้งองคประกอบรอบดานจากหลายเหตุการณที่ลวนเปนเงื่อนไขตอความเปน “แขก
เจาเซ็น” ในปจจุบัน แมแตในชวงเวลาประมาณ 30 ปหลัง ที่ “การปฏิวัติอิสลาม” เกิดข้ึนใน
ประเทศอิหราน กลับสงผลกระทบถึงสังคมมุสลิมในประเทศไทย โดยเฉพาะผลที่เกิดกับ “ชุมชน
แขกเจาเซ็น” กลับกลายเปนพลวัตรใหมที่มีสวนในการขับเคล่ือนสังคมแหงนี้ และพลิกฟนความมี
ตัวตนของ “แขกเจาเซ็น” กลับมาอีกคร้ังหนึ่ง จากสภานภาพความเปน “มุสลิมชายขอบ” ในรอบ
หลายสิบปที่ผานมา และยังดําเนินตอเนื่องถึงปจจุบัน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท ี6 
 

บทวิเคราะห์ “แขกเจ้าเซน็” ใน “พธีิเจ้าเซน็”  
 

พืน้ท่ีชุมชน “แขกเจ้าเซ็น” ท่ีอยู่รวมกันในย่านฝ่ังธนฯ มายาวนาน ภายใต้นิยามความ

เป็นกลุ่มชนของตนที่สะท้อนจาก “คนใน” ด้วยคําว่า “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” นี ้เป็นเพียงกลุ่มชนเล็ก  

ๆ  ท่ีเกาะกลุ่มอยู่อาศยัรวมกัน โดยมีพฒันาการความเป็นมาพร้อม ๆ กบัประวตัิศาสตร์ของกรุง

ธนบรีุ  

ขอบเขตพืน้ท่ีความเป็นชุมชนดงักล่าว มองผ่านศาสนสถานที่แขกกลุ่มนีเ้รียกว่า “กะดี” 

โดยเร่ิมจากหนึ่งเป็นสองและสามตามเวลาของการสร้างศาสนสถาน จนกระทั่งครบ 3 แห่ง 

รวมถึงศาสนสถานสดุท้ายท่ีแสดงความเป็น “แขกเจ้าเซน็” แตก่ลบัถกูเรียกวา่ “สเุหร่า” ตา่งออกไป 

หากยงัคงดํารงรักษาวฒันธรรมร่วมท่ีแสดงออกผา่น “พิธีเจ้าเซน็” เช่นเดียวกนั 

“สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” แสดงให้เห็นถึงความเป็นชมุชนแขกเจ้าเซ็นท่ียึดโยงกนัและกนั ด้วย

รูปแบบของวฒันธรรมประเพณีและพิธีกรรมท่ีชมุชนทัง้ 4 แห่งต่างยึดถือเป็นแบบแผนร่วมกนั แม้

จะมีความตา่งกนับ้างจากจารีตปฏิบตัใินพิธีกรรมดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี ความเป็น “สามกะดี–ส่ีสเุหร่า” ในชมุชนแห่งนี ้ทัง้กฎีุเจ้าเซ็นหรือกะดีบน กุฎี

เจริญพาศน์หรือกะดีกลาง กฎีุปลายนาหรือกะดีนอก และสเุหร่าผดงุธรรมอิสลาม เป็นสงัคมของ

ชนกลุ่มเดียวท่ีมีความเช่ือ ความศรัทธาร่วมในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ โดยมีรูปแบบพิธีกรรม

ดงักล่าวอยู่ภายใต้ความเป็น “สงัคมไทย” ในเวลานัน้  เหตุนีเ้อง นิยามความเป็น “สามกะดี-ส่ี

สเุหร่า” จึงหมายรวมถึงความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ท่ีปรากฏอยู่เพียงชนกลุ่มเดียวในสงัคมไทยมา

ยาวนาน 

แม้ว่าความเป็น “สงัคมไทย” ในแต่ละช่วงเวลาท่ีผ่านมาอาจมีนัยท่ีแตกต่างกันออกไป

ตามแตบ่ริบทประวตัศิาสตร์ของสงัคมในช่วงนัน้ ๆ  การนํา “พิธีเจ้าเซน็” ท่ีเป็นรูปแบบพิธีกรรมของ

ชนกลุ่มนีผู้กโยงสมัพันธ์กับ “สงัคมไทย”  มีผลให้การศึกษาครัง้นีส้ามารถมองเห็นถึงพืน้ท่ีทาง

วฒันธรรมใน “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” และพืน้ท่ีความเป็น “ตวัตน” ของ “แขกเจ้าเซ็น” เท่าท่ีมีอยู่ หรือ

ท่ีปรากฏอยูจ่ริง 
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ทบทวน “พธีิเจ้าเซน็” ผ่านความเป็นชาตพิันธ์ุ 
  จากสมมตฐิานชัน้ต้นท่ีมองความเป็นชาตพินัธุ์ผา่นภาพความเป็น “แขกเจ้าเซน็” และ 

“พิธีเจ้าเซน็” ท่ีมีอยูใ่นสงัคมไทย เห็นได้วา่ความเป็น “แขกเจ้าเซน็” ในไทยมีมาพร้อมกบัการมีอยู่

ของชมุชนชาตพินัธุ์เปอร์เซียตัง้แตส่มยัอยธุยา  

 “แขกเทศ” หรือ “แขกมวัร์” จากกลุม่ชาตพินัธุ์เปอร์เซียในสงัคมอยธุยา เป็นกลุม่ชนท่ี

นําพาวฒันธรรมศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ พร้อมกบั “พิธีเจ้าเซน็” เข้ามาสูส่งัคมไทยในเวลา

หลายร้อยปีท่ีผา่นมา และยงัรวมถงึวฒันธรรมด้านอ่ืน ๆ อีกหลายด้าน เชน่ วฒันธรรมอาหาร แบบ

แผนการแตง่กายของชนชัน้สงูในสมยันัน้ ศาสตร์ทางด้านศลิปะและสถาปัตยกรรม ฯลฯ จนได้รับ

การยอมรับในสงัคมอยธุยา ไมเ่ฉพาะแตช่นชัน้ผู้ปกครองเทา่นัน้ หากยงัรวมถึงคนในสงัคมพืน้บ้าน

เวลานัน้อีกด้วย  

 หากมองผา่นภาพลกัษณ์ของ “พิธีเจ้าเซน็” ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัชนกลุม่นีม้าตัง้แตส่งัคม

อยธุยา อาจมองได้วา่ “พิธีกรรมดงักล่าวเป็นพืนทีทีถกกําหนดโดยู กลุ่มชาติพนัธุ์เปอร์เซียใน

สงัคมไทยเท่านนั” แตค่วามจริงอีกด้านหนึง่ในเวลาตอ่มา ภาพลกัษณ์ของพธีิกรรมนีห้าได้เป็น

ข้อจํากดัหรือเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของกลุม่ชนชาตพินัธุ์ใดชาตพินัธุ์หนึง่เหมือนในอดีตอีกตอ่ไป  

 อีกทัง้นยัความเป็น “ชาติพนัธุ์” ในทางมานุษยวิทยาของนกัมานษุยวิทยารุ่นใหม่หลาย

ท่าน ยงัได้นิยามความเป็น “ชาติพนัธุ์” ท่ีแตกตา่งไปจากเดิมซึง่เคยมองว่า ชาติพนัธุ์ (ethnic) ควร

ถกูใช้ทดแทนด้วยคําว่า เชือ้ชาติหรือสญัชาติ ตามความเข้าใจท่ีมีโดยทัว่ไป อีกทัง้นกัทฤษฎีบาง

สํานกัยงักําหนดความเป็นชาติพนัธุ์ผ่านสญัลกัษณ์ภาษาท่ีชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช้ร่วมกนั  เม่ือนํา

วิธีคิดดงักล่าวเปรียบเทียบกบัภาพความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ภายใต้วฒันธรรมภาษา เช่น ภาษา

ฟาร์ซี (ภาษาเปอร์เซีย) อนัเป็นภาษาในวฒันธรรมของกลุม่ชนชาวเปอร์เซียแล้ว ในกลุ่ม “แขกเจ้า

เซ็น” ในสงัคมไทยกลบัดําเนินวิถีชีวิตโดยมีวฒันธรรมภาษาอ่ืนร่วมอยู่ในวฒันธรรมของตน เช่น 

การใช้ภาษาไทยสําหรับความเป็นกลุม่ชนในสงัคมไทย หรือภาษาอาหรับสําหรับวฒันธรรมร่วมใน

ศาสนาอิสลาม จึงไม่อาจกําหนดแน่นอนได้ว่า วฒันธรรมภาษาที่คนกลุ่มหนึ่งใช้ร่วมกันจะต้อง

แสดงออกถึงความเป็นชาตพินัธุ์นัน้ ๆ เสมอไป  

 ความเป็นชาตพินัธุ์ถกูมองได้จากหลายมโนทศัน์ผา่นสายตาของมานษุยวทิยา โดยมอง

ภาพความเป็นชาตพินัธุ์ใดชาตพินัธุ์หนึง่ท่ีสามารถปรับเปลี่ยน หรือปรับตวัไปได้จากเดมิ อีกทัง้

ความเป็นชาตพินัธุ์ยงัรวมถงึพฤตกิรรมการแสดงออกทางสงัคมผา่นภาพลกัษณ์ตา่ง ๆ ได้อีก

มากมายหลายด้าน ไมว่า่จะเป็นในเร่ืองของศาสนา ความเช่ือ ประวตัศิาสตร์ชมุชน คตชินของชน
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แตล่ะกลุม่ รวมถงึความเป็นเครือญาต ิ ฯลฯ ท่ีผู้คนกลุม่หนึง่กลุม่ใดตา่งยอมรับร่วมกนั ทัง้ยงั

รวมถึงการท่ีชนกลุม่นัน้ร่วมกนัรักษาวฒันธรรมเหลา่นัน้และแสดงพืน้ท่ีร่วมกนัก็เป็นได้  

 กรอบคิดของการศึกษาทางสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาในสมยัหลงั จึงมีส่วนทําให้

ความเป็น “ชาติพนัธุ์” ของกลุ่มชนท่ีดํารงรักษาวฒันธรรมร่วมใน “พิธีเจ้าเซ็น” ซึ่งสงัคมเรียกว่า 

“แขกเจ้าเซ็น”  ยงัหมายรวมถึงความเป็น “ชาติพนัธุ์” ท่ีเกิดจากสํานึกร่วมจากความสมัพนัธ์ทาง

สายเลือดกับความเป็น “เปอร์เซีย” ตัง้แต่สมยัอยุธยา และสืบต่อเน่ืองลงมาจนถึงปัจจุบนั แบบ

ความสมัพันธ์ทางเครือญาติท่ีเกิดจากบรรพบุรุษเดียวกัน และยังรวมถึงสํานึกร่วมในชาติพันธุ์

เดียวกนัท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ท่ีอยูใ่นสงัคมไทยอีกด้วย  ในประเดน็

ของชาติพนัธุ์เป็นการรับรู้ท่ีเกิดจากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนาร่วมกนั ทําให้ “แขกเจ้าเซ็น” 

ในสงัคมไทย สามารถปรับตวัเองเข้าสู่กระแสสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงมาสู่ปัจจบุนัได้อย่างกว้างขวาง

มากยิ่งขึน้ จากการที่เคยเป็นสงัคมปิดแบบ “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” กลายเป็นคนกลุ่มใหม่ในความ

ศรัทธาเดิมของศาสนาอิสลามในแบบแผนของ “แขกเจ้าเซ็น” และเรียกคนกลุ่มท่ีร่วมศรัทธานีว้่า 

“พ่ีน้องใหม่” ซึ่งหมายถึงกลุ่มชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ท่ีเกิดขึน้ในกระแสการ

เปล่ียนแปลงของยคุปัจจบุนั ไม่ได้เกิดจากมิติความเป็นเปอร์เซียหรือแม้แตค่วามสมัพนัธ์ทางเครือ

ญาตแิบบในอดีต 

 ความเป็นชาติพนัธุ์ท่ีเกิดจากความเช่ือความศรัทธาร่วมสําหรับ “พ่ีน้องใหม่” ท่ามกลาง

สงัคมเดิมของ “แขกเจ้าเซ็น”  มีผลให้ศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ในสงัคมไทยมีอตัราการเติบโตท่ี

เพิ่มขึน้ในเวลาต่อมา ทัง้ชนกลุ่มใหม่นีย้งัให้การยอมรับต่อ “พิธีเจ้าเซ็น” ในฐานะของพิธีกรรมท่ี

เกิดขึน้จากจิตสํานกึของคนร่วมศาสนาและแรงศรัทธา เหนือกวา่ประเดน็อ่ืน ๆ ตามท่ีกลา่วมาแล้ว   

 ภาพความเป็นชาติพนัธุ์ ร่วมของผู้คนหลายกลุ่มผ่านการรับรู้ต่อ “พิธีเจ้าเซ็น” ท่ีอยู่ใน

สงัคมไทย กลายเป็นชาตพินัธุ์ร่วมของผู้ มีศรัทธาในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์  
 
“แขกเจ้าเซน็” กับ “อัตลักษณ์ทางชาตพิันธ์ุ” 
 พืน้ท่ีความเป็นตวัตนของ “แขกเจ้าเซ็น” ท่ีมีตัง้แตส่งัคมอยธุยา เม่ือครัง้คนกลุม่นีเ้ข้ามา

สมัพนัธ์กบัสงัคมไทย และมีสว่นสําคญัในการนําพาวฒันธรรมบางอย่างของตนเข้าสูส่งัคมอยธุยา

และเกิดการผสมผสานเข้าเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมไทยทัง้ในเวลานัน้และเวลาตอ่มา อตัลกัษณ์

ในวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ ท่ีคนกลุ่มนีนํ้าเข้ามาผสมกบัวฒันธรรมพืน้ถ่ิน เพ่ือสร้างพืน้ท่ีความ

เป็น “ตวัตน” พร้อมกบัแสดงอตัลกัษณ์หลายด้านของตนขึน้ในสงัคม เช่น วฒันธรรมการแต่งกาย  

ภาษา อาหาร ร่วมถึงความเช่ือและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัศาสนาของตน เป็นต้น 
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 อตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์ของ “แขกเจ้าเซน็” ท่ีแสดงพืน้ท่ีความเป็น “ตวัตน”ของชนกลุม่นี ้

หลายด้านได้รับการตอบรับทัง้จากชนชัน้ปกครอง จนกลายเป็นแบบแผนหรือจารีตของราชสํานกั

สยามมาตัง้แตส่มยัอยธุยาจนถึงสมยัรัตนโกสนิทร์   ขณะท่ีอตัลกัษณ์บางเร่ืองได้รับการผสมผสาน

เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมใหม่ของสงัคมไทยต่อมา ขณะท่ีบางเร่ืองกลบักลืนกลายไปกบักระแส

สงัคมไทยรอบด้าน โดยไมส่ามารถรักษาความเป็นตวัตนเอาไว้ได้และสญูหายไปกบัวนัเวลา 

 
 “การแต่งกาย” อัตลักษณ์ทางชาตพิันธ์ุ 
 การแตง่กายของ “แขกเจ้าเซ็น” เข้าสูส่งัคมไทยพร้อมกบัภาพของ “แขกมวัร์” หรือ “แขก

เทศ” และได้รับการตอบรับในฐานะอาภรณ์ของผู้ มีอารยะ ผู้ มีความรู้และปัญญา จนกลายมาเป็น

แบบแผนของเคร่ืองแต่งกายในราชสํานกัอยุธยา โดยเฉพาะที่เกิดขึน้สมยัสมเด็จพระนารายณ์ฯ 

ภาพขุนนางและคณะราชทูตในอาภรณ์เสือ้ครุยกรอมข้อเท้า พร้อมกับหมวกทรงสูงท่ีเรียกว่า 

“ลอมพอก”  สวมถุงน่องรองเท้าเปิดส้น พร้อมเหน็บกริชเป็นเคร่ืองยศ เป็นภาพแปลกตาสําหรับ

ชาวต่างชาติท่ีพบเห็น จนได้รับการบนัทึกไว้ในเอกสารต่างชาติ ท่ีกล่าวถึงผู้ ท่ีนําแบบแผนนัน้มาสู่

สงัคมสยามผา่นความเป็น “แขกมวัร์”   

 อตัลกัษณ์การแต่งกายของ “แขกเจ้าเซ็น” ได้รับการตอบรับจากสงัคมชนชัน้สงูในเวลา

นัน้ และสืบเน่ืองต่อมาจนถึงปัจจุบันโดยดํารงรูปแบบอยู่ในพระราชพิธีของราชสํานักกรุง

รัตนโกสนิทร์   

 ขณะท่ีวฒันธรรมการแตง่กายของ “แขกเจ้าเซน็” ก็ถกูกลืนไปตามกระแสสงัคมสมยัใหม่

ท่ีวฒันธรรมตะวนัตกไหลบา่เข้ามาทําลายความเป็น “ตวัตน” ในวฒันธรรมของแขกกลุม่นีจ้นเกือบ

สิน้ คงพบเห็นแบบแผนการแตง่กายของ “แขกเจ้าเซ็น” ได้เฉพาะแตใ่น “พิธีเจ้าเซ็น” เท่านัน้ ทว่าก็

อ่อนล้าและพร้อมจะถูกกลืนไปกับกระแสวัฒนธรรมใหม่ ดังกรณีการสวม “หมวกกลีบ” ท่ี

หลงเหลือ และคลี่คลายมาจากการสวมลอมพอกในอดีตของแขก “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า”  ยงัไม่อาจ

ทานหมวก “กะปิเยาะห์” จากวฒันธรรมมสุลมิโดยรวมได้ 

 
 อัตลักษณ์ทางชาตพิันธ์ุกับ “ภาษา” 
 “แขกเจ้าเซ็น” แสดงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของตนผ่านวฒันธรรมภาษา ท่ีนํามาพร้อม

กับการเดินทางเข้ามาทําการค้าตัง้แต่ในอดีต  วัฒนธรรมภาษาของชนกลุ่มนีท่ี้เรียกว่า ภาษา

เปอร์เซีย (ภาษาฟาร์ซี) เป็นภาษาในอารยธรรมเปอร์เซียท่ีมีอายุไม่ตํ่ากวา่ 5,000 ปี ทัง้ยงัเป็น

ภาษาในวิถีชีวิตและทางราชการของประเทศอิหร่านในปัจจบุนั   
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 วฒันธรรมภาษาของ “แขกเจ้าเซน็” เข้ามาสมัพนัธ์กบัราชสํานกัอยธุยาในสว่นท่ีเก่ียวกบั 

“คําราชาศพัท์” หรือภาษาเฉพาะสําหรับใช้กบัแบบแผนจารีตของราชสํานกั ซึง่ยงัคงใช้สืบมาจนถึง

ทกุวนันี ้เช่น ผ้าสจุหน่ี คนโทสหุร่าย ฉตัร สนม ฯลฯ    

 ขณะเดียวกนั ในกลุม่ชนชาวบ้านทัว่ไป วฒันธรรมภาษาของ “แขกเจ้าซ็น” ก็ได้เข้ามา

ผสมกลมกลืนกบัวฒันธรรมภาษาเดิม จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาในวฒันธรรมชีวิตของคน

ไทยโดยทัว่ไป แต่คนส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเข้าใจท่ีจะแยกแยะและเห็นความสมัพนัธ์ทาง

ภาษากบักลุม่ชาตพินัธุ์เปอร์เซียได้  

 สว่นในกลุม่ชน “แขกเจ้าเซน็” เองวฒันธรรมภาษาได้เข้ามาพร้อมกบัศาสนา พิธีกรรมจงึ

ทําให้วฒันธรรมภาษาที่ตกทอดยงัคงเตบิโตและเข้มแข็ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการทํา “พิธีเจ้า

เซ็น” ท่ีภาษาเปอร์เซียอยู่ทัง้ในเนือ้หาเร่ืองราวระหว่างการเล่าเร่ืองประกอบพิธีกรรมท่ีต่างจาก

มสุลมิชีอะห์นอกพืน้ท่ีวฒันธรรม “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” ท่ีภาษาเปอร์เซียไมไ่ด้ถกูนํามาใช้ในศาสนกิจ

เท่ากบักลุม่ “แขกเจ้าเซน็”   

 ทัง้ในด้านการดําเนินชีวิตและวฒันธรรมภายในสงัคม ภาษาเปอร์เซียก็ยงัมีบทบาทสงู 

ชาวบ้านยงัพดูและใช้ศพัท์เฉพาะสื่อสารกนัโดยท่ีคนนอกพืน้ท่ียากจะเข้าใจและเรียนรู้ อาทิ โขบ 

บุน่ดา่ ลัน่ดี ซา่เหร่ีย บ้ะหลา่ ฝ้าหน่า เป้ระห่าน เป็นต้น 

 วัฒนธรรมภาษาเปอร์เซียของ “แขกเจ้าเซ็น” ในสงัคม “สามกะดี-ส่ีสุเหร่า” ซึ่งแสดง

ความเป็นตัวตนท่ีทําให้ “แขกเจ้าเซ็น” มีวัฒนธรรมภาษาที่แตกต่างจากคนกลุ่มอ่ืนภายใต้

วฒันธรรมศาสนาอิสลามร่วมกนั  

 
สาํนึกและอัตลักษณ์ทางชาตพิันธ์ุผ่าน “พธีิเจ้าเซน็” 
  “แขกเจ้าเซ็น” กบั “พิธีเจ้าเซ็น” ในสงัคมไทยเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัในพืน้ท่ี “สาม

กะดี-ส่ีสเุหร่า” เพราะคําว่า “แขกเจ้าเซ็น” เกิดจากการมีพิธีกรรมของคนกลุ่มนีใ้นสงัคมไทย ด้วย

เหตนีุ ้พิธีกรรมของ “แขกเจ้าเซ็น” จึงเป็นพืน้ท่ีของการแสดงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ท่ีโดดเดน่กว่า

วฒันธรรมอ่ืน ๆ ของตน และยงัก่อให้เกิดสํานกึทางชาตพินัธุ์ร่วมกนัด้วย 

 “พิธีเจ้าเซ็น” แม้จะถูกเรียกจากคนร่วมวฒันธรรมศาสนาด้วยคําท่ีแตกต่างกันออกไป 

เช่น พิธีมะหะหร่ํา พิธีอาชรูอ หรือพิธีเจ้าเซ็น ก็ตาม แต่นยัสําคญัของพิธีกรรมดงักล่าวหมายถึง

รูปแบบของการจดังานเพื่อรําลึกถึงการพลีชีพของอิหม่ามฮูเซน และวงศ์วานของท่านอีก 72 คน 

จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ณ แผ่นดินกรับะลาอ์ เม่ือวนัท่ี 10 เดือนมฮุรัรอม ฮิจเราะฮ์ท่ี 61 (ราว พ.ศ. 

1224) 
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 “พิธีมะหะหร่ํา” หรือ “อาชรูอ” เป็นคําเรียกท่ีสามารถสื่อสารกบัคนในสงัคมไทยหลาย

กลุม่ และยงัเป็นคําท่ีใช้ส่ือสารกบัผู้ ร่วมวฒันธรรมศาสนา และอดุมการณ์เดียวกนักบั “พิธีเจ้าเซ็น” 

ในระดบัท่ีเป็นสากล  

 ขณะท่ีคําว่า “แขกเจ้าเซ็น” และ “พิธีเจ้าเซ็น” เป็นคําท่ีถูกประดิษฐ์ขึน้ในสังคมไทย

เท่านัน้ โดยนิยามความเป็นมาตามพิธีกรรมท่ีคนกลุ่มนีแ้สดงออกตามการรับรู้ของสงัคมเวลานัน้ 

ตัง้แต่กรุงศรีอยุธยาตอนปลายสืบมาในสมยัรัตนโกสินทร์ ดงัปรากฏเป็นหลกัฐานในวรรณกรรม

สําคญัอย่างพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั (รัชกาลท่ี 2) บทเห่เจ้าเซ็น  

การปรากฏตวัตนในวรรณกรรมดงักลา่วมีสว่นทําให้ความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ได้รับการยอมรับจาก

สงัคมผา่นพิธีกรรมนี ้

 “พิธีเจ้าเซ็น” ในสงัคม “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” ถูกจดัขึน้ทุกปีเพ่ือรําลึกถึงการสละชีพของ

อิหมา่มฮเูซน (ผู้ เป็นหลานของศาสดามฮุมัหมดั) พร้อมกบัวงศ์วานของท่านอีกจํานวน 72 คนท่ีจบ

ชีวิตลงในวนัท่ี 10 เดือนมฮุรัรอม ฮิจเราะฮ์ท่ี 61 (ราว พ.ศ. 1224)  การรําลกึถึงเหตกุารณ์ครัง้นัน้ 

แม้มสุลิมนิกายชีอะห์ในทุก ๆ ท่ีจะจดัขึน้ในวนัเวลาท่ีพ้องกับเกิดเหตกุารณ์ครัง้นัน้ ในรูปแบบท่ี

หลากหลายและแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะพืน้ท่ี แตสํ่าหรับมสุลิมนิกายชีอะห์ในพืน้ท่ี “สามกะดี-

ส่ีสเุหร่า” จดัพิธีกรรมในรูปแบบการแสดงโศกนาฏกรรม (Tragic) ผ่านวิธีการเลา่เร่ืองท่ีเรียกว่า “ริ

ว่าหยัต” ประกอบการแสดง โดยผู้ เข้าร่วมในพิธีกรรมทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง

เหตกุารณ์ตามหน้าประวตัิศาสตร์ ในวนัเวลาท่ีพ้องกบัเหตกุารณ์ท่ีกรับะลาอ์ตรงกนั โดยมีรูปแบบ

ท่ีหลากหลายและแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะพืน้ท่ี   

 วิธีการลําดบัเร่ืองราวด้วยริวา่หยตั 12 บัน่ เป็นการนําประวตัศิาสตร์เหตกุารณ์ในครัง้นัน้

มาบอกเล่าด้วยการใช้ภาษาเปอร์เซียพร้อมกับการให้ความหมายเป็นภาษาไทยเพื่อรําลึกถึง

เหตุการณ์ครัง้นัน้ พืน้ท่ีของพิธีกรรมดงักล่าวในชุมชนแขกเจ้าเซ็น จึงมีความสําคญัต่อการหล่อ

หลอมอดุมการณ์ความเป็น “แขกเจ้าเซน็” ให้มัน่คงและแข็งแกร่งมากขึน้   

 การลําดบัเร่ืองราวด้วย “ริว่าหยัต” ท่ีเก่ียวข้องกับการพลีชีวิตของอิหม่ามฮูเซน แบ่ง

ออกเป็น 12 เร่ือง หรือ 12 บัน่ และใช้เวลายามคํ่าคืนของแตล่ะคืนในเดือนมฮุรัรอมเพื่อร้อยเรีย

เร่ืองราวบนหน้าประวตัิศาสตร์ให้กลบัคืนมาสู่ความทรงจํา และสร้างจิตสํานึกต่อความเป็น “แขก

เจ้าเซน็” ทัง้ยงัเพ่ือการตระหนกัรู้ตอ่เป้าหมายท่ีเกิดขึน้ทัง้ก่อนและหลงัเหตกุารณ์ในครัง้นัน้ 

 ด้านอารมณ์ของผู้ เข้าร่วมพิธีกรรมดงักล่าว ภาพลกัษณ์ความเป็นพิธีกรรมใน “พิธีเจ้า

เซ็น” กระตุ้นให้เกิดอารมณ์แก่ผู้ เข้าร่วมพิธี ทัง้ความโกรธแค้น ความเศร้าโศก ความเจ็บปวดรวด

ร้าว และความสะเทือนใจจากเหตุการณ์กัรบะลาอ์  ให้ได้รับรู้บทบาทของอิหม่ามฮูเซนในด้าน
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ความเสียสละ ความอดทน ความอดกลัน้ ความกล้าหาญ และสงูสดุ คือความศรัทธาท่ีมีตอ่พระผู้

เป็นเจ้า ท่ีนํามาซึง่การตดัสินใจใด ๆ ของอิหม่ามฮเูซนต่อเหตกุารณ์ครัง้นัน้  แม้จะนํามาซึง่ความ

ตายท่ีเกิดขึน้กับทัง้ตนเองและบริวารของท่าน  อนักลายมาเป็นบทเรียนในการดําเนินชีวิตของ 

“แขกเจ้าเซน็” 

 “พิธีเจ้าเซน็” กบัภาพลกัษณ์ “การมะตํ่า” “การกรีดศีรษะ” รวมถึง“การลยุไฟ” ถกูปฏิเสธ

จากสงัคมมสุลิมกลุ่มใหญ่ด้วยทศันคติในเชิงลบ ท่ีมองว่าการแสดงออกของ “แขกเจ้าเซ็น” ผ่าน

บทบาท “การแสดงอิทธิฤทธิและปาฏิหาริย์์ ” เกินขอบเขตการอนุมตัิของศาสนา ทําให้ “คนใน” 

เลือกแสดงออกด้วยการปรับปฏิสมัพนัธ์แบบ “ปิดสงัคม”  และตอกยํา้อดุมการณ์ของตนที่มีทศัน

ต่อการกระทําดังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจและด่ืมด่ํารับ “ความเจ็บปวด” ท่ีเกิดขึน้กับตนเอง

ทดแทนการสญูเสียและการเสียสละของอิหมา่มฮเูซน โดยอทิุศความร้อนรุ่มและความเจ็บปวดของ

ตนด้วยความรักและความจงรักภกัดีของตนท่ีมีตอ่อิหม่ามฮเูซน ผู้ซึง่เป็นท่ีรักของศาสดามฮุมัหมดั

และของพระผู้ เป็นเจ้า    

 เร่ืองราวจากพิธีกรรมเป็นส่วนสําคญัต่อการสร้างความทรงจําในประวตัิศาสตร์ความ

ศรัทธาของตน กระตุ้นให้เกิดความรู้สกึร่วมในความทรงจําเพื่อการคงความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ให้

ได้ดํารงคงอยู่ผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปยงั “แขกเจ้าเซ็น” รุ่นต่อไป ท่ามกลางกระแสการปรับตวัของ

สงัคมเมืองในกรุงเทพมหานคร 

  การยํา้เตือนและหยิบยกเร่ืองราวจากเหตกุารณ์ครัง้นัน้กลบัมาตอกยํา้เพื่อเรียกร้อง

ความเป็นธรรม ซึง่มิใช่เพียงแตเ่พ่ืออิหมา่มฮเูซนเท่านัน้ หากแตห่มายรวมถึงผู้ถกูกดข่ีทัง้มวลโดยมี

อิหมา่มฮเูซนผู้ เป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของบรรดาผู้ถกูกระทํา หรือผู้ถกูกดข่ีเหลา่นัน้ 

 การตอกยํา้ความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ผ่าน “พิธีเจ้าเซ็น” เป็นภาพสะท้อนตัวตนผ่าน

จิตสํานึกของความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ในภาพของผู้ ถูกกดขี่ท่ีสมัพนัธ์กับเหตุการณ์กัรบะลาอ์ท่ี

อิหม่ามฮูเซนและวงศ์วานของท่านถกูกระทํา  ท่ีมีส่วนสําคญัต่อการสําแดงออกจากคู่ตรงข้ามใน

เหตุการณ์ในครัง้นัน้  ระหว่างคุณธรรมกับอธรรม  ปัญญากับความโฉดเขลา ความซื่อสตัย์กับ

ความคดโกง  ความจริงกับความเท็จ  ความเสียสละกบัความเห็นแก่ตวั  ความดีงามกับความตํ่

ทราม โดยผา่นภาพแทนของอิหมา่มฮเูซนกบัยะซีด ท่ีเป็นแบบแผนของการเลือกฝ่ายในการดําเนิน

ชีวิต ทัง้ยังยํา้ความสําคญัตอ่การหลอ่หลอมอดุมการณ์ความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ให้มัน่คงและ

แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 

 ด้านหนึ่งของสํานึกร่วมในความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ในสงัคมไทยท่ีไม่อาจปฏิเสธได้

สําหรับความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ และความสมัพนัธ์ร่วมเชิงประวตัิศาสตร์ รวมถึงความเช่ือ
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ความศรัทธาในศาสนาที่สัมพันธ์ต่อกันมาร่วมกับประวัติของคนกลุ่มนีใ้นสังคมไทย ซึ่งพืน้ท่ี

วฒันธรรม “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” สามารถสะท้อนสํานึกร่วมผ่านความเป็น “ตวัตน” ใน “พิธีเจ้าเซ็น” 

อนัเป็นวฒันธรรมเฉพาะในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์  

 ความแตกตา่งในรูปแบบการจดัการรําลกึตอ่เหตกุารณ์ครัง้นัน้ ไม่ว่าจะถกูถ่ายทอดหรือ

นําเสนอออกมาในภาพใดภายใต้ปรัชญาการตอ่สู้ของอิหม่ามฮเูซน ย่อมแสดงให้เห็นได้ถึงความมี

สํานึกร่วมต่ออุดมการณ์ของอิหม่ามฮูเซนตามความเช่ือความศรัทธาในศาสนาที่อยู่บนวิถีทาง

เดียวกนั  ด้วยเหตนีุ ้สํานกึร่วมความเป็น “แขกเจ้าเซน็” ในสงัคมไทยในระยะแรกจงึถกูกําหนดจาก

รูปแบบพิธีกรรมของตน และรวมกบัพืน้ท่ีทางวฒันธรรมภายใต้คําว่า “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” รวมกบั

การรับวฒันธรรมจากราชสํานักเข้ามาปรับใช้ จึงทําให้รูปแบบของพิธีนีใ้นชุมชน “แขกเจ้าเซ็น” 

เป็นแบบฉบบัเฉพาะท่ีปรากฏอยู่ในชมุชนทัง้ “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” เท่านัน้ โดยท่ีรูปแบบของการจดั

พิธีกรรมดงักล่าวจากมมุมองท่ีเป็นอดุมการณ์ เห็นได้ว่า “พิธีเจ้าเซ็น” ท่ีมีอยู่ล้วนเป็นอดุมการณ์

ร่วมเดียวกนักบัวฒันธรรมการรําลกึถึงอิหม่ามฮูเซนของมสุลิมนิกายชีอะห์ท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีต่าง ๆ 

ทัง้ในสงัคมไทย และแม้แตท่ี่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ 

 
“แขกเจ้าเซน็” ในความเป็น “มุสลิมชายขอบ” 

ในมิติความสัมพันธ์กับราชสํานักของ “แขกเจ้าเซ็น” ก่อนและหลังเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง มีผลต่อทัง้ “พิธีเจ้าเซ็น”  และฐานะภาพทางสงัคมของแขกกลุ่มนีเ้ป็นอย่างมาก  ฐานะ

การเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ท่ีเคยอยู่ในตําแหน่ง “จฬุาราชมนตรี” ตอ่มสุลิมกลุม่อ่ืน จนอาจกลา่วได้ว่า

การอยูใ่น “พระบรมราชปูถมัภ์” ในช่วงเวลานัน้ ทําให้ “แขกเจ้าเซ็น” กลายเป็น “ชนกลุม่น้อย” ท่ีมี

บทบาทสงูสดุในสงัคมมสุลมิ   

ภาพลกัษณ์ความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ในด้านหนึ่ง เป็นภาพแทนกลุม่ชนท่ีมีความสามารถ

ในหน้าท่ีราชการ  มีวฒันธรรมประเพณีท่ีได้รับการยอมรับจากสงัคมไทย มีความสมัพนัธ์กบัราช

สํานักมายาวนาน เป็นผลให้ “แขกเจ้าเซ็น” กลายเป็นชนกลุ่มน้อยผู้ มีฐานะภาพทางสังคม

เหนือกวา่มสุลมิกลุม่ใหญ่ 

แต่ ในอีกด้าน ความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ในสายตา “คนนอก” ผู้ ร่วมวัฒนธรรมศาสนา

อิสลาม ฝ่ายสุหน่ี กลบัมองภาพ “แขกเจ้าเซ็น” ผ่านพิธีกรรมบนความดูแคลนในทัศนะของ “ผู้

ปฏิเสธพระเจ้า” ท่ีนํามาซึ่งการปฏิเสธร่วมสงัฆกรรมในวฒันธรรมศาสนาอิสลามจากมสุลิมกลุ่ม

ใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 “แขกเจ้าเซ็น” ซึง่เคยมีบทบาท

สงูกลบัถกูมองด้วยสายตาดแูคลน ตําหนิ และปฏิเสธในอตัลกัษณ์ของตนจากสายตา “คนนอก” ท่ี
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ร่วมวฒันธรรมศาสนา และเป็น “คนนอก” ท่ีเป็นชนกลุม่ใหญ่บนความเป็น “สหุน่ี” ในช่วงเวลานัน้ 

ทําให้สถานะภาพความเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของ “แขกเจ้าเซ็น” ท่ีมีทัง้บทบาทและฐานะภาพต่อ

สงัคมชนชัน้ผู้ปกครองก่อนหน้านัน้ กลายมาเป็น “มสุลิมชายขอบ” ท่ามกลางสงัคมมสุลิมสหุน่ีท่ี

เข้ามามีบทบาทแทนหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครอง ส่งผลให้ “แขกเจ้าเซ็น” เลือกใช้การจํากัด

บทบาทและงดปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนั เพ่ือเป็นการต่อรองกบัการท่ีถกูทําให้เป็น “มสุลิมชายขอบ” 

และยงัเพื่อการรักษาสถานะภาพความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ให้ธํารงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสสงัคมท่ี

เปล่ียนแปลง 

คู่ปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง “มสุลิมสหุน่ี” กับ “มสุลิมชีอะห์” ท่ีปรากฏในการวิจยัครัง้นี ้จาก

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า สงัคมมสุลิมในเมืองไทยหลงัเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มี

พืน้ท่ีสําหรับ “แขกเจ้าเซ็น” หรือ “มสุลิมชีอะห์” อยู่ไม่มากนกั และถกูทําให้เป็น “มสุลิมชายขอบ” 

สําหรับสงัคมไทยในเวลานัน้  ความแตกต่างเร่ืองพืน้ท่ีในสงัคมของคู่ปฏิสมัพนัธ์นีเ้ป็นสิ่งท่ีมีมา

ยาวนานและเป็นความจริงมาโดยตลอด   

พิจารณาทศันคติท่ีแตกต่างระหว่างกันทัง้ “มสุลิมสุหน่ี” และ “มสุลิมชีอะห์” ด้านความ

เช่ือความศรัทธาในศาสนาอิสลามแล้ว กลับไม่ใช่เง่ือนไขสําคัญท่ีนํามาเป็นความแปลกแยก

ระหว่างมสุลิมทัง้สองกลุ่ม เท่ากบัทศันคติท่ีเกิดจากภาพลกัษณ์ในพิธีกรรมท่ี “มสุลิมชีอะห์” หรือ 

“แขกเจ้าเซน็” ยดึถือเป็นแบบแผนอดุมการณ์และความศรัทธา  

ขณะท่ี “มสุลมิสหุน่ี” ให้ความสําคญัตอ่ภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏ เช่น การควัน่หวั การตีอกชก

ตัว หรือการลุยไฟของ “แขกเจ้าเซ็น”  ทว่า “มุสลิมชีอะห์” หรือ “แขกเจ้าเซ็น” เองกลับให้

ความสําคญัต่อสิ่งท่ีเป็นปรัชญาและอุดมการณ์ในศาสนาที่เป็นแบบของตนเป็นสําคญั และยัง

มองข้ามภาพลกัษณ์และทศันะจากสายตาสงัคมภายนอกที่มีตอ่กลุม่ของตน 

 
บทสรุป 

ความเป็น “แขกเจ้าเซน็” ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เป็นท่ีมาของการวิจยั

ครัง้นี ้ท่ีศึกษาถึงการธํารงชาติพนัธุ์ของมสุลิมนิกายชีอะห์ (Shi’ite)ในสงัคมไทย ผ่านพิธีเจ้าเซ็น 

โดยกําหนดวตัถปุระสงค์ของการศึกษาในเร่ืองอตัลกัษณ์เพ่ือการธํารงชาติพนัธุ์ของมสุลิมนิกาย

ชีอะห์ ท่ีดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมเมืองผา่นมิตทิางประวตัศิาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม  

ประการแรก  เพ่ือทําความเข้าใจสงัคม วฒันธรรมความเป็นมสุลิมนิกายชีอะห์โดยศกึษา

ผ่านพิธีเจ้าเซ็น  ประการท่ีสอง ศกึษากระบวนการธํารงอยู่ของมสุลิมนิกายชีอะห์ในสงัคมไทยโดย
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มองผ่านพิธีเจ้าเซ็น และประการสดุท้าย เพ่ือศกึษาบทบาทและหน้าท่ีของพิธีเจ้าเซ็นในสงัคมไทย

ทัง้อดีตและปัจจบุนั 

 ผู้ศึกษาในฐานะ “คนใน” วฒันธรรม “แขกเจ้าเซ็น” พบว่า  สภาพสงัคมในชมุชนแขกเจ้า

เซ็นทัง้ 4 แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านโครงสร้างทางกายภาพ และรูปแบบของวัฒนธรรม

ประเพณีในวิถีชีวิตของพวกตนมาอยา่งตอ่เน่ือง  รวมถึงกระแสภายนอกที่เข้ามากระทบให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  นํามาซึ่งการ

เปล่ียนแปลงตอ่อํานาจและบทบาทของชนชัน้นําของ “แขกเจ้าเซน็”   

ผลกระทบทางด้านกายภาพของชมุชนท่ีเกิดขึน้ในเวลาตอ่มา เม่ือท่ีดินผืนแรกของชมุชนท่ี

ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี1) พร้อมศาสน

สถานของ “แขกเจ้าเซ็น” ถกูเวนคืนในรัฐบาล จอมพล ป. พิบลูสงคราม ท่ีเกิดขึน้หลงัเปลี่ยนแปลง

การปกครองเช่นเดียวกนั มีผลให้ “แขกเจ้าเซ็น” ปรับตวัตอ่การเปลี่ยนแปลงรอบด้านด้วยการ “ปิด

สงัคม” โดยเฉพาะกบักรณีพิธีกรรมท่ีมีผลตอ่การธํารงอยู่ในความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” หรือในความ

เป็นมสุลมินิกายชีอะห์ในสงัคมไทย   

ผลกระทบจากภายนอกอีกด้านหนึง่ ได้แก่ กระแสจากการปฏิวตัอิิสลามในประเทศอิหร่าน

หลงัปี พ.ศ. 2522 สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในช่วงท่ีผา่นมา ทัง้ตอ่แนวคิดทางสงัคม 

รวมถึงจํานวนสมาชิกความเป็น “แขกเจ้าเซน็” ท่ีเพิ่มมากขึน้ ท่ีมีผลตอ่การขยายตวัของชมุชน และ

รวมไปถึงรูปแบบของพิธีเจ้าเซน็ท่ีมีการปรับเปลี่ยนทัง้ในสงัคมเดมิ และในสงัคมใหม ่

 การศกึษาทําความเข้าใจสงัคม วฒันธรรมความเป็นมสุลิมนิกายชีอะห์ผ่าน “พิธีเจ้าเซ็น” 

ทําให้เข้าใจถึงอุดมการณ์ในศาสนาท่ีเรียกว่า หลกัศรัทธา ท่ีมีความแตกต่างกันระหว่าง มุสลิม

นิกายสุหน่ี (Sunni) และมุสลิมนิกายชีอะห์ (Shi’ite) แม้ว่าจะวางอยู่บนพืน้ฐานหลกัศรัทธาใน

ศาสนาอิสลามเดียวกนั  

มสุลิมนิกายชีอะห์ให้ความสําคญัตอ่บทบาทชีวิตในช่วงสดุท้ายของท่านศาสดามฮุมัหมดั 

ท่ีนํามาสู่ความแตกต่างตามความศรัทธาของมุสลิมทัง้ 2 กลุ่ม โดยท่ี มุสลิมนิกายชีอะห์ ให้

ความสําคัญต่อวงศ์วานของท่านศาสดา  ท่ีผูกโยงมาเป็นความรุนแรงท่ี เ กิดขึน้ในหน้า

ประวตัศิาสตร์อิสลามในฮิจเราะฮ์ท่ี 61 ตอ่อิหมา่มฮเูซนผู้ เป็นหลานชายของท่านศาสดามฮุมัหมดั   

จากเหตกุารณ์ครัง้นัน้ถกูนํามาหลอมรวมเป็นปรัชญาในการดําเนินชีวิตของมสุลิมนิกาย

ชีอะห์ ในรูปแบบพิธีกรรมประกอบการเล่าเร่ือง และการแสดงแบบโศกนาฏกรรมที่ถูกเรียกใน

สงัคมไทย วา่ “พิธีเจ้าเซน็” 
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 พิธีกรรมดงักล่าว กลายเป็นทศันะท่ีแตกต่างกันระหว่างมุสลิมทัง้ 2 กลุ่ม และนํามาซึ่ง

ความแปลกแยกทางความคดิท่ีมีตอ่กนัในช่วงเวลาที่ผา่นมา 

ขณะท่ีการปฏิเสธตอ่พิธีกรรมดงักลา่วจากมสุลิมนิกายสหุน่ี เกิดขึน้ในมมุมองซึง่พิจารณา

ตดัสนิจากรูปแบบของ “พิธีเจ้าเซน็” และการกระทําในพิธีกรรม เช่น การแห่แหน  มะตํา่  ลยุไฟ  แล

ควัน่หวั  โดยมองข้ามสิง่ท่ีเป็นอดุมการณ์หรือปรัชญาชีวิตของความเป็น “แขกเจ้าเซน็” 

ภายหลงักระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสงัคม “แขกเจ้าเซ็น” ทัง้จากการแสวงหา

ความรู้จากกระบวนการศึกษาในสงัคม “แขกเจ้าเซ็น” และจาก “การปฏิวตัิอิสลาม” ในปี พ.ศ. 

2522 นํามาซึง่ความรู้ความเข้าใจในสาระท่ีเป็นแก่นสารของ “พิธีเจ้าเซ็น” มากยิ่งขึน้ และนํามาซึง่

กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อภาพลกัษณ์ของพิธีกรรมท่ีเคยถกูสะท้อนผ่านสายตาท่ีแปลกแยกต่อ

กันระหว่างมุสลิมทัง้ 2 กลุ่ม มาสู่การปรับเปลี่ยนมุมมองท่ีคลี่คลายขึน้เป็นลําดบั จากท่ีเคยถูก

ปฏิเสธต่อการร่วมกิจกรรมใด ๆ  ส่งผลต่อพืน้ท่ีความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” บนรากฐานของศาสนา

อิสลามร่วมกนั 

ประเด็นต่อมาของการศึกษาครัง้นีท่ี้ให้ความสําคญัต่อกระบวนการธํารงอยู่ของมุสลิม

นิกายชีอะห์ในสงัคมไทย โดยมองผา่น “พิธีเจ้าเซน็” ซึง่ปรากฏอยูใ่นสงัคมไทยมาตัง้แตส่มยัอยธุยา

จนถึงปัจจบุนั โดยท่ีกลุม่ชนชาวเปอร์เซียเป็นผู้ นํารูปแบบดงักลา่วเข้ามาในสงัคมสยาม  วฒันธรรม

ดงักล่าวยงัคงได้รับการจดัขึน้ทุก ๆ ปี สืบต่อเน่ืองอยู่ในกลุ่มชน “แขกเจ้าเซ็น” ท่ีมีความสมัพนัธ์

ทางสงัคมกับชาวเปอร์เซียตัง้แต่อดีต  แม้ว่าพิธีดงักล่าวได้เป็นเคร่ืองมือสําแดงความเป็นตวัตน

ของชนผู้นบัถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ท่ีมีประเทศอิหร่านเป็นศนูย์กลางของศาสนาอิสลาม

นิกายนี ้  

พิจารณาจากวฒันธรรมภาษา การแตง่กาย และรูปแบบพิธีเจ้าเซ็นท่ีแฝงนยัความสมัพนัธ์

กบักลุ่มชนชาวเปอร์เซียในอดีตอยู่ไม่น้อย หากแต่ในอีกด้านหนึ่ง “พิธีเจ้าเซ็น” เป็นอตัลกัษณ์ร่วม

ของผู้ ท่ีมีความศรัทธาในศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์  ท่ีไม่จําเป็นต้องมีความสมัพนัธ์กับกลุ่มชน

เปอร์เซีย  ทัง้”พิธีเจ้าเซ็น” ท่ีมีอยู่ในสงัคมไทยในปัจจุบนัยงัเป็นพืน้ท่ีของกลุ่มชนท่ีหลากหลายที่

ร่วมอดุมการณ์ และความศรัทธาเป็นสําคญั 

แม้ว่ารูปแบบของพิธีกรรมท่ีเรียกว่า “พิธีเจ้าเซ็น” จะถูกกําหนดให้มีระเบียบ แบบแผน 

และขัน้ตอนของพิธีกรรมท่ียดึถือปฏิบตัิกนัมาหลายชัว่อายคุน หากแตสํ่านึกร่วมในความเป็นกลุ่ม

ชาตพินัธุ์ผา่น “พิธีเจ้าเซน็” ในสงัคมไทย ยงัสามารถเลื่อนไหลไปตามองค์ประกอบตา่ง ๆ รอบด้าน 

เช่น แต่เดิมสํานึกร่วมในความเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกันเกิดขึน้บนความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ

และบริบทต่าง ๆ ของ “สามกะดี-ส่ีสเุหร่า” เท่านัน้  แต่เม่ือกระแสสงัคมโดยรอบมีการปรับเปลี่ยน
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ในแต่ละช่วงเวลา ทัง้ด้วยการขยายตวัของชมุชนและการเปิดรับ “พ่ีน้องใหม่” เข้ามาเพิ่มขึน้ จึงมี

ผลทําให้พืน้ท่ีทางวฒันธรรมความเป็น “แขกเจ้าเซน็” ถกูปรับเปลี่ยนตามไปด้วย   

จารีตวฒันธรรมใน “พิธีเจ้าเซ็น” บางอย่างท่ีเคยเป็นสว่นหนึ่งของพิธีกรรมท่ีแสดงออกถึง

ความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” ในอดีต เช่น “การควัน่หวั” ในปัจจุบนักลบัเป็นเพียง “ทางเลือก” ซึ่งจะ

เลือกปฏิบัติหรือไม่ เป็นดุลยพินิจของผู้ เข้าร่วม “พิธีเจ้าเซ็น” เท่านัน้  เห็นได้จากจารีตปฏิบัติ

ดงักล่าวท่ีเกิดขึน้กับสเุหร่าผดงุธรรมอิสลาม หนึ่งในความเป็นชุมชน “แขกเจ้าเซ็น” เดิมในพืน้ท่ี 

“สามกะดี-สีสเุหร่า” ท่ีเกิดขึน้บนเจตนารมณ์และอุดมการณ์ตามความเช่ือความศรัทธาเดียวกัน 

และจัด “พิธีเจ้าเซ็น” เหมือนกับแห่งอ่ืน แต่กลบัไม่มีรูปแบบ “การควั่นหัว” มาพร้อม ๆ กับการ

ตัง้ศาสนสถานของตน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า “พิธีเจ้าเซ็น” กับ “การควัน่หวั” หาใช่ภาพแทนของ

ความเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ของมสุลมินิกายชีอะห์เสมอไป  

ในบางช่วงเวลา “การควัน่หวั” ใน “พิธีเจ้าเซ็น” กลบัเป็นการแสดงออกถึงสํานึกทางชาติ

พนัธุ์ของมสุลิมนิกายชีอะห์ในสงัคมไทยได้อย่างมีพลงั เช่นเวลาท่ีสงัคมมสุลิมนิกายชีอะห์ หรือ 

“แขกเจ้าเซ็น” ถกูควบคมุหรือตอ่ต้านจากสงัคมภายนอก รวมถึงมมุมองเชิงอคติท่ีได้รับจากมสุลิม

นิกายสุหน่ี  ปฏิกิริยาจากสงัคมมุสลิมนิกายชีอะห์จึงปรับปฏิสมัพันธ์ระหว่างกัน ด้วยการ “ปิด

สงัคม” หรืองดเว้นความสมัพนัธ์ต่อกันในส่วนท่ีจะทําให้พืน้ท่ีของ “แขกเจ้าเซ็น”  และรวมถึงให้

ความสําคญัตอ่ “การควัน่หวั” เป็นการแสดงออกถึงสํานึกทางชาติพนัธุ์ในความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” 

ร่วมกนั และรวมถึงใช้ “การควัน่หวั” เป็นข้อกําหนดท่ีแสดงความตา่งระหวา่งกนัอยา่งชดัเจน  

วตัถปุระสงค์ประการสดุท้าย คือ ศกึษาถึงบทบาทและหน้าท่ีของพิธีเจ้าเซ็นในสงัคมไทย

ทัง้อดีตและปัจจบุนั ทําให้สามารถเข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของ “พิธีเจ้าเซ็น” ท่ีจดัขึน้ทกุ ๆ ปีใน

ชุมชนแขกเจ้าเซ็นนี ้ท่ีทําหน้าท่ีในการตอกยํา้ถึงสํานกึในชาตพินัธุ์ของความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” 

หรือมุสลิมนิกายชีอะห์ ในความเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ท่ีอยู่ท่ามกลางกระแสสงัคมท่ีหลากหลาย

วฒันธรรม รวมถึงอาจกลืนกลายความเป็น “ตวัตน” ของ “แขกเจ้าเซ็น” ลงได้ จึงเห็นได้ว่าบทบาท

หนึง่ของ “พิธีเจ้าเซน็” คือการทําหน้าท่ีในการตอกยํา้ตอ่สํานกึทางชาตพินัธุ์ และตอ่ “ตวัตน” ความ

เป็นมสุลมินิกายชีอะห์ในนาม “แขกเจ้าเซน็” นัน่เอง 

“พิธีเจ้าเซน็” ในฐานะของพิธีกรรมเพ่ือการรวมเครือญาติ หรือการรวมหมู่ ในอดีตพิธีกรรม

ดงักล่าวถูกกําหนดให้มีความสําคญัอนัดบัแรก ท่ี “แขกเจ้าเซ็น” ทุกคนจําเป็นท่ีต้องเข้าร่วม

พิธีกรรมนี ้ด้วยเพราะสงัคมแขกเจ้าเซ็นเป็นเพียง “ชนกลุ่มน้อย” ในสงัคมใหญ่ อีกทัง้ความเป็น

เครือญาตใินหมูช่นร่วมวฒันธรรมยงัดําเนินไปแบบเครือญาติใกล้ชิดระหว่างกนัของทัง้ “สามกะดี-

ส่ีสเุหร่า” ท่ีบรรดา “สปัปรุุษ” เกือบทกุครัวเรือนล้วนมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติตอ่กนั  จึงเห็นได้
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ว่าบทบาทของพิธีกรรมนี ้เป็นกลไกทางสงัคมเพื่อการรวมเครือญาติของ “ชนกลุ่มน้อย” เพ่ือสร้าง

ความเข้มแข็งท่ามกลางสงัคมใหญ่ ทัง้จากสงัคมมสุลมิกลุม่อ่ืน ๆ และท่ามกลางความหลากหลาย

ในสงัคมไทย 

“พิธีเจ้าเซ็น” กบับทบาทการธํารงชาติพนัธุ์ภายใต้นิยามของกลุม่คนท่ีต่างมีสํานึกร่วมกนั

ในวฒันธรรมหนึ่ง หรือประเพณีใดประเพณีหนึ่ง  สํานึกร่วมของผู้คนร่วมวฒันธรรมมีผลต่อการ

ธํารงรักษาวฒันธรรมและประเพณีร่วมกัน เป็นสํานึกร่วมทางชาติพนัธุ์ ท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของ

วฒันธรรมและยงัมีบทบาทตอ่การธํารงอยูข่องกลุม่ชนอีกด้วย   

ด้วยเหตท่ีุ “พิธีเจ้าเซน็” ในปัจจบุนั เป็นพิธีกรรมร่วมกนัของผู้คนหลายกลุม่ ทัง้กลุม่ชนชาว

เปอร์เซียท่ีเดินทางเข้ามาในอดีตและแต่งงานกบัคนพืน้เมืองจนสืบทอดเป็นวงศ์วานท่ีสงัคมไทย

เรียกคนกลุ่มนีว้่า “แขกเจ้าเซ็น” และเป็นกลุ่มชนท่ีดํารงรักษาวัฒนธรรมดัง้เดิมของตน และ

ประเพณีพิธีกรรมท่ีเรียกวา่ “พิธีเจ้าเซน็” อีกทัง้ยงัรวมถึงมสุลมิเชือ้สายอ่ืนท่ีปรับเปลี่ยนแนวศรัทธา

มาเป็นมสุลมินิกายชีอะห์ ท่ีหมายถึง “แขกเจ้าเซน็” ในอดีต   

นอกจากนี ้“พิธีเจ้าเซน็” ในสงัคมไทยยงัรวมกลุม่ชนมสุลมิชาวตา่งชาติท่ีเดินทางเข้ามาใน

สงัคมไทยในเป้าหมายอ่ืน เช่น ธุรกิจ การค้า และอ่ืน ๆ  ท่ีมีสํานึกร่วมในศาสนาอิสลามนิกาย

ชีอะห์ ย่อมมีสํานึกร่วมในพิธีกรรมดังกล่าวด้วย แม้ว่าชนกลุ่มต่าง ๆ เหล่านัน้จะเรียกขานพิธี

ดงักล่าวด้วยคําท่ีแตกต่างกันก็ตาม  จึงทําให้ “พิธีเจ้าเซ็น” จึงมีบทบาทต่อการธํารงอยู่ของชน

หลากกลุม่แตร่่วมวฒันธรรมเดียวกนัในสงัคมเดียวกนั 

“พิธีเจ้าเซ็น” ในการทําหน้าท่ีเพื่อยํา้เตือนตอ่ประวตัศิาสตร์ของพิธีกรรมนี ้ ยํา้ถึงที่มาขอ

พิธีดงักลา่วเกิดขึน้จากเง่ือนปมของประวตัศิาสตร์อิสลามในช่วงเวลากวา่พนัปีลว่งมา การทําความ

เข้าใจตอ่ “พิธีเจ้าเซ็น”  จึงอยู่บนพืน้ฐานความเข้าใจในประวตัิศาสตร์อิสลามตามแนวทางของตน  

การเข้าถึงพิธีกรรมยอ่มหมายถึงความเข้าใจตอ่รากเหง้าปัญหาท่ีเป็นชนวนของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

มากกวา่การรับรู้ตอ่อรรถรสของพิธีกรรมผา่นการรูปแบบแสดงเท่านัน้  

ด้วยเหตนีุ ้พิธีกรรมจึงทําหน้าท่ียํา้เตือนประวตัศิาสตร์ศาสนาอิสลามของกลุม่มสุลมินิกา

ชีอะห์เป็นการเฉพาะ และมีสว่นในการหลอ่หลอมอดุมการณ์ของการเป็นมสุลมิกลุม่นีผ้า่น “พิธีเจ้า

เซน็” อีกด้วย  

มสุลิมนิกายชีอะห์ในความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” พบอยู่เพียงในเมืองไทยเท่านัน้ ความเป็น 

“แขกเจ้าเซ็น” เป็นคําท่ีอยู่เหนือความเข้าใจของมสุลิมในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ด้วยเหตนีุ ้“พิธีเจ้าเซ็น” ใน

ปัจจบุนัจึงทําหน้าท่ีเช่ือมโยงความเป็น “แขกเจ้าเซ็น” กบัความเป็น “มสุลิมนิกายชีอะห์”  ในการ

รับรู้ท่ีเป็นสากลตอ่มสุลมิร่วมศรัทธาในพืน้ท่ีอ่ืนได้เช่นกนั 
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 ท้ายสดุของการศกึษาเร่ือง พิธีเจ้าเซน็ (อาชรูอ) : การธํารงชาติพนัธุ์ของมสุลิมนิกายชีอะห์

ในสงัคมไทย ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพฒันาท่ีสมัพนัธ์กบัประวตัิศาสตร์ของชมุชนแห่งหนึ่ง

ในสงัคมธนบรีุ ท่ีอยู่อาศยัมายาวนานกว่า 200 ปี ภายใต้พืน้ท่ีทางวฒันธรรมของความเป็น “แขก

เจ้าเซ็น” ท่ีประกอบด้วยสมาชิกชุมชนเล็ก ๆ โดยมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติเป็นเครือข่ายท่ี

เช่ือมโยงถึงกนั ให้สามารถธํารงความเป็นตวัตนให้คงอยู่ท่ามกลางสภาพสงัคมหลากวฒันธรรม

เช่นในปัจจบุนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลท่ีได้รับจากการศึกษาเร่ืองอตัลกัษณ์และการธํารงชาติพนัธุ์ของมสุลิมนิกายชีอะห์ใน

สงัคมไทย โดยศกึษาผา่นพิธีเจ้าเซน็ ทําให้เห็นถึงรูปแบบของการปรับเปลี่ยนผ่านกระบวนการทาง

สังคมของ “แขกเจ้าเซ็น” ในความเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ท่ีมีจํานวนน้อยอยู่ในสภาพสังคมเมือง

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้จากสงัคมไทยและจากสงัคมผู้ ร่วมวฒันธรรมศาสนาอิสลาม

ท่ีตา่งอดุมการณ์ 

ผลจากความแตกตา่งทัง้ทางด้านวฒันธรรมและจํานวนคนในวฒันธรรม มีผลให้ “แขกเจ้า

เซน็” กลุม่ดงักลา่วต้องอยูใ่นฐานะความเป็น “มสุลมิชายขอบ” ของสงัคม และต้องสร้างพืน้ท่ีความ

เป็น “ตวัตน” ภายใต้กรอบความเป็นมุสลิมท่ามกลางสงัคมเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่

หลากหลายและแตกต่างทัง้วฒันธรรมและศาสนา และยงัพยายามสร้างพืน้ท่ีความเป็น “มสุลิม

กลุ่มน้อย” ของนิกายชีอะห์ คู่กับ “มสุลิมกลุ่มใหญ่” ของนิกายสุหน่ี ท่ีพร้อมถูกกลืนกลายไปกับ

กระแสสงัคมในยคุปัจจบุนั 

จากข้อมลูทางชาติพนัธุ์ ท่ีศึกษา ทําให้เห็นถึงการปรับตวัของชุมชน “แขกเจ้าเซ็น” แห่งนี ้

บนเส้นทางประวตัศิาสตร์ชมุชน “แขกเจ้าเซน็” ท่ีคูข่นานไปกบัประวตัิศาสตร์สงัคมใหญ่ซึง่บางครัง้

ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการธํารงความเป็นตวัตนและทําให้พืน้ท่ีในสงัคมของชนกลุ่มนีมี้

มากขึน้  ขณะเดียวกนัท่ีบอ่ยครัง้กระแสสงัคมใหญ่กลบัมีอิทธิพลท่ีเป็นเง่ือนไขในการลดทอนพืน้ท่ี

ความเป็น “ตวัตน” ของคนกลุม่นีล้งอยา่งน่าวิตก 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงในสงัคม “แขกเจ้าเซ็น”  ท่ีเกิดจากการปรับตวัทัง้ทางด้านสงัคม 

เศรษฐกิจ และวฒันธรรม และกระแสการเปลี่ยนแปลงภายในสงัคม มีผลตอ่การปรับตวักบักระแส

รอบด้าน และยงัรวมถึงการปรับตวัจากปัจจยัภายนอก ท่ีล้วนมีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้

ในสงัคม ”แขกเจ้าเซ็น”  เป็นผลให้ชุมชน “แขกเจ้าเซ็น” สามารถธํารงความเป็นตวัตนอยู่ได้ใน

สงัคมท่ีแตกตา่ง  
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อย่างไรก็ดี การศกึษาในครัง้นี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การนําไปปรับใช้เพ่ือทําความเข้าใจใน

บทบาทของการปรับตวัในกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ในสงัคมเมือง และอยู่ท่ามกลาง

วฒันธรรมความเช่ือท่ีแตกตา่งของผู้คนหลายกลุม่ ซึง่ปัญหาดงักลา่วมีอยูไ่มน้่อยในสงัคมปัจจบุนั   
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ภาคผนวก ก 
พิธีโมหะหรํ่าขามฟาก ครัง้ที่ ๑1 

 
คร้ังที่ ๑ คร้ันเมื่อปจอ ฉอศก จุลศักราช ๑๑๗๖ เดือนยี่ ข้ึน ๑๑ คํ่า เปนปที่ ๕ ในรัชกาลที่ 

๒ โปรดเกลาฯ ใหเอาการโมหะหรํ่าอันนี้ไปทอดพระเนตรที่นาพระที่นั่งสุทัยสวรรย2 ทั้งสองกระฎี  
คร้ันไดทราบกระแสพระบรมราชโองการแลวฝายทานเจาของกระฎีทั้งสองและสับรุษดวยกันทั้ง
สองขางก็มีความวิตกแลเศราโศกถึงการงานที่จะตองไป แตขัดพระบรมราชโองการมิได ตางคนก็
ตางปรับทุกขดวยกันทั้งสองพวก คร้ันถึงกําหนดวันทั้งสองกระฎี3ก็ตางจัดแจงคือทีก่ระฎีบนนัน้คําที่
เลาวาไดเอาเรือใหญ ๆ มาขนาบเทียบกันสองลํา แลวก็ยกปนหยา4และโตระบัต5ลงในเรือขามฝาก

                                                 
1พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), ตนฉบับบันทึกลายมือ, ความทรงจําของทานพระยา

จุฬาราชมนตรี (สัน), 43. 
2พระที่นั่งสุทัยสวรรย : พระที่นั่งสุทไธสวรรย ต้ังอยูบนกําแพงเมือง เปนพระที่นั่งทรงไทย

ยอดปราสาท ดานตะวันออกมีพระเฉลียงไมสรางในป พ.ศ. 2492 เปนสีหบัญชรสําหรับเสด็จออก
ใหประชาชนเฝาทูลละอองธุลีพระบาท (กรุงรัตนโกสินทร : 53) 

3สองกระฎี หมายถึง กระฎีบนและกระฎีลาง โดยที่ กระฎีบนหรือกะดีหลวง ต้ังอยูในที่ดิน
ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงพระราชทานที่ดินใหอยู
บริเวณปากคลองมอญริมแมน้ําเจาพระยาฝงธนบุรี  สวนกระฎีลาง ต้ังอยูริมคลองบางกอกใหญ
หรือคลองบางหลวง เปล่ียนชื่อเปน กะดีเจริญพาศนในสมัยรัชกาลที่ 6 เพราะทรงสรางสะพาน
เจริญพาศนอยูในบริเวณใกลเคียงกับศาสนสถานแหงนี้ สวนคําวา บน และ ลาง ตอทายช่ือกระฎี
คาดวากําหนดหมายเอาจากตําแหนงของพระราชวังเดิมที่เปนศูนยกลางที่สําคัญในเวลานั้น  

4ปนหยา : สัญลักษณรูปมือ หนึ่งในเครื่องประกอบกระบวนแหของพิธีเจาเซ็นในเมืองไทย 
หมายถึงสัญญลักษณการปฏิเสธใหสัตยาบันของอิหมามฮูเซนตอผูปกครองยะซีดผูอธรรมในยุค
นั้น อีกทั้งยังหมายถึงการผดุงไวซึ่งความยุติธรรมเพื่อธํารงรักษาวิถีของศาสนาอิสลามท่ีทาน
ศาสดามุฮัมหมัดนํามาเผยแผ ซึ่งประกอบดวยวงศวานผูบริสุทธิ์ของทานศาสดาในสมัยแรกผูสืบ
ทอดเจตนารมณรวม 5 บุคคล ไดแก ศาสดามุฮัมหมัด ฟาฏิมะฮผูเปนบุตรี อะลี ผูเปนบุตรเขย  
ฮะซัน และฮูเซน ผูเปนหลานชายของศาสดามุฮัมหมัด และเปนบุตรของอะลีกับฟาฏิมะฮ  ทั้งยัง
สืบทอดความเปนอิหมามผูบริสุทธิ์ลําดับที่ 2 และ3 ตอมาดวย  
5โตระบัต เตาบูต หรือตุมบุด : มาจากคํา ทาบูด ในภาษาอาหรับ หมายถึง การจําลองหีบศพของ
อิหมามฮูเซน เพื่อการรําลึกถึงในพิธีกรรมนี้ 
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ไปข้ึนที่ทานาวัดพระเชตุพล  ฝายกระฎีลางนั้นคําที่เลาวาก็ไดเอาเรือที่ใหญ ๆ เหมือนกัน แลวก็เอา
ปนหยาและโตระบัตต้ังมาในเรือออกจากคลองบางกอกใหญขามฝากไปข้ึนที่ทาเดียวกัน พอพรอม
กันแลวทั้งสองฝายก็ไดยกไปตามถนนขางวัดพระเชตุพล เล้ียวข้ึนถนนนาพระที่นั่งสุทัยสวรรยหยุด
พักอยูดานใตพระที่นั่งทั้งสองกระฎี  การที่ยกโตระบัตไปนั้นโปรดเกลาฯ ใหร้ือกําแพงพระนครดาน
ริมน้ําตรงวัดพระเชตุพล  คร้ันไดเวลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็เสด็จออก ทั้งสองขางก็เดิน
กระบวนแหเรียงกันไปทั้งสองกระฎี แตมาระเซ่ีย6เดินแหนั้นอานรวมกันเอาขางละคน คือกระฎีบน
นั้นทานพระยาจุฬา (นาม) ฝายกระฎีลางทานหลวงศรีเนาวรัตน (สิทธิ์) และทานทั้งสองที่อาน
มาระเซ่ียไดความวา ในเวลานั้นดูเหมือนจะยังไมมีบรรดาศักด์ิ  คร้ันแหเสร็จแลวก็มีมาตํ่า การที่มา
ตํ่า7นั้นแยกกันคนละกระฎี เมื่อเลิกมาตํ่าแลวอานฝาตะฮาเหมือนอยางตามเคยเปนอันหมดการ 
เสด็จข้ึน ในปนั้นเรียบรอยไมมีเหตุการณส่ิงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6มาระเส่ีย : คําจากภาษาเปอรเซีย วา มาระซียะฮ  เปนรูปแบบการขับรองบทโศลกพิลาป

รําพันดวยความอาดูร 
7มาตํ่า หรือ มะตํ่า : ภาษาเปอรเซีย หมายถึงการแสดงออกถึงความเสียใจ อาลัยอยางนา

เวทนา สําหรับพิธีเจาเซน็ในเมืองไทยแสดงอาการ มาตํ่า ดวยการใชฝามือตบฟาดลงบนแผนอก
ของตนเอง สวนใหญจะใชฝามือขวาฟาดลงบนแผนอกดานซายเปนสําคัญ  
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ภาคผนวก ข 
พิธีโมหะหรํ่าขามฟาก ครัง้ที่ ๒8 

  
รุงข้ึนปกุนสัพศกจุลศักราช ๑๑๗๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับส่ังวาเมื่อปกลายนั้น

ไดทอดพระเนตรในการโมหะหรํ่าคร้ังหนึ่งแลวแตไดทอดพระเนตรจําเภาะพระองค ฝายเจานาย
และเจาจิตรเจาจอมผูหญิง ๆ ยังหาไดเห็นไม ปนี้อยากจะดูอิกสักปแตอยาตองใหถึงแกร้ือกําแพง
บานกําแพงเมืองเลย  คร้ันไดทราบกระแสรับส่ังดังนั้นแลว ทานเจาของกระฎีทั้งสองก็มีความยินดี
ตางก็มาจัดแจงการงานที่จะตองเอาโมหะหรํ่าไปแหถวายตัวอิกดวยกันทั้งสองพวก  นปนี้ตามคําที่
เลาวา บรรดาสับรุษทั้งชายหญิงมีความชื่นชมยินดี หัวหรอตอกระซิบจนถึงแกตัดผมใหมในโมหะ 
หรํ่า แตงตัวใหสวยงาม บางพวกที่ไมมีแพรเพราะก็ไปซ้ือหามาจากกระฎีจีนแลวรํ่าอบใหหอมเปน 
การประกวดประขันกันอยางเต็มที่ ปราศจากความเศราโศกทั้งสองพวก  สวนโตระบัดที่กระฎีบน
ก็เปนการพลิกแพลง คือทําเปนกระบอกสรวมเนราแลวตัดเนราใหส้ันลงผูกเชือกโยงไวสําหรับที่จะ
ลอดประตูกําแพงพระนคร  ฝายที่กระฎีลางนั้นก็พลิกแพลงโตระบัดเหมือนกัน คือที่องคซะดา
ทําเปนบานพับ ๆ ไดแลวผูกเชือกโยงไวสําหรับจะลอดประตูกําแพงพระนคร  คร้ันถึงวันกําหนด
เดือนอายข้ึน ๑๑ คํ่า คืน ๑๐ ทั้งสองกระฎีก็ยกปนหยาโตระบัดลงเรือขามฝากไปข้ึนที่ทานาวัด
พระเชตุพลเหมือนอยางปที่แลวมา  เมื่อจะลอดประตูนั้น ฝายโตระบัดกระฎีบนก็ยอนเชือกที่โยง   
เนรา ๆ ก็เล่ือนลง  สวนโตระบัดกระฎีลางก็ยอนเชือกที่โยงซะดา ๆ ก็พับลง พอลอดประตูไปแลวโต
ระบัดกระฎีบนลากเชือกก็หาข้ึนไม เนราเลยหลุบอยูดังนั้นเอ็ง  ฝายโตระบัดกระฎีลางนั้นพอชัก
เชือกข้ึนเชือกก็ขาด ชะดาเลยหอยหรองแรงไปตามกัน  คร้ันถึงพระที่นั่งสุทัยสวรรยก็หยุดโตระบัด
เรียงกันเปนลําดับอยางที่แลวมา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็เสด็จออกทอดพระเนตรพรอม
ดวยเจานายและเจาจอม  ในเวลานั้นเจาจอม (จีตหรือจีบ)9 ที่เปนบุตรทานหลวงราชเศรษฐี (เถื่อน) 
เจาของกระฎีบนไดตามเสด็จออกมาดวย  แลวทั้งสองกระฎีก็เดินกระบวนแหปนหยา โตระบัดเรียง
กันเปนลําดับ ฝายทานผูที่อานมาระเซ่ียแหก็อานรวมกันเหมือนปที่แลวมา คือ ทานคูที่เคยอานเดิม
นั้นเอ็ง  คร้ันแหแหนเสร็จแลวก็ชักเปนมาตํ่าเขาดวยกันทั้งสองพวก แตคราวนี้มีแผลงหนอยหนึ่ง 
ใน วามาตํ่าคนละที ถึงคราวกระฎีบนมาตํ่าก็เอาแฉงหลาย ๆ คูตีกระนาบใหญเพื่อใหหนุนเสียงมา 
                                                 

8พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), ตนฉบับบันทึกลายมือ, ความทรงจําของทานพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน), 
44-45. 

9เจาจอม (จีตหรือจีบ) : ใครเปนใคร บันทึกโดย พ. อหะหมัดจุฬา กลาวไววา  หญิงชื่อทาน(จีบ ฤา จิบ) 
บุตรทานพระยาวรเทศภักดี (เถ่ือน) มาดาชื่อ ทาน (นก)  ทาน(จีบ ฤา จิบ) ไดเปนเจาจอมในพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 พระพุทธเลิศหลานภาลัย 
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ตํ่า  ถึงทีคราวกระฎีลางมาตํ่า ก็เอาแฉงหลาย ๆ คูตีกระนาบบางเหมือนกันเพื่อใหหนุนเสียงมาตํ่า   
เปนการเอาชะนะคะคานกัน เสียงคนกลัววาจะไมเพียงพอ ซ้ําเอาแฉงเขาชวยดวย แลวใน ระหวาง
นี้ก็มีลุยเพลิงถวาย แตไดความวาการที่ลุยเพลิงนั้นรวมกัน  วิธีทําเพลิงดังนี้ คือวาเม่ือเพลิงจวนจะ
โซรมก็เข่ียฟนที่ยังติดเพลิงออกมาขางนาที่นั่ง และกันที่โซรมเปนถานแลวไวขางใน แลวก็ลุย เพื่อ
จะใหทอดพระเนตรเห็นวาความกลาหาญลุยเพลิงทั้งลุก ๆ คร้ันเสร็จแลวก็เสด็จข้ึนเปนหมดการ 
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ภาคผนวก ฃ 
หมายรับสั่ง 

เรื่อง ใหจายเรือศีรษะมีดโกนแหตําปตุ10 
จ.ศ. 1178 ปชวด อัฐศก (พ.ศ. 2360) 

_____________________ 
 

ดวยพระยาพิพัฒนโกษา รับพระราชโองการใสเกลา ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ส่ังวา 
ใหยกตําปุตทั้ง 5 ตําปุต แบกลงเรือศีรษะมีดโกนขามมาข้ึน ณ ประตูทาพระ แหไปเลนหนาพระที่
นั่งสุธาศวรรย ณ วันข้ึน 10 คํ่าเดือน 1 ปชวด อัฏฐศก เพลาบาย 

นั้นให 3 พระคลังจายเรือศีรษะมีดโกนใหแก 8 ตํารวจ 8 ลํา ใสตําปุต ใหเรงจายใหแต ณ 
วันข้ึน 9 คํ่า เดือน 1 ตามรับส่ัง 
 
(คัดจากหมายรับส่ัง รัชกาลที่ 2 จ.ศ. 1178 เลมเลขที่ 9 สมุดไทยดํา) 
ตําปุ คือพิธีกรรมของแขกเจาเซ็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
10คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวติัศาสตร สํานักนายกรัฐมนตรี,

ประชุมหมายรับส่ัง ภาคที ่3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลานภาลัย
(กรุงเทพฯ, 2528), 93. 
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ภาคผนวก ค 
หมายรับสั่ง 

เร่ือง  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ และกรมพระราชวังบวร ฯ  
เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรการแหตําปุต และแขกเจาเซน็เลนลุยไฟถวาย 

จ.ศ. 1178 ปชวด อัฐศก11 
__________________ 

 
 ดวยพระยาพพิัฒนโกษา รับพระราชโองการใสเกลา ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ส่ังวา 
แขกจะไดเลนเจาเซ็น  แหตําปุต ลุยไฟตามภาษาอยางทกุป 
 บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ส่ังให พระจุฬา  นนทเกษ  โกชาอิศหาก  ขางวัดแจง (วัด
อรุณ) เอาตําปุตลงเรือศีรษะมึดโกนขนานกนัขามมาข้ึนทาพระ ณ วนั 6 ข้ึน 10 คํ่า เดือน 1 ปชวด  
อัฏฐศก เพลาบาย 4 โมง  พรอมกันทัง้ 5 ตําปุต คร้ันเพลาคํ่าจะไดแหตําปุตไปตามถนนเล้ียวลงไป 
หนาจักวรรด์ิ  คร้ันถงึหนาพระทีน่ั่งสุธาศวรรยแลว  หยุดยกตําปุตข้ึนต้ังบนรานแลวจะไดเสด็จ ฯ 
ออกทอดพระเนตร ณ พระที่นัง่สุธาศวรรย  แขกจะไดเลนเจาเซ็นลุยไฟถวาย ประมาณยามหนึง่ 
คร้ันเสด็จ ฯ เขาในพระราชวังแลว จะไดแหตําปุตข้ึนไปเลนเจาเซ็นลุยไฟ ถวายกรมพระราชวังบวร 
ฯ หนาพระทีน่ัง่สุธาศวรรย (พุทธาสวรรย)  คร้ันกรมพระราชวงัเสด็จ ฯ กลับเขาในพระราชวงัแลว 
จะไดแหตําปุตกลับมาลงเรือขนาน ณ ประตูทาขามไปสงทีก่ะดีแขก ในเพลากลางคืน ณ วัน 6 ข้ึน 
10 คํ่า เดือน 1 นัน้ ใหพระยาอภัยรณฤทธิ์  พระยาอนชุิตราชา 8 ตํารวจรับเลขตอพันพุฒ พนัเทพ
ราช ผูกเรือศีรษะมีดโกน 8 ลําขนานกัน คนลงเรือนั้น 165 คน  ใหไปรับตําปุตใหญ 2 กลาง 2 เขา 1 
รวม 5 ตําปุต ตอพระจุฬา  หลวงนนทเกษ  หลวงโกชาอิศหาดขามมา ณ ประตูทาพระ ณ วนั ๖ ข้ึน 
10 คํ่า เดือน 1 เพลาบาย  แลวใหทาํรานรับตําปุต ณ ประตูทาพระ (และ) ณ พระทีน่ั่งสุทธาศวรรย
ทั้ง 2 แหง แลวใหจัดแจงซอมแซมพลับพลาใหพรอม  แลวใหทาํโคมลูกฟก 100 ใบ เบิกกระดาษ
ตอชาวพระคลงัในซายใหพอปดโคม  แลวสงใหพระจุฬา  หลวงนนทเกษ  หลวงโกชาอิศหาด แต ณ 
วัน 6 ข้ึน 10 คํ่า เดือน 1  แลวใหจัดแจงคนหามตําปุต แหแลวไปสงดวย 
 อนึ่ง ใหพระจุฬา  หลวงนนทเกษ  หลวงโกชาอิศหาด  จัดแจงตําปุตสงให 8 ตํารวจยกลง
เรือขามมาประตูทาพระ  แลวบอกอยางใหกรมพระนครบาลขุดรางสําหรับใสถานลุยเพลิง แลวให
ฟนเทียนหนักเลมละ 1 บาท สําหรับใสตามโคมลูกฟก และโคมนัน้ใหรับตอ 8 ตํารวจ 100 ใบมา
ตาม 3 ผลัด เปนเทยีน 300 เลม  ใหรับเอาฟนแสมตอชาวพระคลังราชการมาใสราง  เอาไฟติดเปน

                                                 
11เร่ืองเดียวกัน, 94. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

258 

ถานใหพอ  แลใหรับไตคบตอชาวพระคลังราชการสําหรับแหตําปุต 300 ใบ  ใหเรงมาจัดแจงการ
แหตําปุต ณ ทาพระข้ึนมาหนาพระทีน่ั่งสุธาศวรรยใหพรอม แต ณ วนั 6 ข้ึน 10 คํ่า เดือน 1 
 อนึ่ง  ใหพันพฒุ  พันเทพราช  พระสัสดีซาย  พระสัสดีขวา  จายเลกใหพระยาอภัยรณฤทธ์ิ  
พระยาอนุชิตราชา 8 ตํารวจ  ผูกเรือขนาน 8 ลํา หามตําปุตใหญ 2 กลาง 2 เขา 1 (รวม) 5 ตําปุต 
คน 165 คน เรงจายใหแต ณ วนั 5 ข้ึน 9 คํ่า เดือน 1 เพลาเชา  แลวใหเกณฑคนไปรับโคมลูกฟก  
ราวเทยีน  ไตคบ  ตอพระจฬุา  หลวงนนทเกษ  หลวงโกชาอิศหาด ณ ประตูทาพระ แหตําปุตจะ
เปนคนมากนอยเทาใด อยางปกนุ  สัปตศก แลวใหมหาดไทย กลาโหม เกณฑจุกชองลอมวงให
พรอมทุกหมูทกุกรม  อยาใหขาดสิ่งหนึ่งใดได 
 อนึ่ง ใหกรมทาปาวรองแตบรรดาแขกสุหนี ่  แขกโตะ  แขกสุเหรา ใหมาชวยแหตําปุตแต 
เพลา 2 โมง ใหพรอมกนั ณ ประตูทาพระใหทนักาํหนด 
 อนึ่ง ใหพระราชอากร  จายฟน จายไต ใหพระจุฬา  นนทเกษ  โกชาอิศหาก (เอา) ฟนแสม
ไปสง ณ พระที่นัง่สุธาศวรรย จะไดเผาเอาถานลุยเพลิง ไตคบให ณ ประตูทาพระ 300 ใบ จะเปน
ฟนมากนอยเทาใด ใหถามพระจุฬา  นนทเกษ  โกชาอิศหาด  แลวใหเอาเส่ือลวดไปปูพลับพลา แล
ที่ขุนนางเฝาใหพอ แลวใหเอาไตคบมาสง ณ ทมิดาบชาววงั ๆ จะไดสงใหทานขางใน  สําหรับตาม
ทางเสด็จ 50 ใบ  ใหเรงเอาไตมาสงแต ณ วัน 5 ข้ึน 9 คํ่า เดือน 1 เพลาบาย 2 โมง 
 อนึ่ง ใหกรมพระนครบาลไปขุดรางสําหรับเจาเซน็ จะไดลุยไฟหนาพระทีน่ั่งสุธาศวรรย ๒ 
ราง  กวางยาวเทาใดถาม พระจุฬา  นนทเกษ  โกชาอิศหาด  จะบอกอยางใหขุด ใหเรงไปขุดแต ณ 
วัน 5 คํ่า ข้ึน 9 คํ่า เดือน 1 
 อนึ่ง ใหสนมพลเรือนเอามาน  พรม  เส่ือ  ไปที่ขางใน ณ พระที่นัง่สุธาศวรรยใหพรอม 
 อนึ่ง ใหชาวพระคลังในซาย จายกระดาษให 8 ตํารวจใหพอปดโคมลูกฟก 100 ใน แลวให
เอามูล่ีไปกัน้พลับพลาใหพอ  อยาใหขาดได 
 อนึ่ง ใหหมื่นราชพิจิตร  หมืน่จิตภักด์ิ  ไปแตงที่รับเสด็จ ฯ ใหพรอม  อยาใหขาดได 
 อนึ่ง ใหชาวแสงสรรพยุทธ เอาอินทธนไูปติดพลับพลาพระที่นัง่สุธาศวรรยตามอยางทุก
คร้ัง แลใหเจาพนกังานทั้งนี ้  จัดแจงใหพรอมอยางปกนุ  สัปตศก  อยาใหขาดแตส่ิงใดสิ่งหนึง่ได
เปนอันขาดทีเดียว  ตามรับส่ัง 
     เวร นายฤทธิ์  เวร  นายแกวน 

(คัดจากหมายรับส่ัง รัชกาลที่ 2 เลมเลขที ่9 จ.ศ. 1178  สมุดไทยดํา) 
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ภาคผนวก ฅ 
จดหมายเหตุบันทึกพระยาจุฬาราชมนตรี (สัน)12 

 
ณะ วันอาทิตยที่ ๑ โมฮัรดรหร่ัม ซะนะฮเฮ็ดยะรีย ๑๓๒๖ ชะฮาดัต ๑๒๖๕ ตรงกับวัน ๑ 

๓ฯ ๓ คํ่า ปวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๒๗๐ พ.ศ. ๒๔๕๑ ค.ศ. ๑๙๐๘-๙ ร.ศ. ๑๒๗ (อธิกวาร) 
วัน ๒  ๑๑ฯ ๓ คํ่า กะต่ัล กลางคืน พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕ พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิรทอดพระเนตรพิธีโมฮัรดรหร่ัม (ที่กระดียบนเปนคร้ังสุดทายของ
รัชกาลที่ ๕ แตคร้ังนี้) 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 เจาจอมมารดาเล่ือน ๑ เจาจอมเอี่ยม ๑ เจาจอมเอิบ ๑ เจาจอมเอ้ือน ๑ เจา
จอมแส ๑ เจาจอมเร่ียม ๑ 

ฝายนา คือ- กรมหลวงประจักษ ๑ กรมขุนสรรพสารท ๑ กรมหลวงดํารง ๑ เจาฟากรม
หลวงนริศรา ๑ ทูลกระหมอมอัษฎางค ๑ พระองคเจาอุรุพงศ ๑  หมอมเจาหลานเธออีก ๓ องค 

ขาราชการคือ- เจาพระยายมราช ๑ เจาพระยาสุระวงศ ๑ พระยาบําเรอภักด์ิ 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 ทอดพระเนตรต้ังแตเวลา ๔ ทุม (๒๒ 
นาฬิกา) ไปจบ ๓ ยาม (๓ นาฬิกา) เศษ เลิก  เสด็จกลับ 

 
 
 

 

                                                 
12พ. อหะหมัดจฬุา, ตนฉบับลายมือคัดลอกจดหมายเหตุบันทกึพระยาจุฬาราชมนตรี 

(สัน), ใครเปนใคร, กรกฎาคม 2474, 237. 
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ภาคผนวก ฆ 
ปฏิทินวันสําคัญทางศาสนาอิสลามของชุมชน “แขกเจาเซ็น”13 

เปรียบเทยีบระหวางปฏิทินทางสุริยคติและจันทรคติ 
ป ฮ.ศ. 1428-1430 (พ.ศ. 2550-2551) 

 
วันเสารที ่ 13 ตุลาคม 2550 วันตรุษอิด้ิลฟตริ (1 เชาวาล) 
วันอังคารที ่ 16 ตุลาคม 2550 วันซยิารัต 15 วัน อิมามอะลี (อ.) 
วันพุธที ่  31 ตุลาคม 2550 วันซยิารัต 30 วัน อิมามอะลี (อ.) 
วันจนัทรที ่  5 พฤศจิกายน 2550 คํ่าวันชะฮาดัต อิมามญะอฟร ศอดิก (อ.) 
วันเสารที ่ 10 พฤศจิกายน 2550 วันซยิารัต 40 วัน (อัรบะอีน) อิมามอะลี (อ.) 
วันพุธที่   21 พฤศจิกายน 2550 คํ่าวันประสูติอิมามอะลี ริฎอ (อ.) 
วันจนัทรที ่ 10 ธันวาคม 2550 คํ่าวันชะฮาดัตอิมามมุฮัมมดัตะกีย (อ.) 
วันจนัทรที่  17 ธันวาคม 2550 คํ่าวันชะฮาดัตอิมามมุฮัมมดับาก้ิร (อ.) 
วันศุกรที่  21 ธันวาคม 2550 วันอีด้ิลอัฏฮา (อ้ีดกุรบาน) 
วันอังคารที ่ 25 ธันวาคม 2550 คํ่าวันประสูติอิมามอะลียุนนะกยี (อ.) 
วันเสารที ่ 29 ธันวาคม 2550 วันอีด้ิลเฆาะดัรคุม  

(วันแตงต้ังอิมามอะลี (อ.) เปนอิมามะห) 
วันศุกรที่  4 มกราคม 2551 วันมุบาฮิละห 
วันเสารที ่ 5 มกราคม 2551  วันข้ึนเพดานดํา-เพดานแดง 
วันพุธที่    9 มกราคม 2551 คํ่าวันที่ 1 มุฮัรรอม ป ฮ.ศ.1429 
วันอังคารที ่ 15 มกราคม 2551 คํ่าวันที่ 7 มุฮัรรอม 
วันเสารที ่ 19 มกราคม 2551 วันชะฮาดัตอิมามฮุเซน (อ.) วนัอาชูรอ 
วันอาทิตยที่  20 มกราคม 2551 วันซยิารัต อิมามฮุเซน (อ.) 
วันจนัทรที่  21 มกราคม 2551 วันซยิารัต 3 วนั อิมามฮุเซน (อ.) 
วันศุกรที่  25 มกราคม 2551 วันซยิารัต 7 วนั อิมามฮุเซน (อ.) 
วันจนัทรที่   2 กุมภาพนัธ 2551 วันซยิารัต 15 วัน อิมามฮุเซน (อ.)  

                                                 
13มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม, วนัสําคัญทางศาสนาอิสลาม ป ฮ.ศ. 1428-1430 (พ.ศ. 2550-

2551), 13 ตุลาคม 2550. 
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และคํ่าวันชะฮาดัตอิมามอะลี ซัยนุลอาบิดีน (อ.) 
วันพฤหัสบดีที ่ 14 กุมภาพนัธ 2551 คํ่าวันประสูติอิมามมูซากาซิม (อ.) 
วันอาทิตยที่   17 กุมภาพันธ 2551 วันซยิารัต 30 วัน อิมามฮุเซน (อ.) 
วันพุธที่   17 กุมภาพนัธ 2551 วันซยิารัต 40 วัน อิมามฮุเซน (อ.) 
วันพุธที่    5 มนีาคม 2551  พุธสุดทายของเดือนเศาะฟร (อาบน้าํอาคิรี) 
วันพฤหัสบดีที ่  6 มนีาคม 2551  คํ่าวันวะฟาตทานนบีมุฮัมมดั (ศ.) ปที ่ฮ.ศ.๑๑  

และคํ่าวันชะฮาดัตอิมามฮะซัน มจุญะตะบา (อ.) 
วันศุกรที่  7 มีนาคม 2551  คํ่าวันชะฮาดัตอิมามอะลี ริฎอ (อ.) 
วันเสารที ่ 15 มีนาคม 2551 คํ่าวันชะฮาดัตอิมามฮะซนั อัสกะรีย (อ.) 
วันอังคารที ่ 25 มีนาคม 2551   คํ่าวันประสูติทานนบีมุฮัมมดั (ศ.)  

และคํ่าวันประสูติอิมาม ญะอฟร ศอดิก (อ.) 
วันจนัทรที่  14เมษายน 2551 คํ่าวันประสูติอิมามฮะซนั อัสกะรีย (อ.) 
วันศุกรที่   6 มิถนุายน 2551 คํ่าวันวะฟาตทานหญิงฟาฏิมะห (อ.) 
วันจนัทรที่  23 มิถุนายน 2551 คํ่าวันประสูติทานหญิงฟาฏิมะห (อ.) 
วันพฤหัสบดีที ่  3 กรกฎาคม 2551 คํ่าวันประสูติอิมามมุฮมัมัด บากิ้ร (อ.) 
วันเสารที ่  5 กรกฎาคม 2551 คํ่าวันชะฮาดัตอิมามอะลียนุนะกีย (อ.) 
วันเสารที ่ 12 กรกฎาคม 2551 คํ่าวันประสูติอิมามมุฮมัมัด ตะกีย (อ.) 
วันอังคารที ่ 15 กรกฎาคม 2551 คํ่าวันประสูติอิมามอะลี (อ.) 
วันอาทิตยที่  27 กรกฎาคม 2551 คํ่าวันชะฮาดัตอิมามมูซา กาซิม (อ.) 
วันอังคารที ่ 29 กรกฎาคม 2551 คํ่าวันมับอัษ(วันแตงต้ังทานนบีมุฮัมมัด (ศ.))  

เปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ (ซบ.) ตอประชาชาติ 
วันจนัทรที่   4 สิงหาคม 2551 คํ่าวันประสูติอิมามฮุเซน (อ.) 
วันอังคารที ่  5 สิงหาคม 2551 คํ่าวันประสูติหัซรัตอับบาส อิบนิอะลี (อ.) 
วันพุธที่    6 สิงหาคม 2551 คํ่าวันประสูติอิมามอะลี ซัยนุลอาบิดีน (อ.) 
วันอังคารที ่ 12 สิงหาคม 2551 คํ่าวันประสูติหัซรัตอะลียุลอักบ้ัรอิบนิฮุเซน (อ.) 
วันเสารที ่ 16 สิงหาคม 2551 คํ่านิศฟุชะอบาน คํ่าวนัประสูติอิมามมุฮัมมัดมะหดี (อ.) 
วันจนัทรที่  1 กันยายน 2551 วันที่ 1 รอมฎอน ฮ.ศ. 1429 
วันอาทิตยที่  14 กันยายน 2551 คํ่านิศฟุรอมฎอน  ประสูติอิมามฮะซัน มุจญะตะบา (อ.) 
วันพฤหัสบดีที ่ 18 กันยายน 2551 คํ่าลัยละตุลกอ็ดริ (คํ่าวันที่ 19 รอมฎอน)  
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ตรงกับคํ่าที่อิมามอะลี (อ.) ถูกทาํเฎาะเราะบัต (ฟน) 
วันจนัทรที ่ 22 กันยายน 2551 คํ่าลัยละตุลกอ็ดริ (คํ่าวันที่ 21 รอมฎอน)  

ตรงกับคํ่าวนัชะฮาดัตอิมามอะลี (อ.) 
วันจนัทรที่  22 กันยายน 2551 คํ่าลัยละตุลกอ็ดริ (คํ่าวันที่ 23 รอมฎอน)  

และซิยารัต 3 วัน อิมามอะลี (อ.) 
วันศุกรที่  26 กันยายน 2551 วันซยิารัต 7 วนั อิมามอะลี (อ.) 
วันพุธที่    1 ตุลาคม 2551  วันตรุษอีด้ิลฟตรี (1 เชาวาล) 
วันเสารที ่  4 ตุลาคม 2551  วันซยิารัต 15วัน อิมามอะลี (อ.) 
วันอาทิตยที่  19 ตุลาคม 2551 วันซยิารัต 30วัน อิมามอะลี (อ.) 
วันศุกรที่  24 ตุลาคม 2551 คํ่าวันชะฮาดัต อิมามญะอฟรศอดิก (อ.) 
วันพุธที ่  29 ตุลาคม 2551 วันซยิารัต 40 วัน (อัรบะอีน) อิมามอะลี (อ.) 
วันอาทิตยที ่   9 พฤศจิกายน 2551 คํ่าวันประสูติ อิมามอะลี ริฎอ (อ.) 
วันศุกรที่  28 พฤศจิกายน 2551 คํ่าวันชะฮาดัต อิมามมฮุัมมัด ตะกีย (อ.) 
วันศุกรที่   5 ธนัวาคม 2551 คํ่าวันชะฮาดัต อิมามมฮุัมมัดบาก้ิร (อ.) 
วันอังคารที ่  9 ธนัวาคม 2551 วันอีด้ิลอัฎฮา (อ้ีดกุรบาน) 
วันเสารที ่ 13 ธันวาคม 2551 คํ่าวันประสูติอิมามอะลี ยนุนะกยี (อ.) 
วันพุธที ่  17 ธันวาคม 2551 วันอีด้ิลเฆาะดีรคุม 

(วันแตงต้ังอิมามอะลี (อ.) เปนอิมามะห 
วันอังคารที ่ 23 ธันวาคม 2551 วันมุบาฮิละห 
วันพุธที่   24 ธันวาคม 2551 วันข้ึนเพดานดํา-เพดานแดง 
วันอาทิตยที่  28 ธันวาคม 2551 คํ่าวันที่ 1 มุฮัรรอม ป ฮ.ศ.1430 
 
หมายเหตุ : วนัสําคัญทางศาสนานี้อาจคลาดเคล่ือนไดหนึง่วนั เพราะตามหลักการศาสนาถือดวง
จันทรเปนเกณฑ 
มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 
13 ตุลาคม 2550 
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ภาคผนวก ง 
มหากาพย แหง กัรบะลาอฺ 

 
บรรจบครบขวบเขา  มุฮัรรอม 

ผันเปลี่ยนเวยีนยนิยอม   อยูเหยา 
ชําระจิตคิดตรอม   ตรมอก ดูแล 
รํ่าทุกคืนคํ่าเชา    ชอกช้ํากาํศรวล 

ครวญคํ่าทุกขวบเขา  อสงไขย 
เพราะเหตุการณคร้ังใด   รํ่าไห 
บาดแผลแหงชีพใคร   สุดลึก 
เภสัชบําบัดบอได   เฉกใช ชลนัยน 

กัรบาลาเลิศลํ้า   คําไข 
โลหิตอิมามไหล    หลั่งหลา 
ซึมซึกเซนซาบใน    นรชาต ิ
บาดลึกวิญญาณเขา   ไปส้ินถวิลถวาย 

หวนหาประวติัไว   ทุกสมยั 
ซึ้งซับซึมหฤทยั    หอนส้ิน 
ทานประดุจดวงใจ   ประชาชาติ 
มะต่ัมย่ําอกด้ิน    ล่ันพืน้โลกแสลง 

กรรแสงแฝงโศกซ้ึง  สรวงสวรรค 
ชลเนตรนองทวมบรร   พตพืน้ 
กี่ปกี่เดือนวัน    วนเทวษ 
น้ําเพชรพรายตาช้ืน   ชั่วฟา ดินสลาย 

ชุบชีพชีอะฮโอ   อกเอย 
วันอะชูรอเปดเผย   แผกวาง 
ต่ืนเถิดต่ืนอยาเฉย   เชือนอยู ใยนา 
ทุกแผนดินอาจอาง    เปรียบไดกัรบาลา 
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ภาคผนวก จ 
ภุชงคปยาตรฉันท14 

 
อนุสาวรียนี ้   เพื่อเปนที่ระฤกถึง 

     ใหมั่นใน  ฤทยัตรึง   มนัศนอมแดพระองค 
พระอ่ิมามองคฮุเซ็น  อาลัยอิสลามทรง 

เสด็จดับพระชพีปลง   ขณะยุทธสงคราม 
พระองคทานเปนนัดดา  พระศาสดาอิสลาม 

มุฮัมหมัดผูเรืองนาม   พระเดชฟุงจรุงไกล 
ถึงเหตุการณจะนานมา  อนุสาวรียไซร 

เปนเคร่ืองเตือนหทัยไว   ระฤกถงึพระองคทาน 
พระอิมามฮเุซน็องค  พระชีพปลงก็เพราะมาร 

สัตรูรายมุงประหาร   ดวยหวังเพื่อทาํลายวงศ 
ดวยเดชะอัลละฮฺเจา  ผูปกเกลาอันสูงสง 

มิหมดสิน้ตระกูลวงศ   ดํารงสาสนตลอดมา 
ขอพระองคเสวยสุข  นิราศทกุขในสรกา 

ดวยเดชะพระอัลลาฮ   ผูเปนเจาของเราเอย 
 

กาเซ็ม  สิกามดาร 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
14 ทองหยิบ  ยวงมณี, คูมีอและระเบียบแบบฝกอิสลามนิกายชีอะห พ.ศ. 2481, : โรงพมิพ

ดํารงธรรม, 2481, ปกหลัง. 
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ภาคผนวก ฉ 
มุฮัรรอม 

 
ดลเดือนมุฮัรรอม   นอมดวงใจโหยหาอาวรณถวิล 

เลือดไหลหล่ังชโลมผืนธรณิน   พลีชีวนิศาสนคงธํารงมา 
เปนเวลากวาพันปที่ผันผาน   แมนเนิน่นานเทาใดใจหวนหา 
ระลึกถึงโลหิตชุฮะดาอ    กัรบะลาอผืนทรายอันรอนรน 
ผสุธานภากาศอาจกรรแสง   ฟาดับมืดเดือนแดงทัว่แหงหน 
รังสิมันตดับรังสีในบัดดล    ทั่วสกลมืดมนอนธกาล 
คล่ืนสมุทรซัดกระหน่ําย้าํจิตโศก   ประดุจโลกถึงคราวอวสาน 
เมื่อหุเซนถูกบ่ันเศียรปลิดวญิญาณ  เลือดสาดซานไหลรินส้ินชพีวาย 
อนิจจาสุไกนารองเรียกพอ   อยูไหนหนออกลูกแทบสลาย 
มีแตรางไรเศียรนอนเรียงราย   บนผืนทรายอบอาวเผากายา 
เสียงเด็กนอยครวญครํ่ารํ่าอาลัย   พอจากไปดวงจินตถวิลหา 
เลือดหล่ังรินสะเทือนใจอันบิยาอ   มุสตอฟาสะอ้ืนไหใจระทม 
สะเทือนจิตเม่ือคิดถึงซะฮรอ   มองดูคอถูกเชือดเฉือนอยางข่ีนขม 
โอหุเซนอกซะฮรอแสนระทม   แมตรอมตรมลูกแดด้ินส้ินวญิญาณ 
บนผืนทรายลมหายใจเหือดหายส้ิน  เลือดไหลรินลวงลับดับสังขาร 
กัรบะลาอแสนอาลัยหุซัยนา   รางไรผาหมเนือ้เมื่อส้ินใจ 
เศราโศกาอาดูรพูนเทวษ    ชลเนตรเจ่ิงพกัตราหนานองไหล 
เมื่อหวนคิดครวญหาสุดอาลัย   หาทุกขใดเปรียบไดในโลกา 
พิลาปพรํ่ารํ่าไหไมส้ินโศก    วิปโยคที่อุบัติสุดพรรณนา 
หล่ังเลือดอาบผืนทรายนยันะวา   ชุบชีวาศาสนาอันไพบูลย 
กาลเวลาแมผันผานไมผานพน   ทั่วสกลยังหอมกล่ินไมส้ินสูญ 
เลือดชะหีดหอมฟุงทวีคูณ   คงเพิ่มพนูประดับไวในปฐพ ี

 
คีตกานต  
11 มิถุนายน พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ช 
นิราศยี่สาร15 

 
ทายวัดหงษพวกวงษชะวาอยู เปนหมู ๆ ตางชาต์ิสาศนา 

ต้ังบานเรือนแออัดสรางวัดวา  มีศาลาเรียกสุเหราเขากระฎี 
กระฎีแขกแปลกหนอกอเปนโบถ  ดูสูงโสดปนสลักตามศักศรี 
ถือเจาเซน็เปนประธารนานเต็มท ี  ในกระฎีมีรูปมอืถือเจาเซน็ 
เอาทองคําทํารูปมือบูชา   ตามสัทธาลัดทธิตรีเหน 
บางเอาเงนิทํามือถือเจาเซ็น  เวลาเอย็นแหโหเปนโกลา 
ทํารูปโลงระยางโยงยอยระยับ    สาระบับหลายศรีดีหนักหนา 
ดูแพรวพรายลายทองละอองตา  ประดับประดาลวนดอกไมวไิลยจริง 
เรียกตุมบุดสมมุตพวกอิศลาม  ก็แหหามมากมายทั้งชายหญิง 
มีรังไกใสมือเจาเซ็นพิง   ประหลาดจริงชางคิดประดิษฐประดอย 
พวกผูชายขวัน้ศีศะจนหวะแหวง  เลือดออกแดงหยดเหยาะเผาะผอย ๆ  
ตางเดินเตนเปนทาํนองรองตะบอย โลหิตยอยตบอกรองฮกเซ็น 
เมื่อเตนมาวาตายลงคราวนัน้  ข้ึนสวรรคแนจติรเขาคิดเหน 
นึก ๆ ดูผูถือนีคื้อเวร   คร้ันคํ่าเตนลุยเพลิงถะเกิงแดง 
มีพวกเด็กเรียกวาบายีน่ ู   เปนหมู ๆ แตงเต็มดูเขมแขง 
ผูกลูกพรวนครวญดังกร่ิงกรางแรง  ลวนทาแปงตลอดหัวทัว่ถงึตีน 
ก็ลุยไฟไดทุกคนจนถวนตัว  ดูนากลัวอํามหิดจิตรมหนิ 
คร้ันเสร็จการลุยไฟในราติน  หาของกินเล้ียงกนัชางสรรทาํ 
เขาบูหร่ีลูต่ีมาศมาน   ทั้งคาวหวานช่ืนชูเปนคูขํา 
ลางกถ็ือเขาบวชสวดลํา ๆ   บวนแตน้าํลายปริดไมติดคอ 
รัญจวนจิตรคิดสลดรันทอแท  ถึงลูกแลมิง่มศิสนิทหนอ 
ถามาพรอมกจ็ะนัง่ฟงอือออ  นาหัวรอเร่ืองเลาถึงเจาเซน็ 
อันพวกแขกตีอกดูหมกมุน  คิดถึงหุนขวัญใจไมแลเหน 
แทบจะตีอกบางอยางเจาเซน็  เพราะที่เวนหางสมรมานอนเรือ 

                                                 
15ก.ศ.ร. กหุลาบ [นามแฝง], นิราศยี่สาร, ศูนยมานษุยวิทยาสิรินธร, 2543, 39-41. 
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เรือแจวก็ไมหยุดทั้งบุตรกับฉัน  แสนกระศัลยก็ไมอยุดนี้สุดเหลือ 
เหลือจะกลับเหลือจะไกลอาไลยเจือ อาไลยจรนอนในเรือเหลือระทม 
ระทมทับกลับประทังยั้งรันทด  ทดระทวยดวยไมปลดสวาสด์ิถม 
โอจําไกลใจตรึงจ่ึงมากรม   เพราะนิยมไปไหวพระปะติมา 

  โบถเจาเซ็นพวกทีเ่ตนตบตีอก อยูริมตีนตะพานหกฝงเหนือหนา 
ตะพานหกใหญทยาดประหลาดตา แตเกิดมาไมเคยมีเชนนี้เลย... 
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ภาคผนวก ซ 
คําศัพทในพธิีเจาเซ็น 

 
กุเรช  ชื่อเผาชนชาวอาหรับกลุมเดียวกับทานศาสดามุฮัมหมัด 
กะหนาต หรือ กิหนาด ภาษาเปอรเซียหมายถึง ดานขาง  แผงกะหนาต หมายถึง

ดานขางของสถานฝงศพอิหมามฮูเซน เปนการจําลองคลายสถานที่จริงเพื่อใชเปนฉากสําคัญของ
การเลาเร่ืองแตละคํ่าคืนในเดือนมุฮัรรอม  

กะเฮโรโร รูปแบบของบทโศลกภาษาเปอรเซียที่ใชขับพิลาปรําพันดวยน้ําเสียง 
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 ต้ังอยูในประเทศอิรัค 

กะมะซาดัน หรือกะมะมะต่ํา (อาหรับ-เปอรเซีย) พฤติกรรมการกระทําทารุณกรรมบน
ศีรษะตนเองในพิธเีจาเซ็น (อาชูรอ) เชน การควั่นหวั หรือการกรีดศีรษะ เพื่อรับรูความรูสึกเจ็บปวด
ของผูกระทาํ เปนอารมณหนึง่ของผูที่อยูในพิธีนี ้  

คัยมา หรือคัยมะ  (อาหรับ-เปอรเซีย) หมายถึงกระโจมพักกองคาราวานฝายอิหมามฮุ
เซนที่ถูกปดลอม 

เครื่องแหในพิธีเจาเซ็น สวนประกอบของการจัดร้ิวขบวนในพิธีกรรม 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) หมายถึงสถานภาพของผูทีพ่ลีชพีในวิถทีางของพระผูเปนเจาใน
ศาสนาอิสลาม, ชุฮะดาเปนคําพหพูจน 

ชะดัต  บางทีเรียกวา ชั้นชะดัต : ภาษาอาหรับ หมายถึงสถานที่ ๆ ที่สังหาร 

ชับกะรีบาน คํากรอนในภาษาเปอรเซีย จากคําวา ชามกะรีบอน  หมายถงึ ชวงเวลา
พลบคํ่าอันลําเค็ญ ที่ริวาหยตัเกี่ยวกับเหตุการณตอเนื่องจากวนัที่อิหมามฮุเซนถูกสังหารแลว   

 ซลฟะกาต มาจากคําวา  ซุลฟกอรด  ซึง่เปนชื่อของดาบประจําตัวของอิหมามฮุเซน 
ซึ่งไดรับสืบตอลงมาจากทานศาสดาท่ีมอบใหแกทานอะลี  และอิหมามอะลีมอบใหกับอิหมาม
ฮะซัน  และอิหมามฮะซนั กไ็ดมอบดาบนีใ้หแกอิหมามฮุเซน  ซุลฟกอรด จึงเปนสัญลักษณของ
อาวุธที่อิหมามฮุเซนใชเพื่อพิทกัษรักษาอิสลาม 

ซุลฮิจญ เดือนสุดทายของปฏิทินอิสลาม ซึ่งมุสลิมจะมารวมกันประกอบพิธีฮัจญ
ที่เมืองมักกะฮ  

ซะฟนซะฝา พวกสติไมสมประกอบ 

ด่ีน   แนวทางของศาสนา เชน ด่ีนอิสลาม คือ แนวทางของศาสนาอิสลาม   
ดนฝา  เคร่ืองประดับศีรษะที่ทาํจากปอยผมโดยใชเสนผมของเด็กผูหญิงนํามา

ประดับบริเวณจอนผมในการแตงกายของ “บายีห่นู” ใหดูคลายกบัคนเสียจริตที่ปลอยผมรกรุกรัง 
ดนยะหนา  หรือซุลญานะ ชื่อมาประจําของอิหมามฮุเซน ที่ใชทัง้เดินทางและในยาม

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 เปนเคร่ืองหมาย หรือสัญลักษณ 
บายี่หนู  กรอนเสียงมาจากคําวา มัจนูญ เปนตัวละครจากวรรณคดีเปอรเซีย เร่ือง 

มัจนูญ-ไลลา ซึ่งมัจนูญ ลุมหลงความงามและรักในสตรีผูหนึง่ชื่อ ไลลา จนกระทัง่เสียสติ ตอนทาย
ของเร่ืองทัง้คูไมไดเคียงคูจนตาย ในพิธีเจาเซ็น นํามจันูญมาเปนสัญลักษณของความรักที่มีตอ
ไลลามากเพียงไร ยังไมเทาความรักที่เรามีตออิหมามฮเุซน  

บั่น    ภาษาอาหรับ หรือเปอรเซีย พองกับคําไทยวา บรรณ หมายถงึ หนังสือ 
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บัยอัต  การใหสัตยาบัน (บัยอะฮ) เปนประเพณีที่พวกอาหรับปฏิบัติมาเกาแก ใน
กรณีที่มีการกระทําในเร่ืองที่สําคัญ เชน เร่ืองผูนําหรือผูปกครอง ผูที่เปนผูปกครองโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูซึ่งเปนที่รูจักกันดีในหมูพวกเขาจะสัมผัสมือเพื่อเปนการใหสัตยาบัน ยอมรับและปฏิบัติตาม
ผูนําคนดังกลาว  

ปนญะตันปาก ผูบริสุทธิ์ทัง้หาหมายถึง ศาสดามุฮัมหมัดและลูกหลานของทาน ไดแก 
ทานอะลี ทานหญิงฟาฏิมะฮ ฮะซนั และฮูเซน ซึง่ทานเหลานี้ลวนมีชีวติรวมยุคสมัยเดียวกนั และ
เปน 5 ทานในจํานวนอิมาม 12 ทาน ที่ชาวชีอะฮใหความเคารพศรัทธา 

ปนหยา  สัญลักษณรูปมือ หนึ่งในเคร่ืองประกอบกระบวนแหของพิธีเจาเซ็นใน
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  หมายถึงเส้ือยาวที่คลุมมาถึงขอ
เทา   

เพดานแดง กางซอนอยูติดกับเพดานดําเหนือตําแหนงที่เรียกวา แทนกะต้ันกา หรือ
ตําแหนงเพื่อการรําลึกถึงอิหมามอะลีที่ถูกลอบสังหารในมัสยิดกูฟะฮขณะกําลังนมาซ  

ฟะรอต  เปนชื่อของลําน้ําสําคัญสายหนึ่งที่ไหลผานเมืองกะฟะฮ ในประเทศอิรัก 
ปจจุบันรูจักกันในนามของ ชัรอาหรับ ที่เกิดจากการรวมตัวของลําน้ําไทกริส และยูเฟรติส ซึ่งกอง
คาราวานของอิหมามฮุเซนถูกปดลอมอยูใกลกับลําน้ํานี้  
ฟาติฮะอ : บทสรรเสริญอิหมามฮุเซน และบรรดาผูพลีชีพในเหตุการณกัรบะลาอีก 72 ชีวิต ซึ่ง
บทฟาติฮะอนี้จะถูกนํามาใชสดุดีในทุก ๆ การเร่ิมและการจบพิธีเจาเซ็นในทุก ๆ วัน 

เมาหลี่  ดอกไมที่รอยเปนสายยาว นิยมเรียกวา สายเมาหล่ี นาจะมาจากคําไทย 
วา มาลี หมายถึงดอกไม 

มะตํ่า  การแสดงออกถึงความเศราโศกเสียใจแบบที่ในสํานวนไทยเรียกวา ตีอก
ชกตัว ที่แสดงออกอยางเปนระเบียบโดยใชฝามือขางขวาฟาดหรือปรบลงบนแผนอกขางซายเปน
สําคัญ 
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มะระเสี่ย หรอื มะระซียัต  รูปแบบการขับบทโศลกเปนทวงทํานองตาง ๆ ในพธิีเจาเซ็น 
โมซีบัต หรือ มุซีบัต  เร่ืองเลาที่กระทบกระเทือนความรูสึก และอารมณของผูฟง เปน

การกระทําของฝายศัตรูที่มีตอวงศวานของทานศาสดา 
มัยดาน  ภาษาเปอรเซีย เรียก มัยดอน หมายถึงสถานที่โลงกวาง หรือจตุรัส ใน

เหตุการณกัรบะลาอ มัยดานหมายถึงทุงโลงหนากระโจมพักที่ฝายศัตรูปดลอมไว 
มะหะหร่ํา หรือ มุฮัรรอม ชื่อเดือนแรกของปฏิทินอิสลาม เปนชวงเวลาของการจัดการ

รําลึกถึงเหตุการณโศกนาฏกรรมในทกุป  
ยะซีด  บุตรชายของมุอาวียะฮ อิบนุ อะบี สุฟยาน ผูที่ถูกคาดหมายใหข้ึนเปนคอ

ลีฟะฮที่ 6   
โรหยา ริวาหยัต หรือ ริวายะฮ หมายถึงการเลาเร่ืองเหตุการณกัรบะลาอของอิหมามฮู

เซน โดยแบงเนื้อหาจากเหตุการณประวัติศาสตรนั้นออกเปนตอน ๆ รวม 12 ตอน เรียกวา โรหยา 
หรือ ริวาหยัต 12 บั่น 

ระบั่น  เคร่ืองหอมในชุมชนแขกเจาเซ็น ที่ปรุงข้ึนมานานแลวใชกันเฉพาะในพิธี
มะหะหรํ่าเทานั้น โดยมีสวนผสมจาก ออยแหง ใบชะลูด จันทนหอม กัลปงหา กํายาน น้ําตาล 
ทรายแดง นําไปผสมกันในกระทะบนไฟออน 

โรงโตระบัต โรงเก็บเสล่ียงสําหรับอัญเชิญสัญลักษณของหีบศพอิหมามฮูเซนจําลอง  
ลาหนัต  ภาษาอาหรับและฟารซี หมายถึง คําสาปแชง 
เสโลห  เคร่ืองกันอาวุธ หรือ โล 
อารัมดาร ธงประจําตัวของอิหมามฮุเซน ลักษณะธงเปนหางแซงแซวสีดําผืนใหญ 

กลางธงประดับอักษรอาหรับออกเสียงวา “ลา” ซึ่งมีความหมายเชิงปฏิเสธเชนเดียวกับคําวา “ไม” 
ในภาษาไทย เปนคําตนของคําปฏิญาณตนในศาสนาอิสลาม วา “ลาอิลาฮะอิลลัลลา  มุฮัมหมัดดุ
รอซูลุลลา” หรือ “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ  มุฮัมหมัดเปนศาสนทูตของพระองค” 

อัลเวดา (เปอรเซีย) หมายถึง การอําลา 
อะหะเรเบท อหะลิลบัยต ในภาษาอาหรับ หมายถึงวงศวานของทานศาสดา 
อะหราบดุนหยา  การถูกลงโทษจากพระผูเปนเจาในโลกมนษุย 
อิมามัต  การสืบทอดตําแหนงความเปนผูนาํศรัทธาชนของศาสนาอิสลามนกิาย

ชีอะห 
อาชูรอ  ลําดับที่สิบในภาษาอาหรับ อันหมายถึง วันที่สิบของเดือนมะหะหรํ่าซึ่ง 

อิหมามฮูเซนถูกสังหารพรอมวงศวานของทาน  
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