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The objectives of this study were to 1) investigate the background and the patterns of the
Muslim communities in Tambon Ko Rai, Ban Pho District, Chachoengsao Province and their
interaction with the neighboring communities, 2) examine the factors influencing their settlement and
land use patterns and 3) predict changes in their settlement and land use patterns. The research
questions were whether the settlement and land use patterns of the Muslim communities in Tambon
Ko Rai were similar to those of other Muslim communities in general, how the residents adapted
themselves to the environment and what the trends towards the settlement and land use patters
would be. The study was conducted by means of 1) survey, 2) analysis of maps surmounted by
other maps, 3) participatory observation, 4) interview and 5) record of field data on sites and the
residents’ daily activities.
It is found that the patterns of settlement and land use in these communities can be
categorized into 2 types: 1) the settlement patters which share the same characteristics with other
Muslim communities and 2) the settlement patterns which differ from those of other Muslim
communities. As for the first type, the houses are located in a cluster since Ko Rai’s topography is
hilly. The mosque is in the center of the community. Winding routes result from the unsystematic
layout of houses and other buildings. The residential zone and the functional zone are clearly
marked. As for the second type, the settlement is stretched along the Phravejburirom Canal. To
acclimatize themselves to the environment, the residents have to commute along the canal and their
houses are adapted to water-based lifestyle. The mosque is situated on the canal bank and in the
central part of the community. Since the residents have to perform their daily religious activities
there, they choose to live near the mosque. Few changes in the settlement are observed. It can be
predicted that the settlement will be more or less of the same patterns. Changes will take place
gradually and steadily. It can be concluded that landscape plays an important role in the settlement
and land use patterns in the case-study communities.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
ประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีผ้ ูคนหลากเชื ้อชาติต่างศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันมา
อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็ นชาวจีน ลาว เขมร ฝรั่ง แขก ฯลฯ ก่อให้ เกิดการตังถิ
้ ่นฐานของกลุ่มคน
เกิดเป็ นชุมชนต่างๆมากมาย แต่ละชุมชนต่างมีอตั ลักษณ์ความเป็ นชุมชนของตัวเอง โดยเฉพาะ
ชุมชนมุสลิม พื ้นที่ในกรุ งเทพฯและชานเมือง ก็มีชุมชนมุสลิมตังถิ
้ ่นฐานรวมตัวกันอาศัยในชุมชน
เฉพาะของตนเอง ซึ่งประกอบด้ วยกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตแบบเดียวกัน ทังในด้
้ านเชื ้อสาย ความเชื่อ
และองค์ประกอบด้ านวัฒนธรรมอื่นๆ โดยมีมสั ยิดเป็ นศูนย์กลางของการประกอบพิธีทางศาสนา
เป็ นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยมุสลิมในชุมชนนัน้ ๆ การอาศัยอยู่ในละแวกบ้ านเดียวกัน มีวีถี
ชีวิตแบบเดียวกัน (สมาน ธีระวัฒน์ ,2530) การดํารงชีวิตของไทยมุสลิมถูกเชื่อมโยงไว้ กบั หลักการ
ทางศาสนาอิสลามไว้ ทงสิ
ั ้ ้น ศาสนาอิสลามไม่เพียงแต่มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตของประชาชนเท่านัน้
กล่าวคือมุสลิมจะต้ องดําเนินชีวิตตามหลักการศาสนาอย่างเคร่ งครัดตามธรรมนูญชีวิตนัน่ คือ พระ
มหาคัมภีร์อลั กรุ อ่าน แต่ยงั มีอิทธิ พลต่อสิ่งแวดล้ อมอันเกี่ยวกับเมืองอีกด้ วย นัน่ คือการประกอบ
กิจกรรมประจําวันที่เกี่ยวพันกับศาสนาของชาวมุสลิมก่อให้ เกิดรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้
ที่ดนิ ที่สอดคล้ องกันกับวิถีชีวิต (Stanlay D. Brumn and Jack F. Williams ,1983) จึงทําให้ ชมุ ชน
มุสลิมมีแบบแผนที่เป็ นเอกลักษณ์ของศาสนา
จากการศึกษารู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน และชุมชนเมืองอิสลามในตะวันออกกลาง
ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นภูมิภาคสําคัญที่มีผ้ นู บั ถือศาสนาอิสลามจํานวนมาก พบว่ารู ปแบบชุมชนเมืองมัก
สะท้ อนอิทธิพลของศาสนา ด้ วยกิจวัตรประจําวันของคนมุสลิมถูกผูกติดกับศาสนาอย่างแยกไม่
ออก รู ปแบบการตัง้ ถิ่ นฐานจึงมีลักษณะที่ คล้ ายคลึงกัน และจากการศึกษางานวิจัยโครงการ
คุณลักษณะของสถาปั ตยกรรมสิ่งแวดล้ อมในเรื อนพื ้นถิ่น กรณีศกึ ษาเปรี ยบเทียบเรื อนพื ้นถิ่นไทย
มุสลิมพื ้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย และเรื อนพื ้นถิ่นไทยมุสลิมในรัฐเปรักและปี นัง
ประเทศมาเลเซีย พบว่ามีลกั ษณะการตังถิ
้ ่นฐานที่คล้ ายคลึงกัน กล่าวคือการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน
มุสลิมส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็ นกลุ่มก้ อน (Clustered Settlement) เนื่องจากมีรากฐานมาจากการ
รวมกลุม่ ของชนชาติเดียวกัน กลุม่ วัฒนธรรมและศาสนาเดียวกัน ซึง่ มีองค์ประกอบของการตังถิ
้ ่น
ฐานของชุมชนประกอบด้ วย 1)ลักษณะสถาปั ตยกรรม โดยที่บ้านพักอาศัยจะมีลกั ษณะปกปิ ด
มิดชิด จะต้ องสร้ างที่กําบังสําหรับผู้หญิง ทางเข้ าบ้ านจะเป็ นรูปตัวแอล (L shaped) ผนังบ้ านที่หนั
ออกสู่ตรอกซอยมักไม่มีหน้ าต่าง ทังนี
้ ้เพราะความสะดวกในการประกอบพิธีกรรมศาสนาและการ
ใช้ ชีวิตของสตรี มสุ ลิมตามหลักศาสนาซึ่งจะต้ องมีความรัดกุมและมิดชิด โดยมีมสั ยิดเป็ นศาสน

2

สถานมักจะอยู่ศนู ย์กลางชุมชน เพราะมัสยิดเป็ นจุดรวมของกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนทังทาง
้
ศาสนา และการใช้ ชีวิตประจําวัน 2) โครงข่ายการสัญจร จากที่ศาสนาอิสลาม ไม่ได้ คํานึงสภาพ
ความแตกต่าง ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสมอภาคในทางกฎหมาย ดังนัน้ จึงทํ าให้ การปลูกสร้ าง
บ้ านเรื อนเป็ นไปตามความต้ องการของประชาชน จึงเกิดรู ปแบบตรอก ซอย ที่วกวน และตรอก
ซอยตัน (Cul –de-sac) การเข้ าถึงชุมชนโดยทางเท้ า และตรอกซอยคับแคบยังจะมีความร่มเงา
ั จรไปมา 3) ความหนาแน่นของมวลสิ่งปลูกสร้ างต่อพื ้นที่ว่าง มีความหนาแน่นของ
ให้ แก่ผ้ ูสญ
มวลอาคารที่หนาแน่นมาก การใช้ สอยพื ้นที่จะใช้ สอยครอบคลุมพื ้นที่สว่ นใหญ่โดยมีพื ้นที่ว่างน้ อย
เพราะไม่ต้องการให้ ที่ว่างเสียไป และด้ วยเหตุผลในการต้ องการความสะดวกและรวดเร็ วในการ
เดินทางไปประกอบศาสนกิจที่มสั ยิดในแต่ละวัน สิ่งปลูกสร้ างโดยเฉพาะที่พกั อาศัยจะอยู่ในระยะ
ประมาณไม่เกิ น 500 เมตร จากศาสนสถาน 4) การใช้ ประโยชน์ ที่ดินและอาคาร โดยที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทพักอาศัยจะเกาะติดบริ เวณใกล้ กบั ศาสนาสถาน และการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทเกษตรกรรมจะอยู่ห่างไกลออกไป ส่วนการใช้ อาคารลักษณะของการใช้ อาคารประเภท
เดียว มีส่วนน้ อยที่ใช้ อาคารแบบผสม แต่มกั จะมีส่วนที่กําบังแยกชัดเจน สิ่งเหล่านี ้ล้ วนมีความ
นัยยของศาสนาและลักษณะสภาพแวดล้ อมของท้ องถิ่นที่ส่วนใหญ่เป็ นชุมชนในที่ราบ การศึกษา
ถึงรู ปแบบการตังถิ
้ ่ นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชนไทยมุสลิมจึงเป็ นจุดที่ น่าสนใจที่ว่าภายใต้
บริ บทของศาสนาแต่มีที่ตงของชุ
ั้
มชนตามภูมิประเทศที่ตา่ งกัน การตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทยมุสลิมจะ
มีการตังถิ
้ ่นฐานในรู ปแบบเดียวกันหรื อไม่ และนอกเหนือจากปั จจัยทางศาสนายังมีปัจจัยอื่นที่มี
อิทธิพลในการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ ของชุมชนมุสลิมอย่างไร และมีการปรับตัวอย่างไร
คลองประเวศบุรี รมย์ เป็ นคลองประวัติ ศ าสตร์ ชุม ชนมุส ลิม ดัง กล่า วมี ค วาม
น่าสนใจในแง่ด้านที่เป็ นชุมชนมุสลิมที่อยู่ริมนํ ้า ซึ่งเป็ นชุมชนที่ตงรกรากมาตั
ั้
งแต่
้ ประวัติศาสตร์
การขุด คลอง เป็ นคลองที่ ขุดขึน้ ครั ง้ แรกในรั ช สมัย ของพระบาทสมเด็จ พระนั่ง เกล้ า เจ้ า อยู่หัว
(รัชกาลที่ 3) โดยเริ่ มจากคลองพระโขนงที่เป็ นคลองสาขาของแม่นํ ้าเจ้ าพระยา แต่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จ
ในรัชสมัยของพระองค์ ซึ่งต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5
ได้ ขุดคลองต่อจนสําเร็ จ รวมระยะทาง 46 กิโลเมตร เชื่อมกับแม่นํา้ บางปะกง คลองสายนีเ้ ป็ น
เส้ นทางคมนาคม และการค้ าที่สําคัญระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการและเข้ ามา
จนถึงชานเมืองกรุงเทพฯ
บริ เวณคลองประเวศบุรีรมย์ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิ งเทรา มี กลุ่มชุมชนมุสลิมซึ่ง
ประกอบด้ ว ยชุม ชนเกาะไร่ และชุม ชนสุเ หร่ า หน้ า ตลาด เป็ นชุม ชนมุสลิม กลุ่ม ใหญ่ ที่ มี ค วาม
เคร่ งครัดทางศาสนา ซึ่งเกิดขึ ้นในช่วงประวัติศาสตร์ การขุดคลองประเวศบุรีรมย์ ซึ่งรัชกาลที่ 5
โปรดเกล้ าให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมในการออกค่าใช้ จ่ายในการขุดคลองแล้ วให้ สามารถจับจองพื ้นที่
้ ่นฐานและการทํ ามาหากินตามอัตราที่ร่วมจ่าย ทําให้ มีชาวไทยมุสลิมได้ เข้ ามาตัง้
เพื่อการตังถิ
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รกรากและทําการเพาะปลูกมาเป็ นเวลายาวนานจนถึงปั จจุบนั ชุมชนดังกล่าวตังอยู
้ ่บริ เวณที่เป็ น
ลักษณะจุดตัดการคมนาคม ทางนํ ้าได้ แก่ คลองประเวศบุรีรมย์ คลองแขวงกลัน่ บน และ คลอง
พระยานาคราช มีชุมชนมุสลิมกระจุกตัวอยู่ริมคลองและบริ เวณเกาะไร่ ที่มีดินเป็ นสีแดงลูกรังมี
ลักษณะเป็ นเกาะซึ่งเป็ นที่ ตงของบ้
ั้
านพักอาศัย มัสยิด และกุโบร์ ของชาวไทยมุสลิม มีมัสยิดที่
เก่าแก่รวมอยู่ในละแวกเดียวกันถึง 4 มัสยิด ได้ แก่ มัสยิดอัลวะตอนี ยะห์ และมัสยิดยัมอีย้ ตุล
อิสลามเกาะไร่ สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่5 มีอายุกว่า 100 ปี ในระยะเวลาต่อมามีการสร้ าง มัสยิด
ดารุ ลอาบีดีน และมัสยิดอัลฮาดี โดยที่ชมุ ชนยังคงรักษาความเป็ นเอกลักษณ์ในการดํารงชีวิตที่มี
ความสอดคล้ องกับหลักการศาสนาอิสลาม และมีปฎิสมั พันธ์ กบั ชุมชนรอบข้ างซึ่งเป็ นชุมชนไทย
้ ่ใกล้ กบั ตลาดคลองสวน 100 ปี ซึ่ง
พุทธ และชุมชนไทยเชื ้อสายจีน และชุมชนดังกล่าวนี ้ยังตังอยู
เป็ นตลาดที่มีความสําคัญและเก่าแก่ที่เป็ นศูนย์รวมการจับจ่ายใช้ สอยและหล่อหลอมคนในชุมชน
บริ เวณข้ างเคียงนี ้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของ
ชุมชนมุสลิมดังกล่าวนี ้แสดงถึงความท้ าทายของชุมชนมุสลิมที่ต้องอยู่ในกรอบของศาสนา และ
จะต้ องอยู่รวมกันกับกลุ่มชนต่างวัฒนธรรม อีกทังการใช้
้
ที่ดินที่สอดคล้ องกับการดําเนินชีวิตตาม
หลักการศาสนาอิสลามของชุมชนบริ เวณคลองประเวศบุรีรมย์ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชน
้ สมัยรัชกาลที่5 จึงเป็ นจุดที่น่าสนใจในการศึกษา
เกาะไร่ และชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาดที่มีมาตังแต่
ครัง้ นี ้
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดิน ใน
ทัศนะอิสลาม พบว่า ในชุมชนเมืองอิสลามแต่ละชุมชน มีโครงสร้ างซึง่ ประกอบด้ วย ตลาดกลาง 1
แห่ง เรี ยกว่า บาร์ ซาร์ หรื อซุก (bazaar or sug) มัสยิด สถานที่อาบนํ ้าสาธารณะ กําแพงเมือง
ป้อม โรงแรม และตลาดเล็กๆอีกหลายแห่ง ในแต่ละเมืองจะมีสเุ หร่ าใหญ่ 1 แห่ง เรี ยกว่า Friday
Mosque ซึง่ เป็ นสถานที่ที่แสดงความเคารพต่อพระเจ้ าที่สําคัญที่สดุ ( Avdul Mutalib Bin Jelani
,2002) ดัง นัน้ อิ ส ลามจึ ง มี ก ฎกติ ก าเพื่ อ สามารถโน้ ม น้ า ว ให้ ร้ ู จัก การจัด การทรั พ ยากรและ
สิง่ แวดล้ อมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ตลอดจนสามารถใช้ ชีวิตร่วมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมที่
สอดคล้ องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตอย่างกลมกลืนและยัง่ ยืน โดยการตังมั
้ น่ อยู่กบั การจงรักภักดี
กับพระผู้เป็ นเจ้ าคือ อัลลอฮ โดยการปฏิบตั ิตามหลักการที่ได้ ประทานมายังมนุษยชาติ นัน่ คือ อัล
กรุอา่ น
ในอดีตนัก วิจัยส่วนใหญ่ ได้ ให้ ความสนใจในการศึกษาชุมชนไทยมุสลิมทัง้ ใน
กรุ งเทพมหานคร และในต่างจังหวัดที่มีชุมชนมุสลิม ได้ แก่ การศึกษาเรื่ องการตังถิ
้ ่นฐานของชาว
ไทยมุ ส ลิ ม ในกรุ ง เทพมหานคร ( โดย สมาน ธี ร ะวั ฒ น์ คณะอัก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2531) การศึกษาเบื ้องต้ นเกี่ยวกับชุมชนบ้ านครัวเหนือ (โดยเสาวภา พรทิพย์และ
ดวงพร สถาบันวิจัยภาษาและพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล 2532)
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การศึกษาการใช้ พื ้นที่ทํากิจกรรมในชุมชนของชาวชุมชนแออัดไทยมุสลิมในเทศบาลเมืองปั ตตานี
(โดยปิ ยวรรณ ไตรบุญ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย 2546)
การศึกษากระบวนการสร้ างชุมชนมุสลิมในพหุสงั คมอีสาน(โดยจีรศักดิ์ โสะสัน ภาควิชาสังคม
วิทยาการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550) เป็ นต้ น ซึง่ สามารถนําเอาผลการศึกษาดังกล่าวมา
เป็ นความรู้พื ้นฐานและสร้ างความเข้ าใจในการศึกษานี ้
นอกจากนี ้ยังมีการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั นี ้คือวิทยานิพนธ์เรื่ อง รูปแบบการ
้ ่นฐานของชุมชนริ มนํ ้าตลาดคลองสวน และการใช้ ที่ดินที่สมั พันธ์กบั ทรัพยากรนํ ้า (โดยพงศกร
ตังถิ
กัลยานุกูล ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548) ซึง่ มีพื ้นที่ศกึ ษา
คาบเกี่ ย วชุ ม ชนมุส ลิ ม สุเ หร่ า หน้ า ตลาดซึ่ง เป็ นการศึก ษาประเด็ น พัฒ นาการ บทบาท และ
ความสําคัญของชุมชนตลาดคลองสวนที่มีตอ่ ทรัพยากรนํ ้า แต่ประเด็นการศึกษาถึงรูปแบบการตัง้
ถิ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ ในแง่ของชุมชนมุสลิมยังไม่มีผ้ ใู ดศึกษา การศึกษานี ้จึงสามารถนํามาสูก่ าร
้ ่นฐานและการใช้
ต่อยอดการเจาะลึกในการศึกษาชุมชนมุสลิม ดังนัน้ การศึกษารู ปแบบการตังถิ
ที่ดนิ ของชุมชนมุสลิมบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณพื ้นที่ชมุ ชนเกาะไร่ และชุมชนสุเหร่าหน้ า
ตลาด จะทําให้ ทราบถึงรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน วิถีชีวิตมุสลิม การใช้ ทรัพยากรในการดํารงชีวิตตาม
กรอบศาสนาอิสลาม การประกอบกิ จกรรมทางศาสนาที่ ก่อให้ เกิดลักษณะเฉพาะแห่งความมี
ชีวิตชีวาและความเคลื่อนไหวต่อชีวิตสาธารณชน และการปฏิสมั พันธ์ กบั ชุมชนต่างวัฒนธรรมใน
บริ เวณใกล้ เคียง
คําถามในงานวิจัย
รู ปแบบการตัง้ ถิ่ นฐานและการใช้ ที่ ดิน ของชุมชนมุสลิม ตํ าบลเกาะไร่ มี ความ
สอดคล้ องกับรู ปแบบชุมชนอิสลามหรื อไม่ มีการปรับตัวตามบริ บทแวดล้ อมของพื ้นที่อย่างไร และ
มีแนวโน้ มอย่างไรในอนาคต
1.2 สมมติฐานของการวิจัย
รู ปแบบการตัง้ ถิ่ น ฐานและการใช้ ที่ ดิน ของชุม ชนมุส ลิม เกาะไร่ น่ า จะมี ค วาม
สอดคล้ องกั บ รู ป แบบชุ ม ชนอิ ส ลามโดยทั่ ว ไป คื อ มี รู ป แบบเป็ นกลุ่ ม ซึ่ ง ประกอบด้ วย 1)
สถาปั ตยกรรม ที่ มีบ้านพักอาศัยที่มีลกั ษณะปกปิ ดมิดชิด มีมสั ยิดเป็ นศาสนสถานซึ่งมักตังอยู
้ ่
ศูนย์กลางชุมชน 2) โครงข่ายการสัญจร มีรูปแบบตรอก ซอย ที่วกวน และตรอกซอยตัน (Cul –
de-sac) 3) ความหนาแน่นของมวลสิ่งปลูกสร้ างต่อพื ้นที่ว่าง มีความหนาแน่นของมวลอาคารที่
หนาแน่นมาก มีพื ้นที่ว่างน้ อย 4) การใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคาร บ้ านพักอาศัยมักรวมกลุ่มอยู่
ใกล้ กับศาสนาสถาน ส่วนการใช้ ประโยชน์ ที่ดินประเภทเกษตรกรรมจะอยู่รอบนอก ทัง้ นีอ้ าจมี
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เหตุผลจากการประกอบศาสนกิจในชีวิตประจําวันของชาวไทยมุสลิม และอาจมีการปรับตัวให้
สอดคล้ องกับบริ บทแวดล้ อมของพื ้นที่ 5) แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคาดว่ามีสาเหตุจาก
การผสมผสานระหว่างกลุม่ ต่างวัฒนธรรมหรื อต่างศาสนา
1.3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) ศึกษาความเป็ นมา รู ปแบบ ของการตังถิ
้ ่นฐาน ของชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่
อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และการปฏิสมั พันธ์กบั ชุมชนใกล้ เคียง
2) ศึกษาปั จจัยการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ ของชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่
3) วิ เคราะห์ แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงของการตัง้ ถิ่ นฐานและการใช้ ที่ดินของ
ชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่ ในอนาคต
1.4 ขอบเขตการศึกษา
้ ่น
การวิจัยครัง้ นี ้มุ่งเน้ นที่การศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็ นมา รู ปแบบ การตังถิ
ฐาน พลวัตรของชุมชนพร้ อมกับการเชื่อมโยงของวัฒนธรรมอิสลาม โดยประยุกต์ใช้ ในพื ้นที่ศกึ ษา
โดยมีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกรอบเนื ้อหาในการวิจยั ดังนี ้
้ ่นฐาน
1) แนวความคิดการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดิน โดยศึกษารู ปแบบการตังถิ
และการใช้ ที่ดิน ซึง่ สามารถนํามาสูก่ ารอธิบายรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนในพื ้นที่ศกึ ษา โดย
เน้ นการศึกษาด้ านกายภาพ และสังคม
2) แนวความคิดเกี่ ยวกับการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชนอิสลาม โดย
การศึกษารู ปแบบเมืองอิสลาม ตลอดจนองค์ประกอบชุมชนมุสลิม นํามาสู่การวิเคราะห์รูปแบบ
ชุมชนในพื ้นที่ศกึ ษา
3) แนวความคิดเกี่ ยวกับศาสนาอิสลามและวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม โดยศึกษา
เกี่ยวกับนิยาม โครงสร้ างของศาสนาอิสลาม วัฒนธรรมอิสลาม ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของ
ชาวไทยมุสลิม จากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั
4) กรณีศกึ ษาต่างๆที่เกี่ยวข้ องในการวิจยั นี ้
• ขอบเขตทางด้ านพืน้ ที่
้ ่นฐานและการใช้ ทรัพยากรที่ดินของชุมชน
การศึกษานี ้ เป็ นการศึกษาการตังถิ
มุสลิม ซึง่ ครอบคลุมพื ้นที่ศกึ ษา คือ ชุมชนเกาะไร่ และชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาด ครอบคลุมพื ้นที่
เหนือคลองประเวศบุรีรมย์เป็ นพื ้นที่บางส่วนของ หมู่1 2 4 เทศบาลตําบลเทพราช และ พื ้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะไร่ โดยมีจํานวนประชากร รวมประมาณ 3,200 คน
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• ขอบเขตทางด้ านเนือ้ หา
การศึ ก ษารู ป แบบการตัง้ ถิ่ น ฐานและการใช้ ที่ ดิ น ชุม ชนมุส ลิ ม ตํ า บลเกาะไร่
ครอบคลุมเนือ้ หาดังนี ้ คือ ทางด้ านกายภาพได้ แก่ รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน และการใช้ ที่ดิน โดย
ศึกษาเนือ้ หาครอบคลุม 4 ประเด็นหลักคือ ลักษณะสถาปั ตยกรรม โครงข่ายการสัญจร การใช้
ประโยชน์ที่ดินและอาคาร และมวลอาคารสิ่งปลูกสร้ างกับพื ้นที่ว่าง นอกจากนี ้ยังศึกษาถึงวิถีชีวิต
ของชุมชนสังคมและวัฒนธรรม มีเนื ้อหาครอบคลุม สภาพสังคม ลักษณะประชากร กิจกรรมทาง
ศาสนา ความสัมพันธ์ของชุมชน อาชีพและรายได้ ของคนในชุมชน
1.5 วิธีดาํ เนินการวิจัย
1) ศึกษาข้ อมูลเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
2) รวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิจากหน่วยงานรัฐและเอกชนในด้ านของกายภาพ สังคม
และวัฒนธรรม ได้ แก่
- ลักษณะทางกายภาพ เพื่อทราบรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดิน โดยใช้
เครื่ องมือดังนี ้
• วิ เ ค ร า ะ ห์ จ า ก แ ผ น ที่ ภู มิ ศ า ส ต ร์ ส า ร ส น เ ท ศ ( GIS:Geographic
Information System) เพื่อทราบลักษณะภูมิประเทศ ที่ตงชุ
ั ้ มชน การถือครองที่ดิน แผนที่โครงข่าย
คมนาคม นําเสนอข้ อมูลในรูปของแผนที่วิเคราะห์เชิงกราฟฟิ ก
• แผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน (Land Use map) เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบ
ประเภท สัดส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ นําเสนอข้ อมูลในรูปของแผนที่วิเคราะห์เชิงกราฟฟิ ก
• แผนที่การใช้ ประโยชน์อาคาร (Building Use map) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
ประเภท สัดส่วน การใช้ ประโยชน์อาคาร นําเสนอข้ อมูลในรูปของแผนที่วิเคราะห์เชิงกราฟฟิ ก
• การวิเคราะห์ภาพและพื ้น(Figure and ground analysis) เพื่ออธิบาย
รู ปแบบและลักษณะของมวลสิ่งก่อสร้ างกับพื ้นที่ว่าง การกระจายตัวของมวลสิ่งปลูกสร้ างและ
พื ้นที่ว่าง การจัดวางตําแหน่งของกลุ่มอาคารทําให้ เห็นพื ้นที่เมืองมีลกั ษณะเด่นชัดขึ ้น นําเสนอ
ข้ อมูลในรูปของแผนที่วิเคราะห์เชิงกราฟฟิ ก
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการซ้ อนทับข้ อมูลแผนที่ (overlay) ซึง่ จะให้ รายละเอียด
ถึงรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน ความสัมพันธ์ ของโครงข่ายคมนาคมกับชุมชนตลอดจนการเข้ าถึงชุมชน
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ตลอดจนการใช้ ที่ดิน และอาคาร และมวลอาคารสิ่งปลูกสร้ างและที่ว่าง ที่จะเห็นความสัมพันธ์ใน
ภาพรวมของชุมชนทางด้ านกายภาพ
- ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องด้ วยการตังถิ
้ ่นฐานไม่ได้ แสดงออกเพียง
ลักษณะทางกายภาพ ความมีชีวิตชีวาของชุมชนที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ของพื ้นที่กบั กิจกรรม จึง
ทําการศึกษาเนื ้อหา ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน จํานวนประชากร เศรษฐกิจในชุมชน ตลอดจน
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี และการปฏิบตั ิศาสนากิจของชาวไทยมุสลิม โดยศึกษาจาก
เอกสาร และรูปภาพ
3) รวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิจากการลงภาคสนามโดยใช้
- การสํารวจลักษณะทางกายภาพของพืน้ ที่ชุมชน โดยจะทํ าการสํารวจสภาพ
ความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ประกอบการสังเกตในลักษณะกว้ างๆโดยมีขอบเขต คือ ขอบเขตทาง
กายภาพของชุมชน เส้ นทางการจราจร สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การใช้ ประโยชน์ที่ดิน
และการใช้ ประโยชน์อาคาร เพื่อทราบสภาพทัว่ ไปในลักษณะกว้ างๆของพื ้นที่ศึกษา ซึ่งจะทําให้
ทราบรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ โดยภาพรวมของพื ้นที่ศกึ ษา
- สังเกตการณ์ แบบมีส่วนร่ วม เป็ นการสังเกตการณ์ ในด้ านวิถีการดําเนินชีวิต
การประกอบกิจกรรมที่ทําเป็ นประจําวัน โดยการสังเกตในสิง่ ต่างๆคือ จํานวนและประเภทกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมภายในชุมชน และในแต่ละกลุม่ ตามพื ้นที่ยอ่ ย และช่วงเวลาในการดําเนิน
กิจกรรม ซึ่งจะทําให้ ทราบถึงความสัมพันธ์ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินกับวิถีชีวิต และ
ความมีชีวิตชีวาของชุมชน ของพื ้นที่ศกึ ษา
- การสัมภาษณ์ เป็ นการเก็บข้ อมูลเชิงลึก โดยใช้ การสัมภาษณ์ประชาชนในพื ้นที่
และองค์กรที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยสัมภาษณ์บคุ คลสําคัญ(Key Informants) เช่น คณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการมัสยิด อิหม่าม กํานัน เจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะไร่ เจ้ าหน้ าที่
เทศบาลตําบลเทพราช เป็ นต้ น เพื่อทราบประเด็นประวัติความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ั ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และ
ปั จจุบนั ของชุมชน วิถีชีวิต ประเพณีวฒ
ั นธรรม กิจกรรม การใช้ พื ้นที่ตงแต่
การปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมภายในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันและภายนอกกลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งในการ
เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ นี ้จะนํามาสู่การวิเคราะห์ ถึงความสัมพันธ์ ของคนกับพื ้นที่ กับพื ้นที่
map)และทราบแนวโน้ ม การ
และคนในพื น้ ที่ ใกล้ เ คี ย ง โดยสร้ างแผนที่ ทางสัง คม(social
เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเกี่ ยวข้ องกับการระบุรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานในแง่ของการระบุความ
เป็ นมา พัฒนาการในอดีตและปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต
- การวิเคราะห์โดยเทคนิค Urban Songlines เพื่อวิเคราะห์พื ้นที่มีความสําคัญ
(Public Domains) ในพื ้นที่ศกึ ษา เพื่อเชื่อมโยงวิถีชีวิต กิจกรรมและพื ้นที่ ในพื ้นที่ศกึ ษา
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4) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยง ของรู ปแบบการตังถิ
้ ่น
ฐานและการใช้ ที่ ดิน ทางกายภาพ กับลัก ษณะทางสัง คมวัฒนธรรม และจากผลสรุ ป จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เสนอผลการศึกษาในรู ปของการบรรยายเชิงพรรณนา ตาราง แผนที่และรู ปภาพ
ซึ่งจะสามารถระบุรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดิน องค์ประกอบทังทางด้
้
านกายภาพ และ
สังคมวัฒนธรรมของพื ้นที่ศกึ ษา
ข้ อมูลและแหล่งที่มา
1) ข้ อมูลขันปฐมภู
้
มิ ได้ มาจากการลงสํารวจภาคสนาม การสังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์
2) ข้ อมูลขันทุ
้ ติยภูมิได้ มาจากการรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานรัฐและเอกชนใน
ด้ านของกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปั จจัยด้ านอื่นๆของพื ้นที่ศกึ ษา โดยข้ อมูลส่วนใหญ่ได้ มา
จากหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมแผนที่ทหาร เทศบาลตําบลเทพราช องค์ การ
บริ หารส่วนตําบลเกาะไร่ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา และที่ว่าการอําเภอ
บ้ านโพธิ์
1.7 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
สามารถเข้ าใจเรื่ องของรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชนมุสลิมที่มี
ความสอดคล้ องตามหลักการและแนวคิดของอิสลาม และเข้ าใจถึงการปรั บตัวของชุมชนไทย
มุสลิมที่ตงในภู
ั ้ มิประเทศที่ต่างกัน ซึ่งมีความเป็ นอัตลักษณ์ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้ ดํารงอยู่คู่
คลองประวัติศ าสตร์ ส ายนี ้ ซึ่ง สามารถเป็ นข้ อมูล ในการวางแผนการพัฒ นาพื น้ ที่ ดัง กล่า วใน
อนาคต
1.8 คําจํากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
ชาวไทยมุสลิม หมายถึง ชาวไทยผู้นบั ถือศาสนาอิสลาม
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินอิสลาม หมายถึง รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานที่มี
รูปแบบการตังถิ
ความนิยมในหมูช่ มุ ชนอิสลามทัว่ ไป
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาเรื่ อง “รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชนมุสลิมตําบล
เกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา” จําเป็ นต้ องอาศัยทฤษฎี และแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้ อง
เพื่ อ นํ า มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นสภาพพื น้ ที่ จ ริ ง รวมทัง้ การทบทวนวรรณกรรมในงานวิ จัย ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ รูปแบบ และวิธีการศึกษา ซึง่ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมีดงั นี ้
2.1 แนวความคิดการตัง้ ถิ่นฐานและการใช้ ท่ ดี นิ
1. ความหมายของการตัง้ ถิ่นฐาน
องค์การสหประชาชาติ (1972) (อ้ างถึงใน พงศกร กัลยานุกูล, 2548) ให้
ความหมายของการตังถิ
้ ่นฐานว่า หมายถึง องค์กรซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบที่มนุษย์สร้ างขึ ้น
เป็ นจํานวนมากที่ทําหน้ าที่อนั ซับซ้ อนภายใต้ สภาพแวดล้ อมธรรมชาติ ทังองค์
้ ประกอบที่มนุษย์
สร้ างขึ ้นและองค์ประกอบธรรมชาติรวมกันเป็ นถิ่นที่อาศัยซึง่ มนุษย์ใช้ เป็ นแหล่งดําเนินชีวิต เลี ้ยงดู
ครอบครั ว และประกอบอาชี พ ตลอดจนแสวงหาการอยู่ดี กิน ดี ท างด้ า นกายภาพ จิ ต ใจ และ
สติปัญญา
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื อยูเนสโก (อ้ าง
ถึงใน พงศกร กัลยานุกลู , 2548) ได้ ให้ ความหมายของการตังถิ
้ ่นฐานไว้ วา่
- การตังถิ
้ ่นฐานทุกรูปแบบ ปราศจากข้ อจํากัดด้ านจํานวนประชากร หรื อหน้ าที่
ของแหล่งที่ตงถิ
ั ้ ่นฐาน และมีคณ
ุ สมบัตทิ างด้ านวัฒนธรรม หรื ออื่นๆ
การตัง้ ถิ่ น ฐานมนุษ ย์ คื อ ระบบนิ เ วศและระบบวัฒ นธรรมรวมกัน แต่
องค์ ประกอบทางด้ านวัฒนธรรม เป็ นรู ปแบบหลักและสําคัญยิ่งของระบบแหล่งตังถิ
้ ่นฐานของ
มนุษย์ โดยเฉพาะโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ สังคมของประชากร ถื อเป็ นปั จจัยสําคัญที่ต้องเน้ น
เนื่ องจากเป็ นตัวจัดการองค์ ประกอบอื่นๆในระบบ เช่นองค์ ประกอบด้ านสุขภาพอนามัย และ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร
- เป็ นระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของแหล่งตังถิ
้ ่นฐานจํานวนหนึ่งในลักษณะที่
้ นระบบที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน
เป็ นพลวัตร (dynamic)และเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทังเป็
ทําหน้ าที่เป็ นแหล่งสร้ างสรรค์ ส่งผ่าน เปลี่ยนแปลง และสะท้ อนความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้น
ในสังคมเป็ นส่วนรวม
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ (2521) ได้ ให้ ความหมายของการ
ตังถิ
้ ่นฐานว่า คือ การแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้ อมในเชิงประสาน
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เกื อ้ กูลกัน การตัง้ ถิ่ นฐานถื อเป็ นสิ่ง สําคัญต่อประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ ในฐานะที่ เ ป็ นจุด
กําเนิดของระบบสังคม การปกครอง และวัฒนธรรม
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร ( 2536) กล่าวถึงความหมายของการตังถิ
้ ่นฐานไว้ ว่า การตัง้
ถิ่นฐานหมายถึง การบุกเบิกเข้ าอยู่อาศัย ครอบครองพื ้นที่สว่ นหนึ่งส่วนใดของผิวโลกที่ยงั ไม่มีผ้ ใู ด
้ ่นฐานมีความซับซ้ อนแตกต่างกันไป ตังแต่
้ การตังถิ
้ ่นฐาน
อาศัยอยู่ก่อน รูปแบบและขนาดการตังถิ
เพียงครอบครัวเดียวอย่างโดดเดี่ยว จนกลายเป็ นหมู่บ้านน้ อยใหญ่ เป็ นชุมชน ทังชุ
้ มชนชนบทและ
ชุมชนเมือง การตังถิ
้ ่นฐานเป็ นการแสดงออกถึงการจัดการพื ้นที่ของมนุษย์ในรู ปแบบของอาคาร
บ้ านเรื อน ถนนหนทาง การใช้ ที่ดนิ รวมถึงผลกระทบต่างๆต่อสิง่ แวดล้ อม
สรุ ป ได้ ว่ า การตัง้ ถิ่ น ฐาน คื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงความสัม พัน ธ์ ข องมนุ ษ ย์ กั บ
สิง่ แวดล้ อมทังทางธรรมชาติ
้
และสิง่ แวดล้ อมทางวัฒนธรรม ในการพยายามดัดแปลงสิ่งแวดล้ อมที่
อยู่รอบๆให้ มีความเหมาะสมเอื ้ออํานวยให้ มนุษย์ดํารงชีพอยู่ได้ ซึง่ ส่วนประกอบที่สําคัญของการ
้ ่นฐานคือ คนและพื ้นที่
ตังถิ
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเลือกตัง้ ถิ่นฐาน
ฉัตรชัย พงศ์ประยูร ( 2536) ได้ กล่าวว่า การตังถิ
้ ่นฐานมนุษย์ได้ รับการดัดแปลง
ปรั บ ปรุ ง อยู่ ต ลอดเวลา เพื่ อ ให้ เข้ ากั บ วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดล้ อมธรรมชาติ ปั จจัยที่ส่งผลต่อรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานที่ปรากฏแบ่งออกเป็ นปั จจัยทาง
ธรรมชาติ และปั จจัยทางวัฒนธรรม
1) ปั จจัยทางธรรมชาติ (Natural Factors)
ปั จจัยทางธรรมชาติได้ แก่ สภาพภูมิประเทศ ทรั พยากรธรรมชาติ ความอุดม
สมบูรณ์ของดินและนํ ้า มีผลงานของชาวยุโรปที่แสดงให้ เห็นว่าการตังถิ
้ ่นฐานแบบกระจาย เพิ่มขึ ้น
ั ้ ่โดดมักจะ
เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับความขรุ ขระของพื ้นผิว ในทํานองเดียวกัน นาที่มีโรงเรื อนที่ตงอยู
อยู่บนพื ้นที่ที่เป็ นเขา ในขณะที่หมู่บ้านจะรวมตัวกันอย่างหนาแน่นบนที่ราบ พื ้นที่ที่มีดินเหมาะแก่
การเพาะปลูกและมีนํ ้าจะเป็ นที่อยูอ่ าศัย นอกจากนี ้ยังพบความสัมพันธ์ของพื ้นที่ดินไม่ดีกบั การตัง้
ถิ่นฐานที่มีลกั ษณะกระจายในประเทศเยอรมันและฟิ นแลนด์
2) ปั จจัยทางวัฒนธรรม (cultural Factors)
การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ และเศรษฐกิจมีผลต่อรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน
้ ่นฐานแบบกระจาย และวิถีชีวิตบนท้ องทุ่งได้ ทั่วไป บนที่ สูงของ
ในโลก ในยุโรปจะพบการตังถิ
ประเทศออสเตรี ยและนอร์ เวย์ จะพบคนเลี ้ยงสัตว์ มาตังกระท่
้
อมบนภูเขาตามฤดูกาล ในช่วงที่
ชาวนาต้ องป้องกันตนจากศัตรูก็จะมาอยูร่ วมกันในหมูบ่ ้ านเพื่อความปลอดภัยของชีวิต
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เหตุผลทางด้ านเศรษฐกิจ บทบาทของแหล่งตังถิ
้ ่นฐานจะเห็นชัดเจนขึ ้นในยามที่
เกิดวิกฤต หรื ออยูใ่ นช่วงเวลาขาดแคลน แหล่งตังถิ
้ ่นฐานยังมีที่สําหรับเก็บอาหารเพื่อใช้ ในยามขัด
สน มนุษย์เริ่ มเรี ยนรู้ ว่าเมล็ดพันธุ์บางอย่างก็ใช้ เพาะปลูกได้ จากศูนย์กลางการเก็บอาหารนําไปสู่
ศูนย์ กลางการทํ าการเกษตร และต่อมาเมื่อมนุษย์ เริ่ มชํานาญกับการใช้ เครื่ องมือต่างๆมากขึน้
สามารถผลิ ต สิ่ ง ต่ า งๆ สะสมและขายเป็ นสิ น ค้ า แหล่ ง ตัง้ ถิ่ น ฐานจึ ง มี ห น้ า ที่ เ ป็ นศูน ย์ ก ลาง
อุตสาหกรรม และเนื่องจากแหล่งตังถิ
้ ่นฐานต่างๆ มีวตั ถุดิบและความชํานาญต่างกันแหล่งตังถิ
้ ่น
ฐานจึงทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางการค้ าขายสิง่ ของเหล่านันกั
้ บบุคคลภายนอก
3) ปั จจัยการทําให้ ทนั สมัย (Modernization)
นักมานุษยวิทยาในยุคของการล่าอาณานิคมได้ สงั เกตและบันทึกลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ ระบบการเมือง เศรษฐกิจ ของชาวบ้ านพื ้นเมือง และ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมด้ วยมโนทัศน์บางประการ เช่น 1) การค้ นพบและ
การคิดค้ น เครื่ องมือเครื่ องใช้ หรื อเทคโนโลยีใหม่ๆ 2) การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เช่นการหยิบ
ยืมความคิด ความเชื่อหรื อเทคโนโลยีการผลิตจากสังคมและวัฒนธรรมอื่นใกล้ เคียง และ3) การ
ครอบงําทางวัฒนธรรมซึง่ หมายถึง การปะทะสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรม 2 วัฒนธรรม ซึง่ แตกต่าง
กันทัง้ ในด้ านของอํานาจทางการเมืองและความเจริ ญทางเทคโนโลยี ในภาวะเช่นนีก้ ารเรี ยนรู้
วัฒ นธรรมระหว่า งกัน มัก เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย ว นั่น คือ วัฒ นธรรมที่ มี ส ถานะและอํ า นาจทาง
เศรษฐกิจและการเมืองด้ อยกว่าจะเป็ นฝ่ ายถูกครอบงําและยัดเยียดแนวความคิดและแบบแผน
ทางวัฒนธรรมอื่นๆ
แม้ ปั จ จัย ทัง้ สามข้ า งต้ น จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัง้ ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ แต่ ค วาม
แตกต่างของแต่ละปั จจัยย่อมมีมากน้ อยขึ ้นอยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ การ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง รวมทังเอกลั
้
กษณ์ทางวัฒนธรรม
และความเชื่อชองแต่ละชุมชน เหตุนี ้เองที่ส่งผลให้ การตังถิ
้ ่นฐานมีลกั ษณะและรู ปแบบการตังถิ
้ ่น
ฐานที่แตกต่างกัน
Amos Rappoport (1990) กล่าวว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมทําให้
สภาพแวดล้ อมที่สร้ างขึ ้นแต่ละที่ต่างกันและด้ วยสภาพแวดล้ อมที่สร้ างขึ ้นหรื อบางอย่างที่ไม่ถูก
้ งต้ องมีไว้ เพื่อ
สร้ างขึ ้นในแต่ละที่เกิดขึ ้นได้ โดยผ่านการคิดมาก่อน สภาพแวดล้ อมที่สร้ างขึ ้นนันจึ
ความเหมาะสมหรื อจุดประสงค์ บางอย่างจึงยัง ใช้ กัน อยู่มีกิ จกรรมต่างๆเกิ ดขึน้ และมีการจัด
ระเบียบทางพื ้นที่ เราสามารถเข้ าใจสภาพแวดล้ อมที่สร้ างขึ ้นได้ โดยศึกษากิจกรรมที่เกิดขึ ้นบน
พื ้นที่ซงึ่ เป็ นผลมาจากการส่งผ่านของแต่ละวัฒนธรรม
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3. รูปแบบบการตัง้ ถิ่นฐาน
น
ระหัตร โรจนประดิ
โ
ษฐ์ฐ(2550) ได้ กล่
ก าวไว้ ว่า กาารตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์นนเริ
นั ้ ่ มจาก
การรวมตัวกันของกลุ่มชนนขนาดเล็ก ต่ตอมาชุมชนหหลายชุมชนรรวมตัวกันเกิดดเป็ นหมู่บ้าน หลายๆ
หมูบ่ ้ านรวมกกันเป็ นตําบล จากตําบลกลายเป็ นเมือง และจากเมืองเป็ นเมืองใใหญ่ ซึง่ ลักษณะในแต่
ละพื น้ ที่ มี ความแตกต
ค
ต่ า งกั น เนื่ องจากมี
อ
ส ภาพภู
ภ
มิ ป ระะเทศ ความมอุ ด มสมบู รณ์ ของ
ทรัพยากรธรรรมชาติ การดดําเนินกิจกรรรมทางเศรษฐฐกิจ ความสะะดวกในการคคมนาคมขนสส่ง รวมทัง้
ความเชื่อแลละวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งองค์ประะกอบเหล่านี ้ ก่อให้ เกิดรู ปปแบบการตัง้ ถิ่ินฐานที่
สามารถจําแนกได้
แ
4 รูปแบบหลั
แ
ก ดังนี ้
1) การรตังถิ
้ ่นฐานแบบบแนวยาว (linear
(
settleement )
การตังถิ
้ ถิ่นฐานของชุมชนเกิ
ม ดเป็ นแนวยาวโดยยเกาะตัวตามมแนวยาวของงเส้ นทาง
คมนาคมที่ สํสา คัญ เช่ น อยู
อ ่ตามบริ เวณริ
ว ม ฝั่ ง แม่นํนา้ ลํ า คลอง หรื อ ที่ เ รี ย ก ว่า “river
linear
settlement” .ซึง่ เป็ นลักษณะการตั
ษ
งถิ
้ ถิ่นฐานแบบดัดังเดิ
้ มของไทย เนื่องจากแแม่นํ ้ามีอิทธิพลต่
พ อการ
ตังถิ
้ ่นฐานขอองมนุษย์ เพรราะเป็ นแหล่งนํ ้าจืดที่มีควาามสําคัญเป็ นทั
น งอาหาร
้
เส้ส้ นทางคมนาาคม พื ้นที่
สันทนาการ เป็ นต้ น ความมหนาแน่นขอองการตังถิ
้ ่นฐานริ
ฐ มนํ ้าจะมีมีความหนาแแน่นแตกต่างกันขึ ้นอยู่
กับลักษณะทีที่ราบลุม่ และรระดับของนํ ้า
ต่อมาเมืมื่อมีการพัฒนาเส้
น นทางคมมนาคมทางบกมากขึ ้น การตังถิ
้ ่นฐานจจะปรากฏ
อยูบ่ ริเวณแนนวสองฝั่ งถนนน และทางรถถไฟ โดยเฉพาาะสถานีรถไฟฟปลายทาง กการตังถิ
้ ่นฐานนเป็ นแนว
ยาวตามถนนน(road linear settlement) เกิดขึ
ด ้นอย่างกว้ างขวางเนื
า
่องจากถนนเป็ นเส้
น นทาง
คมนาคมที่มีมีความสะดวกกและรวดเร็ วมากกว่
ว
าทางงนํ ้าถนนจึงเปป็ นปั จจัยดึงดดูดให้ มีการตัตังถิ
้ ่นฐาน
หนาแน่ น เพิพิ่ ม ขึน้ เรื่ อ ยๆ ดัง จะเห็ น ไ ด้ ว่ า บางชุม ชนมี
ช ก ารตัง้ ถิ่ิ น ฐานจนเป็ป็ นชุม ชนขนนาดใหญ่
นอกจากนี ้จะะพบว่าราคาทีที่ดนิ บริเวณทีที่อยูใ่ กล้ ถนนจจะมีราคาสูงมากกว่
ม าพื ้นทีที่อื่นๆอีกด้ วย

ภาพที่ 2.1 การตังถิ
้ ่นฐานนแบบแนวยาวว (linear setttlement )
ที่มา: ระหัตร โรจนประดิษฐ์
ษ , 2550
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2) การตังถิ
้ ่นฐานแบบบกระจุกตัว ( clustered settlement)
ส่วนใหญ
ญ่จะเกิดขึ ้นในนบริเวณที่เป็ นจุ
น ดตัดของเส้ส้ นทางคมนาาคม เช่น บริ เวณลํ
ว านํ ้า
สองสายตัดกักน ลํานํ ้ากับเส้
เ นทางถนน หรื อทางแยกกของเส้ นทางงรถยนต์ตดั กันั นอกจากนีนี ้ยั้ งพบว่า
ประชากรมักตั
ก งถิ
้ ่นฐานรรวมกันเป็ นกลุ่มอย่างหนาาแน่นรอบๆวัวัด ซึ่งเป็ นศูนนย์กลางของชุมชนใน
ท้ องถิ่ น หรื อบริ
อ เวณที่ มีแหล่
แ งแร่ ธาตุอุอดมสมบูรณ์
ณ เช่น แหล่งแร่ ธาตุในจัง หวัดกาญจนนบุรี และ
ภาคใต้ ของปประเทศ เป็ นต้ต้ น
ลักษณะะการตังถิ
้ ่นฐาานแบบกลุ่มนี ้ ถ้ าพิจารณ
ณาในเชิงเศรษษฐกิจแล้ วจะกก่อให้ เกิด
ผลเสียทางเศรษฐกิจ เพพราะพืน้ ที่ ทางการเกษตรรอยู่ห่างไกลจจากบ้ านเรื อนนของเกษตรรกรทําให้
เสียเวลาและะไม่สะดวกในนการเดินทางงไปกลับระหวว่างพื ้นที่เกษตรกับพื ้นพักอาศัย มีผลดีดีทางด้ าน
สังคมและจิตใจเนื
ต ่องจากกได้ อยู่ร่วมกันเป็
น นกลุ่มทําให้ ชุมชนมีความสั
ว มพันธ์ กกันอย่างใกล้ ชิชิดอบอุ่น
และสร้ างควาามปลอดภัย

ภาพที่ 2.2 การตังถิ
้ ่นฐานนแบบกระจุกตัตว ( clustereed settlemennt)
ษ , 2550
ที่มา: ระหัตร โรจนประดิษฐ์
้ ่นฐานแบบบเป็ นระเบียบ (uniformeed settlemennt)
3) การตังถิ
มั ก ป ร า ก ฏ ใ น พื น้ ที่ ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว ข อ ง
ทรัพยากรธรรรมชาติและคความสะดวกขของเส้ นทางคคมนาคมที่ไม่มแตกต่างกันนมากนัก พบไได้ มากใน
บริ เวณพื ้นที่ที่มีการจัดสรรร มีถนนตัดผ่านเป็ นตารราง หรื อเป็ นพื
น ้นที่ที่ทางราชการจัดสรรรขึ ้น เช่น
การตังถิ
้ ่นฐานของนิคมสร้ร้ างตนเอง เป็ นต้ น
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ภาพที่ 2.3 การตังถิ
้ ่นฐานนแบบเป็ นระเบีบียบ (uniform
med settlem
ment)
ษ , 2550
ที่มา: ระหัตร โรจนประดิษฐ์
4) การตัตังถิ
้ ่นฐานแบบบกระจายตัว (scattered settlement)
s
การตังถิ
้ ถิ่นฐานในลักษณะนีบ้ ้ านเเรื อนจะอยู่ห่างๆกัน เช่น ตังอยู
้ ่ในพื ้นที่นาหรื อ
สวนของตนเเอง มีย้ งุ ฉาง คอกสัตว์ โรงงเก็บเครื่ องมืมือต่างๆ อยู่ในพื
น ้นที่การเกกษตรของตน หรื ออาจ
กระจายอยู่ในลั
น กษณะโดดเดี่ยว (isolaated settlem
ment) ขึ ้นอยูยู่กบั ขนาดและครอบครัว การตั
ก งถิ
้ ่น
ฐานแบบนี ้จะมีศนู ย์กลางงร่ วมกัน เช่น ศูนย์บริ การรชุมชน ร้ านค้ค้ า วัด โรงเรี ยยน และสถานนีอนามัย
เป็ นต้ น

้ ่นฐานนแบบกระจายยตัว (scattereed settlement)
ภาพที่ 2.4 การตังถิ
ษ , 2550
ที่มา: ระหัตร โรจนประดิษฐ์
ในการศึศึก ษาการรู ปแบบการตั
ป
ง้ ถิ่ น ฐาน จึง ต้ อ งอาศัย กาารศึก ษารายยละเอี ย ด
องค์ประกอบบทางกายภาพ ได้ แก่ สถาาปั ตยกรรม โครงข่
โ ายการรสัญจร ความมหนาแน่นมววลอาคาร
และสิง่ ปลูกสร้
ส างต่อพื ้นที่ว่วาง และการใใช้ ที่ดนิ และออาคาร โดย
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สถาปั ตยกรรม
ย
สถาปั ตยกรรมมุ
ย
สลิมรั
ม บเอาศาสตตร์ ทางศาสนาา ในการสร้ างงสรรค์โครงสร้้ างต่างๆ
เป็ นความเชื่อที
อ ่ได้ รับการปปลูกฝั งมาช้ านาน
า (S.GullZar Haideer,1986) ซึง่งเมื่อในอดีตโครงสร้
โ
าง
อาคาร บ้ านเรื อน ส่วนใหหญ่ถกู สร้ างขึ ้นจากหิ
้
น ซึงโดยทั
่ง
ว่ ไปในนอดีตมุสลิมมมักสร้ างบ้ านเรื อนจาก
วัสดุธรรมชาาติ หรื อวัสดุท้ท้องถิ่น แต่มสลิ
สุ มพยายามมแสวงหาการพัฒนาจนใในปั จจุบนั มีโครงสร้ าง
ส่วนใหญ่ใช้ อิอิฐ สถาปั ตยกกรรมสามารถถสะท้ อนสังคมและวั
ค
ฒนธธรรมอิสลามไได้ เป็ นอย่างดีดี การแบ่ง
สัดส่วนบ้ านทีที่มีลกั ษณะสิสิง่ กีดขวางซึง่ เป็
เ นอุปสรรคตต่อการมองเห็ห็นภายในตัวบบ้ าน
ดังตัวอยย่างการศึกษาาของคณะสถถาปั ตยกรรมศศาสตร์ ในเมือง Karachi ประเทศ
ปากีสถาน โดยพบว่าการรใช้ สอยพื ้นทีที่อาคารบ้ านเเรื อนลักษณะะที่มีการแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยชชัดเจน มี
ลักษณะการรกํ าบังสายตา โดยเฉพาะะห้ องครัวที่การจัดสัดส่วนอย่
น างมิดชิด ตามลักษณ
ณะการใช้
ชีวิตประจําวันั และความเคร่งครัดในคําสอนของศา
า
สนาอิสลาม

ภาพที่2.5 แสสดงผังการใช้ สอยพื ้นที่ชนล่
นั ้ างของบ้ านในเมื
น อง Karaachi
ที่มา: Kausaar Bashir Ahmad, 1986
โครงข่ายการสั
ย ญจร Carmona
C
(2003)
(
ได้ ศกษาและแบ่
ึ
งงรู ปแบบโครงงข่ายการ
สัญจรของเมืมืองออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1) ระบบบตารางกริ ด (grid) เป็ นรู ปแบบทางงสัญจรที่มีลกั ษณะสี่เหลี่ยมทํ
ย ามุม
ต่างๆต่อกันจนเป็
จ นโครงข่าย
า การสัญจรภายในโครงงข่ายประเภททนี ้จะทําให้ เกิดการสร้ างทาางเลือกที่
หลากหลายขของเส้ นทาง เพราะทุ
เ
กเส้ นทางสามารถ
น
เชื่อมต่อถึงกันั ได้ หมด
2) ระบบบวงแหวน (ring/loop ) เป็ นทางสัญ
ั จรที่มีการเชื่อมต่อกัน 2 ทิศทาง
สามารถเดินทางเข้
ท าไปในนพื ้นที่หนึง่ และออกมายังบริ
บ ิเวณหนึง่ ได้้ การสัญจรด้ วยโครงข่ายปประเภทนี ้
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ทํ า ให้ การสัญจรในพื
ญ
น้ ที่ ส่วนต่า งๆทััง้ ภายในและะภายนอกเมืมื องกับถนนสสายหลักเป็ นไปอย่
น
าง
สะดวก
3) ระบบบถุงแป้ง (ccul-de-sac) เป็ นรู ปแบบบการสัญจรทีที่แยกตัวออกกจากทาง
ท อีกทังบริ
้ เวณปลายสุดของทาง
ด
สัญจรสายหลักในระบบเเมือง มีทางเข้ข้ าออกพื ้นที่เพีพยง 1 เส้ นทาง
น
น ที่ไม่
ไ สามารถเชืชอมต่
่ อไปยังพื ้นที่อื่นๆได้ และต้
แ องย้ อนนกลับมายังบริริ เวณทาง
สัญจรจะเป็ นปลายตั
สัญจรหลักก่อนเสมอ

ป
า
ายการสั
ญจรปประเภทต่างๆๆ
ภาพที่2.6 รูปแบบโครงข่
ที่มา: M.R.G
G.Conzen,19981
ประเภทของทางสัญจรภายในเมื
จ
องจะเป็
อ
นตัวสะท้
ส อนกิจกรรรมและรู ปแบบบการใช้
ที่ดนิ และความหนาแน่นของมวลอาค
ข
ารต่อพื ้นที่วางในเมื
่า
อง เช่น รูปแบบโครรงข่ายแบบตารางและ
ณนันมี
้ ความคึกคัก และพัพัฒนากลายเป็ป็ นย่านพาณิ
ณชย กรรม
แบบวงแหวนนจะทําให้ การรสัญจรบริ เวณ
ของเมืองเพรราะกิจกรรมกการซื ้อขายขอองผู้คนเหล่านัน้ อีกทังอา
้ าคารบ้ านเรื อนจะหนาแน่นมากขึ ้น
เรื่ อยๆหากจํานวนผู้สญ
ั จรผ่
จ านมีปริ มาณมากขึ
า
้น ขณะที
ข ่การสัญจรรู
ญ ปแบบถถุงแป้งนัน้ พบมากใน
พ
ย่านพืน้ ที่ อยู่อาศัยโดยเฉฉพาะโครงก ารบ้ านจัดสรรรสมัยใหม่ทีที่ ต้องการคว ามเป็ นส่วนตัว สูง ไม่
ต้ องการการรรบกวนจากการสัญจรในนถนนขนาดใใหญ่ ดังนัน้ รู ปแบบโครงข่ายนีจ้ ะมีผ้ ูสัสญจรใน
ระบบน้ อย คนแปลกหน้ ามัมกไม่ผา่ นเข้ ามาในระบบม
า
มากนัก
ความหนนาแน่นมวลอาคารและสิง่ ปลู
ป กสร้ างต่อพื ้นที่วา่ ง
การอธิบายความหนา
บ
าแน่นมวลอาาคารและสิ่งปลู
ป กสร้ างต่อพื ้นที่ว่าง โดยใช้ ทฤษฎี
า
่ง
ภาพและพื ้น (figure andd ground pattern theorry) เป็ นการศึศึกษาความสัสัมพันธ์ระหว่างมวลสิ
ปลูกสร้ างที่ปกคลุ
ป มดินที่เห็
เ นเป็ น “ ภาาพ” (figure) และพื ้นที่ว่างระหว่
ง างมวลลสิ่งปลูกสร้ างนั
ง น้ หรื อ
“ พื ้น” (ground ) โดยเทคคนิคการวิเคราาะห์ภาพและะพื ้น (figure and
a ground analysis tecchnique)
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เป็ นเครื่ องมือที่สามารถอธิบายลักษณะของมวลสิง่ ปลูกสร้ างและพื ้นที่วา่ งของเมือง ความแตกต่าง
ของการกระจายตัวของมวลสิง่ ปลูกสร้ างและพื ้นที่วา่ ง วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่าง “ ภาพ “ และ “ พื ้น” ในลักษณะกายภาพของพื ้นที่เช่นนี ้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจในการ
มองเห็นลักษณะการกระจายตัวของเมือง รูปแบบ(pattern) ระหว่างพื ้นที่ว่างที่เป็ นแนวของถนน
พื ้นที่เปิ ดโล่งที่เป็ นสาธารณะและส่วนบุคคล การกระจุกตัวและการกระจายตัวของเมือง การจัด
วางตําแหน่งของกลุม่ อาคารกับพื ้นที่วา่ งทําให้ เกิดกลุม่ ย่านของเมืองที่มีลกั ษณะที่เด่นชัดขึ ้น ซึง่ มัก
เรี ยกว่า เนื ้อเมือง(urban fabric) Roger Trancik (1986) ได้ กล่าวถึงการออกแบบพื ้นที่เมืองไว้
สามทฤษฎี ได้ แก่ ทฤษฎีภาพและพื ้น (figure and ground theory) ทฤษฎีเชื่อมโยง ( linkage
theory) และทฤษฎีสถานที่( place theory) ดังที่ได้ ศกึ ษาเมือง Goteborg Sweden
Trancik
(1986)
ต้ องการสร้ างโครงสร้ างของพื น้ ที่ ว่างเมืองที่ มีความ
เฉพาะเจาะจงเป็ นโครงข่ายเชื่อมโยงต่อกันทัง้ เมือง โดยที่เมือง Goteborg เป็ นเมืองหลักที่มี
ความสําคัญ มีวิวฒ
ั นาการที่ยาวนาน มีความหนาแน่นของผังเมืองตังแต่
้ เริ่ มก่อตัง้ โครงสร้ างของ
เมืองยังวางซ้ อนทับอยูบ่ นที่ตงเดิ
ั ้ มของเมืองเก่า Trancik ศึกษาประวัตศิ าสตร์ ที่มีผลต่อวิวฒ
ั นาการ
ของเมืองในห้ ายุคสมัย เมืองมีความเจริ ญเติบโตไปในทุกพื ้นที่ มีการขยายตัวทางชานเมืองอย่าง
สูง รวมถึงการพัฒนาพืน้ ฟูใจกลางเมือง ชุมชนใหม่ขนาดใหญ่ได้ ก่อตัวขึ ้นและแยกตัวออกจาก
พืน้ ที่ภายในของเมื องไปยังพืน้ ที่ ภายนอกเมืองซึ่งเป็ นพืน้ ที่ ใหม่ที่ยังไม่มีการใช้ งาน โดยเขาได้
ทํ าการศึกษาพื น้ ที่ เมื อง Goteborg
ด้ วยเทคนิ ควิเคราะห์ ภาพและพืน้ พบว่า พื น้ ที่ เ มื องมี
คุณลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันชัดเจน 5 บริเวณด้ วยกันคือ
บริเวณที่1 Water front ประกอบด้ วยพื ้นที่ริมนํ ้า พื ้นที่จอดรถและเส้ นทางจราจร
บริ เวณที่2 Inner City เป็ นย่านการตังถิ
้ ่นฐานเดิมที่มีความหนาแน่นของมวล
อาคารสมํ่าเสมอ เป็ นย่านพาณิชยกรรมและศูนย์กลางการจ้ างงาน
บริเวณที่3 Nya Allen เป็ นสวนสาธารณะที่มีลกั ษณะเป็ นแนวยาว
บริเวณที่4 Stone Districts เป็ นย่านที่อยูอ่ าศัยและพาณิชยกรรม
บริ เวณที่5 ย่านที่พกั ชุมชนบนเนินเขา ส่วนใหญ่เป็ นอาคารชุดที่พกั อาศัยขนาด
กลาง ระดับที่แตกต่างของภูมิประเทศมีผลกระทบต่อพื ้นที่ทําให้ รูปร่ าง มวลอาคารแตกต่างจาก
พื ้นที่อื่นๆ
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ภาพที่ 2.7 ภาพและพื
ภ
้นขอองพื ้นที่เมือง Goteborg
ที่มา: Tranciik. R, 1986
S
Teechnique
Urban Songlines
Marling (2005) กาารวิเคราะห์การเชื่อมโยงกการใช้ สอยพืนที
้น ่ เพื่อหาพืนที
้น ่ซงึ่ เป็ น
จุดเชื่อมผู้คนในเมื
น องนัน้ ๆ โดยการแสสดงเส้ นทางกการสัญจรที่ใช้
ใ เป็ นประจําาในชีวิตประจจําวัน ซึ่ง
urban songglines สามาารถเป็ นตัวชีวั้วัดรูปแบบของงบุคคลกับพื ้นที
้น ่ในเมืองที่บุคคลผ่านหรืื อไปเป็ น
ประจํา มีการลักษณะคววามสัมพันธ์ มากมายผ่
ม
านพื ้นที่สําคัญต่ตางๆที่ ซึ่งเกิดขึ ้นซํ ้าๆ เราาสามารถ
เขียนเส้ นทางงผ่านเหล่านันและสามาร
นั ้
รถแปลความหหมายจากภาาพเขียนเหล่านัน้ เพื่อหาพืพื ้นที
้ ่ที่เป็ น
พื ้นที่สําคัญ (Public Dom
mains ) เป็ นจุ
น ดเชื่อมของงพื ้นที่กบั ชีวิตประจํ
ต
าวันขอองผู้คนในหลลากหลาย
อาชีพได้
Marling ( 2005) ได้ ทําการศึกษาพื
ก ้นที่สําคัคญที่เป็ นจุดเเชื่อมผู้คนหลลากหลาย
S
Teechnique ขอองผู้คนในกรุงงเทพสาขาอาาชีพต่างๆ
อาชีพในกรุงเทพฯ โดยกาารใช้ Urban Songlines
้น ่สําหรับอยู่อาศัย ไปทํางงานและกิจกรรมยาม
ก
จํานวน 15 ตัตวอย่าง โดยพบว่าคนส่วนใหญ่ใช้ พืนที
ว่าง พื ้นที่สําคัญที่เป็ นจุดเชื
เ ่อมผู้คนต่างๆเป็ นพื ้นที่สาธารณะ
ส
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ภาพที่2.8 ตัวอย่
ว าง Urban Songlines ของพระสงฆฆ์วดั ปทุมวนาาราม
ที่มา: Gitte Marling,
M
20005
สรุปได้ วา่ การตังถิ
ฐ ปัจจัยในนการตังถิ
้ ่นฐาาน คือ ปั จจัยยทางภูมิศาสตร์ ปั จจัย
้ ่นฐานมี
ล จ จัย มี มากน้
า อยต่า งกักันส่งผลให้ เกิ ด ความ
ทางเศรษฐกิกิ จ และปั จ จััย ทางวัฒ นธธรรม ในแต่ละปั
แตกต่างๆขอองการตังถิ
้ ่นฐานของแต่
ฐ
ละชุ
ะ มชน โดยกการตังถิ
้ ่นฐานนนันมี
้ 4 รู ปแแบบ คือ แบบบแนวยาว
(linear settlement ) แบบกระจุ
แ
กตัวั ( clustereed settlemeent) แบบเป็ นนระเบียบ (unniformed
settlement) และแบบกรระจายตัว (sccattered seettlement) ในการศึ
ใ
กษารูรู ปแบบการตัตังถิ
้ ่นฐาน
เพื่อให้ สามารถทราบควาามเชื่อมโยงความสมดุลระะหว่างธรรมชชาติ มนุษย์ โคครงสร้ างการรอยู่อาศัย
ย
โครงขข่ายการสัญจร
จ ความ
สังคม และโโครงข่าย จึงต้ตองศึกษาองงค์ ประกอบคืคือ สถาปั ตยกรรม
หนาแน่นมวลลอาคารและสิสิง่ ปลูกสร้ างตต่อพื ้นที่วา่ ง และการใช้
แ
ที่ดิดนิ และอาคารร
4. การใช้ช้ ที่ดนิ
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และอาคาร
Conzenn (1990) อธิธิบายรูปแบบบการใช้ ที่ดิน ว่วาเป็ นการศึกกษาถึงกิจกรรมการใช้
สอยของมนุษย์
ษ บนผืนดินหรื
ห อาคารนันๆ
น้ ซึง่ จะชี ้ให้ เห็
เ นถึงลักษณ
ณะการรวมกลุลุม่ หรื อกระจาายตัวของ
กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้น กาารเชื่อมโยงขของกิจกรรมกการใช้ สอยที่เกื ้อหนุนซึง่ กันนและกัน หรื ออาจเกิ
อ
ด
ความขัดแย้ งกั
ง น การวิเครราะห์เมืองผ่านการใช้
น
ประโโยชน์ที่ดนิ และอาคาร จะแแสดงให้ เห็นถึงรูปแบบ
(pattern) ของกิ
ข จกรรมความเป็ นย่านในแต่
า
ละพื ้นที
้น ่ เช่น ย่านพั
น กอาศัย ย่าานพาณิชยกรรม ย่าน
สถานที่ราชกการ ย่านอุตสาหกรรม เป็ นต้
น น
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กรมโยธาธิการและผังเมือง (2549) ได้ ระบุการใช้ ที่ดินในการวางผังเมืองรวมใน
ความหมาย คือ 1)
ลักษณะการใช้ ที่ดินที่ ขออนุญาตสร้ างตามกฎหมาย เช่น ที่ อยู่อาศัย
อุตสาหกรรม เป็ นต้ น 2) ลักษณะอาคารที่สร้ างอยูบ่ นที่ดนิ เช่น บ้ านพักอาศัย โรงงาน เป็ นต้ น และ
3) การรวมกลุ่มของกิจกรรมทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ ้นบนที่ดิน เช่น ความหนาแน่น
ของประชากร แหล่งงาน เป็ นต้ น
ลักษณะการใช้ ที่ดนิ ซึง่ จะแสดงให้ เห็นถึงสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที่เกิดขึ ้นบน
ที่ดนิ แบ่งออกเป็ น 4 ลักษณะ คือ
1) การใช้ งานพื ้นที่ดิน (functional space) คือการกล่าวถึงการใช้ ที่ดินเพื่อ
กํ า หนดลั ก ษณะของพื น้ ที่ นั น้ ๆสํ า หรั บ การสื่ อ สาร เช่ น เจ้ าของ ทํ า เล และลั ก ษณะของ
สภาพแวดล้ อม เช่น ความลาดชัน ประเภทของดิน รวมถึงการใช้ เพื่อการก่อสร้ างบนพื ้นดินและ
จากที่ ว่าง ประกอบด้ วย 4 มิติ คือ มิติของหน่วยพืน้ ที่ (parcel) สิ่งแวดล้ อม (environment)
โครงสร้ าง (structure) และการใช้ ที่ว่าง (space) ซึง่ พื ้นที่ดินหน่วยหนึ่งสามารถอธิบายการใช้ ที่ดิน
ได้ 24 รายการดังนี ้
ตารางที่ 2.1 ข้ อมูลที่ดนิ ในด้ านของการใช้ งานพื ้นที่
การใช้ ที่วา่ ง
หน่วยพื ้นที่ ลักษณะทางสิ่งแวดล้ อม สิง่ ก่อสร้ าง
(structure)
(space)
( environment )
(parcel)
ตําแหน่งที่ตงั ้ ความลาดชัน
ประเภทของก่อสร้ าง การใช้ พื ้นที่
พื ้นที่
ประเภทของดิน
พื ้นที่ก่อสร้ าง
ความหนาแน่น
พืชปกคลุมดิน
เจ้ าของที่ดนิ
พื ้นที่ปกคลุมดิน
จํานวนหน่วย จํานวนผู้
มูลค่าที่ดนิ
พื ้นที่นํ ้าท่วมถึง
ความสูง
อาศัย
เขตพื ้นที่
ที่ราบ
จํานวนชัน้
การวางแผนในอนาคต
พื ้นที่อนั ตราย
สภาพแวดล้ อม
มูลค่าการพัฒนา
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2549
2) ระบบกิจกรรมในที่ดิน (activity system) คือ ลักษณะของกิจกรรมเกี่ยวข้ อง
กับที่ อยู่อ าศัย บริ ษั ทและสถาบัน ที่ เ กิ ดขึน้ ในพื น้ ที่ ที่มี รูปแบบประจํ า ทุก วัน ในพื น้ ที่ เ มื องและ
ภูมิภาค ในขณะที่ข้อมูลด้ านการใช้ งานพื ้นที่ดินมีลกั ษณะที่จับต้ องได้ แต่ลกั ษณะข้ อมูลการใช้
ที่ดนิ ในระบบกิจกรรมจะมีลกั ษณะที่เคลื่อนไหว เช่น การเดินทางจากชนบทเข้ าสูเ่ มือง การเดินทาง
้ จกรรมที่มีผลกระทบกับพื ้นที่เมือง และกิจกรรมที่แทรก
เพื่อเยี่ยมเยียน กิจกรรมในที่นี ้จะรวมทังกิ
อยู่กับพื ้นที่เมืองนัน้ กิจกรรมที่โดดเด่นจะเป็ นกิจกรรมที่เกิดจากการเดินทางระหว่างบ้ านและที่
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ทํางาน การเข้ าใจระบบกิจกรรมจะทําให้ สามารถเข้ าใจแนวทาง และปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับการ
เลือกทําเลของที่ตงบ้
ั ้ านพักอาศัย กับที่ทํางาน และการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ( 2549) ได้ จดั แบ่งกลุม่ กิจกรรมตามประเภทของการ
ใช้ ที่ดนิ แบ่งประเภทได้ ดงั นี ้
1) การใช้ ที่ดนิ เพื่อการอยู่อาศัย สามารถอยู่ในภูมิประเทศได้ หลายแบบ พื ้นที่ควร
มีระดับพอสมควร แต่ควรหลีกเลี่ยงพื ้นที่สงู ชัน และที่ตํ่าที่ระบายนํ ้าไม่ได้ ความลาดชันปกติจะไม่
ตํ่ากว่าร้ อยละ 15 พื ้นที่ควรอยู่ใกล้ ระบบถนนสายหลัก และการขนส่งมวลชน ซึง่ จะมีการเชื่อมโยง
โดยตรง ไปสู่ที่ทํางานและที่พกั ผ่อนหย่อนใจ แต่ไม่ควรให้ มีระบบถนนสายหลักผ่านเข้ าไปในย่าน
พักอาศัยการสัญจรควรใช้ ถนนสายรองหรื อสายย่อยอยู่ในพื ้นที่พกั อาศัย โดยจะต้ องพิจารณาถึง
การระบายนํ ้า แสงแดด และทัศนียภาพอันงดงามของสิ่งแวดล้ อม การเลือกพื ้นที่ออกแบบที่พกั
้ การ
อาศัยควรมีความเชื่อมโยงกับร้ านค้ า โรงเรี ยน ศาสนสถาน และที่พกั ผ่อนหย่อนใจ รวมทังมี
บริ การทางด้ านสาธารณูปโภค สาธารณูปการในพื ้นที่ เหมาะสมกับความหนาแน่นของย่านพัก
อาศัยในระดับต่างๆ เช่น ที่พกั อาศัยหนาแน่นสูง จะต้ องอยู่ในพื ้นที่ว่าง และอยู่ใกล้ ถนนสายหลัก
และการขนส่งมวลชนมากที่สดุ รวมทังอยู
้ ใ่ กล้ ศนู ย์การค้ าประจําชุมชน สําหรับที่พกั อาศัยหนาแน่น
ตํ่า อาจจะอยูใ่ นบริเวณพื ้นที่แคบๆระหว่างถนนสายหลัก และระบบขนส่งมวลชน การจัดแบ่งพื ้นที่
เพื่อการอยูอ่ าศัยมักมีปริ มาณร้ อยละ 50 ของชุมชน
2)การใช้ ที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรม การจัดแบ่งพื ้นที่ ร้ านค้ าควรกระจายอยู่ใน
ชุมชน สามารถเดินถึงได้ ในระยะ 500 เมตร หรื อใช้ เวลาในการเดินไม่เกิน 10 นาที ส่วนย่านการค้ า
ขนาดใหญ่ ควรอยู่ในศูนย์กลางชุมชน โดยผู้อาศัย 1,000 คน จะต้ องการร้ านค้ าประมาณ 6 ร้ าน
ซึง่ โดยทัว่ ไปพื ้นที่ประเภทนี ้จะมีพื ้นที่รวมประมาณ ร้ อยละ 6 ของพื ้นที่ชมุ ชน
3) การใช้ ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม ควรอยู่ในที่ราบที่มีความลาดชันไม่เกิน ร้ อยละ5
้
หรื อสามารถปรับระดับที่ดินโดยไม่ใช้ ค่าใช้ จ่ายสูง การเลือกพื ้นที่อตุ สาหกรรมสามารถเลือกทังใน
เมือง ชานเมือง หรื อพื ้นที่ห่างไกลออกไป ขึ ้นอยูก่ บั อุตสาหกรรม
4) การใช้ ที่ดินเพื่อการพักผ่อน หย่อนใจ การศึกษา และวัฒนธรรม ลักษณะพื ้นที่
ใช้ เพื่อกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว (active recreation area) จะต้ องเป็ นที่ราบที่มีความลาดชันไม่
เกินร้ อยละ 5 สามารถปรับพื ้นที่โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายสูง
ั ้ ่เหมาะสมจะต้ อง
5) การใช้ ที่ดนิ เพื่อสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พื ้นที่ที่ตงที
เพียงพอสําหรับประชาชน สาธารณูปการเป็ นศูนย์รวมการให้ บริ การประชาชน
สรุปได้ ว่า การใช้ ที่ดินเป็ นการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อม และกิจกรรมที่
มีตอ่ กันในเชิงพื ้นที่ มีความเกี่ยวข้ องกันในลักษณะของการใช้ งานพื ้นที่ดิน และระบบกิจกรรมของ
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การใช้ ที่ดิน ซึง่ สามารถแบ่งได้ 5 กลุม่ คือ การใช้ ที่ดินเพื่อ 1) การอยู่อาศัย 2) การพาณิชยกรรม3)
อุตสาหกรรม 4) การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาและวัฒนธรรม และ 5) สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ โดยตําแหน่งของการใช้ ที่ดินแต่ละประเภทมีขนาดพื ้นที่ ความหนาแน่น และความ
ต้ องการสัญจรเข้ าถึงแตกต่างกัน
2.2 แนวความคิดการตัง้ ถิ่นฐานและการใช้ ท่ ดี นิ ของชุมชนอิสลาม
1. รูปแบบเมืองอิสลาม ( The Islamic City Model)
S. Gulzer Haider (2002) ได้ อธิบายถึงเมืองอิสลามไว้ ว่า แท้ จริ งแล้ วเมือง
อิสลามแห่งแรกที่เกิดขึ ้นในสมัยท่านศาสนทูตมุฮมั มัด (ซ.ล.) นัน่ คือ เมืองมะดีนะห์ (Madinah) นัน้
มีโครงสร้ างเป็ นแบบประเทศที่เป็ นนครรัฐ(a city state) และเป็ นที่ชดั เจนว่ามีลกั ษณะความเป็ น
เมืองที่ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะคําสอนของศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามและอารยธรรมเป็ นแนวคิดหลัก
ที่มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ศาสนาเป็ นโครงสร้ างทังหมดที
้
่ครอบคลุมถึง ความเชื่อ ความคิด
ข้ อปฏิบตั ิ คุณธรรมและการอยู่ร่วมกัน ในขณะเดียวกันนันเมื
้ องอิสลามเป็ นเมืองที่ประกอบด้ วย
สถาบันสาธารณะและที่อยู่อาศัยของเอกชน มีขอบเขตมาตรฐาน สถานที่ต่างๆ ตรอกซอย เขต
ถนน สวนสาธารณะและบริ เวณบ้ านพักที่อยูอ่ าศัย
ในขณะที่ Fischel (1956) และ Hassen(1972) (อ้ างถึงใน Avdul Mutalib Bin
Jelani ,2002) อิสลามคือศาสนาของเมือง การปฏิบตั ิศาสนกิจ ความเชื่อ และคุณค่าที่แท้ จริ งใน
อิสลามส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้ องกับองค์กรและผู้ปกครอง อิสลามเน้ นหนักถึงเรื่ องของการรวมตัว
กันเป็ นสังคม ไม่ส่งเสริ มให้ ใช้ ชีวิตสันโดษและแตกแยก เมืองแห่งแรกๆของมุสลิม อย่างเช่น alFustas , Tunis ,Madinah และRayat ถูกสร้ างขันมาเพื
้
่อเผยแผ่ศาสนาอิสลาม เมืองเหล่านี ้มี
บทบาทเป็ นเสมือนกําแพงศาสนา ที่รองรับมุสลิมใหม่จากที่อื่น ดังเช่นเมืองมะดีนะห์ที่ต้อนรับชน
เผ่ามูญาฮีรีนที่อพยพมาจากมักกะห์ เป็ นต้ น
ศาสนาอิสลามยอมรับสิทธิการครอบครองทังของรั
้
ฐ และส่วนตน แต่ทงสองอย่
ั้
าง
ต้ องมีความสมดุล หากเกิดความขัดแย้ งกันแล้ วจะยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นสําคัญ โดยมี
หลักปรัชญาพื ้นฐานที่ใช้ ในการพิจารณาในการวางผังชุมชนของอิสลามมี 2 ประการ คือภาวะ
ความเป็ นส่วนตัว (Privacy) ประการหนึ่ง กับหลักธรรมการดําเนินชีวิตตามคําสอนของศาสนา
อิสลาม ซึง่ ทัง้ 2 ประการนี ้ต้ องอยูใ่ นกรอบของวัฒนธรรมอิสลาม
Avdul Mutalib Bin Jelani (2002) ได้ สรุ ปกฎและรู ปแบบของโครงสร้ างเมือง
มุสลิม ซึ่งมีหลายปั จจัยที่มีบทบาทสําคัญในการจัดและวางผังเมืองมุสลิม นอกเหนือจากปั จจัย
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หลักทางด้ านลักษณะภูมิประเทศ เมืองมุสลิมโดยทัว่ ไปจะสะท้ อนให้ เห็นถึงวัฒนธรรมทางสังคม
การเมืองและโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ดังนันเมื
้ องอิสลามโดยทัว่ ไปจะต้ องคํานึงถึงเรื่ องต่อไปนี ้
1) กฎของจักรวาล กฎข้ อแรกที่สะท้ อนให้ เห็นถึงลักษณะของเมืองอิสลาม คือการ
ปรับตัวของอาคารและผังเมืองที่สอดคล้ องกับสถานการณ์ของโลกที่เกี่ยวข้ องกับภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศ ปั จจัยนี ้ถูกนําไปใช้ ในเรื่ องของการกําหนดย่านที่อยู่อาศัย พื ้นที่เกษตรกรรม สวน ทางเดิน
และสวนสาธารณะที่ ออกแบบให้ เหมาะสมกับอากาศร้ อนที่ ครอบคลุมพืน้ ที่ ส่วนใหญ่ ของโลก
มุสลิม
2) ศาสนาและวัฒนธรรม ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนาเป็ นเสมือนชีพจรชีวิต
ของมุสลิม ด้ วยเหตุนีม้ สั ยิดจึงถูกสร้ างขึ ้นมาตรงกลางเมืองและเป็ นสถาบันปกครองหลัก พื ้นที่
สาธารณะและพื ้นที่ส่วนตัวจะถูกแยกออกจากกันให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรมในแต่ละท้ องที่ ด้ วย
เหตุนี ก้ ารผัง เมื อ งจึง ครอบคลุม ถึง เส้ น ทางที่ แ คบและทางตัน ที่ แบ่ง แยกสถานที่ ส าธารณะกับ
สถานที่ส่วนตัวแยกออกจากกัน ในขณะเดียวกันการใช้ ประโยชน์ที่ดินก็จะแยกใช้ ประโยชน์ของ
ผู้ชายกับผู้หญิงออกจากกัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็จะอยู่ห่างจากย่านที่อยู่อาศัย แต่ไปเกาะกลุม่
ในพื ้นที่สาธารณะและเส้ นทางสายหลักของชุมชน
3) กฎและรู ปแบบที่มีรากฐานจากกฎหมายอิสลาม เมืองมุสลิมจะสะท้ อนให้ เห็น
กฎหมายอิสลามในด้ านความสัมพันธ์ ทางกายภาพกับสังคม ระหว่างโลกส่วนตัวกับสาธารณะ
ระหว่างเพื่อนบ้ านกับกลุ่มสังคม ในเรื่ องการยอมรับในสิทธิส่วนตัวนันได้
้ กลายมาเป็ นกฎหมายที่
อนุญ าตให้ ส ร้ างกํ า แพงรั ว้ สูง กว่า หลัง อานอูฐ ได้ นอกจากนี ก้ ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งของ
ทรัพย์สนิ เป็ นปั จจัยหลักประการหนึง่ ในการกําหนดรูปแบบของเมืองอิสลาม
4) กฎทางสังคม องค์กรทางสังคมในสังคมเมืองขณะนันมี
้ รากฐานมาจากกลุ่ม
คนทางสัง คมที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายเลื อ ด เชื อ้ ชาติ ดัง้ เดิ ม และโลกทัศ น์ ท างวัฒ นธรรมที่
เหมือนกัน การจัดตังองค์
้ กรขึ ้นมามีจุดประสงค์เพื่อสนองตอบความต้ องการของสังคมที่เน้ นใน
เรื่ องความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ การป้องกันเอกราช ความสงบสุขและกิจกรรมทางศาสนา
2. องค์ประกอบชุมชนมุสลิม
Avdul Mutalib Bin Jelani (2002) ได้ สรุปองค์ประกอบและโครงสร้ างของเมือง
มุสลิม จากการโต้ เถียงในหัวข้ อ เมืองมุสลิมที่แท้ จริ งเป็ นอย่างไร หรื อมีเมืองมุสลิมที่เกิดขึ ้นจริ ง
หรื อยังคงมีอยู่ บางทัศนะมีความเห็นว่า ชาวมุสลิมอาหรับไม่ได้ อาศัยอยู่ในเมืองใหม่แต่อาศัยอยู่
ในเมืองที่ มีอยู่แล้ ว บางท่านบอกว่าเมืองต่างๆในยุคสมัยของอิสลาม คือเมืองที่มีอยู่แล้ วแต่ได้
ขยายตัวเพิ่มออกไป และบางลักษณะโครงสร้ างเกิ ดขึน้ จากกระบวนการรวมตัวกัน อย่างเช่น
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เส้ นทางและอาคารในเมือง ตูนิส (Tunis) มีรูปแบบอิทธิพลของอารายธรรมโรม อย่างไรก็ตามมี
ทัศนะที่เห็นว่าเมืองต่างๆของมุสลิมมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะโดยทัว่ ไปดังนี ้
1) มัสยิดกลาง ตังอยู
้ ่ตรงกลางเมืองซึง่ มีตลาด (Suq) ล้ อมรอบ ดังเช่น มัสยิด
Zaituna ในเมือง Tunis และ Isfahan ซึง่ เป็ นสถานที่รวมตัวกันเพื่อนมาซวันศุกร์ และมีโรงเรี ยน
สอนศาสนา (Marasah) และวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียง
2) ตลาด (Suq) ตังอยู
้ ห่ ่างออกไปจากมัสยิดกลาง เป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในเมือง มีสินค้ าต่างวางขายหลายประเภท เช่น เทียน ไม้ หอมและนํ ้าหอม วางขาย
อยู่ใกล้ กบั มัสยิด เช่นเดียวกับหนังสือและเครื่ องเขียน ในขณะที่สินค้ าประเภทอื่นๆวางขายอยู่ห่าง
จากมัสยิด และบริ เวณนี ้ยังเป็ นสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมทางสาธารณะ เช่น การบริ การทาง
สังคม การบริหารการค้ าขาย ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม สถานที่อาบนํ ้า (Hammam) และบ้ านของ
ผู้ดแู ลตลาด
3) กําแพงเมืองชันใน
้ เป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่ร้ ู จกั ในนาม Kasbah พระราชวังที่มี
ข้ าหลวง กําแพงนี ้ล้ อมรอบไปด้ วยฝาผนังและมีขอบเขตสถานที่ของมัสยิด สถานที่ควบคุมรักษา
้ ่บริ เวณที่สูงที่อยู่
ความปลอดภัย สํานักงานต่างๆและที่อยู่อาศัย สถานที่เหล่านีป้ กติแล้ วตังอยู
ใกล้ เคียงกับเมือง
4) ย่า นพัก อาศัย พื น้ ฐานจากความใกล้ ชิ ดสนิ ท สนม ในเรื่ อ งความสัม พัน ธ์
ส่ว นตัว ส่ว นรวมและความมี คุณธรรมร่ ว มกัน ย่า นพัก อาศัย จะมี มัสยิดเป็ นของตัวเองซึ่ง เป็ น
สถานที่ละหมาดห้ าเวลา การอ่านอัล-กรุ อ่าน ร้ านค้ า เป็ นต้ น โดยมีรัว้ ที่ปิดหลังละหมาดอีซา และ
เปิ ดเพื่อละหมาดซุบฮีในวันรุ่งขึ ้น เช่นเมือง Tunis เป็ นย่านที่เป็ นมุสลิมเชื ้อชาติหนึ่ง และยิวเป็ นอีก
เชือ้ ชาติหนึ่งที่ อยู่ใกล้ เคียงกันเพื่อให้ พวกเขาเหล่านีส้ ามารถประกอบกิจกรรมและเฉลิมฉลอง
วัฒนธรรมของตัวเองที่แตกต่างกัน
5) โครงข่ายคมนาคม แต่ละย่านจะเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางเมือง โดยโครงข่าย
ถนนแคบๆ เพื่อใช้ ประโยชน์สว่ นตัวหรื อส่วนรวม และมีซอยปลายตัน
มุฮมั หมัด อิลยาส อัลดุลฆอนี (2546) กล่าวว่า เมื่อท่านรอซูลมูฮมั หมัด(ซ.ล.)
บูรณะนครมาดีนะ และเมกกะ พระองค์ทรงกล่าวถึงความกว้ างของถนนอย่างน้ อยต้ องกว้ าง 7 ซี
ราส (4.9 เมตร)
6) กําแพงเมือง มีกําแพงล้ อมรอบเมืองและมีประตูทางเข้ าหลายจุด
7) บริ เวณนอกเมือง บริ เวณนอกกําแพงเมือง จะเป็ นที่ตงสุ
ั ้ สานของชาวมุสลิม
และชาวยิ ว ตลาดนัด ประจํ า สัป ดาห์ ตัง้ อยู่ห น้ า ประตูท างเข้ า หลัก เพื่ อ ทํ า การค้ า ขายปศุสัต ว์
นอกจากนี ้ยังมีสวนสาธารณะ และพื ้นที่เกษตรกรรม
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ภาพที่ 2.9 ตัวั อย่างการใช้ช้ ประโยชน์ที่ดิดนิ ของชุมชนนเมืองอาหรับ
ที่มา: Avdul Mutalib Bin Jelani ,2002

แ
ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างผังบริิเวณเมือง แบกแดด
ที่มา: Avdul Mutalib Bin Jelani ,2002
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อ
กกาารของอัลอิสลลาม
ภาพที่ 2.11 แสดงหลักกาารสูงสุดของกการวางผังเมืองตามหลั
ที่มา: Avdul Mutalib Bin Jelani ,2002
ในขณะะเดี ย วกั น หาากพิ จ ารณา การตัง้ ถิ่ น ฐานของมุ
ฐ
ส ลิ ม ทั่ ว โลก จะพบว่
จ
า
ประกอบด้ วยส่
ย วนที่คล้ ายคลึ
ย ง ซึง่ เกิดจากอิ
จ ทธิพลขของศาสนา และส่วนที่ต่างงซึง่ เกิดจากสสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ดังเช่น การศึกษาของ
ก
Stannley D. Brum
mn and Jacck F. William
ms (1983) (ออ้ างถึงใน
มนตรี ศักดิ์เมือง ,2527) ซึง่ นักวิชากการทังสองได้
้
ศึกษาระบบเเมืองทัว่ โลก และได้ อธิบายรู ปแบบ
เมืองอิสลามมโดยใช้ ระบบบเมืองในตะวัวันออกกลางเป็ นตัวแทน ซึ่งจะเห็นอิททธิพลของศาสนาและ
สภาพภูมิ ศ าสตร์
า ต่ อ การรกํ า หนดรู ป แบบของเมื องอย่
อ า งชัด เจน
เ ซึ่ ง สรุ ปปความได้ ว่ า ภูมิ ภ าค
ตะวันออกกลลางเป็ นภูมิภาคหนึ
ภ
่งที่ได้ รัรับอิทธิพลจาากศาสนาอิสลาม
ส ซึ่งกําหหนดรู ปแบบสัสังคมและ
วัฒนธรรมมาามากกว่า 133 ศตวรรษ ศาาสนาอิสลามไได้ มีอิทธิพลตต่อการดําเนินนชีวิตทังทางด้
้ ด้ านจารี ต
ประเพณี แล ะศาสนาของงชาวมุสลิม ในยุคที่ ศาสสนาอิสลามเฟืฟื่ องฟูนัน้ ได้ มมีการขยายเเมืองให้ มี
น องอิสลามมอย่างแท้ จริ ง ในครึ่ งแรกกของศตวรรษษที่ 20 มีแนววความคิดของรู ปแบบ
ลักษณะเป็ นเมื
เมืองดังนี ้ ได้ด้ รับความเห็นชอบจากผู
น
้ ทีที่รอบรู้ และเชี่ยวชาญ ทางงด้ านภาษา ศศาสนาและวัฒ
ั นธรรม
โดยมีทศั นะวว่า ศาสนาอิสลามไม่
ส
เพียงแต่
ง ครอบงําวิถีชีวิตของประชาชนเท่านนัน้ แต่ยงั มีอิทธิ
ท พลต่อ
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สิ่งแวดล้ อมเกี่ยวกับเมืองอีกด้ วย ดังนัน้ ชุมชนเมืองที่ปรากฏนันคื
้ อการแสดงออกของอิทธิพลทาง
ศาสนา หรื ออาจสรุ ปได้ ว่าโครงสร้ างและลักษณะของเมืองเป็ นผลสะท้ อนมาจากศาสนาอิสลาม
นัน่ เอง โดยแนวความคิดนีเ้ มืองของมุสลิมจะเป็ นไปโดยที่กฎหมายอิสลามไม่ได้ คํานึงถึงสภาพ
ความแตกต่างหรื อลักษณะเฉพาะของนคร จึงทําให้ การปลูกสร้ างบ้ านเรื อนเป็ นไปตามใจของ
ประชาชนโดยไม่ได้ คํานึงถึงการวางผังเมือง โดยเหตุนี ้จึงมีการพัฒนารูปแบบของตรอกซอยที่วกวน
(Winding alleyways) และตรอกซอยตัน (Cul-de-sac )ปรากฏมากมาย
ในชุมชนเมืองอิสลามประชากรจะปลูกบ้ านเรื อนอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น โดยที่อยู่
อาศัยแต่ละหลังจะเป็ นสัดส่วน และต้ องสร้ างที่กําบังมิดชิดให้ กับผู้หญิง ทางเข้ าบ้ านเป็ นรู ปตัว
แอล(L shaped) ผนังบ้ านที่หนั ออกสูต่ รอกซอยจะไม่มีหน้ าต่าง ห้ องรับแขกหรื อลานบ้ านจะแยก
ออกจากส่วนอื่นๆ เพื่อที่จะได้ รับรองแขกได้ สะดวก ประชากรมุสลิมจะมีที่พกั อาศัยรวมกลุ่มอยู่
ใกล้ เคียงกัน (ซึง่ มีรากฐานมาจากการรวมกลุม่ ของชนชาติเดียวกัน การรวมกลุ่มเพราะถือศาสนา
นิกายเดียวกัน) โดยมีหวั หน้ ากลุม่ 1 คน
ในชุมชนเมืองอิสลามแต่ละชุมชน โครงสร้ างสถาบันที่บริ การชุมชน ประกอบด้ วย
ตลาดกลาง 1 แห่ง เรี ยกว่า บาร์ ซาร์ หรื อซุก (bazaar or sug ) มัสยิด สถานที่อาบนํ ้าสาธารณะ
กําแพงเมือง ป้อม โรงแรม และตลาดเล็กๆอีกหลายแห่ง ในแต่ละเมืองจะมีสุเหร่ าใหญ่ 1 แห่ง
เรี ยกว่า Friday Mosque ซึง่ เป็ นสถานที่ที่แสดงความเคารพพระเจ้ าที่สําคัญที่สดุ
ตลาดกลางที่ เ รี ย กว่ า บาร์ ซ าร์ นี ้ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ เ ด่ น อั น หนึ่ ง ของชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ตลาดนี จ้ ะ
้ ่ในทางเข้ าซอกหรื อทาง
ประกอบด้ วยร้ านค้ าเล็กๆ หรื อแผงลอยอยู่ติดกัน และร้ านเหล่านี ้จะตังอยู
แยกที่เป็ นรูปโค้ งหรื อรูปโดม
สําหรับรู ปแบบเมืองอิสลาม อาจจะมีปัญหาบางประการโดยจะพบรู ปแบบเมือง
อิสลามนีไ้ ด้ ในเมืองที่ยงั ไม่ได้ เป็ นเมืองอุตสาหกรรม และเมื่อเปรี ยบเทียบกับเมืองอุตสาหกรรม
ในทางตะวันตก รู ปแบบเมืองอิสลามนับได้ ว่าเป็ นการสร้ างเมืองที่ถูกตามหลักเหตุผลและหลัก
ตรรกวิทยา ตัวอย่างเช่น ตามซอยแคบๆจะมีร่มเงาให้ แก่ผ้ สู ญ
ั จรไปมาที่จําเป็ นจะต้ องเดินทางอยู่
้ งไม่ทําให้ ที่ว่างเสียไป ซึง่ ที่ว่าง
ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุ ทังยั
้ งเป็ นตัวป้องกันลมและฝุ่ น อีกทังยั
นันยั
้ งใช้ ปลูกสร้ างบ้ านหรื อสิ่งก่อสร้ างอื่นๆได้ อีกด้ วยในทํานองเดียวกัน เราอาจพบเมืองที่ยงั ไม่
เป็ นรู ปแบบเมืองอิสลามในภูมิภาคตะวันออกนีด้ ้ วยเหมือนกัน นอกจากนี ้ ที่อาบนํา้ สาธารณะ
ป้อมปราการ ประตูเมือง ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การผสมผสานทางความคิดตามเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติและ
ทางศาสนารวมกัน อาจพบได้ ตามเมืองอื่นๆที่อยูน่ อกภูมิภาคนี ้
เขต รัตนะจรณะ (2537) (อ้ างถึงใน ปิ ยวรรณ ไตรบุญ, 2546) อิสลามซึง่ มุสลิม
ส่วนใหญ่พยายามรักษาไว้ อย่างเคร่ งครัด ซึง่ ส่งผลต่อการตังถิ
้ ่นฐานของมุสลิมทัว่ โลกโดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้ อยู่ในประเทศมุสลิม และจากการศึกษาวิจยั วิทยานิพนธ์ ของ ปิ ยวรรณ ไตรบุญ
(2546)ซึง่ ศึกษาชุมชนแออัดในเทศบาลเมืองปั ตตานี สามารถสร้ างความเข้ าใจในสภาพการณ์การ
ตังถิ
้ ่ นฐานของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ บางส่วน สําหรับการตังถิ
้ ่ นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชน
มุส ลิ ม ในประเทศไทย มุส ลิ ม ไทยส่ว นใหญ่ จ ะตัง้ ถิ่ น ฐานในลัก ษณะกระจุก ตัว เป็ นกลุ่ม ก้ อ น
(cluster settlement) เกิดเป็ นชุมชน เป็ นหมู่บ้านโดยในแต่ละชุมชนจะมีมสั ยิดเป็ นศูนย์กลาง มีอี
หม่ามเป็ นผู้นําชุมชน หมู่บ้านไทยมุสลิมหลายแห่งมีอตั ราการกระจุกตัวมากกว่าหมู่บ้านไทยพุทธ
้ ้เพื่อความสะดวกในการประกอบศาสนกิจจึงพยายาม
โดยทัว่ ไป เสาวนีย์ จิตหมวด (2527) ทังนี
เลือกที่อยูอ่ าศัยที่ใกล้ กบั ศาสนสถาน ซึง่ จะเป็ นลักษณะที่จะเห็นได้ ในหมูบ่ ้ านมุสลิมทัว่ ไป
สรุ ปได้ ว่า รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชนมุสลิมนัน้ มักสะท้ อน
ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมอิสลามกับลักษณะการใช้ พืน้ ที่ทางกายภาพ โดยที่วัฒนธรรม
อิสลามเป็ นตัวกําหนดการใช้ ชีวิตประจําวันของชาวมุสลิม ก่อให้ เกิดปรัชญาของชุมชนมุสลิมใน2
ประการคือ ภาวะความเป็ นส่วนตัว (Privacy) กับหลักธรรมการดําเนินชีวิตตามคําสอนของศาสนา
อิสลาม ซึง่ ทัง้ 2 ประการนี ้ต้ องอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมอิสลาม โดยที่ชมุ ชนมุสลิมโดยส่วนใหญ่
จะประกอบด้ วย มัสยิดกลาง ตลาด กําแพงเมืองชันใน
้ ย่านพักอาศัย โครงข่ายคมนาคม กําแพง
เมือง บริ เวณนอกเมือง ในขณะเดียวกันการใช้ ประโยชน์ที่ดินก็จะแยกใช้ ประโยชน์ของผู้ชายกับ
ผู้หญิงออกจากกันตามหลักการของศาสนาอิสลาม
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลามและวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม
1. ความหมายของอิสลาม
เวปไซต์ วิ กิพี เ ดี ย (2554)ได้ ให้ ค วามหมายไว้ ว่า อิ ส ลาม เป็ นคํา ภาษาอาหรั บ
(ภาษาอาหรับ:  )اإلسالمแปลว่า การสวามิภกั ดิ์ ซึง่ หมายถึงการสวามิภกั ดิ์อย่างบริ บรู ณ์แด่ อัลลอ
ฮฺ พระผู้เป็ นเจ้ า ด้ วยการปฏิบตั ิตามคําบัญชาของพระองค์ อิสลาม มีรากศัพท์มาจากคําว่า อัสสิลมฺ หมายถึง สันติ โดยนัยว่าการสวามิภกั ดิต์ อ่ พระผู้เป็ นเจ้ าจะทําให้ มนุษย์ได้ พบกับสันติภาพทัง้
ในโลกนี แ้ ละโลกหน้ า ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนามนุษยชาติตลอดกาล ตัง้ แต่แรกเริ่ มของการ
กํ า เนิ ดของมนุษ ย์ คือ นบีอ าดํ า ผ่า นศาสดามาหลายท่า นในแต่ล ะยุคสมัย จนถึ ง ศาสดาท่ า น
สุดท้ ายคือมุฮมั หมัด และส่งผ่านมายังปั จจุบนั และอนาคต จนถึงวันสิ ้นโลก
พท์ มาจากภาษาอาหรับ คําว่าอิสลาม แปลว่า
ความหมายของอิสลามนันรากศั
้
สันติ การนอบน้ อม การยอมจํ านนโดยสิ ้นเชิงเพื่อความสันติ ดังนัน้ อาจกล่าวได้ ว่าอิสลาม คือ
สภาพอันเป็ นความเจริ ญงอกงามซึง่ เกิดจากการนอบน้ อมยอมจํานนต่ออัลลอฮพระองค์เดียวอย่าง
สิ ้นเชิง เพื่อความสันติสขุ ทังในโลกนี
้
้และโลกหน้ า
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2. หลักการพื ้นฐานของอิสลาม
หลักการพื ้นฐานอิสลาม หมายถึง ข้ อปฏิบตั ทิ ี่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับพระเจ้ า ซึง่ มนุษย์ทกุ คนจะต้ องยึดถือและปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิต โดยสุจริ ตใจ ประกอบด้ วย
หลักการ 2 ประการ คือ หลักศรัทธา และหลักปฏิบตั ิ โดย ฮิมรอน มะลูลีม (2524)
หลักศรัทธา ผู้เป็ นมุสลิมจะต้ องมีความเชื่อหรื อศรัทธาในหลัด 6 ประการ คือ
1) ศรั ท ธาในเอกภาพของพระผู้เ ป็ นเจ้ า การศรั ท ธาดังกล่าวนี ้ หมายถึง การ
เชื่อมัน่ โดยบริ สทุ ธิ์ใจต่อพระผู้เป็ นเจ้ าอัลลอฮเพียงองค์เดียว ดังนันมุ
้ สลิมจะต้ องไม่ตงผู
ั ้ ้ ใดหรื อวัตถุ
สิ่งอื่นใดขึน้ เป็ นภาคีต่อพระองค์ เช่นห้ ามการกราบไหว้ บุคคลหรื อเคารพรู ปบูชาต่างๆ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ การศรัทธายังมีความหมายรวมถึงการยอมรับคุณลักษณะของพระองค์ เช่นพระองค์
้ ่ลบั และในที่แจ้ ง ตลอดจนจิตใจของมนุษย์
ทรงรู้ ทรงเห็น ทรงเมตตา ทรงได้ ยินทุกสรรพสิ่งทังในที
และทรงสร้ างสรรพสิง่ ทังมวลในโลก
้
เป็ นต้ น
2) ศรัทธาในเทวฑูตของพระเจ้ า เทวทูตในศาสนาอิสลาม เรี ยกว่า มลาอีกะฮ มี
คุณสมบัตแิ ตกต่างไปจากมนุษย์ เช่น ไม่มีตวั ตน ไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่นอน ไม่มีเพศ และไม่กระทําสิง่ ใด
ตามอารมณ์ชอบ มลาอีกะฮมีจํานวนมากมาย แต่ละองค์จะมีหน้ าที่แตกต่างกัน เช่น ญิบรออีล ทํา
หน้ าที่นําโองการจากพระผู้เป็ นเจ้ ามาถ่ายทอดแก่ท่านศาสดามุฮมั มัด (ซล.) หรื ออิสรออีล ซึ่งทํา
หน้ าที่ถอดวิญญาณมนุษย์ออกจากร่ าง เป็ นต้ น ผู้ที่จะเป็ นมุสลิมได้ สมบูรณ์นนั ้ จะต้ องศรัทธาว่า
มลาอีกะฮมีจริ ง ซึง่ การศรัทธาดังนี ้จะทําให้ เขาทําแต่ความดี ละเว้ นความชัว่ เพราะแต่ละคนจะมีม
ลาอีกะฮคอยบันทึกการทําความดีและความชัว่ อยูต่ ลอดเวลา
3) ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ มุสลิมต้ องยอมรับและเชื่อในบรรดาคัมภีร์ที่พระเจ้ า
ประทานผ่านทางศาสดาต่างๆดังนันจึ
้ งหมายความรวมถึงคัมภีร์ต่างๆก่อนหน้ าคัมภีร์อลั กรุ อ่าน
ด้ วย 4 คัมภีร์คือ
(1) คัมภีร์เตารอต ประทานให้ แก่นบีมซู า (อ.)
(2) คัมภีร์อินญีล ประทานให้ แก่นบีอีซา (อ.)
(3) คัมภีร์ซาบูร ประทานให้ แก่นบีดาวูด (อ.)
(4) คัมภีร์อลั กรุอา่ น ประทานให้ แก่ศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.)
4) ศรัทธาต่อศาสนทูต หรื อบรรดาต่างๆ ศาสนทูต คือ บุคคลที่ได้ รับโองการจาก
พระเจ้ าให้ นําไปประกาศเผยแผ่แก่มนุษย์ ให้ ปฏิบตั ิตาม ดังนัน้ ศาสนทูตที่ มุสลิมจะต้ องให้ การ
เคารพจึงไม่จํากัดแต่เพียงท่านศาสดานบีมฮู มั มัด (ซ.ล.) เท่านัน้ แต่หมายความรวมถึงศาสนทูต
ท่านอื่นๆก่อนท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.) อีกด้ วย เช่น อาดัม โนอา อิบรอฮีม โมเสส และอีซา เป็ น
ต้ น มุสลิมจะต้ องให้ เกียรติยกย่องบรรดาศาสนทูตต่างๆนันโดยเท่
้
าเทียมกัน
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5) ศรัทธาในวันพิพากษา มุสลิมจะต้ องยอมรับว่าวันอวสารของโลกมีจริ ง ซึ่ง
หมายความว่า โลกนี ้ (โลกดุนยา) เป็ นโลกแห่งการทดลอง ไม่จีรังจะต้ องมีวนั แตกสลาย ซึง่ วันนัน้
เรี ยกว่า วันกียามะฮ หรื อวันแห่งการพิพากษา กล่าวคือ เป็ นวันที่ทุกชีวิตจะบังเกิดขึ ้นมาอีกครัง้
หนึง่ เพื่อถูกชําระคดีที่ได้ กระทําในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ทําความดีก็จะได้ รับการตอบแทนให้ ไปสู่
สรวงสวรรค์ ในขณะที่ผ้ กู ระทําความชัว่ ก็จะต้ องตกนรก การศรัทธานี ้ ทําให้ มนุษย์กระทําแต่ความ
ดี เพราะหากเขาทําความชัว่ แล้ วก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงโทษที่จะได้ รับในวันพิพากษาได้ เลย
6) ศรัทธาต่อลิขิตของพระเจ้ า เมื่อมุสลิมยอมรับในเอกภาพของพระเจ้ าแล้ วก็
ต้ องเชื่ ออีก ว่าพระองค์ เป็ นผู้ลิขิตบงการวิถีชีวิ ตของสัตว์ โลก ทุก สิ่ง ทุกอย่า งต้ อ งเป็ นไปตามที่
อัลลอฮวางไว้ ทัง้ สิ ้น การศรั ทธาต่อลิขิตของพระเจ้ าทําให้ มุสลิมมอบความไว้ วางใจแก่อลั ลอฮ
ยอมตนต่อพระองค์และพึง่ พาพระองค์ เพื่อขอให้ ทรงประทานผลสําเร็จในการดําเนินชีวิต
หลักปฏิบตั (ิ รุก่นอิสลาม) ประกอบด้ วยข้ อปฏิบตั ิ 5 ประการ คือ
1) การปฏิ ญ าณตนแสดงศรั ท ธาในพระเจ้ า คื อ การกล่ า วคํ า ปฏิ ญ าณตน
ต่ออัลลอฮว่า “ข้ าพเจ้ า ขอปฏิญาณว่าไม่มีพ ระเจ้ า อื่นใดนอกจากอัลลอฮ และแท้ จริ งมุฮัมมัด
เป็ นศาสทูตของอัลลอฮ” การปฏิญาณตนนี ้ถือเป็ นหัวใจของการเป็ นมุสลิม ดังนัน้ จึงไม่ใช่การ
ปฏิญาณแต่เพียงวาจาเท่านัน้ หากแต่จะต้ องออกมาจากการศรัทธาที่แท้ จริ ง ซึ่งสิ่งที่จะใช้ ตดั สิน
ความศรัทธาดังกล่าวคือ การปฏิบตั ิตามโองการที่ได้ ปรากฎอยู่ในคัมภีร์อลั -กรุ อ่าน และจริ ยวัตร
ของท่านศาสดาซึง่ ทังสองประการคื
้
อ ที่มาของวัฒนธรรมอิสลามนัน่ เอง
2) การทําละหมาด การละหมาดหรื อ นมาซ คือ การกราบไหว้ หรื อนมัสการพระ
ผู้เป็ นเจ้ า อันแสดงความเคารพต่อพระเจ้ าทัง้ ทางร่ างกายและจิตใจ ตามบทบัญญัติกําหนดให้
มุสลิมที่บรรลุนิตภิ าวะแล้ วจะต้ องทําการละหมาดเป็ นประจําทุกวัน วันละ 5 เวลา คือ
(1) เวลายํ่ารุ่ง เรี ยกว่า การละหมาดซุบห์
(2) เวลากลางวัน เรี ยกว่า การละหมาดดุห์รี
(3) เวลาเย็น เรี ยกว่า การละหมาดอัศรี
(4) เวลาพลบคํ่า เรี ยกว่า การละหมาดมัฆริบ
(5) เวลากลางคืน เรี ยกว่า การละหมาดอีซา
การทําละหมาดจึงเป็ นการปฏิบตั ศิ าสนกิจประจําวันที่สร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
มุสลิมกับพระเจ้ า เพราะจะเป็ นเวลาที่มุสลิมอยู่ใกล้ ชิดกับพระองค์มากที่สุด ดังนัน้ ก่อนการทํา
ละหมาดทุก ครั ง้ มุสลิมจะต้ องรั กษาความสะอาดทัง้ ทางร่ างกายและจิ ตใจ โดยเฉพาะความ
สะอาดของกายนันมุ
้ สลิมจะต้ องอาบนํ ้าชําระร่างกาย เรี ยกว่าการอาบนํ ้าละหมาด เสียก่อนทุกครัง้
เมื่ อ อาบนํ า้ ละหมาดเสร็ จ ก็ จ ะทํ า ละหมาดพร้ อมกัน ทัง้ ชุม ชน โดยคอยฟั ง การเชิ ญ ชวนโดย
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เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ เรี ยกว่า บิลา การเชิญให้ ทําละหมาดโดยพร้ อมเพรี ยงกันเรี ยกว่า การอะซาน สถานที่
ทําพิธีนนมุ
ั ้ สลิมจะใช้ สถานที่ใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นที่ทํางานหรื อที่บ้าน ยกเว้ นแต่การทําละหมาดใน
วันศุกร์ และวันอีดที่ ต้องไปทํ าที่ มัสยิดประจําชุมชน ในขณะที่ทําพิธีทุกชุมชนจะหันหน้ าไปทาง
ทิศทางที่ ตงของวิ
ั้
หารกะบะห์ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย การละหมาดเป็ นบทบังคับ
้
งที่บรรลุศาสนภาวะ กล่าวคือ หากเป็ นชายก็เริ่ มเข้ าสู่วยั หนุ่ม หรื อ
สําหรับมุสลิมทังชายและหญิ
หากเป็ นหญิงนับตังแต่
้ เริ่มมีประจําเดือนเป็ นต้ นมา
3) การถื อศีลอด มาจากภาษาอาหรับว่า อัศ-เศาม ซึ่งมีความหมายว่า การละ
การงด การระงับยับยัง้ ส่วนความหมายในทางศาสนานัน้ หมายถึงการอดกลันจากการรั
้
บประทาน
้
น(ตังแต่
้ ดวงอาทิตย์ ขึน้ จนถึงดวง
การดื่ม และการร่ วมประเวณี ด้วยความตังใจในเวลากลางวั
อาทิ ต ย์ ต ก) เป็ นเวลา 1 เดื อ น ซึ่ง ตามบทบัญ ญัติ กํ า หนดให้ มุส ลิ ม จะต้ อ งถื อ ศี ล อดในเดื อ น
รอมฎอน(นับตามจันทรคติ)หลักการถือศีลอดเป็ นการฝึ กฝนทังทางร่
้
างกายและจิตใจให้ มีความ
หนักแน่นอดทน ให้ ทกุ คนได้ ร้ ู จกั กับความหิวโหย เพื่อจะได้ เกิดความเห็นใจต่อคนยากจน และจะ
ได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฉะนันการถื
้
อศีลอดจึงเป็ นหลักการหนึ่งที่สร้ างความเสมอภาค ภราดร
ภาพ ทังเป็
้ นการทดสอบความศรัทธา ความซื่อสัตย์ของมุสลิมที่มีตอ่ พระเจ้ า
4) การบริ จาคซะกาต หมายถึง การบริ จาคทานตามศาสนบัญญัติ คําว่า ซะกาต
(Zakat) เป็ นภาษาอาหรับ แปลว่า การทําให้ บริ สทุ ธิ์ การทําให้ หมดมลทิน และหมายถึงความ
เจริ ญงอกงาม ซะกาต จึงหมายถึงการบังคับการจ่ายทานจากผู้มีทรัพย์ สินครบรอบปี เมื่อเกิ น
จํานวนที่กําหนดไว้ แก่คนที่มีสิทธิ์รับซะกาตตามอัตราที่กําหนดไว้ ดังนันเมื
้ ่อครบรอบหนึ่งปี มุสลิม
จะต้ องทําการสํารวจทรัพย์สนิ และผู้ที่มีมากเกินกําหนดจะต้ องบริจาคซะกาตส่วน
5) การประกอบพิธีฮจั ญ์ มุสลิมที่มีความสามารถจะต้ องเดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ อย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในช่วงชีวิตหนึ่ง การประกอบพิธีฮัจญ์ จะทําได้ ที่เมือง
เมกกะแห่งเดียวเท่านัน้ ดังนัน้
Avdul Mutalib Bin Jelani (2002) กล่าวว่า “จงอย่าออกไปตังถิ
้ ่นฐานในพื ้นที่ที่
ไม่มีสลุ ต่านปกครอง ไม่มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ไม่มีตลาด และไม่มีแม่นํ ้าลําคลองไหลผ่าน” หลักการ
พื ้นฐานของศาสนาอิสลามทัง้ 2 ประการ มีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตประจํ าวันของมุสลิมเป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะตัวแตกต่างจากประชากรกลุ่มอื่นๆ ดังนันรู
้ ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของมุสลิมจึงมี
ลักษณะที่เกาะกลุม่ โดยแยกออกจากประชากรกลุม่ อื่นๆอย่างเด่นชัด
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3. วัฒนธรรมอิสลามและวิถีชีวิตไทยมุสลิม
เสาวนีย์ จิตต์หมวด (2524) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า วัฒนธรรมอิสลาม หมายถึง
การดําเนินชี วิต หรื อรู ปแบบของพฤติกรรมตลอดจนสิ่งสร้ างสรรค์ต่างๆ ที่นํามาจากหรื ออยู่ใน
ั ้ มภีร์อลั -กรุ
ขอบข่ายของคัมภีร์อลั -กรุ อ่าน และซุนนะห์ ของท่านศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.) โดยที่ทงคั
อ่าน และซุนนะห์ ต่างก็เป็ นที่มาแห่งการดําเนินชีวิตของมุสลิม ชาวมุสลิมทัว่ โลกถือว่าเป็ นพี่น้อง
กัน ได้ ยึดหลักความเชื่อและค่านิยมเดียวกัน ทังนี
้ ้สืบเนื่องจากชาวมุสลิมศรัทธาในพระเจ้ าองค์
เดียวกัน คือ องค์อลั ลอฮ และพระคัมภีร์อลั -กรุอ่าน ซึง่ เป็ นธรรมนูญของชีวิต (Code of life) ของ
ประชาชนมุสลิมที่จะต้ องยึดถือและปฏิบตั ิ โดยที่วฒ
ั นธรรมอิสลามและวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม ที่
เป็ นองค์ประกอบของการใช้ ชีวิตประจําวันของคนมุสลิม ซึ่งนํามาซึ่งแบบแผนที่ส่งผลต่อรู ปแบบ
การใช้ ชีวิตที่แตกต่างจากชนกลุม่ อื่น
ประยูรศักดิ์ ชลานยเดชะ ( 2539) อิสลามถือว่าทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่เป็ นวันสําคัญ
เพราะมุสลิมมีหน้ าที่บําเพ็ญวินยั ปฏิบตั ินบั แต่ประจําวันจนกระทัง่ ครัง้ หนึ่งในชีวิต วินยั ที่ชาวไทย
มุสลิมปฏิบตั ดิ งั กล่าวพอจะแยกออกตามข้ อกําหนดเวลาได้ ดงั ต่อไปนี ้ คือ
1) ประจําวันทุกวัน ต้ องนมัสการ(ละหมาด)ต่อพระผู้เป็ นเจ้ า ตามวาระที่กําหนด
วันละ 5 เวลา
2) ประจําสัปดาห์ ต้ องนมัสการ(ละหมาด)เฉพาะวันศุกร์ เป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับ
มุสลิมที่เป็ นผู้ชายทุกคนให้ ไปร่ วมชุมนุม ณ สถานที่ส่วนกลางของหมู่บ้านของตน และอิหม่าม
หรื อคอเต็บ ผู้ใดผู้หนึง่ ขึ ้นพูดอบรมแก่ผ้ มู าร่วมละหมาด ให้ กระทําความดีละเว้ นการกระทําชัว่
3) ประจําปี ในเดือนที่9 ของปี จันทรคติ เรี ยกว่าเดือนรอมาฏอน มีข้อปฏิบตั ิให้ ถือ
ศีลอด คือการงดเว้ นการบริโภคอาหารเครื่ องดื่มทุกชนิด ตลอดจนระงับความรู้ สกึ อารมณ์ใคร่ตา่ งๆ
ให้ สํารวมเป็ นพิเศษ นับแต่เวลาที่มีรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ปรากฎบนขอบฟ้าทิศตะวันออก จนกระทัง่
ดวงอาทิ ต ย์ ลับ ขอบฟ้ าในวัน ที่ 1 ของเดื อ นถัด ไปจากเดื อ นรอมาฎอน (เป็ นเดื อ นที่ 10 ของปี
จันทรคติ)ชาวมุสลิมถือเป็ นวันตรุ ษ เรี ยกว่า “วันอิดิลฟิ ฏรี ” (วันตรุ ษออกบวช) ก่อนที่จะไปร่ วม
บําเพ็ญนมัสการ ณ มัสยิด จะมีการบริ จาคทานแก่คนยากคนจน วันสําคัญอีกวันหนึ่งคือ วันที่ 10
แห่งเดือนที่12 ของปี จันทรคติ เป็ นวันตรู ษอีกวันหนึ่ง เรี ยกว่า “วันอิดิลอัฎฮา” (วันตรุษออกฮัจญี)
เพราะเป็ นวันที่เสร็จพิธีการทําฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ในชัว่ ชีวิต มุสลิมผู้ใดอยู่ในฐานะมีสขุ ภาพและ
ปั จจัยตามเกณฑ์จะต้ องไปบําเพ็ญฮัจญ์ ยังศูนย์มสุ ลิมทัว่ โลก ณ นครเมกกะ อย่างน้ อยครัง้ หนึ่งใน
ชีวิต
สรุ ปได้ ว่า ศาสนาอิสลาม คือ ศาสนาที่สภาพอันเป็ นความเจริ ญงอกงามซึ่งเกิด
จากการนอบน้ อมยอมจํานนต่ออัลลอฮพระองค์เดียวอย่างสิ ้นเชิง เพื่อความสันติสขุ ทัง้ ในโลกนี ้
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และโลกหน้ า โดยมี หลักการพืน้ ฐาน 2 ประการ คือ หลักศรั ทธา 6 ประการ และหลักปฏิบัติ 5
ประการ โดยที่วฒ
ั นธรรมอิสลาม ซึง่ หมายถึง การดําเนินชีวิต หรื อรู ปแบบของพฤติกรรมตลอดจน
สิ่งสร้ างสรรค์ต่างๆ ที่นํามาจากหรื ออยู่ในขอบข่ายของคัมภีร์อัล-กรุ อ่าน และซุนนะห์ ของท่าน
ศาสดามุฮมั มัด (ซ.ล.) มุสลิมไม่สามารถแยกอิสลามออกจากวิถีการดําเนินชีวิต หรื อเป็ นส่วนหนึ่ง
ของชีวิต ดังนันรู
้ ปแบบแห่งพฤติกรรมของมุสลิมตังแต่
้ ตงแต่
ั ้ ตื่นนอนจนหลับ ตังแต่
้ เกิดจนตาย ต้ อง
อยูใ่ นครรลองของวัฒนธรรมอิสลามจึงสะท้ อนรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานที่เป็ นตัวของตัวเอง
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา เรื่ องภูมิทศั น์ท้องถิ่นของหมู่บ้านชนบทในชุมชนชาวมุสลิมในประเทศ
ไทย และประเทศมาเลเซีย โดย ศนิ ลิ ้มทองสกุล และคณะ (2551) เป็ นการศึกษาภูมิทศั น์พื ้นถิ่น
ของหมู่บ้านและชุมชนชาวไทยมุสลิมในพืน้ ที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิทัศน์ พืน้ ถิ่นของ
หมู่บ้านชนบทชาวมลายูมสุ ลิมในเขตพื ้นที่รัฐเปรัก และปี นัง ประเทศมาเลเซีย โดยใช้ ลกั ษณะการ
ใช้ พืน้ ที่ ในเชิ ง มานุษยวิทยาเป็ นหลักในการศึกษาสัง เกต ประกอบด้ วยรู ปแบบการตัง้ ถิ่ น ฐาน
รู ปแบบการจัดวางผังและการใช้ ที่ดิน รู ปแบบการาจัดวางผังบริ เวณและการใช้ ที่ดินรอบตัวเรื อน
และรู ปแบบพื ้นที่ในเชิงสังคม ผลจากการศึกษาวิจยั พบว่า พื ้นที่สี่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง
คาบสมุทรมลายูทงหมด
ั้
วัฒนธรรมอิสลามเป็ นวัฒนธรรมหลักมีผลต่อวิถีชีวิตและโลกทัศน์ของ
ชาวมุส ลิ ม ทัง้ สองพื น้ ที่ สะท้ อนออกมาในรู ป ของวัฒ นธรรมการอยู่ อ าศัย ที่ เ หมื อ นกัน โดย
สถาปั ตยกรรมในระดับบ้ านพักอาศัยและศาสนสถาน ได้ รับอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่มีการแบ่ง
เพศชาย – หญิงเป็ นไปอย่างเคร่ งครัดในการประกออบกิจกรรมต่างๆรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน
แบ่งเป็ น 3 ลักษณะได้ แก่1)หมู่บ้านริ มแม่นํ ้า หมู่บ้านเป็ นแบบแนวยาว(linear)2)หมู่บ้านในที่ราบ
เป็ นแบบกลุ่ม (cluster) ตามจุดตัดของเส้ นทางจราจร 3)หมู่บ้านที่สงู หรื อเชิงเขา ลักษณะการ
วางตัวเป็ นกลุม่ (cluster) ทุกหมูบ่ ้ านจะมีมสั ยิด หรื อสุเหร่าเป็ นจุดศูนย์กลาง โดยมีปอเนาะ กุโบร์
สถานที่ ราชการ ตลาดและอนามัย ตัง้ อยู่ในบริ เวณใกล้ เ คี ยงกัน นอกจากนี ้ จะมี พืน้ ที่ เ ปิ ดโล่ง
ระหว่างกลุ่มบ้ านเรื อนสําหรับการประลองเสียงนกเขาชวา โดยมีเส้ นทางเดินภายในชุมชนขนาด
เล็กที่เป็ นทังผิ
้ วคอนกรี ตและดินธรรมดาเชื่อมต่อเป็ นโครงข่าย ลัดเลาะไม่เป็ นระเบียบ เชื่อมต่อกัน
ตลอดชุมชน นอกจากนี ้ลักษณะการใช้ ที่ดิน ประกอบด้ วย พื ้นที่อยู่อาศัย พื ้นที่บริ การชุมชน พื ้นที่
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พื ้นที่การค้ า และพื ้นที่เพื่อผลิตผลทางการเกษตร พื ้นที่
เปิ ดโล่งโดยรอบบริ เวณตัวเรื อน หรื อที่เรี ยกว่า ลานบ้ าน การวางตัวของกลุ่มบ้ านเรื อนที่ไม่เป็ น
ระบบทํ าให้ เกิ ดพืน้ ที่เปิ ดโล่ง รองรั บกิ จกรรมอเนกประสงค์ นอกจากนี ภ้ ายในชุมชนจะมีศาลา
ขนาดเล็ก กระจายอยู่ทวั่ ไปสําหรับเป็ นพื ้นที่จบั กลุ่มพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารของสมาชิก

35

ในชุมชน ซึง่ มักจะเป็ นเฉพาะบุรุษ เนื่องจากศาสนาอิสลามเคร่ งครัดต่อการปรากฎตัวของสตรี เพศ
ในที่ สาธารณะ และพบว่า มัสยิ ด ทํ า หน้ าที่ เ ป็ นศูน ย์ กลางของชุมชนตามหลักศาสนาอิ ส ลาม
ล้ อมรอบด้ วย โรงเรี ยนสอนศาสนา และบ้ านของอิหม่าม โต๊ ะครู (ครู สอนศาสนา) ผู้มีบทบาทเป็ น
ผู้นําของชุมชน ดังนันบริ
้ เวณมัสยิดรวมถึงพื ้นที่โดยรอบจึงถือเป็ นพื ้นที่สําคัญ ซึง่ มีความหมายใน
การเป็ นศูน ย์ ร วมของชุม ชน โดยมัก อยู่ใ นตํ า แหน่ ง ที่ ทุก คนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย สัง เกตง่ า ย
สามารถใช้ เป็ นที่ หมายตาของผู้มาเยือนได้ และใช้ เพื่อการรวมตัวประกอบกิจกรรมโดยเฉพาะ
กิจกรรมทางศาสนาในวาระต่างๆ
ในการศึกษาเบื ้องต้ นเกี่ยวกับชุมชนบ้ านครัวเหนือ (บ้ านแขกครัว) โดย เสาวภา
พรทิพย์และดวงพร (2532) สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ ชุมชนบ้ านครัวเหนือเป็ นชุมชนไทยมุสลิมเชื ้อสาย
แขกจามที่บรรพบุรุษได้ ถกู กวาดต้ อนจากกัมพูชา เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยู่บริ เวณริ มคลองมหานาคต่อ
กับคลองแสนแสบด้ านตะวันออกของกรุ งเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาเกือบ 200 ปี ที่ผ่านมา
ชุมชนบ้ านครัวเหนือได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก ทังด้
้ านสภาพแวดล้ อม กลุ่มเชื ้อ
ชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเพิ่มขึ ้นของจํานวนประชากรของชุมชนบนพื ้นที่ดินอัน
จํากัดไม่สามารถขยายออกไปได้ อีกเป็ นสาเหตุสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมและ
อาคารบ้ านเรื อน ในลักษณะของการปลูกสร้ าง และการต่อเติมอาคารอย่างขาดแผนผังที่ดี ไม่มี
ระบบระบายนํ ้าเสียและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ก่อให้ เกิดปั ญหาสภาพแวดล้ อมเสื่อมโทรม แออัด
ไม่ถกู สุขลักษณะ และไร้ ระเบียบ แม้ วา่ สภาพสังคมภายนอกชุมชนได้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่
สําหรับภายในชุมชนบ้ านครัวเหนือแล้ วนับว่าการเปลี่ยนแปลงนันอยู
้ ่ในระดับที่ไม่รวดเร็ วมากนัก
อาจเป็ นเพราลักษณะวัฒนธรรมมุสลิมที่ใช้ หลักศาสนาในการดําเนินชีวิตอย่างค่อนข้ างเคร่ งครัด
จะเห็นได้ ขดั คือความสัมพันธ์ของกลุม่ เครื อญาติและกลุม่ วัฒนธรรมอิสลามในชุมชนบ้ านครัวเหนือ
แต่ในขณะเดียวกันชาวชุมชนบ้ านครัวเหนือก็พร้ อมจะปรับตัวให้ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอก
ได้
Penchan Phoborisut (2008) ศึกษาเรื่ อง Understanding The Identity of The
Thailand Muslim Community of Kudi Khao In Thonburi,Bangkok . พบว่า กุฎีขาวหรื อมัสยิด
บางหลวงเป็ นหนึ่งในชุมชนมุสลิมที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีประวัติศาสตร์ และความ
เป็ นมาที่ยาวนาน นับตังแต่
้ สมัยอยุธยาตอนปลาย ชาวไทย-มุสลิมได้ อพยพมายังตอนใต้ ของลุ่ม
แม่นํ ้าเจ้ าพระยา หลังจากที่มีการสถาปนากรุ งธนบุรีเป็ นเมืองหลวงของประเทศ ชาวไทย-มุสลิม
บางกลุ่มได้ ตงถิ
ั ้ ่นฐานริ มสองฝั่ งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาใกล้ กบั เมืองหลวงกรุ งธนบุรีซึ่งลูกหลานของชาว
้ ่ท่ามกลางชุมชนรอบๆที่เต็ม
ไทย-มุสลิมยังคงอาศัยอยูจ่ นถึงปั จจุบนั ชุมชนไทย-มุสลิมแห่งนี ้ตังอยู
ไปด้ วยความหลากหลาย ซึง่ ในปั จจุบนั มีชื่อเรี ยกว่า “หนึ่งตําบล สามศาสนา” ความโดดเด่นของ
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การผสานวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทยที่ประกอบไปด้ วย
คนหลากหลายเชื อ้ ชาติ สิ่ง ที่ มองเห็ น เป็ นรู ปธรรมในชุม ชนแห่ง นี ค้ ือ กุฎีขาว มัสยิดที่ สร้ างใน
ลักษณะที่เป็ นสถาปั ตยกรรมไทยและวิถีชีวิตของชาวไทย-มุสลิมในชุมชนที่ได้ ผสมผสานความเป็ น
ไทย
Adis Idris Raksamani (2008) ศึกษาเรื่ อง Multicultural Aspects of The
Mosques In Bangkok การศึกษานี ้ให้ ความสําคัญกับ แนวคิดทางด้ านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
มัสยิดในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ได้ รับอิทธิพลจากพื ้นฐานทางด้ านวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชน
มุสลิมเชื ้อชาติต่างๆอันได้ แก่ เปอร์ เซีย อินเดีย อาหรับ จาม ชวา และมาเลเซีย โดยศึกษาปั จจัย
สํา คัญอัน ได้ แ ก่ กลุ่ม ชาติ พัน ธ์ วัฒ นธรรมของชาวกรุ ง เทพฯ วัฒ นธรรมอิ ส ลาม ลัก ษณะทาง
สถาปั ตยกรรมท้ องถิ่นและอิทธิ พลจากต่างชาติที่มีต่อสถาปั ตยกรรม รวมถึงประวัติศาสตร์ ของ
มุสลิมเชือ้ ชาติต่างๆที่เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในกรุ งเทพมหานครผ่านทางลักษณะสถาปั ตยกรรมของ
มัสยิด โดยรวบรวมข้ อมูลต่างๆจากมัสยิด 172 แห่งในกรุ งเทพฯ จัดเป็ นหมวดหมู่แล้ ววิเคราะห์
ควบคูไ่ ปกับกระบวนการพัฒนาตามช่วงเวลา ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์และสํารวจชี ้ให้ เห็นว่าปั จจัย
ทางด้ านสังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิ พลสูงที่สุดต่อแนวคิดและลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของ
มัสยิดควบคูไ่ ปกับปั จจัยด้ านต่างๆที่มีอิทธิพลรองลงมา อันได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาว
กรุ งเทพฯ นโยบายการปกครอง ปั จจัยทางด้ านสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อมของ
กรุงเทพฯ การศึกษาแนวคิดทางด้ านวัฒนธรรมที่หลากหลายของมัสยิดในกรุงเทพฯ ผ่านขันตอน
้
กระบวนการพัฒนารู ปแบบของมัสยิด สามารถแบ่งตามยุคสมัยเพื่อการศึกษาได้ ดงั นี ้ 1) ยุคการ
สร้ างมัสยิดตามรู ปแบบสถาปั ตยกรรมประเพณี 2) ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่อารยธรรมสากล 3)
ยุคแห่งการทบทวนอัตลักษณ์ของมุสลิม และ 4) ยุคแห่งการกลับสู่หลักการพื ้นฐานเพื่อแสวงหา
แนวทางใหม่
Wanni W. Anderson (2008) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง Andaman Coast Muslim Social
Circles And Friendship Networks ซึ่งเป็ นการนําเสนอผลการวิเคราะห์แวดวงสังคมและ
เครื อข่ายมิตรภาพของชุมชนมุสลิมบนเกาะริ มฝั่ งทะเลอันดามัน โดยใช้ ข้อมูลชาติพนั ธุ์วรรณนา
แนวคิดทางทฤษฎี ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ คือ มนุษย์ พัฒนาการเปรี ยบเที ยบ วาทกรรมวิเคราะห์
ศาสตร์ แห่งสีหน้ าท่าทาง และความซับซ้ อนทางเครื อข่ายสังคม ซึ่งพบว่าบนเกาะในชุมชนมุสลิม
ไทยริ มฝั่ งทะเลอันดามัน วัยเด็กเป็ นวัยที่มีความสุข เด็กได้ รับการเอาอกเอาใจและความรักอย่าง
เต็มเปี่ ยม และใช้ เวลาแห่งความสุขอย่างยาวนานท่ามกลางเพื่อนเล่นในหมู่บ้าน ปฎิสมั พันธ์ ทาง
สังคมที่ มั่นคงเช่นนี ท้ ํ าให้ มิตรภาพที่ ยั่งยืนพัฒนาขึน้ ซึ่งทํ าหน้ าที่สําคัญมากในวัยผู้ใหญ่ต่อมา
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ความเป็ น “เกลอ” เป็ นมิตรภาพรูปแบบหนึง่ ที่เป็ นเอกลักษณ์ในชุมชนมุสลิมในภาคใต้ ของประเทศ
ไทย
กรอบแนวคิดในการศึกษา
กรอบแนวคิดนี ้ประยุกต์แนวคิดของ เอมอส แรพโพพอร์ ต (Amos Rappoport)
ที่ ว่ า ความแตกต่ า งทางวัฒ นธรรมทํ า ให้ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ส ร้ างขึ น้ แต่ ล ะที่ ต่ า งกัน และด้ ว ย
สภาพแวดล้ อมที่สร้ างขึ ้นหรื อบางอย่างที่ไม่ได้ ถกู สร้ างขึ ้นในแต่ละที่เกิดขึ ้นได้ โดยผ่านการคิดก่อน
สภาพแวดล้ อมที่สร้ างขึ ้นนันจึ
้ งต้ องมีไว้ เพื่อความเหมาะสมหรื อจุดประสงค์บางอย่างสิง่ เหล่านันจึ
้ ง
ยั ง ใช้ กั น อยู่ มี กิ จ กรรมต่ า งๆเกิ ด ขึ น้ และมี ก ารจั ด ระเบี ย บทางพื น้ ที่ เราสามารถเข้ าใจ
สภาพแวดล้ อมที่สร้ างขึ ้นได้ โดยศึกษากิจกรรมที่เกิดขึ ้นบนพื ้นที่ซึ่งเป็ นผลมาจากการส่งผ่านของ
แต่ละวัฒนธรรม
จากการที่แหล่งการตังถิ
้ ่นฐานที่ศึกษานี ้เป็ นแหล่งตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทยมุสลิม
จากคนที่อาศัยอยูท่ ี่พื ้นที่ศกึ ษาส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาอิสลาม จึงน่าจะทําให้ มีวฒ
ั นธรรมบางอย่าง
ที่ส่งผลต่อรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานด้ วย จากกรอบแนวคิดด้ านล่าง วัฒนธรรมอิสลามมีบางอย่างที่
ส่งผลต่อรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ โดยตรง และบางอย่างจะส่งผลต่อรูปแบบการตังถิ
้ ่น
ั ้ ้รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานที่เกิดขึ ้นยังเป็ นผลมา
ฐานและการใช้ ที่ดินผ่านกิจกรรมที่ทําในพื ้นที่ แต่ทงนี
จากปั จจัยอื่นๆอีก ได้ แก่ ปัจจัยของสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะที่ แตกต่างกันและปั จจัยทาง
สังคม อย่างเช่นการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ที่มีทงการปฏิ
ั้
สมั พันธ์กนั ระหว่างกลุม่ วัฒนธรรมเดียวกัน
และต่ า งกลุ่ม วัฒ นธรรม โดยผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ น้ บนพื น้ ที่ ดัง นัน้ ในการศึก ษาครั ง้ นี ้
วัฒนธรรมอิสลามจึงเป็ นตัวแปรหลักที่สง่ ผลให้ เกิดรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของพื ้นที่
ศึกษา
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ภาพที
ภ ่ 2.12 แสดงกรอบแนวคิดในกาารศึกษา
ที่มา: ผู้วิจยั , 2554
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
งานวิ จัย ชิ น้ นี เ้ ป็ นการศึก ษารู ป แบบการตัง้ ถิ่ น ฐานและการใช้ ที่ ดิ น ของชุม ชน
มุสลิมตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ จากการทบทวน
วรรณกรรมนํามาซึง่ การกําหนดกรอบแนวคิดตามทฤษฎีจึงนํามาสูก่ ารกําหนดวิธีการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเพื่อให้ ได้ คําตอบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยมีระเบียบวิธีวิจยั ดังต่อไปนี ้
3.1 การกําหนดปั ญหาการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาถึงรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนมุสลิมตําบลเกาะ
ไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ ซึ่งเป็ นชุมชนมุสลิมที่มีความเคร่ งครัดทางศาสนาอิสลาม การดําเนินชีวิตตาม
้ ่นฐานที่มีเอกลักษณ์ จึงเป็ นประเด็นการศึกษาถึง
วัฒนธรรมอิสลามจึงนํามาซึ่งรู ปแบบการตังถิ
รู ปแบบตัง้ ถิ่ นฐานและการใช้ ที่ดินของพืน้ ที่ศึกษา นอกจากนี ผ้ ลการวิจัยจะทํ าให้ ทราบถึงการ
ปรับตัวของชุมชน และการปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของคนในชุมชนและข้ างเคียง นํามาสู่การทราบ
แนวโน้ มความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในอนาคต
3.2 ขัน้ ตอนการศึกษา
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวข้ องและสามารถ
นํามาใช้ ในงานวิจัย ดังนี ้
• แนวความคิดการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ
• แนวความคิดเกี่ยวกับการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ ชุมชนอิสลาม
• แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลามและวิถีชีวิตชาวไทยมุสลิม
• งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2) รวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิจากหน่ วยงานรั ฐและเอกชน
โดยทําการศึกษาข้ อมูลในด้ านของกายภาพ จากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและ
รู ปภาพ ข้ อมูลด้ านสังคมและวัฒนธรรม และปั จจัยด้ านอื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ของชุมชน จาก
เอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้ อง จากหน่วยงานต่อไปนี ้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมแผนที่ทหาร สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา ที่วา่ การ
อําเภอบ้ านโพธิ์ เทศบาลตําบลเทพราช และองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะไร่

40

3) การคัดเลือกพืน้ ที่ศึกษา
การศึกษานี ้ เป็ นการศึกษาการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชนมุสลิมเกาะไร่
ซึง่ ครอบคลุมพื ้นที่ศกึ ษา คือ ชุมชนเกาะไร่ และชุมชนสุเหร่าหน้ าตลาด ครอบคลุมพื ้นที่เหนือคลอง
ประเวศบุรีรมย์เป็ นพื ้นที่บางส่วนของ หมู่1 2 4 เทศบาลตําบลเทพราช และ พื ้นที่ขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลเกาะไร่ เป็ นชุมชนมุสลิมซึ่งพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ตงของมั
ั้
สยิดเก่าอายุประมาณ
100 ปี และมีมสั ยิดในละแวกเดียวกันถึง 4 มัสยิด และบริ เวณข้ างเคียงยังแวดล้ อมไปด้ วยชุมชน
ไทยพุธ และไทยจีนและรวมถึงตลาดคลองสวนที่มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งมีประชาการในพื ้นที่ศึกษา
ประมาณ 3,200 คน หรื อ 693 ครัวเรื อน
4) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
1) แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ จากกรมแผนที่ทหาร ประกอบด้ วย
ั ้ มชน
• แผนที่ดิจิทลั ( digital map) เพื่อทราบลักษณะภูมิประเทศ ที่ตงชุ
การถือครองที่ดนิ แผนที่โครงข่ายคมนาคม
• แผนที่การใช้ ประโยชน์ที่ดิน (Land Use map) เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบ
ประเภท สัดส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
• แผนที่การใช้ ประโยชน์อาคาร (Building Use map) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ
ประเภท สัดส่วน การใช้ ประโยชน์อาคาร
• แผนที่ภาพและพื ้น(Figure and ground analysis) เพื่ออธิบายรูปแบบ
และลักษณะของมวลสิ่งก่อสร้ างกับพื ้นที่ว่าง การกระจายตัวของมวลสิ่งปลูกสร้ างและพื ้นที่ว่าง
การจัดวางตําแหน่งของกลุม่ อาคารทําให้ เห็นพื ้นที่เมืองมีลกั ษณะเด่นชัดขึ ้น
2) การสํารวจ เพื่อการเก็บข้ อมูลทัว่ ไปของชุมชนที่สามารถมองเห็นได้ เช่นข้ อมูล
ทางกายภาพ ข้ อมูลด้ านสังคมและวัฒนธรรม- การสํารวจลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ชุมชน
โดยจะทําการสํารวจสภาพความเป็ นจริ งในปั จจุบนั ประกอบการสังเกตในลักษณะกว้ างๆโดยมี
ขอบเขต คื อ ขอบเขตทางกายภาพของชุ ม ชน เส้ นทางการจราจร สาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการ การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และการใช้ ประโยชน์อาคาร เพื่อทราบสภาพทัว่ ไปในลักษณะ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินโดยภาพรวมของ
กว้ างๆของพื ้นที่ศึกษา ซึ่งจะทําให้ ทราบรู ปแบบการตังถิ
พื ้นที่ศกึ ษา
3) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม เป็ นการสังเกตการณ์ในด้ านวิถีการดําเนิน
ชีวิต การประกอบกิจกรรมที่ทําเป็ นประจําวัน โดยการสังเกตในสิ่งต่างๆคือ จํานวนและประเภท
กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมภายในชุมชน และในแต่ละกลุ่มตามพื ้นที่ย่อย และช่วงเวลาใน
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การดําเนินกิจกรรม ซึง่ จะทําให้ ทราบถึงความสัมพันธ์รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินกับวิถี
ชีวิต และความมีชีวิตชีวาของชุมชน ของพื ้นที่ศกึ ษา
4) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็ นการเก็บข้ อมูลเชิงลึก
โดยใช้ การสัมภาษณ์ ประชาชนในพื ้นที่และองค์กรที่มีความเกี่ยวข้ อง โดยสัมภาษณ์บุคคลสําคัญ
(Key Informants) โดยกลุม่ ตัวอย่างเป้าหมายเป็ นการเลือกแบบเจาะจง อันได้ แก่
- คนในชุมชน ได้ แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโส อิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด
และประชาชนในชุมชน
- ผู้ปฏิบตั ิงานหน่วยงานของรัฐ ได้ แก่ นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะไร่
นายกเทศมนตรี ตําบลเทพราช แพทย์ประจําตําบล
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ เจาะลึก เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ แนว
สัมภาษณ์ ทําการรวบรวมความคิดเห็น ปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะจากประสบการณ์ ตรง
ของผู้ให้ สมั ภาษณ์ โดยผู้วิจยั กําหนดไว้ เป็ นประเด็น คือ ประวัติชุมชน องค์ประกอบชุมชน ผัง
หมู่บ้าน การใช้ ที่ดิน และการจัดการที่ดิน กิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชน และการปฏิสมั พันธ์กบั กลุม่ วัฒนธรรมและต่างกลุม่ วัฒนธรรม
5) Urban Song line Technique เป็ นเทคนิคการวิเคราะห์แผนที่ทางสังคม
(social map) ประเภทหนึง่ มีวิธีการดังนี ้คือ
แบ่ง กลุ่ม ตัว อย่า งตามอาชี พ ในพื น้ ที่ ศึก ษา โดยการสุ่ม ตัว อย่ า งจาก
กลุม่ เป้าหมายครอบคลุมช่วงอายุ และกลุม่ อาชีพต่างๆ ประมาณ 3-5 คน
- การสัมภาษณ์ โดยให้ กลุ่มตัวอย่างให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับกิจกรรมประจําวันกับ
สถานที่ที่ประกอบกิจกรรมในแต่ละวัน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
- หลังจากนันแล้
้ วนําผลการสัมภาษณ์มาเขียนแผนที่โดยการลงจุดสถานที่สําคัญ
ที่ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์มกั ไปประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
- ลากเส้ น Songlines แสดงเส้ นทางการสัญจร และสถานที่จดุ สําคัญต่างๆที่
บุคคลใช้ หรื อไปเป็ นประจําในชีวิตประจําวัน ให้ ทราบถึงกิจกรรมที่ทํา สถานที่ที่ประกอบกิจกรรม
รวมถึงความถี่ของกิจกรรมนัน้
- วิเคราะห์กิจกรรมทังหมดในพื
้
้นที่ ซึง่ สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม และสถานที่ และ
ทําให้ ทราบสถานที่สําคัญ (Public Domains) และพื ้นที่ที่คนในพื ้นที่ซงึ่ ประกอบอาชีพต่างๆมักไป
ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

42

ตารางที่ 3.1 แสดงกลุม่ ตัวอย่างการสัมภาษณ์
ประเภทการ บทบาทอาชีพ
กลุม่ วัย
สัมภาษณ์
Key
- กํานัน - ผู้ใหญ่บ้าน
วั ย ทํ า งาน(21-55ปี ขึ น้
Informants - ผู้อาวุโส - อิหม่าม
ไป)
- คณะกรรมการมัสยิด
- นายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว น ตํ า บ ล เ ก า ะ ไ ร่ นายกเทศมนตรี ตํ า บล
เทพราช - แพทย์ประจํา
ตําบล

ประเด็น

- ประวัตชิ มุ ชน
- องค์ ป ระกอบชุ ม ชน ผั ง
หมูบ่ ้ าน
- ก า ร ใ ช้ ที่ ดิ น แ ล ะ ก า ร
จัดการที่ดนิ
- กิ จ กรรม ประเพณี แ ละ
วัฒนธรรม
- ความสัม พัน ธ์ ข องคนใน
ชุมชน
- การปฏิสมั พันธ์ คนใน
พื ้นที่
Urban
- เกษตรกร
วัยเด็ก ( ตํ่ากว่า 20 ปี ) -กิจกรรมประจําวันและการ
วัยทํางาน (21-55ปี ) ใช้ พื ้นที่
Songlines - ค้ าขาย
วัยชรา ( 55 ปี ขึ ้นไป) -ความถี่ ใ นการประกอบ
- รับจ้ าง / รับราชการ
กิจกรรม
- นักเรี ยน / นักศึกษา
หมายเหตุ
- การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยการเลือกตัวอย่าง
- Urban Songlines สัมภาษณ์ตามกลุม่ ตัวอย่าง กลุม่ ละ 3-5 คน โดยการสุม่ ตัวอย่าง
5) การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางกายภาพของชุมชน ใช้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์ และทําการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อใช้ ในการ
กําหนดและจัดการข้ อมูลเชิงพื ้นที่ โดยการซ้ อนทับข้ อมูล (overlay) เพื่อวิเคราะห์ผลและสามารถ
แสดงข้ อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะภาพกราฟฟิ กได้ และใช้ เครื่ องมือทางสังคม ที่
เรี ยกว่า social mapping และ urban songlines map ในการแสดงภาพความเชื่อมโยงและการ
้ เคราะห์
ปฏิสมั พันธ์ ของชุมชนในเชิงกายภาพกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน หลังจากนันวิ
ความเปลี่ ย นแปลงของพื น้ ที่ จ ากภาพถ่ า ยทางอากาศและจากการสํ า รวจและสัง เกต รวมทัง้
วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆของการตังถิ
้ ่นฐานเพื่อทราบพัฒนาการของชุมชน
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3.3 ตัวแปรในการศึกษา
จากการศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี บทความ งานวิ จัย และกรณี ศึก ษาต่า งๆที่
เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั ทําให้ สามารถสรุปตัวแปรได้ ดังนี ้
1)
ตัวแปรต้ น คือ วัฒนธรรมอิสลาม
2)
ตัวแปรตาม คือ องค์ประกอบกายภาพของการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ
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ภาพที่ 3.1แแสดงขันตอนการศึ
้
กกษาวิจยั
ที่มา:ผู้วิจยั , 2554
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บทที่ 4
สภาพทั่วไปของพืน้ ที่ศกึ ษา
4.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
ชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่ เป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ริมฝั่ งคลองประเวศน์บุรีรมย์ และ
คลองแยกสําคัญที่เชื่อมเข้ าด้ วยกันหลายสาย ได้ แก่ คลองพระยานาคราช คลองแขวงกลัน่ บน
และคลองกระแชงเตย ความเป็ นมาของชุมชนจึงเกิดมาพร้ อมกับประวัติการขุดคลองประเวศบุรี
รมย์ โดยคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ เริ่ มต้ นโดยการเป็ นคลองยุทธศาสตร์ ขุดขึ ้นครัง้ แรกในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 3) เพื่อใช้ เป็ นเส้ นทางในการลําเลียงกองกําลังไปสู้
รบกับญวน ในลาวและเขมร นับว่าเป็ นคลองยุทธศาสตร์ ขดุ ขนานกับคลองแสนแสบ โดยเริ่ มต้ น
ขุดจากคลองพระโขนงที่เป็ นคลองธรรมชาติที่แยกมาจากแม่นํา้ เจ้ าพระยา โดยให้ ไปบรรจบกับ
แม่นํ ้าบางปะกง พอผ่านเข้ าเขตลาดกระบังจึงเรี ยกว่าคลองประเวศน์ แต่ยงั ไม่แล้ วเสร็ จ รัชกาลที่3
เสด็จสวรรคต
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5) ประมาณปี
พ.ศ. 2420 ได้ ทรงประกาศใช้ พระราชบัญญัติ “ประกาศขุดคลอง พ.ศ.2420” โปรดเกล้ าให้ ขุด
คลองจากพระโขนงเชื่อมกับแม่นํา้ บางปะกง ต่อจากคลองที่ขุดค้ างไว้ จากรัชกาลที่3 ถึงจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีความยาวทังสิ
้ ้น 1,150 เส้ นหรื อ 46 กิโลเมตร โดยมีวตั ถุประสงค์ในการขุดคือ เพื่อ
การคมนาคมระหว่างเมืองนครเขื่อนขันธ์ (จ.สมุทรปราการ) และเมืองฉะเชิงเทรา และเพื่อเปิ ดพื ้นที่
เพาะปลูกเพิ่มขึ ้นบริ เวณสองฝั่ งคลองในการขุดคลองนี ้ใช้ ที่มาของเงินสามแหล่ง คือพระราชทาน
เงินจากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 80,000 บาทเศษ เพื่อจ้ างจีนขุดมีการจ่ายฝิ่ นเป็ นค่าจ้ าง
ให้ แก่พวกจีน และทรงอนุญาตให้ ราษฎรช่วยออกค่าใช้ จ่ายในการขุดคลอง รวมเป็ นเงิน 32,752
บาทโดยผู้ออกค่าใช้ จ่ายจะได้ จับจองที่ดินอยู่อาศัยและทํ ากินเป็ นการตอบแทนตามอัตราที่ ได้
จ่ายเงินช่วยเหลือ โดยราษฎรผู้ช่วยออกเงินขุดคลองจะจับจองที่ดินในบริ เวณที่กําหนดไว้ ตาม
อัตราที่ตนเสียค่าขุดคลองในอัตราระหว่าง 2 สลึงถึง 1.50 บาท โดยอัตราสูงอยู่ตอนต้ นคลอง คือ
ปลายคลองพระโขนง อัตราดังกล่าวจะลดลงเป็ นลําดับจนถึงปลายคลองเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งก็
หมายความว่าผู้ช่วยออกเงินค่าขุดคลองในอัตราเท่าใดก็จะจับจองที่ดินตามบริ เวณที่อตั รากําหนด
ไว้ ซงึ่ ก็น่าจะเป็ นสาเหตุทําให้ เกิดชุมชนมุสลิมบริ เวณนี ้
รัชกาลที่ 5 โปรดเหล้ าพระราชทานนามคลองตามชื่อนายกองคุมขุดคลอง ว่า
คลองประเวศบุรีรมย์ ชาวไทย ชาวจีน ไทยจีน ไทยมุสลิม รามัญ เขมร พากันไปจับจองที่ดินสองฝั่ ง
คลองเป็ นที่ทํากินกลายเป็ นชุมชนริ มคลองที่หลากหลายวัฒนธรรมที่อยู่กินกันอย่างสันติสขุ จนถึง
ทุกวันนี ้ และหนึง่ ในหลายชุมชนที่มีการตังถิ
้ ่นฐานภายหลังการขุดคลองเสร็ จ คือ ชุมชนสุเหร่าหน้ า
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ตลาด และชุมชนเกาะไร่ ซึ่งเป็ นชุมชนมุสลิมที่มีเชื ้อสายมุสลิมปั ตตานี ซึ่งในอดีตได้ มีการสร้ าง
มัสยิดที่สําคัญได้ แก่ มัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ ซึ่งสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2432 และมัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ล
อิสลามเกาะไร่ ในปี พ.ศ. 2453 ซึง่ เป็ นมัสยิดสร้ างด้ วยไม้ ต่อมามีการผุพงั ตามกาลเวลาจึงได้ มี
การบูรณะใหม่ด้วยคอนกรี ตแต่ยงั คงเค้ าโครงสถาปั ตยกรรมเดิม ปั จจุบนั จึงเป็ นศาสนสถานเก่าแก่
กว่า 100 ปี ที่ยงั คงวิจิตสวยงาม
จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศเก่าที่ สามารถหาได้ คือ ปี พ.ศ. 2497
พ.ศ.2530 และปี ปั จจุบนั พ.ศ. 2553 นัน้ พบว่าชุมชนดังกล่าวนี ้มีพฒ
ั นาการซึง่ เป็ นชุมชนริ มนํ ้าที่มี
การตังถิ
้ ่นฐานเกาะตลิง่ ตลอดแนวคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ ซึง่ จากที่ลกั ษณะภูมิประเทศที่มีลําคลอง
หลายสายไหลผ่านเชื่อมต่อกันการตังถิ
้ ่นฐานจึงเป็ นลักษณะชุมชนริ มนํา้ ที่ตงั ้ อยู่บริ เวณจุดตัด
คมนาคมทางนํ ้า จากการเป็ นจุดคับคัง่ ของการเดินทางทางนํ ้าบริ เวณริ มคลองประเวศน์บรุ ี รมย์จดุ
นี จ้ ึงเกิ ดตลาดซึ่งปั จจุบันเรี ยกว่า “ ตลาดคลองสวน 100 ปี ” ทํ าหน้ าที่ เป็ นศูนย์ รวมการติดต่อ
ค้ าขายแลกเปลี่ยนสินค้ าของชาวบ้ านในย่านลาดกระบัง หลวงแพร่ เปร็ ง บางพลี ลาดขวาง ท่า
ั ้ งชุ
้ มชน
หนามแดง และบางเตย โดยอาศัยเรื อเป็ นพาหนะหลัก โดยที่มีบริ เวณดังกล่าวเป็ นที่ตงทั
ชาวไทยพุทธ ชาวไทยจีน และชาวไทยมุสลิม ซึง่ ชุมชนมุสลิมดังกล่าวมีมสั ยิดตังอยู
้ ต่ รงข้ ามคนละ
ฝั่ งคลองกับตลาดคลองสวน จึงเรี ยกชุมชนมุสลิมนี ้ว่า “ชุมชนสุเหร่าหน้ าตลาด” และบริ เวณเนิน
เกาะไร่ ที่มีคลองล้ อมรอบมี การตัง้ ถิ่ นฐาน ที่ ตงั ้ อยู่บนเนินมีลักษณะเป็ นเหมือนเกาะ จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ด้ วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นเนินล้ อมรอบด้ วยนํ ้าดังกล่าวทําให้ ชมุ ชนถูกเรี ยกว่า
“เกาะไร่” และเมื่อพิจารณาระยะเวลาต่อมาคือ พ.ศ. 2530 และ 2553 พบว่าได้ ปรากฏแนวเส้ น
้ ่นฐานออกมาจากแนวชายคลองเล็กน้ อย และมี
ถนนสายหลักขึ ้น แต่กลับพบว่าการขยายการตังถิ
การกระจุกตัวมากขึ ้นในบริ เวณเกาะไร่ และพบว่าการตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณถนนมีจํานวนน้ อยมาก ทํา
ให้ สภาพพื ้นที่ปัจจุบนั บ้ านเรื อนยังคงตังอยู
้ บ่ ริเวณริมคลองเป็ นส่วนใหญ่
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4.2 สภาพทางกายภาพ
4.2.1 ที่ตงั ้
พื ้นที่ศึกษาตังอยู
้ ่ในตําบลเกาะไร่ ทางด้ านตะวันตกของอําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา คือ ชุมชนเกาะไร่ และชุมชนสุเหร่าหน้ าตลาด โดยครอบคลุมพื ้นที่เหนือคลองประเวศน์
บุรีรมย์เป็ นพื ้นที่บางส่วนของ หมู่1 2 4 เทศบาลตําบลเทพราช และ พื ้นที่ขององค์การบริ หารส่วน
ตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื ้นที่ตําบลเกาะไร่ มีจํานวน 5 หมูบ่ ้ าน
4.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื ้นที่ศกึ ษารู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่ นี ้
มีที่ตงทางภู
ั้
มิศาสตร์ อยู่ที่ตําบลเกาะไร่ โดยมีพื ้นที่ 12.01 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 7,643 ไร่
อยูท่ างทิศตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรา และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอบ้ านโพธิ์ ห่าง
จากตัวอําเภอประมาณ 21 กิโลเมตร มีลกั ษณะทางภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มนํา้ ภายในพืน้ ที่
ศึก ษามี ก ารตัดผ่า นของทางนํ า้ คื อ คลองประเวศน์ บุรี รมย์ คลองแขวงกลั่น บน คลองพระยา
นาคราช และคลองจระเข้ น้อย ซึง่ จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของคลองจะเป็ นเส้ นทางเชื่อมแหล่ง
นํ ้า โดยที่ต้นคลองประเวศน์บรุ ี รมย์เป็ นทางนํ ้าที่เกิดจากการขุดคลองเชื่อมกับคลองพระโขนงซึง่ มี
ต้ นนํ ้าคือ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่ไหลผ่านกรุ งเทพมหานคร และคลองประเวศน์บุรีรมย์นี ้ไปสิ ้นสุดและ
บรรจบกันกับแม่นํา้ บางปะกงที่ไหลผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา แล้ วไหลลงสู่อ่าวไทยในที่สุด ทําให้
บริ เวณพื ้นที่อยู่โดยใกล้ ลําคลองแห่งนี ้เกิดเป็ นที่ราบลุม่ นํ ้า ซึง่ ที่ราบลุม่ นํ ้านี ้เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนที่แม่นํ ้าลําคลองพัดพามา และบริ เวณริ มคลองเป็ นเนินที่เกิดจากการทับถมดินจากการขุด
คลอง
นอกจากนี จ้ ากลักษณะทางกายภาพที่ เกิดขึน้ ทําให้ ภายในพืน้ ที่ศึกษามีความ
เหมาะสมกับการทําการเกษตร โดยเฉพาะการทํานาปลูกข้ าว รวมทังการทํ
้
าสวน พื ้นที่แห่งนี ้ในอดีต
มี ก ารทํ า สวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนมะพร้ าวอยู่เป็ นจํ า นวนมาก ลัก ษณะชุดดิน เป็ นดินเหนี ย ว
ตะกอนแม่นํ ้า ดินมีคณ
ุ ภาพดีเหมาะแก่การทําการเกษตร เพราะว่าดินเหล่านี ้มาจากดินตะกอนที่
เกิดจากนํา้ พัดพามาทับถมจึงมีส่วนทําให้ ดินโดยรอบพื ้นที่เกิดความอุดมสมบูรณ์ และมีนํา้ หล่อ
เลีย้ งตลอดปี ส่วนลักษณะการไหลของนํ า้ ในลําคลองทัง้ คลองประเวศน์ บุรีรมย์ คลองพระยา
นาคราช และคลองแขวงกลัน่ บน มีอตั ราการไหลช้ า การตกตะกอนค่อนข้ างมาก มีผลทําให้ ท้องนํ ้า
ตืน้ เขินเกิ ดการทับถมในปริ มาณที่ เ พิ่ม มากขึน้ เรื่ อยๆอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี จ้ ากสภาพทาง
ธรณีวิทยาที่ดินมีการอุ้มนํ ้าได้ เป็ นอย่างดี จึงเกิดรู ปแบบของการขุดสระนํ ้าเพื่อเก็บนํ ้า และการมี
อาชีพเลี ้ยงสัตว์นํ ้าเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะการเลี ้ยงปลาและกุ้ง ซึง่ ก็คือพื ้นที่ที่เคยเป็ นที่ทํานาบางส่วนใน
อดีต
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4.2.3 โครงสร้ างคมนาคม
ทางถนน ถนนสายหลักมี 1 สายคือ ถนนอ่อนนุช-เทพราช ซึง่ เชื่อมถนนต่อกับ
ถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา บริ เวณอําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็ นเส้ นทางการ
คมนาคมจากกรุ งเทพมหานคร ผ่านตําบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลเปร็ ง ตําบลคลอง
สวน ถึงตําบลเกาะไร่ ปั จจุบนั ถนนมีลกั ษณะเป็ นถนนลาดยาง นอกจากนี ้ในพื ้นที่ศกึ ษามีถนนสาย
รองที่เป็ นเส้ นทางหลักในชุมชนคือ ทางหลวงชนบท ฉช. 3020 และถนนซอยอีกหลายสาย ทังที
้ ่เป็ น
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรี ต และถนนลูกรัง ได้ แก่ ถนนเชื่อมหมู่1 และหมู่ 3 ถนนเชื่อมหมู่ 2 และ
เทศบาลตําบลเทพราช ถนนเทศบาลตําบลเทพราช และถนนเชื่อมหมู่ 1 และหมู่ 5 โดยมีทางแยก
11 แห่ง วงเวียนที่ไม่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร 5 แห่ง และสะพาน 5 แห่ง
ทางนํา้ ภายในพืน้ ที่ ศึกษาประกอบไปด้ วยคลองประเวศน์ บุรีรมย์ และคลอง
แขวงกลัน่ บน และคลองขนาดเล็กอื่นๆ โดยคลองที่ไหลผ่านและมีความสําคัญอย่างมากของพื ้นที่
ศึกษาคือคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ ซึง่ เป็ นคลองหลักที่ใช้ ในการอุปโภค บริ โภค และสัญจรทางนํ ้าของ
ชุมชนสุเหร่าหน้ าตลาด และเชื่อมต่อกับคลองแขวงกลัน่ บน
หากย้ อนกลับไปในอดีต(สัมภาษณ์ นายสมบัติ พูลสมบัติ ,อายุ 62 ปี ,23 เมษายน
2554.) การเดินทางโดยเรื อจะสะดวกและรวดเร็ วที่สดุ การเข้ าถึงพื ้นที่ชมุ ชนริ มนํ ้า การสัญจรทาง
นํ ้าถือได้ ว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมาก แต่พอมีการสร้ างถนนขึ ้นมาก็ทําให้ บทบาทในการเข้ าถึง
พื ้นที่โดยเส้ นทางนํ ้าลดลง การใช้ เรื อเพื่อการเดินทางก็ลดลงไปด้ วย เนื่องจากความสะดวกสบาย
ทางบกที่มีมากกว่า รวมทังการพั
้
ฒนาปรับปรุงเส้ นทางคมนาคมทางบกทําถนนมีความสมบูรณ์ขึ ้น
เรื่ อยๆ ทําให้ เกิดความรวดเร็ วในการเดินทางมากยิ่งขึ ้น และเป็ นที่นิยมมากขึ ้น อย่างไรก็แล้ วแต่ใน
ปั จจุบนั ก็ยงั คงพบเห็นการใช้ เรื อในการสัญจรในระยะทางใกล้ ๆบริ เวณในชุมชน ซึง่ เป็ นการสัญจร
เพื่อการสัญจรปกติในละแวกบ้ าน และการสัญจรเพื่อหาสัตว์นํ ้า เป็ นต้ น
การเข้ าถึงพื ้นที่ ในปั จจุบนั สามารถใช้ ได้ ทงเส้
ั ้ นทางการสัญจรทางนํ ้าและทางบก
โดยที่การสัญจรทางบกนันหากเดิ
้
นทางมาจากกรุ งเทพมหานคร หรื อเดินทางมาจากทิศตะวันตก
โดยใช้ ถนนสายอ่อนนุช-เทพราช โดยรถตู้โดยสารสายกรุ งเทพฯ-บางคล้ า- ฉะเชิงเทรา และเมื่อ
มาถึงแยกเกาะไร่ ก็สามารถเข้ าพื ้นที่โดยการเข้ าทางแยกถนนทางหลวงชนบท ฉช. 302โดยการ
โดยสารรถประจําทางหรื อใช้ ยานพาหนะ
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คือรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จักรยาน และในส่วนของพื ้นที่ชมุ ชนสามารถเข้ าถึงโดยการการเดินเท้ า
เนื่องจากภายในชุมชนเกาะไร่ เป็ นลักษณะถนนปลายทางตัน ซึ่งเป็ นเส้ นทางของถนนทางหลวง
ชนบท ฉช. 3020 ซึง่ เมื่อเลี ้ยวขวาเข้ าชุมชนเกาะไร่ ถนนเส้ นดังกล่าวก็จะไปสิ ้นสุดตรงบริ เวณมัสยิด
ยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ การเข้ าถึงพื ้นที่ชุมชนจึงใช้ การเดินเท้ าเป็ นหลัก นอกจากนี ้เส้ นทางการ
สัญจรทางนํ ้า ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั จะไม่ค่อยได้ รับความนิยมมากเท่ากับในอดีต แต่ก็ยงั คงมีให้ พบ
เห็นอยู่บ้าง โดยจะเป็ นชาวบ้ านในพื ้นที่ศึกษาและบริ เวณใกล้ เคียงที่ไม่ไกลมากนัก ซึ่งจะใช้ ทาง
สัญจรเข้ า-ออกพื ้นที่คือ ถ้ าเดินทางมาจากด้ านตะวันตกและทิศตะวันออกจะใช้ เส้ นทางการสัญจร
คือ คลองประเวศน์บรุ ี รมย์ ส่วนการเดินทางมาจากด้ านเหนือจะเข้ าถึงพื ้นที่ศกึ ษาโดยใช้ คลองแขวง
กลัน่ บน ซึ่งในการจอดเรื อก็สามารถจอดได้ หลายบริ เวณตลอดคลองประเวศน์ บุรีรมย์ และตาม
บริเวณบ้ านที่ยงั คงมีท่าเรื อ
4.2.4 ระบบบริการขันพื
้ ้นฐาน
ภายในพื น้ ที่ ศึก ษาประกอบไปด้ ว ยสถาบัน การศึก ษาจํ า นวน 3 แห่ง แบ่ง เป็ น
้ ่หมู่ที่ 2 และโรงเรี ยน
โรงเรี ยนประถมศึกษา จํานวน 2 แห่ง ได้ แก่โรงเรี ยนสุเหร่ าจระเข้ น้อย ตังอยู
สุเหร่ าเกาะไร่ ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 5 ส่วนโรงเรี ยนมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห่ง ได้ แก่โรงเรี ยนวัดคลองสวน
ตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่4 ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาของ สปอ.บ้ านโพธิ์ สปจ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยเปิ ดสอนตัง้ แต่ ชัน้ อนุบ าลไปจนถึ ง ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ซึ่ง นัก เรี ย นส่ว นใหญ่ เ มื่ อ จบจาก
สถานศึกษาในระดับประถม และมัธยมต้ น แล้ วส่วนใหญ่ผ้ ปู กครองจะส่งไปเรี ยนต่อในระดับที่สงู
กว่าในโรงเรี ยนในตัวเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวะ(สัมภาษณ์
นายสุรเชษ ยะโกบี,กํานันตําบลเกาะไร่ ,อายุ 33 ปี ,15 ธันวาคม 2553) นอกจากนี ้ยังมีศนู ย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสุเหร่าจระเข้ น้อย ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดคลอง
สวน และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเกาะไร่ และเนื่องจากภายในพื ้นที่ศกึ ษาประกอบไปด้ วยประชากรนับ
ถือศาสนาอิสลามเป็ นส่วนใหญ่ จึงมีโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามประจําอยู่ภายในมัสยิดแต่ละแห่ง
ภายในชุมชน ซึ่งภายในพื ้นที่ศึกษาประกอบด้ วยสถาบันทางศาสนา ประกอบด้ วย มัสยิด 4 แห่ง
้ ่หมู่ที่2 มัสยิดยัมอี ้ยะตุล
ได้ แก่ มัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 1 มัสยิดดารุ้ ลอาบิดีน ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 5 และวัด จํานวน 1 แห่ง คือวัดคลอง
อิสลามเกาะไร่ ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 5 และมัสยิสอัลฮาดี ตังอยู
สวน ตัง้ อยู่ในหมู่ที่ 4 และนอกจากนี พ้ ืน้ ที่ศึกษามีสถานีทําการตํารวจชุมชนตําบลเกาะไร่ เป็ น
หน่วยงานดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สนิ ของคนในพื ้นที่ และมีสถานีอนามัยตําบลเกาะไร่ 1
แห่ง ตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่ 5 มีหน้ าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริ มสุขภาพและอนามัย
งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้ อม(สรุ ปรายงานประจําปี 2552 สถานีอนามัยตําบล
เกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา,2552) สําหรับด้ านการจับจ่ายซื ้อสินค้ าเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ที่
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มีความจําเป็ นในการดํารงชีวิต ประชาชนในพื ้นที่ศกึ ษาใช้ ตลาดคลองสวน 100 ปี เป็ นจุดจับจ่าย
ซื ้อของหลัก และมีการจับจ่ายซื ้อของจากห้ างสรรพสินค้ าในตัวเมืองบ้ างเป็ นบางครัง้ หากต้ องการ
ซื ้อของใช้ จํานวนมาก แต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มชาวบ้ านที่ มีฐานะค่อนข้ างดี นอกจากนี ย้ ังมี ตลาดนัด
บริ เวณสนามหน้ ามัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ ที่มีขึ ้นทุกวันพุธเป็ นจุดซื ้อของสด และอาหาร
ที่มาจากชาวบ้ านด้ วยกันเองนําออกมาจัดจําหน่ายภายในของชุมชนในแต่ละสัปดาห์
4.2.5 การใช้ ที่ดนิ
การใช้ ที่ดนิ ในพื ้นที่ศกึ ษาสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 7 ประเภท คือ
1) การใช้ ที่ดนิ ประเภทที่อยูอ่ าศัย
การใช้ ที่ดนิ ประเภทนี ้พบว่ามีมากอยูใ่ นบริเวณริ มคลอง ซึง่ จะเกาะตลิง่ เป็ นจํานวน
มากบริ เวณริ มคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ และกระจายตัวตามริ มคลองแขวงกลัน่ บน และคลองจระเข้
น้ อย นอกจากนี ้การใช้ ที่ดนิ ประเภทที่อยูอ่ าศัยนี ้ยังพบบริเวณริมถนนที่มีการสร้ างเพิ่มขึ ้นในปั จจุบนั
และพบการกระจุกตัวของการใช้ ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยบริ เวณเกาะไร่ ซึ่งเป็ นลักษณะเป็ นเนิน
ใหญ่ที่มีคลองสายย่อยล้ อมรอบ
2) การใช้ ที่ดนิ ประเภทศาสนสถาน
ในพื ้นที่ศกึ ษานี ้มีการใช้ ที่ดินประเภทศาสนสถานโดยส่วนใหญ่คือพื ้นที่มสั ยิด ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยมัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ มัสยิดดารุ้ ลอาบิดีน ซึ่งอยู่บริ เวณริ มคลองประเวศน์บุรีรมย์
และมัสยิดยัมอี ย้ ะตุลอิสลามเกาะไร่ และมัสยิสอัลฮาดี อยู่ในบริ เวณเกาะไร่ พืน้ ที่ การใช้ ที่ดิน
ประเภทศาสนสถานนี น้ อกจากจะเป็ นที่ ตัง้ ของมัสยิดแล้ ว ที่ ดิน บางส่ว นได้ มีการจัดสรรจัดให้
ชาวบ้ านเช่าเพื่อการอยู่อาศัย และเพื่อการค้ า โดยแบ่งเป็ นห้ อง ประมาณ 100 ตารางวา คิดอัตรา
ในการเช่าที่ของมัสยิดเป็ นรายปี ปี ละ 400 บาท โดยในการเช่านี ้ส่วนใหญ่จะจัดให้ กบั ชาวบ้ านที่
เป็ นชาวไทยมุสลิมเท่านัน้ นอกจากนี ้มีวดั 1 แห่ง คือวัดคลองสวน
3) การใช้ ที่ดนิ ประเภทสถานที่ราชการ
การใช้ ที่ ดิน ประเภทสถานที่ ราชการในพื น้ ที่ ศึก ษาพบว่ามี การใช้ เป็ นที่ ตัง้ ของ
องค์ การบริ หารส่วนตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็ นที่ ตงของสถานี
ั้
อนามัยตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งบริ เวณข้ างเคียงยังมีสถานทําการ
ตํารวจชุมชนตําบลเกาะไร่
4) การใช้ ที่ดนิ ประเภทสถานศึกษา
การใช้ ที่ดนิ ประเภทสถานศึกษาในพื ้นที่ศกึ ษานี ้พบว่าเป็ นที่ตงของโรงเรี
ั้
ยน 3 แห่ง
ได้ แก่ โรงเรี ยนสุเหร่ าจระเข้ น้อย ซึง่ ใกล้ กบั บริ เวณมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน โรงเรี ยนสุเหร่าเกาะไร่ ซึง่
ตังอยู
้ ่บริ เวณพื ้นที่ติดกันกับมัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ และโรงเรี ยนวัดคลองสวน ซึง่ มีเนื ้อที่
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ติดต่อกับพื ้นที่วดั คลองสวน การใช้ ที่ดินประเภทสถานศึกษาส่วนใหญ่จะมีบริ เวณติดกับพื ้นที่การ
ใช้ ทีดนิ ประเภทศาสนสถาน และนอกจากนี ้ยังมีการใช้ ที่ดินประเภทสถานศึกษาที่เป็ นโรงเรี ยนสอน
ศาสนาซึ่งมีพื ้นที่อยู่ในการใช้ ที่ดินประเภทศาสนสถาน ผู้วิจยั จึงขอนํารวมพื ้นที่ดงั กล่าวจัดอยู่ใน
พื ้นที่การใช้ ที่ดินประเภทศาสนสถาน เพราะการเรี ยนการสอนดังกล่าวถือเป็ นกิจกรรมทางศาสนา
อย่างหนึง่ ที่ชมุ ชนมุสลิมจําเป็ นจะต้ องให้ มสั ยิดเป็ นสถานศึกษาในด้ านศาสนาแก่เยาวชน
5) การใช้ ที่ดนิ ประเภทอุตสาหกรรม
การใช้ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมนี ้ในพื ้นที่ศกึ ษามีไม่มากนัก เป็ นที่ตงของโรงงาน
ั้
ขนาดเล็กจํานวน 4 โรงงาน ซึง่ เป็ นโรงงานกลึง โรงงานพลาสติก โรงงานเครื่ องจักรและโรงงาน
เครื่ องนอน ซึง่ ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ร่ ิมถนนสายหลักภายในชุมชน
6) การใช้ ที่ดนิ ประเภทเกษตรกรรม
การใช้ ที่ดินประเภทเกษตรกรรมนี ้นับได้ ว่ามีพื ้นที่มากที่สดุ ทังนี
้ ้จากการที่กล่าว
มาแล้ วข้ างต้ นในลักษณะภูมิประเทศที่มีลกั ษณะเป็ นที่ราบลุ่มนํ ้า มีดินและนํ ้าที่มีความเหมาะสม
ต่อการเกษตร ทําให้ พื ้นที่การศึกษาดังกล่าวมีการใช้ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็ นจํานวนมาก โดยเป็ น
พื ้นที่ทํานาปลูกข้ าวพื ้นที่ประมาณ 7,124 ไร่ ปั จจุบนั การทํานาของชาวบ้ านเป็ นการทํานาหว่าน
ทังหมด
้
ในอดีตมีการใช้ แรงงานคนในการทํานา แต่ปัจจุบนั ชาวบ้ านได้ มีการใช้ เครื่ องจักรในการทํา
นาเพิ่มมากขึ ้น จึงลดแรงงานคนในการทํานาลง นอกจากนี ้เป็ นพื ้นที่สวนประมาณ 24 ไร่ และการ
เลี ้ยงสัตว์ นํา้ ประมาณ 358 ไร่ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2554-2556 องศ์การบริ กหารส่วนตําบล
เกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2553)
7) การใช้ ที่ดนิ ประเภทที่โล่ง ที่วา่ ง
การใช้ ที่ดนิ ประเภทที่โล่งว่าง เพื่อนันทนาการนันในชุ
้ มชนนี ้ไม่คอ่ ยมีมากนัก เป็ น
เพราะพื น้ ที่ ใ นชุ ม ชนเกาะไร่ ที่ พื น้ ที่ ค่ อ นข้ างน้ อยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นบ้ านเรื อ นและเป็ นแหล่ ง
เกษตรกรรม ทําให้ พื ้นที่ว่างในชุมชนน้ อย หรื อถ้ าประชาชนจะต้ องใช้ พื ้นที่ในการทํากิจกรรมก็ต้อง
ใช้ กบั พื ้นที่ว่างของโรงเรี ยนและมัสยิดในชุมชน และนอกจากนี ้มีการใช้ สนามฟุตบอลขนาดเล็กใน
ชุมชนไว้ ให้ ประชาชนได้ ใช้ ในการออกกําลังกาย และเป็ นพื ้นที่ทํากิจกรรมของเด็กและวัยรุ่น
4.2.6 การถือครองที่ดนิ
การถือครองที่ดินในพื ้นที่ศึกษาประกอบด้ วยที่ดินที่เป็ นของตัวเอง และที่ดินที่มี
ั้
่พกั อาศัยส่วนใหญ่
เจ้ าของเป็ นคนนอกพื ้นที่แต่ให้ คนในพื ้นที่เช่าทํากิน โดยที่ ที่ดินที่เป็ นที่ตงของที
ร้ อยละ 80 เป็ นของตัวเอง ส่วนพื ้นที่ทํากิน ซึง่ ได้ แก่พื ้นที่นา ส่วนใหญ่มกั เช่าจากเจ้ าของที่ดินที่เป็ น
คนในกรุงเทพมหานคร และเช่าจากการแบ่งที่ดนิ ให้ เช่าของมัสยิด ซึง่ ได้ แก่มสั ยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลาม
ซึง่ มีที่ดินแบ่งให้ เช่า ประมาณ 38 ไร่ โดยคิดอัตราค่าเช่าที่ดินบ้ าน 60 ตารางวา ละ 700 บาทต่อปี
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และพื ้นที่นา ไร่ละ 10 ถัง และมัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ ประมาณ 15 ไร่ ได้ มีการจัดสรรจัดให้ ชาวบ้ าน
เช่าเพื่อการอยูอ่ าศัย และเพื่อการค้ า โดยแบ่งเป็ นล๊ อก ประมาณ 100 ตารางวา คิดอัตราในการเช่า
ที่ของมัสยิดเป็ นรายปี ปี ละ 400 บาท(สัมภาษณ์นายสมเดช หร่ ายมะณี นายกองค์การบริ หารส่วน
ตําบลเกาะไร่ , 1 สิงหาคม 2554) ซึ่งในอดีตกรรมสิทธิ์ ที่ดินเป็ นของคนในพื ้นที่ แต่เนื่องด้ วย
ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทํานา ฐานะยากจนมีการกู้หนี ้ยืมสินเป็ นจํานวนมาก และต่อมาได้ มีการ
ขาย หรื อถูกยึดทรัพย์ สินจากนายทุน และผู้มีฐานะที่เป็ นเจ้ าหนี ้ จึงเกิดการเปลี่ยนมือผู้ถือครอง
ที่ดิน และให้ มีการเช่าที่ ดินในการทํากิ นแทน ส่วนที่ดินที่เป็ นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นของ
เจ้ าของที่ดินเดิม และมีการตกทอดมรดกสู่ลกู หลาน ทําให้ ที่พกั อาศัยส่วนใหญ่เกาะกลุ่มบริ เวณ
พื ้นที่ใกล้ เคียงกันในหมูเ่ ครื อญาติ
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4.3 สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
4.3.1 สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรในพื ้นที่ศึกษาคือ ชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาด และชุมชนเกาะไร่ ส่วนใหญ่
เป็ นนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ส่ ว นการประกอบอาชี พ หลัก คื อ อาชี พ อิ ส ระและรั บ จ้ างทั่ว ไป และ
เกษตรกรรมโดยการทํานา โดยที่พื ้นที่เป็ นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกข้ าวและเลี ้ยงสัตว์นํ ้า
ซึง่ มีที่ดนิ ทํานาตําบลเกาะไร่ ประมาณ 7,124ไร่ โดยอาศัยนํ ้าจากลําคลอง ซึง่ ในอดีตประชากรส่วน
ใหญ่ทําเกษตรกรรมโดยอาศัยแรงงานคน แต่เนื่องจากปั จจุบนั เทคโนโลยีพฒ
ั นาเครื่ องมือที่ใช้ ท่นุ
แรงการทํานา จึงทําให้ ใช้ แรงงานภาคเกษตรน้ อยลง มีการสร้ างโรงงานอุตสาหกรรมทําให้ แรงงาน
บางส่วนเข้ าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ ้นในปั จจุบนั รายได้ คนในพื ้นที่ครัวเรื อนละประมาณ
5,000 - 6,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี ้ยังพบว่ามีการหารายได้ ของเหล่าแม่บ้านที่ว่างเว้ นจากการ
ทํานาโดยการตังกลุ
้ ่มแม่บ้านปั กผ้ าคลุมผมของสตรี มสุ ลิมและการปั กเสื ้อของมุสลิม ซึ่งเป็ นกลุ่ม
หนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้ น

ภาพที่ 4.1 แสดงวิถีชีวิตและอาชีพหลักของประชากรในพื ้นที่ศกึ ษา
ที่มา: ผู้วิจยั , 2554
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4.3.2 สภาพสังคมและวัฒนธรรม
ประชากรทังสิ
้ ้น 3,209 คน แยกเป็ นชาย 1,620 คน หญิง 1,589 คน มีความ
หนาแน่น เฉลี่ย 385 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรื อน 693 ครัวเรื อน ประชากรประมาณร้ อย
ละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม (สัมภาษณ์ นายสุรเชษ ยะโกบี,กํานันตําบลเกาะไร่ ,อายุ 33 ปี ,15
ธันวาคม 2553)
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนประชากรตําบลเกาะไร่ ปี พ.ศ. 2553
หมูท่ ี่3
หมูท่ ี่4
หมูท่ ี่5
รวม
ประชากร หมูท่ ี่1
หมูท่ ี่2
ชาย
315
269
123
130
783
1,620
หญิง
314
264
129
95
787
1,589
รวม
629
533
252
225
1,570
3,209
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2553
ด้ วยประชากรส่วนใหญ่ในพื ้นที่ศึกษา นับถือศาสนาอิสลาม โดยส่วนใหญ่นบั ถือ
นิกายซุนนี และมีบางส่วนที่นบั ถือนิกายซุนนะห์ ซึ่งจะประกอบศาสนกิจที่มสั ยิดอัลฮาดี ลักษณะ
้
ทางสังคมและวัฒนธรรมส่วนใหญ่โดยกิจวัตรประจําวัน ตลอดจนประเพณีวฒ
ั นธรรมต่างๆ ตังแต่
ตื่นนอน จนถึงเข้ านอน และตังแต่
้ เกิดจนถึงตายล้ วนผูกติดกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม
ประเพณี และวัฒนธรรม
ชาวไทยมุสลิมเริ่ มกิจวัตรประจําวันด้ วยการดํารงละหมาด ซึง่ ในแต่ละวันจะต้ อง
ทําละหมาดจํานวน 5 เวลา เริ่ มตังแต่
้ เช้ าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ ้น เรี ยกว่า ละหมาดซุบฮิ เวลาต่อมา
คือช่วงบ่ายเริ่ มตังแต่
้ พระอาทิตย์คล้ อย เวลาประมาณ 12.30 – 15.30 เรี ยกว่าละหมาดซุฮริ เวลา
ต่อมาคือ ช่วงเย็น เริ่ มเวลาประมาณ 15.30-18.30 เรี ยกว่าละหมาดอัศริ เวลาต่อมาคือตอนพลบ
คํ่า เวลาประมาณ 18.30- 19.30 เรี ยกว่าละหมาดมัฆริ บ และสุดท้ ายตอนกลางคืนซึง่ เป็ นคือเวลา
ประมาณ 19.30 เป็ นต้ นไป เรี ยกว่าละหมาดอีชา การทําละหมาดนันควรละมาดรวมกั
้
นที่มสั ยิด
โดยเฉพาะผู้ชายทุกคน จะต้ องทําพิธีละหมาดญะมะอะห์ทกุ วันศุกร์ ทําให้ ประชากรชายมีโอกาสใช้
มัส ยิ ด มากกว่า ประชากรหญิ ง ประชากรหญิ ง ในพื น้ ที่ ศึก ษาส่ว นใหญ่ ป ระกอบพิธี ล ะหมาดที่
บ้ านเรื อนของตัวเอง นอกจากนี ้แล้ วยังมีละหมาดอีด และละหมาดอิดิ ้ลอัดฮา ซึง่ เป็ นละหมาดเฉลิม
ฉลองหลังจากที่มีการถื อศีลอด ซึ่งเป็ นการละหมาดร่ วมกันที่มสั ยิดทัง้ ผู้ชายและผู้หญิง ถื อเป็ น
ประเพณีที่สําคัญที่สามารถสื่อสะท้ อนความเป็ นเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิม
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ภาพที่ 4.2 แสดงมัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ในอดีตก่อนปรับปรุงใหม่
ที่มา : องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะไร่, 2553
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มัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ หรื อมัสยิดขาว

มัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ หรื อมัสยิดเกาะไร่

มัสยิดารุ้ลอาบีดีน หรื อมัสยิดแดง

ภาพที่ 4.3 แสดงมัสยิดในพื ้นที่ศกึ ษาในปั จจุบนั
ที่มา: ผู้วิจยั , 2554

มัสยิดอัลฮาดี หรื อมัสยิดใหม่
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ตารางที่ 4.2 แสดงมัสยิดในพื ้นที่ศกึ ษา
ชื่ออิหม่าม
นิกาย
ชื่อมัสยิด
ปี ที่สร้ าง
อัลวะต้ อนียะฆ์
2432
นายสมาน ยะอุทยั
ซุนนี
ยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่
2453
นายยูโซป บินกาสัน
ซุนนี
ดารุ้ลอาบีดีน
2454
นายสมนึก บินอิสหาก
ซุนนี
อัลฮาดี
2530
นายสะกิด ปานตระกูล
ซุนนะห์
ที่มา: องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะไร่, 2553
อี กทัง้ ยัง มี ประเพณี วัฒนธรรมที่ งดงามตามหลัก คําสอนของศาสนาอี กหลาย
ประการที่สะท้ อนให้ เห็นความเป็ นเนื ้อเดียวกันของการใช้ ชีวิตกับหลักคําสอนของศาสนาตังแต่
้ แรก
เกิด การมีชีวิตอยู่ในสังคม และการเสียชีวิต อาทิเช่น ประเพณีการโกนผมไฟของเด็กทารกแรกเกิด
ประเพณี การแต่งงาน ซึ่งคู่บ่าวสาวที่เข้ าพิธีการแต่งงานจะต้ องเป็ นมุสลิม ศาสนาไม่อนุญาตให้
แต่งงานกับต่างศาสนิกชน เว้ นแต่จะเข้ ารับนับถือศาสนาอิสลามเสียก่อน โดยที่ปัจจุบนั ประชากร
ในพื ้นที่ศกึ ษาแต่งงานกับต่างศาสนิกชนเพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้และทังนั
้ นทุ
้ กคนต่างเข้ ารับนับถือศาสนา
อิสลาม(สัมภาษณ์ นายสมเดช หร่ ายมะณี นายกองค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะไร่ , 7 มกราคม
2554) นอกจากนี ้ในยามที่ประชากรในพื ้นที่ศกึ ษาเสียชีวิต โดยมีการประกอบพิธีกรรมที่มสั ยิดใกล้
บ้ านของแต่ละคน แต่จะนํามาฝั งที่กโุ บร์ ซงึ่ ตังอยู
้ ่บริ เวณชุมชนเกาะไร่ มีพื ้นที่ประมาณ 15 ไร่ จาก
การสัมภาษณ์ พบว่า กุโบร์ ดงั กล่าวแม้ จะใช้ ฝังคนในตําบลแล้ วยังเป็ นกุโบร์ ที่สําคัญของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึง่ ใช้ ฝังศพมุสลิมในบริ เวณพื ้นที่ใกล้ เคียงด้ วย(สัมภาษณ์นายยูโซป บินกาสัน อิหม่าม
มัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่, อายุ 78 ปี , 7 มกราคม 2554)
ในด้ านความสัมพันธ์ของคนในพื ้นที่ จากการสัมภาษณ์กํานันตําบลเกาะไร่ เล่าว่า
“จากการที่สมัยก่อนชาวบ้ านภายในตําบลต่างแต่งงานกันเองเป็ นส่วนใหญ่ จึงทําให้ มีการเกี่ยวดอง
้ าบลส่วนใหญ่ร้ ู จกั กันแทบทังสิ
้ ้น โดยมีต้น
และเกิดความสัมพันธ์ ฉนั เครื อญาติอย่างแน่นแฟ้น ทังตํ
ตระกูลเก่าแก่ที่สําคัญของพื ้นที่ คือสกุล”บูรณะศีล” สกุล “ วัง” สกุล “วงศ์สวัสดิ์” และสกุล “รู ป
โลก” เป็ นต้ น และปั จจุบนั เมื่อประชากรรุ่ นลูก รุ่ นหลานบางส่วนได้ มีโอกาสไปศึกษาต่อนอก
จังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร ก็มีการแต่งงานกับคนนอกพื ้นที่มากขึ ้น แต่ถึงกระนันทุ
้ กคนก็ยงั คงมี
ความสัมพันธ์ฉนั ท์เครื อญาติเพราะส่วนใหญ่เมื่อแต่งงานแล้ วก็กลับมาใช้ ชีวิตที่ตําบลเกาะไร่แห่งนี ้”
(สัมภาษณ์ นายสุรเชษ ยะโกบี, กํานันตําบลเกาะไร่, อายุ 33 ปี ,15 ธันวาคม 2553)
นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมทางสังคมอื่นๆซึ่งถือเป็ นความรับผิดชอบ และการมีส่วน
ร่ วมของคนในชุมชน เช่น การแข่งขันกีฬา อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรื อน มีจํานวน 25 คน กลุ่ม
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กองทุน ต่างๆ จํานวน 5 กลุ่มกลุ่มออมทรัพย์ จํานวน 5
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 4 กลุม่ เป็ นต้ น

กลุ่ม และกลุ่มสินค้ าหนึ่งตําบลหนึ่ง

พิธีละหมาดอีด และละหมาดวันอิดิ ้ลอัดฮา

พิธีแต่งงานตามวัฒนธรรมอิสลาม

พิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลาม

ภาพที่ 4.4 แสดงประเพณี วัฒนธรรมอิสลามของไทยมุสลิมในพื ้นที่ศกึ ษา
ที่มา: ผู้วิจยั , 2554
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ภาพที่4.5 แสดงกิจกรรมทางสังคมภายในพื ้นที่ศกึ ษา
ที่มา: องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะไร่, 2553

บทที่ 5
ผลการวิจัย
รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
5.1 รูปแบบ และองค์ประกอบชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่
5.2 รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ ทางด้ านกายภาพ
5.2.1 สถาปั ตยกรรม
5.2.2 โครงข่ายการสัญจร
5.2.3 ลักษณะความหนาแน่นมวลอาคาร
5.2.4 การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และอาคาร
5.3 การปฏิสมั พันธ์ของประชาชนในพื ้นที่ศกึ ษา
5.4 วิเคราะห์แนวโน้ มความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5.1 รู ปแบบ และองค์ ประกอบชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่
5.1.1 ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2495
รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่ มี 2 รูปแบบ
คือ
1) การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุม่ (cluster settlement) บริ เวณชุมชนเกาะไร่ ตังอยู
้ ่หมู่
ที่ 5
- มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบบนโคกดอนที่มีคลองล้ อมรอบ และลักษณะ
ดินลูกรังสีแดงซึง่ ล้ อมรอบด้ วยดินเหนียวตะกอนแม่นํ ้า ทําให้ พื ้นที่ดงั กล่าวเหมาะสมแก่การตังถิ
้ ่น
ฐานบ้ านเรื อน โดยบริ เวณรอบๆเป็ นพื ้นที่ทางการเกษตร
- การใช้ ที่ดินของพืน้ ที่ชุมชนแยกออกจากการใช้ ที่ดินพืน้ ที่เกษตรกรรมอย่าง
ชัดเจน ไม่ได้ อยู่กระจายไปตามที่ดินเกษตรกรรมของตัวเอง จากลักษณะทางกายภาพดังกล่าว
สอดคล้ องกับลักษณะการดําเนินชีวิตที่เวลาทํางานหรื อประกอบอาชีพชาวบ้ านจะแยกย้ ายกันไป
ทําตามที่นาของตัวเอง แต่เมื่อถึงตอนเย็นหลังเลิกงานชาวบ้ านจะมาอยู่ร่วมกันที่บริ เวณมัสยิด ซึง่
ใช้ พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ทํากิจกรรมร่วมกันหลังประกอบศาสนกิจเสร็จ
- โครงข่ายการสัญจรทางนํ ้าเป็ นหลัก ยังไม่ปรากฏถนนในพื ้นที่
- พบการตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทยพุทธ กระจายอยู่ริมคลองจระเข้ น้อย และคลอง
แขวงกลัน่ บน ซึง่ เป็ นการตังถิ
้ ่นฐานที่แยกกลุม่ วัฒนธรรมไว้ อย่างชัดเจน
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บุรีรมย์

2) การตังถิ
้ ่นฐานแบบแนวยาว (linear settlement) บริ เวณริ มคลองประเวศน์

- ลักษณะภูมิประเทศตังอยู
้ ่ในที่ราบลุม่ นํ ้า มีการตัดผ่านของทางนํ ้า คือ คลอง
ประเวศน์บรุ ี รมย์ คลองแขวงกลัน่ บน คลองพระยานาคราช คลองจระเข้ น้อย ซึง่ เป็ นเส้ นทางเชื่อม
แหล่งนํ ้า โดยที่ต้นคลองประเวศน์บรุ ี รมย์เป็ นทางนํ ้าที่เกิดจากการขุดคลองเชื่อมกับคลองพระโขนง
ซึง่ มีต้นนํ ้าคือ แม่นํ ้าเจ้ าพระยาที่ไหลผ่านกรุ งเทพมหานคร และคลองประเวศน์บรุ ี รมย์นี ้ไปสิ ้นสุด
และบรรจบกันกับแม่นํ ้าบางปะกงที่ไหลผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา แล้ วไหลลงสูอ่ ่าวไทยในที่สดุ ทําให้
เกิดการทับถมของตะกอนที่แม่นํ ้าลําคลองพัดพามา และการทับถมจากดินที่เกิดจากการขุดคลอง
จึงพบการเกาะตัวของบ้ านเรื อนริ มตลิ่งคลองประเวศน์บรุ ี รมย์เป็ นลักษณ์เส้ นตรงตามลักษณะของ
คลอง
- การใช้ ที่ดินของพืน้ ที่ชุมชนแยกออกจากการใช้ ที่ดินพืน้ ที่ เกษตรกรรมอย่าง
ชัดเจน โดยบ้ านเรื อนจะเกาะกลุ่มรวมกันในบริ เวณชุมชนทังริ้ มตลิ่งคลอง ส่วนพื ้นที่เกษตรอยู่ถดั
ออกไปจากตลิง่ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ลมุ่ นํ ้าท่วมถึง จึงไม่เหมาะสมต่อการตังบ้
้ านเรื อน
- โครงข่ายการสัญจรทางนํ ้าเป็ นหลัก ยังไม่ปรากฏถนนในพื ้นที่
- พบการตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทยพุทธคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ทางด้ านขวา ซึง่ เป็ น
การตังถิ
้ ่นฐานที่แยกกลุม่ วัฒนธรรมไว้ อย่างชัดเจน
5.1.2 ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2530
1) การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุม่ (cluster settlement) บริเวณชุมชนเกาะไร่
- พบการเกาะกลุ่มอาคารเพิ่มมากขึ ้น โดยพื ้นที่กลุ่มขนาดเท่าเดิม ทําให้ เป็ น
รูปแบบกลุม่ มีความหนาแน่นมากขึ ้น โดยมีการเพิ่มของอาคารบริเวณทางด้ านตะวันตกมากขึ ้น
- มีการแยกส่วนของพื ้นที่ชมุ ชนกับพื ้นที่เกษตรกรรมอย่างชัดเจนดังเช่นช่วง ปี
พ.ศ.2495
- โครงข่ายการสัญจรทางนํ ้าเป็ นหลัก ยังไม่ปรากฏถนนในพื ้นที่ แต่มีปรากฎ
บริ เวณอําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ มีการตัดถนนเชื่อมถนนไปยังชุมชนริ มคลองประเวศ
บุรีรมย์ฟากใต้ แต่พบการตังถิ
้ ่นฐานริมถนนน้ อยมาก
- การตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทยพุทธ กระจายอยู่ริมคลองจระเข้ น้อย และคลอง
แขวงกลัน่ บน มีการเพิ่มของอาคารเล็กน้ อย บ้ านเรื อนยังคงตังกระจายริ
้
มคลอง
2) การตังถิ
้ ่นฐานแบบแนวยาว (linear settlement) บริ เวณริ มคลองประเวศน์
บุรีรมย์
- พบจํานวนอาคารที่เพิ่มขึ ้น โดยพบการปลูกสร้ างอาคารลึกซ้ อนออกไปจาก
ตลิง่ ริมคลอง แต่ยงั คงรักษารูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานแนวเส้ นตรงเดิมตามแนวคลอง
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- มี ก ารตัง้ ถิ่ น ฐานของชาวไทยมุส ลิ ม เพิ่ ม บริ เ วณคลองแขวงกลั่น บน ซึ่ ง มี
ลักษณะกระจายอยู่ตามริ มคลองฟากตะวันตกใกล้ บริ เวณจุดตัดคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ กับคลอง
แขวงกลัน่ บน
- มีการแยกส่วนของพื ้นที่ชุมชนกับพื ้นที่เกษตรกรรมอย่างชัดเจน ยังคงรักษา
พื ้นที่เกษตรกรรมไว้ เท่าเดิม
- โครงข่ายการสัญจรทางนํ ้าเป็ นหลัก ยังไม่ปรากฏถนนในพื ้นที่
- พบการตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทยพุทธคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ทางด้ านขวา ซึง่ เป็ น
การตังถิ
้ ่นฐานที่แยกกลุม่ วัฒนธรรมอย่างเช่นช่วงปี พ.ศ. 2495
5.1.3 ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2553
1) การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุม่ (cluster settlement) บริ เวณชุมชนเกาะไร่
- อาคารและชุ ม ชนกระจุ ก ตัว และมี ค วามหนาแน่ น เพิ่ ม มากขึ น้ บริ เ วณ
ล้ อมรอบมัสยิด และกระจายกลุ่มบ้ านเรื อนไปยังพื ้นที่ว่างเดิมจนแน่นขนัด เพิ่มขนาดกลุ่มใหญ่
มากขึ ้น
- การใช้ ที่ดินในปั จจุบนั ยังคงมี ความชัดเจนของพืน้ ที่ชุมชนที่ แยกออกจาก
พื ้นที่ทางการเกษตร เพียงแต่พบบ้ านขนาดเล็กซึง่ เป็ นกระท่อมสําหรับพักผ่อนของชาวนา และคน
เลี ้ยงเฝ้าบ่อกุ้งซึง่ มิได้ เป็ นที่พกั อาศัยแต่อย่างใด กระจายอยูใ่ นบริเวณพื ้นที่เกษตรกรรมบางส่วน
- พบการตัดถนนเชื่อมพื ้นที่แต่ละหมูบ่ ้ านภายในตําบล แนวถนนส่วนใหญ่เป็ น
เส้ นทางใช้ เชื่อมหมู่บ้าน และเป็ นเส้ นทางเชื่อมชุมชนกับแหล่งงานนัน้ คือทุ่งนา โดยที่ลกั ษณะ
บ้ า นเรื อ นที่ ตัง้ มาก่ อ นหน้ า แล้ ว แต่มี ถ นนตัด เข้ า กลางชุม ชนในภายหลัง จึง ทํ า ให้ ปัจ จุบัน การ
คมนาคมทางบกเป็ นหลัก ลดบทบาทการคมนาคมทางนํ ้าลง
- การตังถิ
้ ่นฐานของชาวไทยพุทธ กระจายอยู่ริมคลองจระเข้ น้อย และคลอง
แขวงกลัน่ บน มีการเพิ่มของอาคารมากขึ ้น แต่ยงั กระจายอยู่ริมคลองเป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะไม่
หนาแน่นมาก
2) การตังถิ
้ ่นฐานแบบแนวยาว (linear settlement) บริ เวณริ มคลองประเวศน์
บุรีรมย์
- อาคารและชุมชนขยายลึกซ้ อนขึน้ ไปบนตลิ่งเพิ่มมากขึน้ มีการกระจุกตัว
บริ เวณใกล้ กบั มัสยิดเกิดเป็ นกลุ่ม เป็ นกระจุกก้ อนๆบริ เวณอาคารเก่า ส่วนบริ เวณริ มคลองแขวง
กลั่น บนนั น้ พบว่ า มี ก ารสร้ างบ้ า นเรื อ นตามริ ม ถนน แต่ ยัง มี ใ นปริ ม าณที่ น้ อยมาก และใน
ขณะเดียวกันก็มีการสร้ างบ้ านเรื อนริมนํ ้าเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน
- การใช้ ที่ดินในปั จจุบนั ยังคงมีความชัดเจนของพืน้ ที่ชุมชนที่ แยกออกจาก
พื ้นที่ทางการเกษตร แม้ พื ้นที่ทางการเกษตรบางส่วนที่อยู่ใกล้ กบั แนวคลองจะมีพื ้นที่บ้านเรื อนเพิ่ม
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แต่เป็ นพื ้นที่ส่วนน้ อยเท่านัน้ เนื่องจากพื ้นที่เป็ นพื ้นที่ลาดตํ่านํ ้าท่วมถึง จึงไม่เหมาะสมแก่การตัง้
บ้ านเรื อน
- พบการตัดถนนเชื่ อมพืน้ ที่ แต่ละหมู่บ้าน แนวถนนส่วนใหญ่เป็ นเส้ นทางใช้
เชื่อมหมู่บ้าน และเป็ นเส้ นทางเชื่อมชุมชนกับแหล่งงานนันคื
้ อทุ่งนา การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้ การ
คมนาคมทางบก ลดบทบาทการคมนาคมทางนํ ้าลง
- พบการตัง้ ถิ่ น ฐานของชาวไทยพุท ธคลองประเวศน์ บุรี ร มย์ ท างด้ า นขวามี
ปริ มาณที่เพิ่มมากขึ ้น แต่มีลกั ษณะกระจายมากกว่าการเกาะกลุ่มกันเป็ นกระจุกอย่างเช่นชุมชน
มุสลิม ซึง่ เป็ นการตังถิ
้ ่นฐานที่แยกกลุม่ วัฒนธรรมอย่างเช่นช่วงปี พ.ศ. 2495
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จากการที่ ชุ ม ชนในพื น้ ที่ ศึ ก ษาดั ง กล่ า วเป็ นชุ ม ชนมุ ส ลิ ม เมื่ อ พิ จ ารณา
องค์ ประกอบภูมิศาสตร์ แล้ ว นํ ามาสู่การพิจารณาองค์ ประกอบชุมชนมุสลิม จากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบชุมชนมุสลิม สามารถสรุ ปองค์ประกอบชุมชนมุสลิม
ตําบลเกาะไร่ได้ ดงั นี ้
ผังองค์ประกอบชุมชนมุสลิมโดยพื ้นฐานแล้ วการปลูกสร้ างบ้ านเรื อนจะกระจาย
อยูล่ ้ อมรอบหมูบ่ ้ านโดยมีศนู ย์กลางคืออาคารทางศาสนา นัน่ คือ มัสยิด ซึง่ ถือเป็ นศูนย์กลางชุมชน
รู ปแบบของศาสนสถานที่สมบูรณ์ จะประกอบด้ วย อาคารมัสยิด อาคารเรี ยนศาสนา(Marasah)
และกุโบร์ สําหรับฝั งศพ ตลาดกลาง (Suq) ที่อาบนํ ้าสาธารณะ (Hammam)
จากการสํารวจภาคสนามพบว่า พื ้นที่ศกึ ษามีองค์ประกอบผังชุมชนมุสลิม คือ
1) ชุมชนมุสลิมบริ เวณเกาะไร่ มีลักษณะสอดคล้ องกับชุมชนมุสลิมทั่วไป
กล่าวคือ ผังชุมชนจะเป็ นลักษณะกลุ่มบ้ านเรื อนที่กระจายอยู่รอบๆอาคารศาสนสถาน นั่นคือ
มัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ ซึ่งภายในบริ เวณมัสยิดประกอบด้ วย อาคารมัสยิด อาคารเรี ยน
ศาสนา และอาคารสําหรับประกอบกิจกรรม นอกจากนี ้ยังพบบริ เวณสําหรับการอาบนํ ้าละหมาด
หรื อการอาบนํ ้าเพื่อชําระร่ างกายก่อนการละหมาด ส่วนกุโบร์ สําหรับฝั งศพนันตั
้ งอยู
้ ่ไม่ไกลจาก
มัสยิดมากนัก ทังนี
้ ้ชุมชนมุสลิมมีผ้ นู ํา คือ อิหม่าม เป็ นหัวหน้ าในการปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนา
กิจกรรมต่างๆ และดูแลชุมชนซึ่งสอดคล้ องกับหลักการและคําสอนทางศาสนาอิสลาม จากการ
สํารวจพื น้ ที่ ศึกษาพบว่าที่ ตัง้ บ้ า นของอิหม่ามอยู่ติดกับศาสนสถาน และจากการศึกษาข้ อมูล
ประวัติอิหม่ามทังหมดของมั
้
สยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ พบว่ามีบ้านเรื อนตังอยู
้ ่ใกล้ กบั มัสยิด
เช่นเดียวกัน แสดงให้ เห็นว่ามีการกําหนดลําดับศักย์ ( hierarchy ) ของบุคคลสําคัญหรื อผู้นําทาง
ศาสนาให้ มีที่อยูอ่ าศัยใกล้ เคียงกับมัสยิด
2) ชุมชนมุสลิมบริ เวณคลองประเวศน์ พบว่า มี การประยุกต์ ผังชุมชนให้ มี
ความเหมาะสมตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นลําคลอง โดยการตังบ้
้ านเรื อนตามแนวยาวของลํา
คลอง มี มั ส ยิ ด อยู่ ต รงกลาง แต่ ล ะด้ านของมัส ยิ ด มี บ้ านเรื อ นตัง้ อยู่ ไ ม่ ไ กลจากมั ส ยิ ด ซึ่ ง
ประกอบด้ วยมัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ และมัสยิดดารุ้ ลอาบีดีน ซึ่งมีระยะห่างกันรั ศมีประมาณ 1
กิโลเมตร พบว่าภายในบริ เวณมัสยิดนันประกอบด้
้
วยอาคารมัสยิด อาคารเรี ยนศาสนา ส่วนกุโบร์
สําหรับฝั งศพใช้ ร่วมกันกับชุมชนเกาะไร่ และยังพบว่าบ้ านของอิหม่ามของทังสองมั
้
สยิดนันตั
้ งอยู
้ ่
ใกล้ กบั มัสยิดเช่นเดียวกัน ซึง่ สะท้ อนลักษณะการกําหนดลําดับศักย์( hierarchy ) ของผู้นําทาง
ศาสนาดังเช่นชุมชนมุสลิมทัว่ ไป
ทังนี
้ ้เนื่องจากชุมชนมุสลิมดังกล่าวตังอยู
้ ่บริ เวณใกล้ กบั ตลาดคลองสวน ซึ่งเป็ น
กลางใหญ่ ชุมชนมุสลิมดังกล่าวจึงไม่มีตลาดเป็ นของตัวเอง มีการประยุกต์ตามความเหมาะสม
ของที่ตงโดยการใช้
ั้
ตลาดคลองสวนแทน
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ภาพที่ 5.1 แสดงการกําหนนดลําดับศักย์(hieraarchy)ของบุคคลสสําคัญพื ้นที่ศกึ ษา
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จากการที่ วิถีชีวิตนัน้ แทรกอยู่ในการดําเนินชีวิตของสมาชิ กชุมชนหลายระดับ
ตังแต่
้ ประเพณี (รอบปี ) - (รอบเดือน) - (รอบสัปดาห์ ) - (รอบวัน) ไปจนถึงกิจวัตรประจําวันซึ่ง
ลัก ษณะของการกระทํ า ซํ า้ ๆในรอบวัน หรื อรอบปี ทํ า ให้ เ กิ ดรู ป แบบอัน ส่ง ผลต่อลัก ษณะทาง
กายภาพของพื ้นที่ ชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่เป็ นชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เคร่งครัดศาสนาอิสลาม ผู้วิจยั
จึงศึกษาถึงกิจวัตรประจําวันซึ่งสามารถอธิ บายรู ปแบบวิถีชีวิตดังกล่าวกับรู ปแบบลักษณะทาง
กายภาพของพื ้นที่ ผู้วิจยั ทําการศึกษาโดยใช้ Urban Songlines Technique เพราะเครื่ องมือ
ดังกล่าวสามารถอธิ บายลักษณะของการทํากิจกรรมประจําวันที่ทําซํ ้าๆในรอบวัน รอบสัปดาห์
หรื อรอบปี ได้ ซึง่ ใช้ พื ้นที่ตา่ งๆในชุมชนของคนหลากหลายอาชีพ
Urban Songlines Technique คือ เทคนิคการแสดงเส้ นทางจราจรที่ใช้ เป็ น
ประจําของบุคคลในชีวิตประจําวันที่สมั พันธ์กบั พื ้นที่ เป็ นแผนที่ทางสังคม (Social Map) ประเภท
หนึ่ง ผลการศึกษาโดย Urban Song line ได้ จากการสัมภาษณ์โดยให้ กลุ่มตัวอย่างอธิบาย
กิ จกรรมประจํ าวันกับสถานที่ ที่ประกอบกิ จกรรมในแต่ละวัน เป็ นเวลา 1 สัปดาห์ ให้ ทราบถึง
กิจกรรมที่ทํา สถานที่ที่ประกอบกิจกรรม รวมถึงความถี่ของกิจกรรมนัน้ โดยการสุ่มตัวอย่างจาก
กลุม่ เป้าหมายครอบคลุมช่วงอายุ และกลุม่ อาชีพต่างๆ ในชุมชน จํานวนทังสิ
้ ้น 15 คน ได้ แก่
เกษตรกร จํานวน 7 คน
ค้ าขาย จํานวน 2 คน
นักเรี ยน จํานวน 3 คน
รับจ้ างหรื อพนักงานของรัฐ จํานวน 3 คน
ทัง้ นี เ้ นื่ องจากบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามที่ กําหนดให้ กิจกรรมทางศาสนา
ส่งเสริมให้ มสุ ลิมชายประกอบพิธีกรรมที่มสั ยิด และส่งเสริ มให้ มสุ ลิมเพศหญิงให้ ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาที่บ้าน เพื่อให้ ผลการศึกษาตรงตามวัตถุประสงค์ ในการสุม่ ตัวอย่างประชากรศึกษาจึง
เน้ นที่กลุม่ หัวหน้ าครอบครัว โดยทําการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554 ผลการศึกษาดังนี ้
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1) เกษตรกร
ผู้ให้ สัมภาษณ์ จํานวน 7 คน อาชี พทํ านา 5 คน และอาชี พเลีย้ งกุ้ง 2 คน จาก
Urban Song lines map (แผนที่ที่ 5.5) สรุปได้ ว่า เกษตรกรมีการประกอบกิจกรรมประจําวันตาม
สถานที่ต่างๆดังนี ้คือ บ้ าน มัสยิด ที่นา บ่อเลี ้ยงกุ้ง บ้ านเพื่อน หรื อ ญาติ และตลาด โดยจากการ
สัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะประกอบพิธีละหมาดในเวลาเช้ าตรู่ ที่มสั ยิด แล้ วจึงออกไป
ทํานา ในตอนเช้ า หลังจากนันกลั
้ บมาพักผ่อน ละหมาดในเวลากลางวันที่บ้าน แล้ วไปส่งลูกเรี ยน
ศาสนาที่มสั ยิด และละหมาดกลางคืนที่มสั ยิด และพบว่า ทุกวันศุกร์ เข้ าร่ วมพิธีละมาดวันศุกร์ ที่
มัสยิดเป็ นประจํา ในรอบสัปดาห์เกษตรกรไปเยี่ยมญาติที่อยูภ่ ายในหมูบ่ ้ าน หรื อตําบล เป็ นกิจวัตร
เนื่ องจากส่วนใหญ่ มี ความสัมพันธ์ เครื อญาติใกล้ ชิ ด และไปจับจ่ายซื อ้ ของที่ ตลาดคลองสวน
สัปดาห์ละอย่างน้ อย 1 ครัง้ เพื่อซื ้อของใช้ เข้ าบ้ าน และเก็บตุนอาหารสดสําหรับปรุงอาหารในรอบ
สัปดาห์

แผนภูมิ ที่ 5.1 แสดงอัต ราส่ว นความถี่ ก ารใช้ พื น้ ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมประจํ า วัน ของประชากร
เป้าหมายที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
จากแผนภูมิสรุ ปได้ ว่า เกษตรกรมีอตั ราการใช้ พื ้นที่ประกอบกิจกรรมประจําวันที่
้ ้เกิดจากการที่ประชากรต้ องใช้ มสั ยิดเป็ น
มัสยิดมากที่สดุ โดยมีอตั ราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 62 ทังนี
ทังสถานที
้
่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อันได้ แก่การละหมาดวันละ 5 เวลา อย่างไรก็ตามจากการ
สัมภาษณ์แม้ ว่าประชากรจะไม่ได้ ใช้ มสั ยิดเป็ นสถานที่ละมาดทุกเวลา แต่มีอตั ราการใช้ มสั ยิดเป็ น
ประจําทุกวัน วันละหลายครั ง้ ทัง้ การประกอบพิธีละหมาด และการใช้ มัสยิดเป็ นสถานที่เรี ยน
ศาสนาของบุตรหลาน จึงส่งผลให้ มสั ยิดมีอตั ราการใช้ พื ้นที่สงู ที่สดุ รองลงมา คือ ที่ทํางาน นัน่ คือ
ที่นา โดยมีอัตราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 23 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักไปที่ นาในเวลาเช้ าหลังจาก
ประกอบพิธีละหมาดซุบฮิ และจะกลับมาบ้ านเพื่อรับประทานอาหารกลางวันและประกอบพิธี
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ละหมาด หลังจากนันจึ
้ งกลับไปยังที่นาในช่วงบ่าย ทําให้ เวลากลางวันส่วนใหญ่ของเกษตรกรอยู่ที่
นา รองลงมา คื อ บ้ า นญาติ หรื อเพื่ อน มี อัต ราเฉลี่ ย คิดเป็ นร้ อยละ 8 โดยที่ ใ นรอบ1 สัปดาห์
เกษตรกรมักไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่มีบ้านเรื อนตังอยู
้ ่ภายในหมู่บ้าน หรื อตําบลเดียวกัน อย่างน้ อย
2-3 ครัง้ เพราะส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ฉนั ท์เครื อญาติ รองลงมาคือ ตลาด โดยมีอตั ราเฉลี่ยคิด
เป็ นร้ อยละ 5 เกษตรกรส่วนใหญ่จบั จ่ายซื ้อของที่ตลาดคลองสวน และอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 2 โดย
้ ้อาจ
เกษตรกรประกอบกิจกรรมอื่นๆ เช่น ออกกําลังกาย พักผ่อน เป็ นต้ น ในอัตราที่น้อยที่สดุ ทังนี
เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันอยู่กบั การทํางานซึ่งต้ องใช้ แรงงาน จึงทําให้ กิจกรรม
อื่นปรากฎน้ อยมากในหมูเ่ กษตรกร
จากกิจวัตรประจําวันดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ ว่า เกษตรกรนันใช้
้ พื ้นที่ส่วนใหญ่
ผูกพันอยู่กับบ้ าน แหล่งงาน คือที่นา และมัสยิด โดยที่ส่วนใหญ่บ้านจะเป็ นสถานที่ใช้ ชีวิตส่วน
ใหญ่ทงกิ
ั ้ จกรรมประจําวัน และกิจกรรมทางศาสนา ซึง่ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การ
ละหมาด ซึง่ เกษตรกรใช้ บ้านเป็ นสถานที่ประกอบพิธีละหมาด 2 ช่วงเวลาในตอนกลางวัน ซึง่ อาจ
เกิ ดจากสภาพอากาศที่ ร้อน ซึ่งเป็ นอุปสรรคในการเดินทางไปละหมาดที่ มัสยิด หรื อข้ อจํ ากัด
ทางด้ านเวลา จึงทําให้ เกษตรกรใช้ บ้านเป็ นสถานที่ละหมาดในตอนกลางวัน ส่วนการละหมาดอีก
3 ช่วงเวลา คือช่วงเช้ าตรู่ และช่วงคํ่าคืน เกษตรกร ใช้ มสั ยิดเป็ นสถานที่ละหมาด นอกจากนี ้แล้ ว
มัสยิดยังเป็ นสถานที่สอนศาสนา และการอ่านคัมภีร์อลั กรุ อ่าน แก่บุตรหลาน โดยจะให้ ลกู หลาน
เรี ยนที่มสั ยิดที่ตนใช้ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ความผูกพันระหว่างเกษตรกรกับมัสยิดจึงไม่
เพียงแต่เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ แต่ยงั เป็ นสถานที่ให้ ความรู้ และประกอบกิจกรรมร่ วมกันในยาม
เสร็จจากงาน มีการพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองที่ไปส่งลูกหลานเรี ยนศาสนา
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2) ค้ าขาย
จาก Urban Song lines map (แผนที่ที่ 5.6) สรุปได้ วา่ ประชากรที่มีอาชีพค้ าขาย
มีการประกอบกิ จกรรมประจําวันตามสถานที่ต่างๆดังนีค้ ือ บ้ าน มัสยิด ตลาด บ้ านเพื่อน หรื อ
ญาติ และอื่นๆ โดยจากการสัมภาษณ์ พบว่าประชากรจะประกอบพิธีละหมาดในเวลาเช้ าตรู่ ที่
้ บมาค้ าขายที่
มัสยิด หลังจากนัน้ ไปจับจ่ายซื ้อของที่ตลาดคลองสวนในตอนเช้ า หลังจากนันกลั
บ้ าน ซึง่ ใช้ พื ้นที่บางส่วนของบ้ านสําหรับค้ าขาย หรื อในบางกรณีที่มีโรงขายของอยู่ใกล้ บ้าน และ
ในระหว่างวันหากสินค้ าหมดมักไปซื ้อสินค้ ามาเติมจากตลาด และประกอบพิธีละหมาดส่วนใหญ่ที่
บ้ านเรื อนของตัวเอง ยกเว้ น ทุกวันศุกร์ เข้ า ร่ วมพิธีละหมาดวันศุกร์ ที่ มัสยิดเป็ นประจํ า ในรอบ
สัปดาห์ ไปเยี่ยมญาติที่อยู่ภายในหมู่บ้าน หรื อตําบลบ้ าง เนื่องจากส่วนใหญ่สามารถพบปะกับ
เครื อญาติใกล้ ชิด หรื อเพื่อนบ้ าน ที่บ้านเรื อนของตนเองจากการค้ าขายเป็ นประจํา นอกจากนี ้
พบว่า มี ส ถานที่ อื่ น ๆที่ ป ระชากรที่ มี อ าชี พ ค้ า ขายไปนานๆครั ง้ คื อศูน ย์ ก ารค้ า ภายในตัว เมื อ ง
ฉะเชิงเทรา เพื่อซื ้อสินค้ าจํานวนมากสําหรับค้ าขายในพื ้นที่

แผนภูมิ ที่ 5.2 แสดงอัต ราส่ ว นความถี่ ก ารใช้ พื น้ ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมประจํ า วัน ของประชากร
เป้าหมายที่ประกอบอาชีพค้ าขาย
จากแผนภูมิ ส รุ ป ได้ ว่ า ประชากรที่ ป ระกอบอาชี พ ค้ า ขายมี อัต ราการใช้ พื น้ ที่
ประกอบกิจกรรมประจําวันที่ตลาดมากที่สดุ โดยมีอตั ราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 32 ทังนี
้ ้เกิดจากการ
ที่ประชากรอาศัยสินค้ าจากตลาดคลองสวนนํามาค้ าขายแก่คนในหมู่บ้าน จึงทําให้ อตั ราการใช้
พื ้นที่ตลาดสูงกว่าพื ้นที่อื่นจากการสัมภาษณ์ พบว่าบางร้ านค้ าประกอบการค้ าหลายอย่าง เช่น
อาหาร ผัก ผลไม้ และสินค้ าทัว่ ไป ทําให้ ระหว่างวันมีอตั ราการไปตลาดหลายครัง้ รองลงมา คือ ที่
ทํางาน มีอัตราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 28 ซึ่งร้ านค้ าส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ภายในบริ เวณบ้ านเรื อนของ
ตัวเอง รองลงมาคือ มัสยิด โดยมีอตั ราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 19 การประกอบพิธีละหมาดส่วนใหญ่
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ใช้ บ้านเรื อนตัวเองในการประกอบพิธีในแต่ละวัน จากการสัมภาษณ์ พบว่าประชากรที่มีอาชีพ
ค้ าขายมักละหมาดที่มสั ยิดเฉพาะช่วงเช้ าตรู่ เพราะต้ องตื่นเช้ ามาและไปละหมาดที่มสั ยิดใกล้ บ้าน
หลังจากนัน้ จึงไปจับจ่ายซื ้อของที่ตลาด การละหมาดระหว่างวันจึงประกอบพิธีละหมาดที่บ้าน
ทัง้ นีอ้ าจมีข้อจํากัดทางด้ านเวลา ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และนอกจากนีพ้ บว่าประชากร
ผู้ชายไปละหมาดที่มสั ยิดประจําทุกวันศุกร์ เพื่อประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ ร่วมกัน รองลงมาคือ
อื่นๆ และ บ้ านเพื่อนหรื อบ้ านเครื อญาติ โดยมีอตั ราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 12 และ 9 ตามลําดับ
จากกิ จ วัต รประจํ า วัน ดัง กล่า วสามารถสรุ ป ได้ ว่า ประชากรที่ ป ระกอบอาชี พ
ค้ าขายนันใช้
้ พื ้นที่สว่ นใหญ่ผกู พันอยูก่ บั บ้ าน ซึง่ เป็ นแหล่งงาน ตลาด และมัสยิด โดยที่บ้านจะเป็ น
สถานที่ใช้ ชีวิตส่วนใหญ่ทงกิ
ั ้ จกรรมประจําวัน และเป็ นสถานที่ทํางานในขณะเดียวกัน นอกจากนี ้
ยังใช้ ประกอบกิจกรรมทางศาสนา เช่น การละหมาด ใช้ บ้านเป็ นสถานที่ประกอบพิธีละหมาด 4
ช่วงเวลา ซึ่งอาจเกิดจากสภาพการประกอบอาชีพที่จะต้ องอยู่ทําการค้ าขายตลอดเวลา ซึ่งเป็ น
อุปสรรคในการเดินทางไปละหมาดที่มสั ยิด จึงทําให้ ประชากรใช้ บ้านเป็ นสถานที่ละหมาด แต่ถึง
อย่างไรมัสยิดก็เป็ นสถานที่ ที่มีความสําคัญสําหรับการประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ ซึ่งจะต้ อง
ประกอบพิธีร่วมกันที่มสั ยิดเท่านัน้ นอกจากนี ้แล้ วมัสยิดยังเป็ นสถานที่สอนศาสนา และการอ่าน
คัมภีร์อลั กรุ อ่าน แก่บตุ รหลาน จึงส่งผลทําให้ บ้านเรื อนอยู่ในละแวกเดียวกันกับมัสยิด ส่วนตลาด
เป็ นแหล่งวัตถุดิบในการค้ าขายจึงเป็ นสถานที่ที่มีความสําคัญสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้ าขาย
แม้ วา่ ตลาดอาจตังอยู
้ ใ่ นตําแหน่งที่ไกลจากบ้ านเรื อน แต่สามารถใช้ การขนส่งจากถนนสายหลักใน
การลําเลียงสินค้ าได้ อย่างสะดวก
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3) รับจ้ างและพนักงานของรัฐ
จาก Urban Song lines map (แผนที่ที่ 5.7) สรุปได้ ว่า ประชากรที่มีอาชีพรับจ้ าง
และพนักงานของรัฐ มีการประกอบกิจกรรมประจําวันตามสถานที่ต่างๆดังนีค้ ือ บ้ าน ที่ทํางาน
มัสยิด บ้ านเพื่อน หรื อ ญาติ ตลาด และอื่นๆ โดยจากการสัมภาษณ์ พบว่าประชากรที่ประกอบ
อาชี พ รั บ จ้ า ง และพนัก งานของรั ฐ ส่ว นใหญ่ มัก ใช้ เ วลาส่ว นใหญ่ อ ยู่ที่ ทํ า งาน นั่น คื อ โรงงาน
อุตสาหกรรม ซึง่ มีลกั ษณะการทํางานเป็ นกะ และหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบล
เกาะไร่ ซึ่งต้ องทํ างานตามเวลาราชการ การประกอบพิธีละหมาดจึงมีน้อยมาก เนื่ องด้ วยทาง
ข้ อ จํ า กัด ด้ า นเวลา แต่ ถึ ง อย่ า งไรบทบัญ ญัติ ท างศาสนาก็ มี ค วามสํ า คัญ ในชี วิ ต มุส ลิ ม ทํ า ให้
ประชากรกลุม่ นี ้ใช้ พื ้นที่มสั ยิดในการละหมาดในเวลากลางคืน และการละหมาดวันศุกร์ ส่วนบ้ าน
ญาติ หรื อเพื่อน ประชากรมักกระทําอยู่เสมอ เพราะส่วนใหญ่มีญาติใกล้ ชิดอยู่ภายในหมู่บ้าน
เดียวกัน นอกจากนี ้ประชากรไปจับจ่ายซื ้อของที่ตลาดคลองสวน และทํากิจกรรมอื่นๆ เช่นการออก
กําลังการ สังสรรค์กบั เพื่อน เป็ นต้ น

แผนภูมิ ที่ 5.3 แสดงอัต ราส่ ว นความถี่ ก ารใช้ พื น้ ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมประจํ า วัน ของประชากร
เป้าหมายที่ประกอบอาชีพรับจ้ าง และพนักงานของรัฐ
จากแผนภูมิสรุ ปได้ ว่า ประชากรที่ประกอบอาชีพรับจ้ างและพนักงานของรัฐ มี
อัตราการใช้ พื ้นที่ประกอบกิจกรรมประจําวันที่ทํางานมากที่สดุ โดยมีอตั ราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 36
ทังนี
้ ้เนื่องจากลักษณะงานและเงื่อนไขทางด้ านเวลา ซึ่งจะต้ องเป็ นไปตามที่ราชการกําหนด และ
เป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดของโรงงานอุต สาหกรรม ทํ า ให้ ใ นรอบ 1 สัป ดาห์ ประชากรต้ อ งไป
ปฏิบตั ิงานทุกวัน รองลงมาคือบ้ านญาติ หรื อเพื่อน โดยมีอตั ราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 26 ซึง่ จากการ
สัมภาษณ์ พบว่าลักษณะอาชีพดังกล่าวมักมีเวลาว่างในช่วงหลังเลิกงาน จึงมีเวลาในการพบปะ
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เพื่อนบ้ าน และญาติพี่น้อง ทําให้ ในรอบ 1 สัปดาห์มีอตั ราการไปเยี่ยมญาติพี่น้อง หรื อเพื่อนหลาย
ครัง้ อันดับรองลงมา คือ มัสยิด มีอตั ราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 24 จากลักษณะเวลาของการทํางานที่
ได้ กล่าวมาแล้ วนันเป็
้ นข้ อจํากัดสําคัญที่ทําให้ ประชากรประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มสั ยิดใน
อัตราที่น้อย แต่อย่างไรก็ตามในรอบสัปดาห์จะต้ องมีการไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มสั ยิด
อย่างน้ อย 1 ครัง้ สําหรับมุสลิมเพศชาย คือการไปร่ วมประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ ส่วนอันดับ
รองลงมาคือ กิจกรรมอื่นๆ และตลาด โดยมีอตั ราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 9 และ 5 ตามลําดับ
จากกิจวัตรประจําวันดังกล่าวสามารถสรุปได้ วา่ ประชากรที่ประกอบอาชีพรับจ้ าง
และพนักงานของรัฐนัน้ ใช้ พื ้นที่ส่วนใหญ่ผูกพันอยู่กับบ้ าน ที่ทํางาน บ้ านญาติและเพื่อน และ
มัสยิด โดยที่ประชากรกลุม่ นี ้มีการใช้ ชีวิตในเวลากลางวันอยูท่ ี่ทํางาน หลังจากเลิกงานจึงเป็ นเวลา
ของครอบครัวและญาติพี่น้อง กลุ่มเพื่อน โดยมักอยู่ที่บ้านเรื อนของตัวเอง หรื อญาติ ซึ่งสามารถ
สะท้ อ นความสัม พัน ธ์ ฉัน ท์ เครื อ ญาติที่ แน่น แฟ้ น นอกจากนี ใ้ นชี วิ ต ประจํ า วัน แม้ ลัก ษณะการ
ประกอบอาชีพจะไม่เอื ้ออํานวยต่อการเดินทางไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ด้วยบทบัญญัติ
ของศาสนาที่ละเว้ นไม่ได้ จึงทําให้ มีการเลือกประกอบพิธีกรรมที่สามารถปฏิบตั ิได้ ได้ แก่ การไป
ละหมาดในช่วงเวลากลางคืน และการไปละหมาดวันศุกร์ ชีวิตประชากรจึงมีความผูกพันกับมัสยิด
แต่ถึงอย่างไรความสําคัญของมัสยิดที่มีบทบาทในการสอนศาสนาแก่บตุ รหลานของประชากรซึ่ง
เป็ นส่วนที่ประชากรกลุ่มนี ้ให้ ความสําคัญมากเช่นกัน นอกจากนี ้ยังพบการจับจ่ายซื ้อของที่ตลาด
คลองสวนแต่เป็ นอัตราที่น้อยมาก ส่วนใหญ่มกั ไปซื ้อสินค้ าที่ใช้ บริ โภคในรอบสัปดาห์พบการไป
ตลาดสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ส่วนใหญ่เป็ นหน้ าที่ของแม่บ้านในการจับจ่ายซื ้อของดังกล่าว
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4) นักเรี ยน นักศึกษา
จาก Urban Song lines map (แผนที่ที่ 5.8) สรุปได้ ว่า นักเรี ยน นักศึกษานันมี
้
การประกอบกิจกรรมประจําวันตามสถานที่ต่างๆดังนีค้ ือ บ้ าน โรงเรี ยน มัสยิด บ้ านเพื่อน หรื อ
ญาติ ตลาด และอื่นๆ โดยจากการสัมภาษณ์ พบว่านักเรี ยนจะประกอบพิธีละหมาดตอนเช้ าตรู่ ที่
บ้ านเรื อนของตัวเอง และไปโรงเรี ยน ในระหว่างวันจะใช้ มสั ยิดเป็ นสถานที่ประกอบพิธีละหมาด
เนื่องจากโรงเรี ยนอยู่ภายในบริ เวณมัสยิด นอกจากบางโรงเรี ยนที่อยู่ในบริ เวณวัดพุทธ ซึ่งได้ แก่
โรงเรี ยนวัดคลองสวน นักเรี ยนไม่ได้ ประกอบพิธีละหมาดในตอนกลางวัน และหลังจากเลิกเรี ยน
นักเรี ยนส่วนใหญ่ ต้องไปเรี ยนศาสนา และเรี ยนการอ่านคัมภีร์อัลกรุ อ่าน จนถึงเวลา 18.00 น.
หลังจากนัน้ จึงกลับบ้ านเรื อนของตนเอง ในวันหยุดเสาร์ และอาทิตย์ นักเรี ยนมีการเรี ยนหลัก
ปฏิบตั ทิ างศาสนาที่มสั ยิด และใช้ เวลาช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ในการไปตลาดจับจ่ายซื ้อของ

แผนภูมิ ที่ 5.4 แสดงอัต ราส่ว นความถี่ ก ารใช้ พื น้ ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมประจํ า วัน ของประชากร
เป้าหมายที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา
จากแผนภูมิสรุ ปได้ ว่า นักเรี ยนมีอตั ราการใช้ พื ้นที่ประกอบกิจกรรมประจําวันที่
มัสยิด มากที่สดุ โดยมีอตั ราเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ 39 และรองลงมาคือ โรงเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 37
ซึง่ เป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกัน จึงวิเคราะห์ได้ ว่า นักเรี ยนมักมีอตั ราความถี่ในการไปสถานที่ดงั กล่าว
ทังสองในอั
้
ตราที่เท่ากันเพราะสถานที่ทงสองมี
ั้
บทบาทกับชีวิตประจําวันของนักเรี ยนในแง่ของการ
เป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้ ซึ่งโรงเรี ยนเป็ นแหล่งความรู้ ทางโลก และมัสยิดเป็ นแหล่งความรู้ ทาง
ศาสนาและอีกทัง้ มัสยิดเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ผ้ ูปกครองพยายามฝึ กฝนให้
บุตรหลานมีความเคร่ งครัดทางศาสนา จึงส่งผลทําให้ อตั ราการไปมัสยิดมีมากที่สดุ รองลงมาคือ
บ้ านญาติ และเพื่อน คิดเป็ นอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 17 จากการสัมภาษณ์พบว่า นักเรี ยนจะใช้ เวลาว่าง
ในการไปเยี่ยมญาติ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเพื่อนในขณะเดียวกัน โดยในรอบ 1 สัปดาห์นกั เรี ยนไปเยี่ยม

92

ญาติอย่างน้ อย 2-3 ครัง้ ส่วนใหญ่มกั อยู่ในละแวกหมู่บ้านเดียวกัน และรองลงมาคือ ตลาด คิด
เป็ นอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 9 มักไปในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ไปตลาดคลองสวน
จากกิจวัตรประจําวันดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ ว่า นักเรี ยน นักศึกษานัน้ ใช้ พื ้นที่
ส่วนใหญ่ผกู พันอยู่กบั บ้ าน โรงเรี ยน และมัสยิด ซึง่ สะท้ อนวิถีชีวิตเด็กมุสลิมในพื ้นที่ชนบทได้ เป็ น
อย่างดี ซึ่งเป็ นวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ นักเรี ยนใช้ เวลาส่วนใหญ่กับการศึกษา โดยมีทงการศึ
ั้
กษา
ภาคสามัญตามภาคบังคับ และการศึกษาศาสนา ควบคู่กนั ไป ทําให้ ความผูกพันระหว่างนักเรี ยน
นักศึกษากับโรงเรี ยนและมัสยิดมีความแน่นแฟ้น จากการที่อตั ราการไปใช้ พื ้นที่มสั ยิดสูงจึงเป็ น
เหตุผลประกอบการตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนที่ต้องอยู่ในละแวก หรื อบริ เวณใกล้ ๆกับมัสยิด เพื่อความ
สะดวก ปลอดภัยของบุตรหลาน ที่จะต้ องเดินทางมาศึกษายังมัสยิด อีกทัง้ เป็ นการง่ายต่อการ
ปลูกฝั งบุตรหลานในการเคร่งครัดในหลักการศาสนา

993

93

94

เมื่อนําผลการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างทังหมดมาทํ
้
าแผนที่ Urban Song lines
map (ตามแผนที่ที่ 5.9) สรุ ปได้ ว่า กิจวัตรประจําวันของกลุ่มตัวอย่างซึ่งแยกตามการประกอบ
อาชีพหลัก ได้ แก่ เกษตรกร ค้ าขาย นักเรี ยน และรับจ้ างหรื อพนักงานของรัฐนัน้ ปรากฏสถานที่ที่
สําคัญที่กลุ่มตัวอย่างมักประกอบกิจกรรมในแต่ละวัน คือ บ้ าน มัสยิด โรงเรี ยน สถานที่ทํางาน
ตลาด เพื่อนบ้ านหรื อญาติ และอื่นๆ
โดยที่สถานที่ที่กลุม่ ตัวอย่างทุกคนต้ องไปประกอบกิจกรรม คือ มัสยิด จากการที่
song lines ของทุกเส้ นอยู่ที่ตําแหน่งของมัสยิด โดยพบว่าตําแหน่งของบ้ านเรื อนกลุม่ ตัวอย่างมัก
อยู่ไม่ไ กลจากตํ า แหน่ง ที่ ตัง้ มัส ยิ ดเว้ น แต่บ างกลุ่ม ตัว อย่า งที่ พ บว่า ตํ า แหน่ ง ที่ ตัง้ บ้ า นเรื อ นอยู่
ห่างไกลจากมัสยิดที่เดินทางไปปฏิบตั ศิ าสนกิจทังนี
้ ้เกิดจากกลุม่ ตัวอย่างนันๆนั
้ บถือนิกายซุนนะซึง่
เป็ นนิกายแนวใหม่ที่เพิ่งเข้ ามาแพร่ หลายในชุมชน ซึ่งจะต้ องไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่
มัสยิดอัลฮาดี ฉะนันไม่
้ ว่ากลุ่มตัวอย่างจะมีบ้านเรื อนอยู่ใกล้ กบั มัสยิดอื่นๆ แต่จําต้ องไปประกอบ
ศาสนกิจที่มสั ยิดอัลฮาดีเท่านัน้
นอกจากนี ้ ตําแหน่งที่มีมากรองลงมาคือ ที่ทํางาน โดยเกษตรกร อยู่ในพื ้นที่นา
อาชีพค้ าขายอยูใ่ นตําแหน่งบ้ านของตัวเอง เนื่องจากเป็ นร้ านขายของชําที่ใช้ พื ้นที่บริ เวณด้ านหน้ า
ของตัวบ้ านในการค้ าขาย นักเรี ยน อยู่ที่ตําแหน่งที่ตงโรงเรี
ั้
ยน อาชีพรับจ้ างหรื อพนักงานของรัฐ
มักอยูท่ ี่องค์การบริหารส่วนตําบล และโรงงานอุตสาหกรรม
ส่วนสถานที่ที่มกั พบในชีวิตประจําวันของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ บ้ านของเพื่อนบ้ าน
หรื อ ญาติ อัน แสดงได้ ถึ ง ความสัม พัน ธ์ ข องคนในชุม ชน จากที่ ป ระชากรในชุม ชนส่ว นใหญ่ มี
ความสัมพันธ์ ฉันท์เครื อญาติอย่างแน่นแฟ้น และยังสะท้ อนให้ เห็นถึงการมีปฏิสมั พันธ์ กนั ของคน
ในชุมชน ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็ นการปฏิสมั พันธ์กนั ในกลุม่ วัฒนธรรมเดียวกัน
นอกจากนี ้ตําแหน่งสถานที่ที่มกั พบในชีวิตประจําวันของกลุม่ ตัวอย่างคือ ตลาด
ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้ ตลาดคลองสวน เป็ นสถานที่หลักในการจับจ่ายซื ้อของคนในชุมชน ซึ่ง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับตลาดต่างขึ ้นอยู่กบั ลักษณะการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพ
ค้ าขายมักมีความสัมพันธ์กบั ตลาดมากกว่าอาชีพอื่นในชุมชน โดยในการใช้ พื ้นต่างๆกลุม่ ตัวอย่าง
ใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวโดยมีอตั ราเฉลี่ยการใช้ พื ้นที่แตกต่างกันออกไป
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แผนภูมิ ที่ 5.5 แสดงอัต ราส่ว นความถี่ ก ารใช้ พื น้ ที่ ป ระกอบกิ จ กรรมประจํ า วัน ของประชากร
เป้าหมายในพื ้นที่ศกึ ษา
จากแผนภูมิสรุ ปได้ ว่า มัสยิด มีอตั ราการใช้ เป็ นพื ้นที่ประกอบกิจกรรมประจําวัน
มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 48 โดยในรอบ 1สัปดาห์ ประชากรใช้ มสั ยิดเป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรม
ประจําวันมากที่สดุ รองลงมาคือ ที่ทํางาน หรื อโรงเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 27 ซึง่ ในแต่ละวันประชากร
ใช้ พื ้นที่ทํางาน หรื อโรงเรี ยนทุกวัน แต่อตั ราความถี่น้อยกว่ามัสยิด รองลงมาคือ เยี่ยมญาติ หรื อ
บ้ านเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 12 ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่ประชากรไม่ได้ ทําทุกวัน แต่จะกระทําในรอบสัปดาห์
2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ซึ่งจะมีความถี่ น้อยกว่า และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งได้ แก่ การออกกําลังกาย การ
พักผ่อน เป็ นต้ น มีอตั ราส่วนที่น้อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 4 ซึง่ ประชากรส่วนใหญ่จะใช้ เวลากับการ
ทํางาน การเรี ยน และการประกอบศาสนกิจ เป็ นส่วนใหญ่ จึงพบว่า การประกอบกิจกรรมอื่นๆมี
อัตราความถี่ที่น้อยมากในชุมชน
นอกจากนีพ้ บว่าเส้ นทางการสัญจรหลักในการเดินทางไปประกอบกิจกรรมยัง
สถานที่ตา่ งๆนันมั
้ กใช้ ถนนสายรองที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แก่ ทางหลวงชนบท ฉช.
3020 ถนนเทศบาลตําบลเทพราช ถนนเชื่อมหมู่1 และหมู่ 3 และถนนเชื่อมหมู่ 1 และหมู่ 5 และ
พบว่าส่วนใหญ่ ใช้ การเดินเท้ า และรถจักรยานยนต์ เป็ นหลัก ในการเดินทางเข้ าถึงพืน้ ที่ ต่างๆ
ดังกล่าว
ด้ วยวิถีชีวิตดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ ว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนซึง่ เป็ นมุสลิม
ที่มีความเคร่ งครัดศาสนา กิจวัตรประจําวันผูกพันอยู่กับมัสยิด โดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และการศึกษาเล่าเรี ยนของบุตรหลาน ซึ่งมีอตั ราความถี่ในการใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวใน
อัตราสูงในแต่ละวัน วิถีชีวิตนี ้จึงนํามาซึง่ เหตุผลของการเลือกตังถิ
้ ่นฐานในทําเล และตําแหน่งที่มี
ระยะทางไม่ไกลจากศาสนสถาน นัน่ คือมัสยิด และอยู่ในที่ที่สามารถประกอบพิธีกรรมศาสนาได้
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อย่างง่ายดาย คือการอยู่ร่วมกันกับกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน โดยในพื ้นที่ศึกษาจึงพบการเลือกตัง้
ถิ่นฐานในลักษณะรู ปแบบกลุ่มที่ล้อมรอบมัสยิด คือมัสยิดยัมอี ้ยะตุลอิสลาม อย่างไรก็ตามด้ วย
้ ่นฐานนั่นคือ
ลักษณะภูมิประเทศในพืน้ ที่ ศึกษาเป็ นเงื่อนไขหนึ่ง ในการกํ าหนดรู ปแบบการตังถิ
ลักษณะภูมิประเทศที่มีลําคลองหลายสายพาดผ่าน จึงส่งผลให้ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานมีการปรับตัว
ให้ เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่โดยการเลือกตังถิ
้ ่นฐานตามแนวยาวขนานคู่ลําคลอง และด้ วยเหตุผล
ดังกล่าวนํามาสูก่ ารประยุกต์โดยการมีมสั ยิดตังอยู
้ ่ในระยะที่สามารถเดินถึง หรื อระยะไม่ไกลมาก
นัก ซึง่ ได้ แก่ มัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ และมัสยิดดารุลอาบีดีน ซึง่ มีระยะห่างกัน ประมาณ 1 กิโลเมตร
เป็ นศูนย์รวมการตังถิ
้ ่นฐานริมคลองประเวศน์บรุ ี รมย์
5.2 รูปแบบการตัง้ ถิ่นฐานและการใช้ ท่ ดี นิ ทางด้ านกายภาพ
จากการวิเคราะห์ด้วย Urban Songlines Technique นํามาซึง่ การอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่สง่ ผลต่อการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชน ด้ วยวัฒนธรรม
อิสลามที่กําหนดการดําเนินชีวิตดังกล่าวจึงส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่ในด้ านต่างๆ
ดังนี ้
5.2.1 ลักษณะความหนาแน่นมวลอาคาร
พื ้นที่ศกึ ษาเป็ นลักษณะพื ้นที่ชนบท การศึกษาความหนาแน่นมวลอาคารจึงเลือก
พิจารณาจากพื ้นที่ชมุ ชนเป็ นหลัก ซึง่ ในพื ้นที่ศกึ ษาชุมชนมุสลิมในพื ้นที่ศกึ ษาประกอบด้ วย ชุมชน
เกาะไร่ และชุมชนสุเหร่าหน้ าตลาด ซึง่ สามารถวิเคราะห์ความหนาแน่นมวลอาคารของชุมชนดังนี ้
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ภาพที
ภ ่ 5.2 แสดงภภาพและพื ้น พื ้นที่ชชุมุ ชนเกาะไร่
ที่มา: ผู้วิจยั , 2554
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ภาพที
ภ ่ 5.3 แสดงภาาพและพื ้น พื ้นที่ชมมชนสุ
ุ
เหร่าหน้ าตลลาด
ที่มา: ผู้วิจยั , 2554
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จากการพิจารณาดังกล่าว(ภาพที่ 5.2)สามารถวิเคราะห์ ได้ ว่า ในอดีตมีการตัง้
อาคารบ้ านเรื อนตามที่ดนิ ของตัวเอง ซึง่ มีพื ้นที่มาก และด้ วยความเป็ นชุมชนชนบทจึงปรากฏที่ว่าง
ให้ เห็นเป็ นบริ เวณกว้ าง เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ของต้ นไม้ และที่นา และด้ วยวัฒนธรรมอิสลามที่สง่ เสริม
ให้ มี ก ารอยู่รวมกัน ไม่ นิ ย มส่ง เสริ มให้ มี ก ารแยกตัว ไปตัง้ ถิ่ น ฐานอย่า งสัน โดษ จึ ง ทํ า ให้ เ มื่ อ มี
ประชากรเพิ่ ม ขึน้ ในพื น้ ที่ จึ ง เกิ ด การเพิ่ ม ขึน้ ของมวลอาคาร การปลูก บ้ า นที่ อ ยู่บ นที่ ดิ น แปลง
เดียวกันหลายหลัง เจ้ าของบ้ านจะเป็ นญาติกัน ทําให้ บ้านที่อยู่กลุ่มเดียวกันเป็ นบ้ านของคนใน
ครอบครัวเดียวกันหรื อเป็ นพี่น้องกัน ส่วนที่ดินนันเป็
้ นของพ่อแม่ที่แบ่งให้ โดยอาจจะมีแปลงที่ดิน
ที่อยู่ในพื ้นที่ชมุ ชนในบริ เวณอื่นที่ไม่ใช่บริ เวณบ้ านหลังคาเดิม ส่วนใหญ่เมื่อลูกมีครอบครัวพ่อแม่
จะแบ่งที่ ดินบริ เวณใกล้ บ้านให้ ปลูกบ้ านเป็ นการแยกเรื อนให้ กับลูกๆ โดยตามหลักการศาสนา
อิสลามแล้ วมักให้ ความสําคัญกับลูกชาย ซึง่ เมื่อแต่งงานก็จะมีการแบ่งที่ดินให้ เป็ นมรดกเพื่อสร้ าง
ครอบครัว โดยการแบ่งที่ดินปลูกบ้ านและที่ทํากินเพื่อหาเลี ้ยงครอบครัว ส่วนลูกสาวส่วนใหญ่เมื่อ
แต่ ง งานแล้ ว มัก ไปอาศัย อยู่ที่ บ้ า นสามี และได้ รั บ การแบ่ ง มรดกในอัต ราที่ น้ อ ยกว่ า ลูก ชาย
เนื่องจากต้ องไปอาศัยอยู่กบั สามี ซึ่งสามีมีหน้ าที่ในการเลี ้ยงดูต่อไป ดังนันกลุ
้ ่มบ้ านเรื อนที่สร้ าง
ขึ ้นใหม่มกั เป็ นบ้ านลูกชายที่ออกเรื อน ซึ่งจะอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันกับพ่อแม่ ทําให้ พื ้นที่เดิมมี
อาคารเพิ่มขึ ้นทําให้ มีความหนาแน่นเพิ่มขึ ้นลดพื ้นที่ว่างลง ดังสังเกตได้ จากมวลอาคารที่เกิดใหม่
จะเกาะกลุ่ม ใกล้ ๆ มวลอาคารเก่ า และมี ก ารเพิ่ ม ขึน้ เรื่ อ ยๆจนปี ปั จ จุบัน ที่ ม วลอาคารมี ค วาม
หนาแน่นมาก พื ้นที่ว่างระหว่างมวลอาคารน้ อย ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ปกคลุมด้ วยต้ นไม้ ที่อยู่ระหว่าง
บ้ าน เกิดความต่อเนื่องของมวลอาคารมากขึ ้น
และจากการพิ จ ารณา(ภาพที่ 5.3) สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ในอดี ต มี ก ารตัง้
บ้ านเรื อนตามริ มคลอง ซึง่ จะตังอยู
้ ่ริมตลิ่งคลองอย่างเป็ นระเบียบตามแนวคลองเพื่อความสะดวก
ต่อวิถีชีวิตริ มคลอง เมื่อประชากรเพิ่มขึ ้นจึงเกิดการเพิ่มจํานวนครัวเรื อนโดยส่วนใหญ่ลกู ๆมักจะ
สร้ างบ้ านอยู่ใกล้ กบั พ่อแม่ ซึ่งพ่อแม่มกั แบ่งที่ดินแปลงเดียวกันในส่วนที่เหลือให้ แก่ลกู ๆ เมื่อปลูก
บ้ านอยู่บริ เวณเดียวกัน บ้ านที่ปลูกก่อนจะเลือกปลูกติดแม่นํ ้า หรื อมัสยิด เพราะบ้ านที่ปลูกก่อน
มักเป็ นบ้ านที่มีอายุมาก และสมัยก่อนใช้ การคมนาคมทางนํ ้าเป็ นหลัก โดยที่บางบ้ านอยู่ติดคลอง
มักสร้ างที่จอดเรื อเอาไว้ บ้ านที่มาปลูกทีหลังมักปลูกลึกออกไปจากคลอง ทําให้ ปัจจุบนั ที่มีจํานวน
ประชากรเพิ่มขึ ้นจึงเกิดการสร้ างบ้ านลึกเข้ าไปจากคลองแต่ยงั คงอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน จึงเกิด
การกระจุกตัวของอาคาร เพราะในอดีตคนที่สร้ างบ้ านมักเลือกสร้ างใกล้ กับมัสยิดก่อน จึงทําให้
พื ้นที่ใกล้ มสั ยิดมีความหนาแน่นมวลอาคารมากในปั จจุบนั
สามารถสรุ ปได้ ว่า ลักษณะความหนาแน่นมวลอาคารในพื ้นที่ศึกษาในปั จจุบนั
ในพื ้นที่บริ เวณชุมชนมีความหนาแน่นค่อนข้ างมาก เนื่องจากการเพิ่มจํานวนของอาคาร แต่ไม่ได้
ขยายพื ้นที่สร้ างอาคาร จากการสืบทอดมรดกที่ดินจากพ่อแม่ที่แบ่งให้ กับลูกซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
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ที่วา่ งพื ้นที่แปลงเดียวกัน ซึง่ บริ เวณชุมชนเกาะไร่อาคารส่วนใหญ่มีการวางตัวไม่เป็ นระเบียบ เกาะ
กลุ่มอาคารเดิม ซึ่งมีที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั มัสยิด โดยลักษณะการวางตัวมวลอาคารดังกล่าวก่อให้ เกิด
การเชื่อมต่อของมวลอาคาร และการเชื่อมต่อของพื ้นที่มีความไม่เป็ นระเบียบ ทําไห้ ไม่มีความ
ต่อเนื่ อง ซึ่งมี ความสอดคล้ องกับลักษณะทางสัญจรในพืน้ ที่ ที่มีความวกวน และเป็ นลักษณะ
ทางเดินที่ เชื่อมโดยพืน้ ที่ ว่างของบ้ านแต่ละหลัง ทํ าให้ รูปแบบการสัญจรของชุมชนมุสลิมมักมี
รู ปแบบระบบถุงแป้ง ส่วนชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาด ซึง่ ตังอยู
้ ่ริมคลองเนื่องจากมีข้อจํากัดทางพื ้นที่
การวางตัวมวลอาคารหนาแน่นเลียบริ มคลอง จึงส่งผลให้ เกิดความต่อเนื่องมวลอาคารส่งผลให้
เกิดเส้ นทางการสัญจรเลียบริ มคลองจากการต่อเนื่องของพื ้นที่ดงั กล่าว จึงสามารถเชื่อมโยงพื ้นที่
ทําให้ คนในพื ้นที่มีความใกล้ ชิดสนิทสนม และมีความรู้สกึ เป็ นพวกเป็ นพ้ องกลุม่ เดียวกัน
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5.2.2 โครงข่ายคมนาคม
โครงข่ายคมนาคมในพื ้นที่ศกึ ษาประกอบด้ วย โครงข่ายคมนาคมทางนํ ้า และทาง
บก ซึ่งในอดีตบทบาทการสัญจรส่วนใหญ่ขึ ้นอยู่กบั โครงข่ายคมนาคมทางนํ ้าเป็ นหลักเนื่องจาก
เป็ นชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่ในเส้ นทางเชื่อมระหว่างลํานํ ้าสายต่างๆหลายสาย แต่สําหรับปั จจุบนั เมื่อมีการ
ตัดถนนเข้ าสูช่ มุ ชนการสัญจรหลักในพื ้นที่ศกึ ษานันจึ
้ งใช้ การสัญจรทางบกเป็ นหลัก
- โครงข่ายคมนาคมทางนํ ้า
โครงข่ายคมนาคมทางนํ ้าในพื ้นที่ศกึ ษา นอกจากจะใช้ คลองประเวศน์บรุ ี รมย์เป็ น
หลักแล้ ว ยังประกอบด้ วยคลองย่อยในพืน้ ที่ ที่ส่วนใหญ่ใช้ ในการคมนาคมในละแวก และการ
คมนาคมเพื่อจับสัตว์นํ ้าในการดํารงชีวิต ด้ วยการคมนาคมทางนํ ้าเป็ นการสัญจรหลักในอดีตนัน้
บริ เวณริ มคลองในพืน้ ที่ ศึกษาจึงเป็ นที่ตงของศาสนสถาน
ั้
คือมัสยิด ซึ่งง่ายต่อการเข้ าถึง และ
สอดคล้ องกับวิถีชีวิตไทยมุสลิมริมคลอง
แม้ ปัจจุบนั การคมนาคมทางนํ ้าลดบทบาทลง เนื่องจากมีการตัดถนนเข้ าในพื ้นที่
มากขึ ้น เกิดความสะดวกในการคมนาคมทางบกมากกว่า จึงทําให้ การเข้ าถึงพื ้นที่สว่ นใหญ่นิยมใช้
การคมนาคมทางบก แต่ก็ยงั สามารถพบเห็นการสัญจรทางนํ ้าอยู่ในพื ้นที่บางส่วน โดยส่วนใหญ่
เป็ นการสัญจรระยะใกล้ การเดินทางไปมาหาสู่ในละแวกหมู่บ้าน และการจับสัตว์ นํา้ แต่การ
เดินทางระยะไกลพบเห็นได้ น้อยมาก อย่างไรก็ ตามกลิ่นอายของความเป็ นชุมชนริ มนํ า้ ยังคง
ปรากฏให้ เห็นชัดเจน สังเกตได้ จากการที่บ้านเรื อนส่วนใหญ่ยงั คงตังอยู
้ ่บริ เวณริ มคลอง และหน้ า
บ้ านยังคงหันหน้ าเข้ าหาคลองแม้ ว่ามีถนนตัดผ่าน และบ้ านที่ตงอยู
ั ้ ่ชายคลองยังคงมีท่าเทียบเรื อ
ปรากฎให้ เห็น แสดงให้ เห็นถึงการยังคงใช้ ชีวิตแบบเดิมแต่อาจจะลดบทบาทการสัญจรทางนํ ้าลง
ไป
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- โครงข่ายคมนาคมทางบก
โครงข่ายคมนาคมทางบกของพื ้นที่ศึกษา ประกอบด้ วยถนนสายหลัก คือ ถนน
ทางหลวงชนบท ฉช. 3020 และถนนรองซึ่งมีลกั ษณะเป็ นซอยที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
ได้ เป็ นอย่างดี โดยที่ถนนสายหลักที่ใช้ ในพื ้นที่นี ้ยังเป็ นถนนเส้ นทางลัดที่ใช้ เชื่อมการเดินทางจาก
อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังอําเภอเมืองฉะเชิงเทราได้ ส่วนการเดินทางสูพ่ ื ้นที่ศกึ ษา
นัน้ หากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร หรื อเดินทางมาจากทิศตะวันตก โดยใช้ ถนนสายอ่อนนุชเทพราช โดยรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ-บางคล้ า- ฉะเชิงเทรา และเมื่อมาถึงแยกเกาะไร่ก็สามารถ
เข้ าพื ้นที่โดยการเข้ าทางแยกถนนทางหลวงชนบท ฉช. 3020 ทําให้ เส้ นทางหลักส่วนใหญ่ใช้ เป็ น
ทางผ่านของคนนอกพื ้นที่ และเป็ นทางเข้ าพื ้นที่ของคนในพื ้นที่ศึกษา ส่วนถนนซอยภายในพื ้นที่
ศึกษาส่วนใหญ่เป็ นซอยที่สร้ างขึ ้นเพื่อเชื่อมการคมนาคมระดับหมู่บ้าน โดยบางซอยเป็ นซอยลาด
ยาง หรื อคอนกรี ต แต่บางซอยยังคงเป็ นถนนลูกรัง หรื อคันดิน (แผนที่ 5.11) และบางซอยมี
ลักษณะเป็ นซอยตัน โดยเฉพาะซอยที่ เป็ นเส้ นทางเข้ าชุมชน ด้ วยลักษณะถนน และตรอกซอย
ดังกล่าวส่งผลให้ รูปแบบการสัญจรในการเข้ าถึงพื ้นที่นนสามารถเข้
ั้
าถึงได้ โดยทางรถ และการเดิน
เท้ า
โดยการเข้ าถึงพื ้นที่โดยรถ นัน้ ประกอบด้ วยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สามารถ
เข้ าถึงได้ โดยถนนสายหลัก และถนนซอยที่เป็ นถนนคอนกรี ต ลาดยาง และลูกรัง กว้ าง 2 ช่อง
ทางเดินรถ แต่การเข้ าถึงสามารถทําได้ เฉพาะส่วนที่ถนนตัดไปถึงเท่านัน้ โดยที่การเข้ าถึงบริ เวณ
ชุมชนเกาะไร่ นัน้ สามารถเข้ าถึงในส่วนของมัสยิดยัมอีย้ ะตุ้ลเกาะไร่ เท่านัน้ เพราะถนนสิน้ สุด
บริ เวณดังกล่าว ส่วนการเข้ าถึงพื ้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่ใช้ การเดินเท้ าเป็ นหลัก ลักษณะเส้ นทางมี
ทังทางเดิ
้
นเท้ าคอนกรี ต และทางเดินเท้ าที่เป็ นทางดินธรรมดาเชื่อมต่อเป็ นโครงข่าย ลัดเลาะไม่
เป็ นระเบียบ การที่มีการตังอาคารบ้
้
านเรื อนอย่างไม่เป็ นระเบียบ เชื่อมต่อกันตลอดชุมชน มีความ
กว้ างประมาณ 50 เซนติเมตร การเชื่อมต่อกันของทางเดินคอนกรี ตกับทางเดินธรรมดาที่ลดั เลาะ
เชื่อมกัน ทําให้ ลกั ษณะโครงข่ายทางเดินนี ้เป็ นลักษณะเส้ นทางระบบถุงแป้ง (cul-de-sac) ส่วน
การเข้ าถึงพืน้ ที่ ชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาดนัน้ สามารถทํ าได้ โดยการเข้ าถึงด้ วยรถยนต์ได้ บริ เวณ
มัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ เท่านัน้ การเข้ าถึงตัวชุมชนสามารถทําได้ โดยการเดินเท้ าเลียบชายคลอง
หรื อเส้ นทางเดินเท้ าซอกซอยในชุมชนลักษณะเส้ นทางมีทงทางเดิ
ั้
นเท้ าคอนกรี ต และทางเดินเท้ าที่
้ ่ริม
เป็ นทางดินธรรมดาแต่เดิมเป็ นทางไม้ ยกขึ ้นสูงเพื่อหนีนํ ้าเวลานํ ้าขึ ้นเต็มโดยส่วนใหญ่จะตังอยู
คลอง แต่ในปั จจุบนั ได้ มีการเปลี่ยนแปลงคันไม้ ดงั กล่าวเป็ นคอนกรี ต ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเขื่อนกัน้
ตลิ่งไปในตัว มีความกว้ างน้ อยมาก ประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งสามารถใช้ เดินเรี ยงลําดับได้ ครัง้
ละคน
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ภาพที่ 5.4 ลักั ษณะทางเดิดินเท้ าภายในนชุมชนเกาะไไร่
ที่มา: ผู้วิจยั ,2554
ในระดับชุ
บ มชน ยังพบบว่ามีการปรับตั
บ วของชุมชนนสุเหร่าหน้ าตลาด ซึง่ เป็ นลั
น กษณะ
ม ่ อ ยู่ริ ม นํ า้ นอกจากจะะมี โ ครงข่า ยกการสัญ จรเลีลี ย บริ ม นํ า้ แล้ล้ ว ยัง มี ก ารปประยุก ต์
ชุม ชนมุส ลิ มที
โครงข่ายการรสัญจรทางเดินเท้ าให้ เป็ นลั
น กษณะระบบบถุงแป้งโดดยการ สร้ างปประตูทางเดินเข้
น าออก
ชุมชนริมนํ ้าจจากบ้ านที่ตงั ้ อยูน่ อกตลิง่ (ภาพที่5.5) ให้
ใ สามารถเดินเข้ าไปภายใในตัวชุมชนทีที่อยู่ริมนํ ้า
ได้ โดยการตตัง้ เวลาเปิ ดปิปิ ดประตูเข้ าออก โดยปรระตูจะเปิ ดในนเวลา 04.000 น. ซึ่งเป็ นเวลาก่อน
ละหมาดซุบฮิ ในเวลาเช้ าตรู่ ซึ่งคนจะะต้ องออกมาาทําพิธีละหมมาดที่มสั ยิด และปิ ดประตูตูทางเดิน
เวลาประมาณ 22.00 น. ซึ่งเป็ นเวลาาหลังละหมาาดสุดท้ ายขอองแต่ละวัน จึงทําให้ โครงงข่ายการ
ษ
น ระบบบถุงแป้ง (ccul-de-sac) ขนาดเล็
ข
ก
สัญจรทางเดิดินเท้ าของชุมชนสุเหร่าหน้นาตลาดมีลกั ษณะเป็
ภายในชุมชนน การปรับตัวดังกล่าวเพื่อความสะดววกของบ้ านที่อยู่นอกริ มตลิลิ่งให้ สามารถถเดินทาง
ออกมาสูม่ สั ยิดได้ อย่างรววดเร็วเพื่อให้ ทัทนต่อการประะกอบศาสนกิกิจประจําวันที่มสั ยิด
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ทางเดินคอนกรี
น
ตริมคลลอง
ประตูทางเข้
า าทางเดิน

า าตลาด (ริิมคลองประเวศน์บรุ ี รมย์)
ภาพที่ 5.5 ลักั ษณะทางเดิดินเท้ าภายในนชุมชนสุเหร่าหน้
ที่มา: ผู้วิจยั ,2554
โครงข่ายคมนาคมใน
ย
นพื ้นที่ศึกษามักตอบสนอองความต้ องกการของคนในนพื ้นที่ใน
ท ่อมระหหว่างคนกับแหล่
แ งงาน นันคื
น่ อ ที่นา คนนกับศาสนสถาน นัน่ คือมัสยิ
ส ด และ
การเป็ นเส้ นทางเชื
คนในพื ้นที่กนั เอง จากลักษณะโครงข่
ก
า
ายคมนาคมที
ที่เอื ้อต่อการเขข้ าถึงโดยรถ และโครงข่ายที
ย ่เอื ้อต่อ
การเดินเท้ าที่แต่ละบ้ านเชืชื่อมต่อกันด้ วยโครงข่
ว
ายพืพื ้นที่เปิ ดโล่งระหว่
ร างบ้ านสสามารถเดินไปมาหาสู
ไ
่
ถึ ง กัน ได้ ต ล อดทัง้ หมู่บ้ านหรื
า อ ด้ ว ยถถนนหรื อ ทา งเดิ น เล็ ก ๆทท่ า มกลางสภภาพแวดล้ อ มที
ม ่ ร่ ม รื่ น
โครงข่ายดังกล่
ก าวนี ้สามารรถสะท้ อนถึงวิถิ ีชีวิตที่มีความใกล้
ว
ชิดกันระหว่
น างผู้คนนในชุมชน ที่มีมเี ชื ้อสาย
และความเชื่อเดียวกัน จึงแสดงออกดั
ง
ดังโครงข่ายที่มีความเป็ นกักันเอง และมีความมิดชิดปลอดภั
ป
ย

1007

ภาพที
ภ ่5.6 ลักษณะโครงข่ายคมนาคมมระบบถุงแป้ง (cull-de-sac) บริ เวณชชมุ ชนเกาะไร่
ที่มา: ดัดแปลงโดยผู้วิจยั , 2554
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1008

ภาพที
ภ ่5.7 ลักษณะโครงข่ายคมนาคมมแนวยาวริ มคลองบบริ เวณชุมชนสุเหร่ราหน้ าตลาด
ที่มา: ดัดแปลงโดยผู้วิจยั , 2554
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1009

ภาพที
ภ ่5.8 ลักษณะะโครงข่ายคมนาคมมแนวยาวริ มคลองงบริ เวณชุมชนสุเหรร่าหน้ าตลาด
ที่มา: ดัดแปลงโดยยผู้วิจยั , 2554
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5.2.3 สถถาปั ตยกรรม
จากการรสํารวจพบว่า บ้ านเรื อนใในพื ้นที่ศึกษาานัน้ มีลกั ษณ
ณะเป็ นบ้ านเดี่ียว โดย
สามารถแบ่งตามลั
ง
กษณะะเด่นของบ้ านเรื
น อนได้ สองจําพวก ได้ แก่ก กลุม่ บ้ านเรืรื อนบริ เวณชุมชนเกาะ
ม
ไร่ และกลุม่ บ้ านเรื อนบริเวณริ
ว มคลองปประเวศน์บรุ ี รมย์
1) กลุมบ้
ม่ านเรื อนชุมชนเกาะไร่
ม
มีลกั ษณะคือเป็
อ นบ้ านที่ยกพื ้นสูง มีทงบ้
งั ้ านเก่า
และบ้ านที่ต่อเติม หรื อสร้ร้ างขึ ้นใหม่ จากการสํ
จ
ารววจภาคสนามมพบว่าบ้ านเรืรื อนมีองค์ประกอบผั
ร
ง
น ้นที่ด้านหน้น้ า ส่วนพื ้นที่เรื อนหรื อแม่เรืเ ื อน และส่วนนพื ้นที่ครัว
พื ้นที่ 3 ส่วน ได้ แก่ ส่วนพื

ป
งพืนที
้น ่บ้านเรื อนใในพื ้นที่ศกึ ษาา
ภาพที่ 5.9 ลักั ษณะองค์ประกอบผั
ที่มา: ผู้วิจยั , 2554
ป
งพื ้นที
้น ่ทงสามส่
ั้
วน
ว ยังคงพบเเห็นชัดเจนทังงในบ้
้ านเรื อนเก่
น า และ
ซึง่ องค์ประกอบผั
บ้ านเรื อนใหหม่ที่มีอยู่ทั่วไปในพื
ไ
้นที่ศึกษา
ก โดยพบวว่าพื ้นที่ด้านหหน้ าของเรื อนมุสลิมเกาะะไร่ อาจมี
ลักษณะที่ปรากฎแตกต่
ร
างกันออกไป เช่นบางเรื อนพบพื
น
้นที่ลกั ษณะเป็ นชานนระเบียงที่ยื่นออกมา
จากตัวบ้ าน มีลกั ษณะเป็ นพื
น ้นที่ยาวตลลอดด้ านหน้ าเรื
า อน และมีระดั
ร บพื ้นที่ตํ่าากว่าพื ้นแม่เรื อน พื ้นที่
ษ
งโล่งเย็นสบายอาากาศถ่ายเทสสะดวก เป็ นพืพื ้นที่รับแขกก่อนขึ ้นตัวเรื อน หรื อใช้
ส่วนนี ้มีลกั ษณะโปร่
เป็ นที่นงั่ เล่นลักษณะกึ่งในนกึ่งนอกบ้ านของเจ้
น
าของบ้ าน นอกจากนี ้ยังพบว่า บ้ านเรื อนที่มีมีลกั ษณะ
อ เวณใต้ ถุนที่มีการสร้ร้ างที่สําหรับนั
บ ่ง หรื อใช้ เป็ นที่นอนพักผ่อนของ
ยกพื ้นสูง จะะมีพื ้นที่ใช้ สอยบริ
เจ้ าของบ้ าน ซึง่ มีลกั ษณะะโปร่ งโล่งสบายรับลมได้ เต็ตมที่ เป็ นอีกพื ้นที่ใช้ สอยทีที่สามารถรองงรับแขกผู้
มาเยือน
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ส่วนพื ้นที่แม่เรื อนมีการกัน้ พื ้นที่ใช้ สอยห้ องนอนเป็ นสัดส่วน ส่วนพื ้นที่ที่เหลือมี
ลักษณะโปร่ งโล่งใช้ เป็ นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆของสมาชิกในครอบครัว มีการกําหนดพื ้นที่ส่วน
หนึ่งของแม่เรื อนไว้ เป็ นพืน้ ที่ ทําการละหมาด ซึ่งเป็ นความพิเศษของการใช้ พืน้ ที่ โดยมุสลิมจะ
ประกอบพิธีละหมาด 5 ครัง้ ต่อวัน พื ้นที่บริ เวณนี ้จะได้ รับการดูแลตกแต่งอย่างสวยงามและดูแลให้
สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยประหนึ่งเป็ นศาสนสถานในการประกอบกิ จกรรมทางศาสนา มี
หน้ าต่างมีลกั ษณะเป็ นบานทึบ
พื ้นที่ใช้ สอยส่วนครัวเป็ นลักษณะเด่นชัดอีกประการหนึ่งของบ้ านเรื อนมุสลิม คือ
พื ้นที่เรื อนครัวจะเป็ นลักษณะพื ้นที่ที่แยกจากตัวแม่เรื อนด้ วยระดับตํ่ากว่าแม่เรื อน มีลกั ษณะของ
การกันผนั
้ งมิดชิด ซึ่งมักจะมีประตูทางออกอยู่ทางด้ านหลังของครัว ซึ่งมักเป็ นทางขึ ้นเรื อน หรื อ
เข้ าบ้ านของฝ่ ายหญิง รวมถึงเป็ นที่นงั่ พักผ่อน หรื อรับแขกของฝ่ ายหญิงด้ วย
จะเห็ นได้ ชัดเจนว่า การแบ่งพื น้ ที่ ใช้ สอยของเรื อนมุสลิมในพื น้ ที่ ศึกษานัน้ ใช้
ความแตกต่างของระดับพืน้ เป็ นตัวกํ าหนดการใช้ งาน และกํ าหนดศักดิ์ของพืน้ ที่ รวมถึงมีการ
กําหนดพื ้นที่ใช้ งานของเพศชายและเพศหญิงแยกอย่างชัดเจน โดยพื ้นที่ด้านหน้ ากําหนดให้ เป็ น
ทางขึน้ หรื อทางเข้ า และประกอบกิ จกรรมของฝ่ ายชาย ขณะที่พืน้ ที่ส่วนครัว เป็ นทางขึน้ หรื อ
ทางเข้ า และประกอบกิจกรรมของฝ่ ายหญิง
วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ างพบว่า บ้ านเรื อนส่วนใหญ่ใช้ ไม้ ในการก่อสร้ าง แม้ มีการ
ต่อเติมหรื อสร้ างใหม่ ยังคงรักษาส่วนที่ก่อสร้ างด้ วยไม้ ไว้ บางหลังต่อเติมชันลางเป็
้
นปูน และชัน้
บนเป็ นยังเป็ นไม้ เช่นเดิม จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มบ้ านเรื อนบริ เวณเกาะไร่ นัน้ เมื่อก่อน
เรี ยกว่าชุมชนสังกะสี เนื่องจากบ้ านทุกหลังมุงหลังคาด้ วยสังกะสี แต่ ณ ปั จจุบนั แทบไม่มีให้ เห็น
เนื่องจากมีการเปลี่ยนเป็ นหลังคากระเบื ้องแทน
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ภาพที่ 5.10 แสดงลักษณะอาคารบ้ านเรื อนและการใช้ พื ้นที่ในชุมชนเกาะไร่
ที่มา: ผู้วิจยั , 2554
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2) ชุมชนอยู่ริมคลองประเวศน์ บุรีรมย์ นัน้ มีการแบ่งผังบ้ านเรื อนคล้ ายคลึงกับ
บ้ านที่อยู่บนเกาะไร่ แต่มีส่วนที่แตกต่างคือบ้ านเรื อนส่วนใหญ่หันหน้ าบ้ านเข้ าหาคลอง และมี
ลักษณะของท่านํ ้า หรื อท่าเทียบเรื อปรากฏให้ เห็น บ้ านจะไม่ยกพื ้นสูง การแบ่งผังบ้ านมีลกั ษณะ
การจัดลําศักดิก์ ารใช้ งานโดยใช้ ระดับพื ้นเป็ นตัวกําหนด กล่าวคือ บริเวณหน้ าบ้ านซึง่ มีลกั ษณะยื่น
ออกมาจากตัว บ้ า นเล็ก น้ อ ย โดยตัว เรื อนมัก จะยกพื น้ สูง ขึน้ ไปเล็ก น้ อย ภายในเป็ นโถงโล่ง ที่
สามารถรองรับกิจกรรมของแขกผู้มาเยือน และสมาชิกภายในบ้ าน มีการแบ่งพื ้นที่ห้องด้ วยการกัน้
ตู้เสื ้อผ้ า และมีการจัดสรรพื ้นที่เพื่อการละหมาด ส่วนพื ้นที่ครัว มักมีระดับพื ้นตํ่ากว่าตัวเรื อน มีฝา
ผนังกันแบ่
้ งชัดเจนและมิดชิด และยังพบว่า รูปแบบครัวที่สามารถสื่อถึงวิถีชีวิตริ มนํ ้าได้ เป็ นอย่างดี
โดยมีการแบ่งพื ้นที่หน้ าบ้ านบางส่วนทําเป็ นท่าให้ ยื่นลงไปคลองเพื่อใช้ ในกิจกรรมครัวบางอย่าง
อาทิเช่น การล้ างภาชนะ ที่ใช้ นํา้ ในคลองหน้ าบ้ าน นับเป็ นส่วนที่มีความแตกต่างจากลักษณะ
สถาปั ตยกรรมของอาคารบ้ านเรื อนของมุสลิมทัว่ ไป ทําให้ ความเป็ นส่วนตัวและการแบ่งพื ้นที่เพศ
ลดระดับความเข้ มข้ นลงมาก ที่จะต้ องแบ่งความเป็ นส่วนตัว และการแบ่งพื ้นที่ปกปิ ดสําหรับสตรี
เพศ เพราะพื ้นที่หน้ าบ้ านยังจัดเป็ นทางเดินผ่านของสมาชิกในชุมชน จึงเป็ นการประยุกต์พื ้นที่ให้
เข้ ากับลักษณะวิถีชีวิตริ มนํ ้า แต่ทงนี
ั ้ ้ก็เพื่อเป็ นการแบ่งพื ้นที่เปี ยกออกจากพื ้นที่ตวั เรื อน เนื่องจาก
บ้ านริมคลองอยูต่ ดิ นํ ้า
การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนของลักษณะบ้ านเรื อน ซึง่ มีการปรับตัวของลักษณะ
สถาปั ตยกรรมของบ้ านเรื อนให้ เข้ ากับลักษณะภูมิประเทศอย่างเห็นได้ ชดั ในกรณีของบ้ านเรื อนริ ม
คลองประเวศน์ บุรีรมย์ โดยลักษณะการใช้ พื ้นที่ครัวบางส่วนบริ เวณหน้ าบ้ านติดชายคลอง โดย
ปกติแล้ วตามหลักการศาสนาอิสลามเพศหญิงจะอาศัยพื ้นที่สว่ นหลังบ้ าน ซึง่ เป็ นพื ้นที่ครัว ในกรณี
บ้ า นที่ อ ยู่ริ ม คลอง ปรากฏพบเห็ น บริ เ วณชายคลองซึ่ง อยู่ห น้ า บ้ า นเป็ นพื น้ ที่ ซัก ล้ า ง ซึ่ง เป็ น
พฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ที่เปลี่ยนไปจากการใช้ พื ้นที่ทวั่ ไปของอิสลามที่มีความเข้ มงวดในการปกปิ ด
สตรี เพศให้ อยู่ในที่มิดชิด ซึ่งการมีพื ้นที่ดงั กล่าวทําให้ การปกปิ ดสตรี เพศลดน้ อยลงมาก เพราะ
ผู้หญิง หรื อแม่บ้านจะออกมาประกอบกิจกรรมครัว บางอย่าง เช่น การล้ างจาน อยู่บริ เวณหน้ า
บ้ าน ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของทางสัญจรภายในชุมชน ดังนันการปรั
้
บตัวดังกล่าวลักษณะภูมิประเทศจึง
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ของชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาด และพบว่าบริ เวณชุมชนเกาะไร่ ซึ่ง
เป็ นรู ปแบบ cluster นันไม่
้ ปรากฎลักษณะการใช้ พื ้นที่ดงั กล่าว ดังนันลั
้ กษณะภูมิประเทศจึงไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ลกั ษณะสถาปั ตยกรรมบ้ านเรื อนของชุมชนเกาะไร่
จากการสัมภาษณ์ (สัมภาษณ์ น ายยูโ ซป บิน กาสัน อิ ห ม่ามมัสยิดยัม อี ย้ ะตุ้ล
อิสลามเกาะไร่ , อายุ 78 ปี , 7 มกราคม 2554) หลักการสร้ างบ้ านเรื อนตามหลักศาสนานัน้ พบว่า
การสร้ างบ้ านนันจะหั
้
นหน้ าบ้ านไปทางทิศใดก็สามารถกระทําได้ แต่การสร้ างมัสยิดมักหันหน้ าไป
ทางทิศตะวันออก เพื่อเป็ นการง่ายสําหรับแขกผู้มาเยือนที่ไม่ค้ นุ สถานที่มาประกอบพิธีกรรมทาง
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ศาสนา ซึ่งจะต้ องหันหน้ าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็ นทิศที่ตงของหิ
ั้
นศักสิทธิ์ อลั กะบะห์ ณ เมือง
เมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึง่ จากการสํารวจในพื ้นที่ศกึ ษาพบว่ามีมสั ยิด 2 หลังที่หนั หน้ าไป
ทางทิศตะวันออก คือมัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ และมัสยิดดารุ้ ลอาบีดีน ส่วนมัสยิดอีก 2
หลังนันหั
้ นหน้ าเข้ าหาทางสัญจร ซึง่ ได้ แก่มสั ยิดอัลวะต้ อนียะห์ หันหน้ าเข้ าหาคลอง และมัสยิดอัล
ฮาดี หันหน้ าเข้ าหาถนน ส่วนในการสร้ างบ้ านการลงเสาเอกจะต้ องมีการขอพรจากพระเจ้ า คือ
การอ่านดุอาร์ โดยอิหม่าม และทําการปลูกสร้ างบ้ านได้ และมีความเชื่อไม่ให้ ปลูกสร้ างบ้ านใน
แนวทางนํ า้ ไหล ซึ่ง เป็ นความเชื่ อว่า จะก่ อ ให้ เ กิ ด เหตุอัน ตรายแก่ ค นในบ้ า น รู ป แบบเรื อ นใน
สมัยก่อนมีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของเรื อนไทยพื ้นถิ่นภาคกลาง แต่ในปั จจุบนั ยังคงมีเหลือแค่
3 หลัง ซึง่ มีลกั ษณะชํารุดทรุดโทรมมากแล้ ว ทําให้ เรื อนในปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นเรื อนที่ได้ รับการต่อ
เติม หรื อ ปรับปรุงมาบ้ างแล้ ว แต่ยงั คงรูปแบบผังเรื อนพื ้นที่ใช้ สอยที่คอ่ นข้ างเหมือนเดิม

116

ภาพที่ 5.11 แสดงลักษณะอาคารบ้ านเรื อนและการใช้ พื ้นที่ในชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาด (ริ มคลอง
ประเวศน์บรุ ี รมย์)
ที่มา: ผู้วิจยั , 2554
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5.2.4 การใช้ ประโยชน์อาคาร และการใช้ ที่ดนิ
การใช้ ประโยชน์อาคารในภาพรวมนัน้ เป็ นการแสดงออกถึงรู ปแบบที่เกิดขึ ้นกับ
ชุมชนที่สะท้ อนวิถีชีวิตของชุมชน สื่อถึงการประกอบอาชีพ สภาพชุมชน และความสัมพันธ์ของคน
กับการใช้ พื ้นที่ นั่นคือ การใช้ ที่ดิน ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ อาคารและการใช้ ที่ดินไป
พร้ อมๆกัน เพื่อความสอดคล้ องเชื่อมโยงกัน ซึง่ ภายในชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่นี ้มีลกั ษณะการใช้
ประโยชน์อาคาร และการใช้ ที่ดนิ หลักๆ 9 ประเภท ดังนี ้
1) ที่อยูอ่ าศัย
การใช้ ที่ดินประเภทนีพ้ บว่ามีมากอยู่ในบริ เวณริ มคลอง คือ คลองประเวศน์ บุรี
รมย์ คลองแขวงกลัน่ บน และคลองจระเข้ น้อย และพื ้นที่บริ เวณเกาะไร่ ด้ วยลักษณะภูมิประเทศที่
เป็ นเนินริ มคลองที่เกิดจากการทับถมของดินที่เกิดจากการขุดคลอง และอีกพื ้นที่หลังแนวตลิ่งจะ
เป็ นที่ลาดตํ่า นํ ้าท่วมถึง การใช้ ที่ดินประเภทนี ้ส่วนใหญ่จึงเกาะกลุ่มริ มตลิ่ง ส่วนในพื ้นที่ชุมชน
เกาะไร่ ที่มีลกั ษณะเป็ นเนินสูงจากพื ้นที่ราบ นํ ้าท่วมไม่ถึง จึงเป็ นทําเลที่เหมาะสมต่อการเป็ นที่อยู่
อาศัย และนอกจากนี ้ยังพบว่าการใช้ ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยนี ้ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็ นที่ดินของตัวเอง
(สัมภาษณ์นายสมเดช หร่ายมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะไร่, 1 สิงหาคม 2554) ซึง่ มี
พื ้นที่จํากัดเท่าที่มีการใช้ ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยปั จจุบนั จากการศึกษาแผนที่การใช้ ที่ดิน พบว่ามีการ
ขยายพื ้นที่อยู่อาศัยน้ อย อาจด้ วยเหตุผลบางประการข้ างต้ น และเหตุผลสําคัญคือการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ ที่มีเป็ นของตนเองเท่าที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั
การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทนี ้ โดยจะมีลกั ษณะของอาคารเป็ นบ้ านเดี่ยว และ
ห้ องแถว จากแผนที่การใช้ ประโยชน์อาคาร พบว่า บ้ านเดี่ยวจะมีการวางตัวอยู่บริ เวณริ มคลอง
และกระจุกตัวอยู่บริ เวณเกาะไร่ ส่วนห้ องแถวมีจํานวนน้ อยซึง่ ตังอยู
้ ่บริ เวณหลังมัสยิดอัลวะต้ อนี
ยะห์ ซึง่ การใช้ ประโยชน์อาคารประเภทที่อยูอ่ าศัยนี ้แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนมุสลิมแห่ง
นี ้ เพราะถ้ าดูจากภาพถ่ายทางอากาศโดยรวมทังหมดแล้
้
ว พบว่าที่อยู่อาศัยเหล่านี ้ไม่ได้ มีมาตังแต่
้
แรกทังหมด
้
แต่มีการสร้ างขึ ้นในภายหลัง โดยเฉพาะห้ องแถวที่ปลูกสร้ างใหม่ด้วยปูนเป็ นวัสดุหลัก
และยังตังอยู
้ ร่ ิมถนน
2) พาณิชยกรรม
การใช้ ประโยชน์ อาคารการใช้ ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม จะพบอยู่บริ เวณหลัง
มัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ ซึง่ เป็ นลักษณะห้ องแถวที่ถกู สร้ างขึ ้นใหม่จากการแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยให้ เช่าของ
มัสยิด สร้ างเป็ นแผงตลาดขนาดเล็กในชุมชน จํานวน 10 ห้ อง ประมาณห้ องละ 100 ตารางวา โดย
คิดค่าเช่าปี ละ 400 บาท และจากการสํารวจยังพบว่าพาณิชยกรรมในพื ้นที่มีอยู่กระจายตามถนน
ซึ่งเป็ นลักษณะเพิง ขายของ สะท้ อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่ มีร้านขายของส่วนใหญ่ เป็ น
ลักษณะการสร้ างโรงร้ าน หรื อเป็ นเพิงขายของ ซึง่ ไม่คอ่ ยพบเห็นเป็ นอาคารถาวร เป็ นการแยกส่วน
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การใช้ ประโยชน์อาคารที่ชดั เจน ทําให้ อาคารส่วนใหญ่ในพื ้นที่มีการใช้ ประโยชน์เพียงอย่างเดียว
พบอาคารที่ใช้ ประโยชน์ผสมมีจํานวนน้ อยมาก
3) ที่อยูอ่ าศัยกึ่งพาณิชยกรรม
การใช้ ประโยชน์อาคารและการใช้ ที่ดนิ ประเภทที่อยู่อาศัยกึ่งพาณิชยกรรม จะพบ
อยู่บริ เวณหลังมัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ เช่นเดียวกันซึ่งเป็ นลักษณะห้ องแถวที่ถูกสร้ างขึ ้นใหม่จาก
การแบ่งพืน้ ที่ ใช้ สอยให้ เช่าของมัสยิด สร้ างเป็ นแผงตลาดขนาดเล็กในชุมชน จํ านวน 10 ห้ อง
ประมาณห้ องละ 100 ตารางวา โดยคิดค่าเช่าปี ละ 400 บาท นอกจากนี ้ยังมีในส่วนของชุมชน
เกาะไร่ที่มีการใช้ ประโยชน์อาคารประเภทนี ้จํานวนเพียง 3 หลัง ซึง่ เป็ นลักษณะของร้ านขายของชํา
ในชุมชน ซึง่ เป็ นการยํ ้าและสะท้ อนให้ เห็นว่าการใช้ ประโยชน์อาคารในพื ้นที่ศกึ ษาเป็ นลักษณะการ
ใช้ อาคารเดี่ยว มากกว่าอาคารผสม
4) อุตสาหกรรม
การใช้ ประโยชน์อาคารและการใช้ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมนี ้ในพื ้นที่ศกึ ษามีไม่
มากนัก เป็ นที่ตงของโรงงานจํ
ั้
านวน 4 โรงงาน ได้ แก่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก มีคนงาน
ประมาณ 50 คน ส่งขายภายในประเทศ โรงงานเครื่ องจักร คนงานประมาณ 300 คน ส่งออก
ต่างประเทศ โรงกลึง มีคนงานประมาณ 20 คน และโรงงานเครื่ องนอนที่ตงอยู
ั ้ ่ริมคลองประเวศน์
ใกล้ กบั วัดคลองสวน คนงานประมาณ 200 คน ลักษณะอาคารชันเดี
้ ยว ซึง่ ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ริมถนน
สายหลักภายในชุมชน จากการที่มีถนนเชื่อมต่อกับอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีถนนสาย
พิมพาวาส-เกาะดอน กว้ าง 6 เมตร ผ่านกลางตําบลเชื่อมต่ออําเภอเมือง สามารถขนถ่ายสินค้ า
างจากขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 15 กิโลเมตร นอกจากนี ้ยังสามารถ
อีกทังระยะทางห่
้
เดิน ทางไปอํ า เภอบางปะกง ซึ่ง มี พื น้ ที่ ไม่ ไ กลจากสนามบิน หนองงูเ ห่ า มากนัก ประมาณ 25
กิโลเมตร
5) สถานที่ราชการ
การใช้ ป ระโยชน์ อ าคารประเภทสถานที่ ร าชการนี ้ มี ก ารใช้ เ ป็ นที่ ทํ า งานของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอาคารของสถานีอนามัย
ตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งบริ เวณข้ างเคียงยังมีการใช้ ประโยชน์อาคาร
ั้
อนามัยตําบล
เพื่อเป็ นสถานทําการตํารวจชุมชนตําบลเกาะไร่ จากการศึกษาพบว่าที่ตงของสถานี
เกาะไร่ และสถานที่ทําการตํารวจชุมชนนันเป็
้ นที่ดนิ ของมัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลาม ซึง่ ในการนี ้มัสยิด
ให้ ใช้ เพื่อการกุศลไม่ได้ คดิ ค่าเช่าแต่อย่างใด
6) สถานศึกษา
การใช้ ประโยชน์ อ าคารประเภทนี เ้ ป็ นการใช้ ประโยชน์ เ พื่ อ การศึ ก ษาและ
ั ้ ่ใ น
เสริ มสร้ างความรู้ สู่ชุมชน ซึ่งโรงเรี ยนที่อยู่ภายในพืน้ ที่ ศึกษา ส่วนใหญ่เป็ นโรงเรี ยนที่ตงอยู
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พื ้นที่ศาสนสถาน ได้ แก่ โรงเรี ยนสุเหร่าจระเข้ น้อย ซึง่ ใกล้ กบั บริ เวณมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน โรงเรี ยน
สุเหร่ าเกาะไร่ ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณพืน้ ที่ติดกันกับมัสยิดยัมอีย้ ะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ และโรงเรี ยนวัด
คลองสวน โดยภายในโรงเรี ยนจะมีตวั อาคารเรี ยน มีลานดิน และลานปูนซึ่งใช้ ในการประกอบ
กิจกรรมของโรงเรี ยน รวมทังใช้
้ ในการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา รวมถึงการจัดกิจกรรมรื่ นเริ ง
ต่างๆของชุมชน จากการที่โรงเรี ยนส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ใ่ นใจกลางชุมชน และมีจํานวนเพียงพอต่อความ
ต้ องการของคนในชุมชน จึงส่งผลให้ การใช้ ที่ดนิ ของโรงเรี ยนแม้ จะเป็ นสถานศึกษา แต่ยงั มีบทบาท
ในการเป็ นสถานที่ เ พื่ อ กิ จ กรรมนัน ทนาการต่า งๆของคนในชุม ชนได้ อี ก ด้ ว ย นับ เป็ นการเพิ่ ม
บทบาทการใช้ ที่ดนิ ของสถานศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
7) ศาสนสถาน
การใช้ ประโยชน์อาคารและการใช้ ที่ดินประเภทนี ้เป็ นการใช้ ประโยชน์เพื่อเป็ นที่
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชน โดยในพื ้นที่ศกึ ษาประกอบไปด้ วยผู้คนที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
และไทยพุทธ ศาสนสถาน จึงเป็ นจุดรวมที่ทําให้ เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึง่ จากแผนที่
การใช้ ประโยชน์อาคารแสดงถึงที่ตงของแต่
ั้
ละศาสนสถานต่างๆ คือวัดคลองสวน ซึ่งเป็ นสถานที่
้ ่
ประกอบกิจกรรมและประเพณีวฒ
ั นธรรมทางศาสนาพุทธ ตังอยู
้ ่ติดคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ ซึง่ ตังคู
อยูก่ บั มัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ ซึง่ เป็ นศาสนสถานของชาวไทยมุสลิม เป็ นสถานที่ใช้ ประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา และประเพณีวฒ
ั นธรรมของผู้นบั ถือศาสนาอิสลาม นอกจากนี ้ยังมีมสั ยิดที่ถกู สร้ างมา
ในปี ที่ไล่เลี่ยกันคือมัสยิดยัมอี ้ยะตุลเกาะไร่ และมัสยิดดารุลอาบีดีน ส่วนมัสยิดฮัลฮาดีนนถู
ั ้ กสร้ าง
ในภายหลัง พื ้นที่นี ้นอกจากจะเป็ นที่ตงของมั
ั้
สยิดแล้ ว ที่ดนิ บางส่วนได้ มีการจัดสรรจัดให้ ชาวบ้ าน
เช่าเพื่อการอยู่อาศัย และเพื่อการค้ า ประกอบด้ วยพื ้นที่ดินของมัสยิดอัลวะต้ อนียะห์บริ เวณหลัง
มัสยิดแบ่งเป็ นห้ องๆ ประมาณ 100 ตารางวา คิดอัตราในการเช่าที่ของมัสยิดเป็ นรายปี ปี ละ 400
บาท ส่วนมัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ พื ้นที่ประมาณ 38 ไร่ แบ่งให้ เช่าทังที
้ ่ดินทํานา โดยคิด
อัตรา เช่าไร่ ละ 10 ถัง และแบ่งเป็ นที่ดินบ้ าน ขนาด 60 ตารางวา อัตราค่าเช่าปี ละ 700 บาท โดย
ในการเช่ า นี จ้ ะจัด ให้ กับ ชาวบ้ า นที่ เ ป็ นชาวไทยมุส ลิ ม เท่ า นัน้ ส่ ว นมัส ยิ ด ดารุ ล อาบี ดี น และ
มัสยิดอัลฮาดีไม่ปรากฏที่ดินให้ เช่าแต่อย่างใด นอกจากนี ้แล้ วการใช้ ที่ดินประเภทศาสนสถานนี ้
เนื่องจากศาสนาอิสลามให้ ความสําคัญของการศึกษาศาสนา การใช้ ที่ดินของมัสยิดบางส่วนจึง
เป็ นพืน้ ที่ ของโรงเรี ยนสอนศาสนา ซึ่งจะมีปรากฏอยู่ในทุกมัสยิด และยังมีส่วนของพืน้ ที่กุโบร์
ประมาณ 15 ไร่ บริ เวณดังกล่าวแม้ ยงั มีพื ้นที่ว่างแต่ชมุ ชนสงวนไว้ สําหรับการฝั งศพเท่านัน้ ไม่ได้ มี
การแบ่งที่ดนิ ที่เหลือให้ เช่าแต่อย่างใด นอกจากนี ้ในพื ้นที่ศกึ ษามีวดั 1 แห่ง คือวัดคลองสวน
8) การใช้ ที่ดนิ ประเภทเกษตรกรรม
การใช้ ที่ดินประเภทเกษตรกรรมนี ้นับได้ ว่ามีพื ้นที่มากที่สดุ จากการเปรี ยบเทียบ
พื ้นที่เกษตรกรรมในปี พ.ศ.2495 2530 และ 2553 พบว่าพื ้นที่เกษตรกรรมจากปี พ.ศ.2495 –
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2530 มีอตั ราลดลงประมาณร้ อยละ 3.29 และปี พ.ศ. 2530-2553 มีอตั ราลดลงประมาณร้ อยละ
24.73 ซึง่ มีความสอดคล้ องกับอัตราการเพิ่มของพื ้นที่ชมุ ชนที่ใกล้ เคียงกัน และจากการศึกษา
พบว่าพื ้นที่เกษตรประมาณ 7,124 ไร่ เป็ นพื ้นที่ทํานาเกือบทังหมด
้
โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าที่
นาประมาณ ร้ อยละ 90 เป็ นที่นาเช่า โดยการที่เจ้ าของกรรมสิทธิ์ ที่ดินการเกษตรส่วนใหญ่เป็ น
นายทุนจากกรุงเทพมหานคร หรื อผู้มีฐานะในชุมชนเอง
9) การใช้ ที่ดนิ ประเภทที่โล่ง ที่วา่ ง
การใช้ ที่ดนิ ประเภทที่โล่งว่าง เพื่อนันทนาการนันในชุ
้ มชนนี ้ไม่คอ่ ยมีมากนัก เป็ น
เพราะพื น้ ที่ ใ นชุ ม ชนเกาะไร่ ที่ พื น้ ที่ ค่ อ นข้ างน้ อยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นบ้ า นเรื อ นและเป็ นแหล่ ง
เกษตรกรรม ทํ า ให้ พื น้ ที่ ว่า งในชุม ชนน้ อย ประชากรในชุม ชนจึง ไม่ค่อ ยมี พื น้ ที่ ไว้ ค อยรองรั บ
ทางด้ านการพักผ่อนหย่อนใจ หรื อถ้ าประชาชนจะต้ องใช้ พื ้นที่ในการทํากิจกรรมก็ต้องใช้ กบั พื ้นที่
ว่างของโรงเรี ยนและมัสยิดในชุมชน และในบางเวลาที่นอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในที่นา
ที่นาบางส่วนมักกลายสภาพมาเป็ นสนามฟุตบอล สําหรับแข่งฟุตบอลของเด็กๆภายในหมู่บ้าน
เป็ นการประยุกต์พื ้นที่ให้ เกิดประโยชน์หลังจากการเก็บเกี่ยวของชาวนา
จากการการใช้ ที่ดินและการใช้ ประโยชน์อาคารดังที่กล่าวมา พื ้นที่ชุมชนมุสลิม
ตําบลเกาะไร่ แทบไม่พบการใช้ ประโยชน์อาคารแบบผสม (mixed use building) เลย เพราะบ้ าน
ส่วนใหญ่มีลกั ษณะการใช้ ประโยชน์อาคารแบบเดียวคือบ้ านพักอาศัย สวนร้ านค้ าจะแยกออกมา
ตังโรงขายของต่
้
างหาก เกิดจากการแบ่งลักษณะการใช้ พื ้นที่ที่คํานึงถึงหลักความเป็ นส่วนตัวและ
พื ้นที่สาธารณะ ซึ่งบ้ านเรื อนจะเป็ นลักษณะการใช้ พื ้นที่ส่วนตัว และการแยกร้ านค้ าออกมาส่วน
ใหญ่จะเกาะกลุ่มริ มถนนสาธารณะ และจากการวิเคราะห์โดย Urban Songlines Technique
พบว่าเส้ นทางการสัญจรหลักในการเดินทางไปประกอบกิจกรรมยังสถานที่ตา่ งๆนันมั
้ กใช้ ถนนสาย
รองที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ซึง่ ส่วนใหญ่ได้ แก่ ทางหลวงชนบท ฉช. 3020 ถนนเทศบาลตําบลเทพ
ราช ถนนเชื่อมหมู่1 และหมู่ 3 และถนนเชื่อมหมู่ 1 และหมู่ 5 ซึง่ มีความสอดคล้ องกับรู ปแบบการ
ใช้ อาคาร ซึง่ พบว่าโรงขายของซึง่ มักตังอยู
้ ่ริมถนนสายดังกล่าว เช่นกัน เป็ นความสออดคล้ องของ
การตังร้้ านค้ าที่มกั ตังอยู
้ บ่ นเส้ นทางการคมนาคมที่มีการสัญจรของผู้คนมากมาย
จากการวิ เ คราะห์ ส รุ ป ได้ ว่ า การใช้ ที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่ ใ นพื น้ ที่ ศึ ก ษานัน้ มี ค วาม
สอดคล้ องกับลักษณะภูมิประเทศ ซึง่ สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูกพืชสวน ไร่
นา พืน้ ที่ ส่วนใหญ่ จึงเป็ นพืน้ ที่ เกษตรกรรม และจากการที่ ที่ดินเกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็ นที่ดิน
นายทุนให้ เช่า จึงมีส่วนสําคัญที่ทําให้ ชุมชนมีพื ้นที่การใช้ ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยจํากัด เพราะการถือ
ครองที่ดินคนในพื ้นที่ส่วนใหญ่มีแค่เฉพาะที่ดินบ้ านของตัวเอง การมีความเข้ มข้ นของลักษณะ
ชุมชนเกษตรกรรม จึงส่งผลให้ การใช้ ประโยชน์อาคารเป็ นลักษณะการใช้ ประโยชน์แบบเดี่ยว
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5.3 การปฏิสัมพันธ์ ของประชาชนในพืน้ ที่ศึกษา
ในการศึกษาการปฏิสมั พันธ์ ของประชาชนในพืน้ ที่ ศึกษา ซึ่งจะทํ าให้ ทราบถึง
ระดับความสัมพันธ์ ของคนในพื ้นที่ทงความสั
ั้
มพันธ์ ของกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน และระหว่างต่าง
กลุ่ม วัฒนธรรม โดยเฉพาะกลุ่ม ต่า งวัฒนธรรมที่ มี อ ยู่ใ นพื น้ ที่ ศึก ษาด้ ว ยกัน เอง และกลุ่ม ต่า ง
้ ่นฐานทาง
วัฒนธรรมที่อยู่บริ เวณข้ างเคียง โดยวิถีชีวิตชุมชนมุสลิมแห่งนี ้แม้ จะมีรูปแบบการตังถิ
กายภาพอย่างที่ได้ วิเคราะห์มาข้ างต้ นแล้ ว แต่ชีวิตชีวาของชุมชนที่ทําให้ รูปแบบดังกล่าวมีความ
สมบูรณ์แบบยิ่งขึ ้นคือการปฏิสมั พันธ์ของคนในพื ้นที่ที่มีความผสมผสานกลุ่มต่างวัฒนธรรมให้ อยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุข โดยการศึกษาการปฏิสมั พันธ์ ของคนในพื ้นที่ ผ่านแนวความคิดที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างวิถีชีวิต การทํากิจกรรมและการใช้ พืน้ ที่ โดยวิถีชีวิตที่มีอยู่ในปั จจุบนั นีม้ ี
้ งคงเป็ นกิจกรรมที่ใช้ ประโยชน์จากพื ้นที่
ความสอดคล้ องกันกับการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทังยั
ทางกายภาพที่มีอยู่เป็ นหลัก ทังนี
้ ้เพื่อความเข้ าใจจึงวิเคราะห์การปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวโดยการแบ่ง
กิจกรรมในแต่ละเดือนในรอบปี ของชุมชนดังตารางที่ 5.1 สามารถวิเคราะห์ได้ ว่า การปฏิสมั พันธ์
กลุม่ วัฒนธรรมเดียวกันส่วนใหญ่จะเกิดขึ ้นแน่นแฟ้นกว่าการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่ วัฒนธรรม ไม่
ว่าจะเป็ นกลุ่มวัฒนธรรมไทยพุท ธ และกลุ่ม วัฒนธรรมไทยมุสลิม โดยเกิ ดขึน้ จากการร่ ว มทํ า
พิธีกรรม และประเพณี ทางศาสนา จากการที่พื ้นที่ศึกษานีม้ ีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ และ
ศาสนาอิสลาม อยู่ในพื ้นที่ศกึ ษา แต่ลกั ษณะการตังถิ
้ ่นฐานของแต่ละกลุ่มนันจะแยกจากกั
้
นอย่าง
ชัดเจน กลุ่มไทยมุสลิมจะอยู่เป็ นกลุ่มที่มีแต่ไทยมุสลิม ซึ่งอยู่บริ เวณชุมชนเกาะไร่ หมู่ที่5 และริ ม
คลองประเวศน์บรุ ี รมย์ และอยูป่ นกับชุมชนไทยพุทธบ้ างเป็ นส่วนน้ อยในหมูท่ ี่2 และ3 ส่วนชาวไทย
พุทธจะตังถิ
้ ่นฐานเลียบคลองจระเข้ น้อย และคลองแขวงกลัน่ บน การปฏิสมั พันธ์ ระหว่างชาวไทย
พุทธ กับชาวไทยมุสลิมในพื ้นที่นนส่
ั ้ วนใหญ่เป็ นการร่ วมกิจกรรมตําบลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับพิธีกรรม
ทางศาสนา ได้ แก่ กิจกรรมที่ทางองค์การบริ หารส่วนตําบลจัดขึ ้น เช่น การแข่งขันกีฬา งานวันเด็ก
ซึ่งส่วนใหญ่ จะใช้ พืน้ ที่ ร่วมกันคื อ โรงเรี ยน และสนามฟุตบอล จึงสามารถกล่าวได้ ว่าพื น้ ที่ ทํ า
กิจกรรมที่มีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุม่ วัฒนธรรมส่วนใหญ่ คือ โรงเรี ยน และสนามฟุตบอล
และเมื่อพิจารณาแผนที่ทางสังคม (แผนที่ 5.15) สามารถวิเคราะห์ได้ ว่า ในการ
ทํากิจกรรมต่างๆของกลุ่มคนในพื ้นที่นนสามารถแยกวิ
ั้
เคราะห์ตามกลุ่มชุมชนต่างๆอันได้ แก่ กลุ่ม
ชุมชนเกาะไร่ และกลุม่ ชุมชนริ มคลองประเวศบุรีรมย์
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ตารางที่ 5.1 แสดงกิจกรรม พื ้นที่ และผู้เข้ าร่วมกิจกรรมในรอบปี ของพื ้นที่ศกึ ษา
สถานที่
ผู้เข้ าร่วม
เดือน
กิจกรรม
มกราคม
ทําบุญตักบาตรวันขึ ้นปี ใหม่ วัดคลองสวน
งานวันเด็ก
โรงเรี ยน
กุมภาพันธ์
วันมาฆบูชา เวียนเทียน
วัดคลองสวน
เมษายน
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ทําบุญวันสงกรานต์
งานแข่งกีฬา่
วันวิสาขบูชา
วันเข้ าพรรษา
งานวันเมาลิด
ถือศีลรอมดอน
ทําบุญงานวันอิดลิ ฟิ ตรี
ฟั งเทศน์ ม หาชาติ วั น ออก
พรรษา ตักบาตรเทโว
ลอยกระทง ทอดกฐิ น
ทําบุญงานวันอิดลิ อัดฮา

วัดคลองสวน
สนามฟุตบอล
วัดคลองสวน
วัดคลองสวน
มัสยิด,โรงเรี ยน
มัสยิด
มัสยิด
วัดคลองสวน
วัดคลองสวน
มัสยิด

หมายเหตุ :
หมายถึง ชาวไทยพุทธ
หมายถึง ชาวไทยมุสลิม
ที่มา: ผู้วิจยั , 255
กลุม่ ชุมชนบริ เวณริมคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ เป็ นพื ้นที่ที่มีกลุม่ คนเชื ้อสายไทยพุทธ
และไทยมุสลิม อาศัยอยูใ่ นแนวเดียวกันของคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ โดยแต่ละกลุม่ จะมีศาสนสถาน
ของตัวเองนั่นคือมัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ มัสยิดดารุ ลอาบีดีน และวัดคลองสวนของชาวไทยพุทธ
จากแผนที่แสดงให้ เห็นว่า มีการประกอบกิจกรรมร่ วมกันในส่วนของพื ้นที่โรงเรี ยน และพื ้นที่ว่าง
หลังมัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ ส่วนพื ้นที่ที่มีแต่ละกลุม่ วัฒนธรรมทํากิจกรรมเฉพาะกลุม่ นัน้ คือวัด และ
มัสยิด ซึง่ จากการสัมภาษณ์ทราบว่าการประกอบกิจกรรมที่วดั นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ คนไทยพุทธที่
อยู่ในตําบลเกาะไร่ เกือบทัง้ หมด และยังรวมไปถึงชาวไทยพุทธที่อาศัยอยู่ชุมชนข้ างเคียงอย่าง
้
นการทํากิจกรรมของ
ชุมชนตลาดคลองสวนของเทศบาลตําบลเทพราช ส่วนพื ้นที่มสั ยิดนันจะเป็
้ ซึง่ สามารถวิเคราะห์ได้ ว่า การปฏิสมั พันธ์ภายในกลุม่
คนไทยมุสลิมที่อาศัยอยูใ่ กล้ ๆกับมัสยิดนันๆ
ของคนในพืน้ ที่ ริมคลองประเวศน์ บุรีรมย์ นัน้ มีการปฏิสมั พันธ์ กันมาก กล่าวคือมีความสัมพันธ์
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เหนี ย วแน่ น ในหมู่ก ลุ่ม วัฒ นธรรมเดี ย วกัน แต่ก ารปฏิ สัม พัน ธ์ ข องคนไทยมุส ลิ ม กับ กลุ่ม ต่า ง
วัฒนธรรมภายนอกชุมชนนันมี
้ น้อยมากเนื่องจากไม่มีกิจกรรมที่ทําร่ วมกัน ส่วนการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกลุม่ วัฒนธรรมภายในพื ้นที่นนมี
ั ้ การปฏิสมั พันธ์กนั เนื่องจากมีพื ้นที่การทํากิจกรรมร่ วมกัน
คือโรงเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจากการกิจกรรมของนักเรี ยน อาทิเช่น งานวันเด็ก
เป็ นต้ น
ส่วนกลุม่ คนในชุมชนเกาะไร่ เนื่องจากเป็ นชุมชนที่ประชากรนับถือศาสนาอิสลาม
ทังหมด
้
การร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จงึ เป็ นกิจกรรมที่ทําเฉพาะกลุม่ วัฒนธรรมเดียวกัน นัน่ คือมัสยิด
แต่เนื่องจากโรงเรี ยนสุเหร่ าเกาะไร่ นัน้ มีพืน้ ที่ กว้ างขวาง สามารถรองรั บกิ จกรรมต่างๆที่จัดขึน้
ภายในตําบลได้ จึงปรากฎพืน้ ที่ การทํ ากิ จกรรมร่ วมกันของกลุ่มไทยพุทธ และไทยมุสลิม ตรง
บริ เวณพื ้นที่โรงเรี ยน และสนามฟุตบอล ทําให้ เกิดพื ้นที่การปฏิสมั พันธ์ ของกลุ่มต่างวัฒนธรรม
บริ เวณเกาะไร่ ซึ่งสามารถสะท้ อนความสัมพันธ์ ของคนในพื ้นที่ที่มีความสัมพันธ์ กันแน่นแฟ้นใน
กลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันจากการปฏิสมั พันธ์ เฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมจากการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา แต่ก็ยังมี การปฏิ สัมพันธ์ กับต่างวัฒนธรรมจากการที่ พืน้ ที่ เอื อ้ อํานวยต่อการประกอบ
กิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน
จึงสรุ ปได้ ว่า การปฏิสมั พันธ์ ของคนในพื ้นที่ศึกษาเกิดจากการที่กลุ่มวัฒนธรรม
เดี ย วกัน ส่ ว นใหญ่ ป ฏิ สัม พัน ธ์ กัน มากจากการต้ อ งทํ า กิ จ กรรมร่ ว มกัน ทางศาสนา และการ
ปฏิสมั พันธ์ กันระหว่างกลุ่มต่างวัฒนธรรมที่เกิดจากการร่ วมมือร่ วมใจในการทํางานและการทํา
กิจกรรมที่จดั ขึ ้นภายในชุมชนซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับศาสนา จึงเป็ นการรวมกลุม่ คนทุกศาสนาในชุมชน
ให้ มาปฏิสมั พันธ์ กนั ก่อให้ เกิดความผูกพัน และมิตรภาพที่ทําให้ ชมุ ชนแห่งนี ้มีชีวิตชีวา สะท้ อนวิถี
ชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุม่ และสามารถอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ
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5.4 วิเคราะห์ แนวโน้ มความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ในการวิเคราะห์ แนวโน้ มความเปลี่ยนแปลงในอนาคตนัน้ สามารถวิเคราะห์ ได้
โดยการดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และการปฏิสมั พันธ์ ของคนในพืน้ ที่ศึกษา ซึ่งจากการ
ตังสมมติ
้
ฐานนัน้ ผู้วิจัยตังสมมติ
้
ฐานโดยใช้ การผสมผสานของกลุ่มคนต่างวัฒนธรรมเป็ นหลัก
สําคัญในการวิเคราะห์ แต่จากการวิจยั พบว่า การผสมผสานกันของกลุม่ ต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
้ ได้ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนแต่
การแต่งงานกับคนต่างศาสนาซึ่งมีมากขึ ้นในปั จจุบนั นันไม่
อย่างใด กล่าวคือจากการสัมภาษณ์พบว่า การแต่งงานกับคนต่างศาสนาในพื ้นที่ศกึ ษามีเพิ่มมาก
ขึ ้นเป็ นความจริ ง แต่การแต่งงานกับคนต่างศาสนาส่วนใหญ่จะเข้ ารับนับถือศาสนาอิสลาม โดย
ก่อนการแต่งงานนัน้ จะต้ องดําเนินการให้ ฝ่ายที่ เป็ นต่างศาสนิกเปลี่ยนมาเข้ ารับนับถื อศาสนา
อิสลามเสียก่อน ซึง่ เรี ยกบุคคลเหล่านันว่
้ า “มุอลั ลัฟ” และได้ ทําการสอนระเบียบปฏิบตั ิรวมถึงคํา
สอนศาสนาอิสลามให้ มีความเข้ าใจ และสามารถปฏิบตั ิศาสนกิจ และใช้ ชีวิตแบบวิถีอิสลาม และ
ส่วนใหญ่ใช้ ชีวิตอยู่ที่ชมุ ชนแห่งนี ้ ทําให้ เกิดการซึมซับและปฏิบตั ิตวั เช่นเดียวกันกับคนในชุมชนไม่
ก่อให้ เกิ ดความแปลกแยกหรื อเปลี่ยนแปลงชุมชนแต่อย่างใด จึงเป็ นเหตุผลที่ สนับสนุนว่าการ
ผสมผสานระหว่างกลุม่ ต่างวัฒนธรรมโดยการแต่งงานนันไม่
้ เป็ นสาเหตุทําให้ ชมุ ชนมุสลิมดังกล่าว
้
เคราะห์ แนวโน้ มความเปลี่ยนแปลง ผู้วิจยั จึงใช้ วิธี
มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนันในการวิ
การศึกษาทางกายภาพ ดังนี ้
จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2495 พ.ศ.2530 และ พ.ศ. 2553
แนวโน้ มในอนาคตน่าจะมีลกั ษณะดังนี ้คือ
1) ชุมชนเกาะไร่ น่าจะยังคงรู ปแบบเดิมคือ การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุ่ม มีความ
หนาแน่นของมวลอาคารมากขึน้ ส่วนใหญ่จะเกาะกลุ่มบ้ านเรื อนบริ เวณเกาะรอบๆมัสยิด การ
ขยายของพื ้นที่อยู่อาศัยน้ อยเนื่องจากมีข้อจํากัดการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีจํากัดเฉพาะที่ดินบ้ าน
ของตัวเอง อีกทังชี
้ วิตประจําวันของคนในชุมชนมีความเคร่งครัดศาสนามาก ชีวิตประจําวันผูกพัน
กับมัสยิดทําให้ เกิ ดความแข็งแรงในการวมกลุ่ม อีกทัง้ ศาสนาอิสลามเน้ นหนักถึงเรื่ องของการ
รวมตัวกันเป็ นสังคม ไม่สง่ เสริ มให้ ใช้ ชีวิตสันโดษและแตกแยก (Fischel ,1956) ชุมชนเกาะไร่เป็ น
ชุมชนหนึง่ ที่สะท้ อนหลักการดังกล่าวของศาสนาอิสลามอย่างชัดเจน
นอกจากนี ้ยังมีเหตุผลทางลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นเนินสูง และมีชดุ ดินลูกรังที่มี
ความแตกต่างจากชุดดิน ดินเหนียวตะกอนแม่นํ ้า ของพื ้นที่เกษตรกกรมที่อยูร่ อบๆซึง่ เหมาะแก่การ
ทํ าเกษตรชัน้ ดี มากกว่าการตัง้ บ้ านเรื อน ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ดังกล่าวสนับสนุนให้ ชุมชนนี ม้ ี
รูปแบบดังเดิม
2) ชุ ม ชนสุ เ หร่ า หน้ าตลาด น่ า จะมี รู ป แบบการตัง้ ถิ่ น ฐานแบบแนวยาว
้ ่น
เหมือนเดิม แต่อาจมีส่วนเปลี่ยนแปลงขยายพื ้นที่ทางด้ านคลองแขวงกลัน่ บน ที่อาจมีการตังถิ
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ฐานริมถนนเพิ่มมากขึ ้น สังเกตได้ จากการมีอาคารเพิ่มขึ ้นบริเวณถนนเชื่อมหมู่ที่1 หมู่ที่ 3 ลักษณะ
หันหน้ าบ้ านเข้ าหาถนนมากขึ ้น ส่วนพื ้นที่ริมคลองประเวศน์บรุ ี รมย์ อาจมีการขยายพื ้นที่พกั อาศัย
จากแนวคลองออกมาแต่ไม่ถึงถนน เพราะพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นที่ลมุ่ นํ ้าท่วมถึง การตังถิ
้ ่นฐานบริ เวณ
ดังกล่าวจะต้ องอาศัยการถมดินในระดับสูงเสียก่อน จึงเป็ นเงื่อนไขในการขยายพื ้นที่ไปยังพื ้นที่
ดังกล่าว อีกทังชี
้ วิตประจําวันของคนในพื ้นที่มีความเคร่งครัดศาสนาเช่นเดียวกันกับชุมชนเกาะไร่
ยังคงผูกติดอยู่กบั ศาสนสถานนัน่ คือมัสยิด ซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญในการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนมุสลิม
อีกทัง้ รู ปแบบการติดต่อปฏิสมั พันธ์ กันของคนในพืน้ ที่ส่วนใหญ่ยังเป็ นลักษณะการปฏิสมั พันธ์
เฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน และเป็ นการปฏิสมั พันธ์ กนั ในพื ้นที่ศึกษา มีการปฏิสมั พันธ์ กบั คน
ภายนอกน้ อยมาก จากการวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอิสลามที่เชื่อมคนกับพื ้นที่ให้ มีความสัมพันธ์ กนั
นัน่ คือบ้ านกับมัสยิด รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ จึงน่าจะยังคงแบบเดิม
สรุ ป
รู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินของชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้ วย 2 รู ปแบบ คือการตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุ่ม (Cluster) บริ เวณ
ชุมชนเกาะไร่ ตังอยู
้ ่ในหมู่ที่5 และการตังถิ
้ ่นฐานแบบแนวยาว(Linear) บริ เวณเหนื อคลอง
ปแบบนีม้ ีจุดร่ วมที่มีความสัมพันธ์ กับ
ประเวศน์ บุรีรมย์ โดยที่รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของทังสองรู
้
ศาสนสถาน นัน่ คือ มัสยิด โดยที่ประชาชนในพื ้นที่มีกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่มสั ยิดเป็ นประจํา
ทุกวัน โดยเฉพาะการประกอบศาสนกิจของผู้ชายที่มสั ยิดทุกวันศุกร์ การศึกษาพบว่าประชาชนมัก
เลื อ กตัง้ ถิ่ น ฐานในตํ า แหน่ ง ที่ ใกล้ กับ มัส ยิด โดยที่ ก ารตัง้ ถิ่ น ฐานแบบกลุ่ม มัก นิ ย มตัง้ ถิ่ น ฐาน
ล้ อมรอบมัสยิด และการตังถิ
้ ่นฐานแบบแนวยาวตามริ มลําคลองมักตังถิ
้ ่นฐานในระยะที่สามารถ
เดินเท้ าถึงมัสยิดนั่นคือระยะประมาณ 500 เมตร เป็ นแนวยาวไปตามลําคลอง พบว่ามัสยิดมัก
้ ่ตรงกลางชุมชน เป็ นลักษณะจุดหมายตา(Landmark) ที่สามารถมองเห็นและเข้ าถึงได้ ง่าย
ตังอยู
นอกจากนี ้ยังพบว่าปั จจัยหนึ่งที่สนับสนุนการตังถิ
้ ่นฐานตามแนวคลองคือ ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่
เป็ นที่ราบลุม่ นํ ้า และเป็ นพื ้นที่ที่มีคลองหลายสายเชื่อมต่อกัน
อย่างไรก็ตามแม้ การตังถิ
้ ่นฐานทัง้ 2 รูปแบบมีจดุ ร่ วมเดียวกันในการมีมสั ยิดเป็ น
ศูนย์กลางชุมชนแต่ยงั มีลกั ษณะทางกายภาพบางประการที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดัง
สามารถสรุปลักษณะเด่นของแต่ละชุมชนโดยแบ่งชุมชนย่อยออกเป็ น 4 ชุมชนย่อย ตามศูนย์กลาง
มัสยิดของชุมชนย่อยนันดั
้ งนี ้ คือ มัสยิดยัมอี ้ยะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ มัสยิดอัลฮาดี มัสยิดอัลวะต้ อนี
ยะห์ และมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
โดยชุมชนมัสยิดยัมอี ย้ ะตุ้ลอิสลามเกาะไร่ เป็ นชุมชนที่ ตัง้ อยู่บนเนิ น ที่ ราบ มี
ลักษณะสอดคล้ อ งกับชุม ชนมุสลิม ทั่วไป มี ค วามเคร่ ง ครั ดในการประกอบพิธี กรรมศาสนา มี
รู ปแบบการสัญจรภายในชุมชนเป็ นทางเดินเท้ าที่วกวน มีบ้านเรื อนการแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยระหว่าง
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ชายหญิงชัดเจน ส่วนมัสยิดอัลฮาดี ซึง่ ตังอยู
้ ่บนเนินที่ราบใกล้ กบั มัสยิดยัมอี ้ยะตุ้งอิสลามเกาะไร่
นัน้ เนื่องจากเป็ นมัสยิดนิกายใหม่ที่เพิ่งเข้ ามามีบทบาทในชุมชน ทําให้ รูปแบบไม่แน่นอน ขึ ้นอยู่
ตามความศรัทธาของคนในพื ้นที่ จึงเป็ นลักษณะครัวเรื อนที่กระจัดกระจายทั่วไปในพื ้นที่ศึกษา
ส่วนชุมชนมัสยิดอัลวะต้ อนียะห์ หรื อมัสยิดขาว และชุมชนมัสยิดดารุ้ ลอาบีดีน หรื อมัสยิดแดงซึ่ง
ตังอยู
้ ่ริมคลองประเวศน์บรุ ี รมย์นนั ้ ด้ วยลักษณะภูมิประเทศเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน
้ ่นฐานแนวยาว
ก่อให้ เกิดวิถีชีวิตที่ผิดแผกไปจากชุมชนมุสลิมทัว่ ไป จึงก่อให้ เกิดรู ปแบบการตังถิ
ตามแนวคลอง การสัญจรจึงอิงอยู่กับการสัญจรทางนํ ้าและการเดินบนแนวคลอง แต่ก็ยงั คงพบ
เห็นการปรับตัวของคนมุสลิมริ มนํ ้าโดยการแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยให้ มีความเป็ นส่วนตัวลดลงโดยการให้
มีการผ่านหน้ าบ้ านเพื่อเป็ นการเชื่อมทางสัญจรภายในชุมชน และการนําบางส่วนของกิจกรรมใน
ครัวซึ่งเป็ นส่วนที่เกี่ยวของกับความเคร่ งครัดตามหลักศาสนาที่จะต้ องให้ ความสําคัญกับการให้
ความมิดชิดแก่สตรี เพศ แต่ชมุ ชนริ มนํ ้าดังกล่าวลดความเข้ มข้ นของความเคร่งครัดดังกล่าว
ฉะนันรู
้ ปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดินในชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่ มีความ
แตกต่างกัน เพราะมีลกั ษณะภูมิประเทศที่ต่างกัน แต่ทัง้ นี ้ทุกชุมชนมีความสอดคล้ องกับชุมชน
มุสลิมทัว่ ไป ในแง่ของการมีมสั ยิดเป็ นศูนย์กลางตังอยู
้ ่กลางชุมชน เป็ นจุดศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ
เป็ นผลสืบเนื่ องจากหลัก การที่ สํา คัญของศาสนาอิสลามที่ กําหนดให้ การประกอบกิ จกรรมใน
ชีวิตประจําวันนันมี
้ ความผูกพันกับมัสยิดเป็ นส่วนใหญ่ จึงส่งผลให้ เกิดการปรับตัวของชุมชนแม้ จะ
ตังอยู
้ ใ่ นภูมิปประเทศที่ตา่ งกัน ทําให้ ลกั ษณะภูมิประเทศนันเป็
้ นอีกปั จจัยที่สําคัญและสนับสนุนให้
เกิดรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของแต่ละชุมชน

บทที่ 6
สรุ ปผลการวิจัย
6.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาแผนที่ สัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ องและการศึกษาภาคสนาม แล้ วจึงนําผล
ที่ได้ มาวิเคราะห์และสรุ ปผลเพื่อตอบสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยสมมติฐาน คือรู ปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน
และการใช้ ที่ดนิ ของชุมชนมุสลิมเกาะไร่ น่าจะมีความสอดคล้ องกับรู ปแบบชุมชนอิสลามโดยทัว่ ไป
ซึง่ ประกอบด้ วย
1) สถาปั ตยกรรม ที่มีบ้านพักอาศัยที่มีลกั ษณะปกปิ ดมิดชิด มีมสั ยิดเป็ น ศาสน
สถานซึง่ มักตังอยู
้ ศ่ นู ย์กลางชุมชน
2) โครงข่ายการสัญจร มีรูปแบบตรอก ซอย ที่วกวน และตรอกซอยตัน (Cul –
de-sac)
3) ความหนาแน่นของมวลสิ่งปลูกสร้ างต่อพื ้นที่ว่าง มีความหนาแน่นของมวล
อาคารที่หนาแน่นมาก มีพื ้นที่วา่ งน้ อย
4) การใช้ ประโยชน์ที่ดินและอาคาร บ้ านพักอาศัยมักรวมกลุม่ อยู่ใกล้ กบั ศาสนา
สถาน ส่วนการใช้ ประโยชน์ ที่ดินประเภทเกษตรกรรมจะอยู่รอบนอก ทัง้ นี ้อาจมีเหตุผลจากการ
ประกอบศาสนกิจในชีวิตประจําวันของชาวไทยมุสลิม
5) แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคาดว่ามีสาเหตุจากการผสมผสานระหว่าง
กลุม่ ต่างวัฒนธรรมหรื อต่างศาสนา
ผลการศึกษาพบว่ามีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นไปตามสมมติฐาน คือรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานที่มี
ความสอดคล้ องกับเมืองอิสลามทัว่ ไป ได้ แก่ การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุม่ (Cluster) บริ เวณชุมชนเกาะ
้ ่นฐานเป็ นไปโดยปั จจัย
ไร่ ตังอยู
้ ่ในหมู่ที่5 และส่วนที่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึง่ รู ปแบบการตังถิ
ลักษณะภูมิประเทศ เป็ นปั จจัยหลักในการกําหนดรู ปแบบดังกล่าว ได้ แก่ การตังถิ
้ ่นฐานแบบแนว
ยาว(Linear) บริ เวณเหนือคลองประเวศน์บุรีรมย์ ซึ่งไม่สอดคล้ องกับชุมชนอิสลามทัว่ ไป โดย
สามารถสรุปรายละเอียดของรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐาน 2 รูปแบบ ดังนี ้
1) บริเวณชุมชนเกาะไร่
- การตังถิ
้ ่นฐานแบบกลุม่ (Cluster) มีความสอดคล้ องกับชุมชนอิสลามทัว่ ไป
้ ่เป็ นเนินที่ราบ จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สนับสนุนการตังถิ
้ ่น
ทังนี
้ ้เกิดจากพื ้นที่มีลกั ษณะภูมิประเทศทังที
ฐานแบบกลุ่มที่เป็ นการเลือกตังบ้
้ านเรื อนอยู่ในบริ เวณที่เป็ นเนินหรื อที่โคก มีความสัมพันธ์ กบั ศา
สนสถาน นั่นคือ มัสยิด พบว่ามัสยิดตังอยู
้ ่ตรงกลางชุมชน เป็ นลักษณะที่หมายตา(Landmark)
ของผู้มาเยือน ที่สามารถมองเห็นและเข้ าถึงได้ ง่าย ซึง่ ล้ อมรอบด้ วยโรงเรี ยนสอนศาสนา บ้ านของ
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อิหม่าม หรื อผู้มีบทบาทเป็ นผู้นําของชุมชน โดยที่ประชาชนในพื ้นที่มีกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่
มัสยิดเป็ นประจําทุกวัน โดยเฉพาะการประกอบศาสนกิจของผู้ชายที่มสั ยิดทุกวันศุกร์ การศึกษา
พบว่าประชาชนมักเลือกตังถิ
้ ่นฐานในตําแหน่งที่ใกล้ กบั มัสยิด โดยที่การตังถิ
้ ่นฐานนิยมตังถิ
้ ่นฐาน
ล้ อมรอบมัสยิด
- ด้ า นสถาปั ต ยกรรม มี ค วามสอดคล้ องกับ หลัก ศาสนาอิส ลาม ที่ มี บ้า นพัก
อาศัยที่มีลกั ษณะปกปิ ดมิดชิด ความเคร่ งครัดทางศาสนามีผลชัดเจนต่อลักษณะการแบ่งพื ้นที่ใช้
สอยของเรื อ นที่ แ ยกตามเพศโดยพื น้ ที่ ส่ว นหน้ า ของเรื อ นเป็ นที่ ประกอบกิ จกรรมของเพศชาย
ในขณะที่พื ้นที่ส่วนหลังของเรื อนเป็ นที่ประกอบกิจกรรมของเพศหญิง และจะมีการจัดแบ่งพื ้นที่
ภายในตัวเรื อนสําหรับการละหมาดไว้ อย่างเป็ นสัดส่วนและชัดเจน เรื อนของชาวมุสลิมทําหน้ าที่
รองรับพิธีสําคัญทางศาสนาในแต่ละช่วงชีวิตตังแต่
้ เกิดจนตาย เช่นพิธีที่เกี่ยวข้ องกับการเกิด การ
เข้ าสุนตั การแต่งงาน การตาย ตลอดจนงานรื่ นเริ งในโอกาสต่างๆเช่นงานขึ ้นปี ใหม่ ชาวมุสลิมถือ
ว่าบ้ านคือ ศาสนสถานเป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ จึงต้ องมีการแยกพื ้นที่สะอาดและแห้ ง(ตัวเรื อน) ออก
จากพื ้นที่เปี ยก(ครัว ห้ องนํ ้า)อย่างชัดเจน ตลอดจนมีการประดับตกแต่งองค์ประกอบของเรื อนตาม
กําลังของเจ้ าของบ้ านด้ วยอุปกรณ์ หรื อสิง่ ของที่ไม่ขดั ต่อหลักการศาสนาอิสลาม
- ด้ านโครงข่ายการสัญจร มีรูปแบบตรอก ซอย ที่วกวน และตรอกซอยตัน (Cul
้ ว
–de-sac) การสัญจรในพื ้นที่ใช้ การเดินเท้ าเป็ นหลัก ซึง่ จะมีเส้ นทางเดินเท้ าขนาดเล็กที่เป็ นทังผิ
คอนกรี ต และผิวดินธรรมดาเชื่อมต่อเป็ นโครงข่ายลัดเลาะไปตลอดทังหมู
้ บ่ ้ าน บางครัง้ เส้ นทางเดิน
เหล่านี ้จะไม่สามารถมองเห็นได้ ชดั เจน เนื่องจากผสมผสานเข้ ากับที่ว่างโดยรอบของเรื อนบางหลัง
แทน ลักษณะทางเข้ า- ออก ทางเดียว เป็ นระบบโครงข่ายการสัญจรแบบระบบถุงแป้ง (Cul –desac) ทังนี
้ ้เกิดจากการวางตัวของกลุม่ บ้ านเรื อนที่ไม่เป็ นระเบียบ ซึง่ มีความสอดคล้ องกับลักษณะ
โครงข่ายการสัญจรทั่วไปที่มาจาก ความเชื่อและกิจกรรมทางศาสนาเป็ นเสมือนชีพจรชีวิตของ
มุส ลิ ม ด้ ว ยเหตุนี ม้ ัส ยิ ด จึ ง ถูก สร้ างขึน้ มาตรงกลางเมื อ งและเป็ นสถาบัน ปกครองหลัก พื น้ ที่
สาธารณะและพื ้นที่ส่วนตัวจะถูกแยกออกจากกันให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรมในแต่ละท้ องที่ ด้ วย
เหตุนี ก้ ารผัง เมื อ งจึง ครอบคลุม ถึ ง เส้ น ทางที่ แ คบและทางตัน ที่ แบ่ง แยกสถานที่ ส าธารณะกับ
สถานที่สว่ นตัวแยกออกจากกัน (Avdul Mutalib Bin Jelani ,2002) และจากการที่บ้านเรื อนส่วน
ใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ ชิดกัน ด้ วยลักษณะโครงข่ายการสัญจรดังกล่าว สามารถสะท้ อนความสัมพันธ์ อนั
ใกล้ ชิดกันของคนในพื ้นที่ได้ เป็ นอย่างดี
- ด้ านความหนาแน่นของมวลสิ่งปลูกสร้ างต่อพื ้นที่ว่าง มีความหนาแน่นของ
มวลอาคารที่หนาแน่นมาก มีพื ้นที่ว่างน้ อย กลุม่ บ้ านเรื อนรวมตัวกันอยู่หนาแน่นล้ อมรอบด้ วยนา
ข้ าว พื ้นที่ว่างในชุมชนส่วนใหญ่จะแทรกด้ วยต้ นไม้ ผลที่ปลูกไว้ โดยรอบเพื่อบ่งบอกอาณาเขตของ
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บริ เวณบ้ านเรื อน หรื อเป็ นพื น้ ที่ ว่างที่มีการเว้ นพืน้ ที่เปิ ดเป็ นลานโล่งระหว่างเรื อนเพื่อใช้ เป็ นที่
ประกอบกิจกรรมระหว่างสมาชิกในครอบครัวซึง่ เป็ นลักษณะครอบครัวขยาย ซึง่ ลักษณะที่ว่างและ
เรื อนดังกล่าวส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ กันอย่างใกล้ ชิด แม้ ชุมชนนี จ้ ะเป็ นชุมชนชนบท แต่ด้วย
ข้ อจํากัดทางด้ านกรรมสิทธิ์ที่ดินที่คนในชุมชนส่วนใหญ่มีที่ดินบ้ านเป็ นของตนเอง แต่เช่าที่ดินทํา
กิน ทําให้ ที่ดนิ บ้ านไม่สามารถขยายออกไปได้ การสร้ างอาคารบ้ านเรื อนใหม่เพิ่มจึงต้ องสร้ างแทรก
ในที่ดินที่มีอยู่อย่างจํากัด การเพิ่มขึ ้นของมวลอาคารเกิดจากการแบ่งสรรปั นส่วนที่ดินแปลงเดิม
ของพ่อแม่สืบทอดให้ แก่ลกู ๆโดยเฉพาะลูกชาย จึงก่อให้ เกิดรู ปแบบมวลอาคารที่หนาแน่นไม่เป็ น
ระเบียบ ซึง่ ส่งผลให้ เกิดรูปแบบทางเดินที่มีลกั ษณะวกวน บริเวณเกาะไร่นี ้
- ด้ านการใช้ ประโยชน์ ที่ดินและอาคาร บ้ านพักอาศัยมักรวมกลุ่มอยู่ใกล้ กับ
ศาสนาสถาน ส่วนการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมจะอยู่รอบนอก ทังนี
้ ้อาจมีเหตุผลจาก
การประกอบศาสนกิจใน ซึง่ มีความสอดคล้ องกับชุมชนมุสลิมทัว่ ไป กล่าวคือลักษณะการใช้ ที่ดิน
ประกอบด้ วยพื ้นที่อยู่อาศัย พื ้นที่บริ การชุมชน พื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์เพื่อประกออบพิธีกรรมทางศาสนา
พื น้ ที่ ก ารค้ า และพื น้ ที่ เ กษตรกรรม กลุ่ม บ้ า นเรื อ นรวมตัว กัน อยู่ห นาแน่ น ล้ อ มรอบด้ ว ยพื น้ ที่
เกษตรกรรม ซึง่ จากการที่ที่ดนิ เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ นายทุนให้ เช่า จึงมีสว่ นสําคัญที่ทําให้
ชุมชนมี พืน้ ที่ การใช้ ที่ดินเพื่ ออยู่อาศัยจํ ากัด เพราะการถื อครองที่ ดินคนในพื น้ ที่ ส่วนใหญ่ มีแค่
เฉพาะที่ดินบ้ านของตัวเอง แต่อย่างไรก็แล้ วแต่มสั ยิด ก็เข้ ามามีบทบาทในการจัดสรรที่ดินสําหรับ
คนที่ไม่มีที่ดนิ เป็ นของตนเอง โดยการแบ่งที่ดนิ ของมัสยิดให้ เช่าสําหรับใช้ ประกอบการค้ า และการ
อยู่อ าศัย ด้ ว ยลัก ษณะที่ เ ป็ นชุม ชนเกษตรกรรม จึง ก่ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบการใช้ อ าคารแบบเดี่ ย ว
มากกว่า แบบผสม แม้ แต่ร้านค้ ายังมีการสร้ างโรงขายของแยกออกจากตัวเรื อน เป็ นลักษณะเพิง
ขายของริ ม ถนน เป็ นการแยกพื น้ ที่ ส่ว นตัว ออกจากพื น้ ที่ ส าธารณะ จึ ง เป็ นเอกลัก ษณ์ ห นึ่ง ที่
สามารถสร้ างความมีชีวิตชีวาของชุมชน
2) บริเวณชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาด (ริมคลองประเวศน์ บุรีรมย์ )
- การตังถิ
้ ่นฐานแบบแนวยาว(Linear) ทอดยาวตามลําคลอง ซึง่ ไม่สอดคล้ อง
กับชุมชนอิสลามทั่วไป ทัง้ นีเ้ นื่ องจากชุมชนตังอยู
้ ่ในที่ราบลุ่มนํา้ เป็ นพืน้ ที่ที่มีคลองหลายสาย
เชื่อมต่อกัน และตามแนวคลองที่เกิดจากการทับถมของดินที่เกิดจากการขุดคลองและการทับถม
กันของตะกอนจึงเกิดพื ้นที่ที่เหมาะสมแก่การตังถิ
้ ่นฐานริ มคลอง ด้ วยลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว
จึงส่งผลให้ ชมุ ชนมีการปรับตัวเพื่อให้ ความเคร่ งครัดทางศาสนา ที่ประชาชนต้ องประกอบกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันที่มสั ยิดเป็ นประจําทุกวัน โดยเฉพาะการประกอบศาสนกิจของผู้ชายที่มสั ยิดทุก
วันศุกร์ การตังถิ
้ ่นฐานแบบแนวยาวตามริ มลําคลองจึงมักตังถิ
้ ่นฐานในระยะที่สามารถเดินเท้ าถึง
มัสยิดนั่นคือระยะประมาณ 500 เมตร เป็ นแนวยาวไปตามลําคลอง พบว่ามัสยิดมักตังอยู
้ ่ตรง
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กลางชุมชนอยูร่ ิมคลอง เป็ นลักษณะที่หมายตา(Landmark) ของผู้มาเยือน ที่สามารถมองเห็นและ
เข้ าถึงได้ ง่ายโดยทางนํา้ และทางบก บริ เวณมัสยิดประกอบด้ วยโรงเรี ยนสอนศาสนา บ้ านของ
อิหม่าม หรื อผู้มีบทบาทเป็ นผู้นําของชุมชน
- ด้ านสถาปั ตยกรรม บ้ านเรื อนซึง่ ตังอยู
้ ่ริมคลองประเวศน์บรุ ี รมย์นนั ้ มีลกั ษณะ
สถาปั ตยกรรมบ้ านเรื อนบางประการที่แตกต่างกันจากบ้ านเรื อนมุสลิมทั่วไปที่เน้ นความปกปิ ด
มิดชิด ทังนี
้ ้ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการปรับให้ เข้ ากับสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ตงของชุ
ั้
มชน มีการปรับตัวให้
เข้ ากับวิถีชีวิตริ มนํ ้า ส่งผลให้ ความเคร่ งครัดในเรื่ องแบ่งพื ้นที่ตามเพศลดความเข้ มข้ นลงไปด้ วย
เพราะพืน้ ที่ หน้ าบ้ านยังเป็ นส่วนหนึ่งของทางสัญจรเชื่อมบ้ านเรื อนที่อยู่ริมนํา้ ทําให้ ความเป็ น
ส่วนตัว และการปกปิ ดสตรี เพศทําได้ น้อยลง นอกจากนี ้ยังมีการปรับตัวของชุมชนจากความเชื่อ
และความเคร่งครัดต่อหลักการศาสนาที่เกี่ยวกับการแบ่งพื ้นที่สะอาด แห้ ง กับพื ้นที่เปี ยก ดังสังเกต
ได้ จากการมีครัวอยู่หน้ าบ้ านซึง่ แยกออกมาจากตัวเรื อนของชุมชนสุเหร่าหน้ าตลาดซึง่ ตังอยู
้ ่ริมนํ ้า
ซึง่ เป็ นการแยกพื ้นที่สว่ นที่เปี ยกไว้ ให้ อยูใ่ กล้ นํ ้า
- ด้ า นโครงข่ า ยการสัญ จร ใช้ ก ารสัญ จรทางเท้ า เป็ นหลัก เช่ น เดี ย วกัน แต่
โครงข่ายการสัญจรนัน้ มีความแตกต่างชุมชนมุสลิมทั่วไปที่ส่วนใหญ่เป็ นลักษณะระบบถุงแป้ง
(Cul –de-sac) เพราะจากการที่เป็ นชุมชนริ มนํ ้า จึงมีโครงข่ายการสัญจรตามแนวคลองเป็ นหลัก
ซึง่ จะมีทางเดินเท้ าขนาดเล็กที่เป็ นทังผิ
้ วคอนกรี ต และผิวดินธรรมดา เชื่อมต่อกันตลอดแนวคลอง
ซึง่ จะผ่านพื ้นที่หน้ าบ้ านของบ้ านเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ช่ ายคลอง แต่ถึงอย่างไรก็แล้ วแต่ ก็ยงั มีโครงข่ายการ
สัญ จรที่ มี ก ารประยุก ต์ ป รั บ ตัว สํ า หรั บ บ้ า นเรื อ นที่ ป ลูก ลึก เข้ า ไปนอกริ ม ตลิ่ ง คลอง โดยจะมี
ทางเข้ าออก ที่สร้ างเป็ นประตูรัว้ ของบ้ านที่ตงอยู
ั ้ น่ อกสุด ให้ สามารถเดินเท้ าเข้ าไปในชุมชน ซึง่ เป็ น
ลักษณะทางดินธรรมดาที่ เกิดจากที่ว่างของบริ เวณบ้ านที่ อยู่นอกตลิ่งเชื่ อมต่อกันอย่างไม่เป็ น
ระเบียบเกิดเป็ นโครงข่ายการสัญจรระบบถุงแป้งขนาดเล็กภายในชุมชนริมนํ ้าเป็ นหย่อมๆ
- ด้ านความหนาแน่นของมวลสิ่งปลูกสร้ างต่อพื ้นที่ว่าง มีความหนาแน่นของ
มวลอาคารที่หนาแน่นมาก มีพื ้นที่ว่างน้ อย กลุ่มอาคารบ้ านเรื อนวางตัวเรี ยงรายอยู่ริมตลิ่งคลอง
ประเวศน์บรุ ี รมย์ ซึง่ ขยายออกมานอกตลิ่งลักษณะเกาะกลุม่ กระจุกตัวอยู่ใกล้ ๆกับมัสยิดและเกาะ
กลุ่มกระจุกตัวใกล้ กบั บ้ านเรื อนเก่าลักษณะเป็ นกลุม่ เครื อญาติ เนื่องจากพื ้นที่มีลกั ษณะแคบยาว
ขนานไปกับลําคลองทําให้ เกิดมวลอาคารหนาแน่นริ มคลอง ซึง่ ชุมชนดังกล่าวก็มีข้อจํากัดทางด้ าน
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ เช่นเดียวกันกับชุมชรเกาะไร่ จึงทําให้ การขยายพื ้นที่ได้ น้อย ซึง่ พื ้นที่ถดั ออกไปเป็ นที่
ลุม่ เหมาะกับการทํานาจึงไม่สามารถขยายไปได้
้ ่ริม
- ด้ านการใช้ ประโยชน์ ที่ดินและอาคาร ด้ วยชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาดตังอยู
คลอง จึงแบ่งพื ้นที่อยู่อาศัย และพื ้นที่เกษตรกรรม ออกจากกันด้ วยลักษณะภูมิประเทศ โดยส่วน
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ของพื ้นที่เกษตรนันเป็
้ นที่ล่มุ นํ ้าท่วมถึง และการระบายนํ ้าเลว แม้ ชุดดินระหว่างพื ้นที่อยู่อาศัยกับ
พื ้นที่เกษตรจะเป็ นชุดดินเดียวกัน คือ ดินเหนียวตะกอนแม่นํ ้า แต่บริ เวณพื ้นที่อยู่อาศัยริ มคลองมี
ความสูงมากกว่า และจากการที่ที่ดนิ เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็ นที่ดินนายทุนให้ เช่า จึงมีสว่ นสําคัญ
ที่ทําให้ ชมุ ชนมีพื ้นที่การใช้ ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยจํากัด เพราะการถือครองที่ดินคนในพื ้นที่ส่วนใหญ่มี
แค่เฉพาะที่ ดินบ้ านของตัวเอง แต่อย่างไรก็แล้ วแต่มัสยิด ก็เข้ ามามีบทบาทในการจัดสรรที่ดิน
สําหรับคนที่ไม่มีที่ดนิ เป็ นของตนเอง ด้ วยลักษณะที่เป็ นชุมชนเกษตรกรรม จึงก่อให้ เกิดรูปแบบการ
ใช้ อาคารแบบเดี่ยวมากกว่า แบบผสม ซึง่ ในส่วนของด้ านการใช้ ที่ดินและอาคารนี ้ชุมชนดังกล่าวมี
ความสอดคล้ องกับชุมชนอิสลามทัว่ ไป
ในระดับชุมชน มีการปรับตัวในการใช้ พื ้นที่ที่ชดั เจน ได้ แก่ การปรับตัวของชุมชน
สุเหร่ าหน้ าตลาด ซึ่งตัง้ อยู่ริมคลองประเวศน์ บุรีรมย์ ด้ วยข้ อจํ ากัดทางพืน้ ที่ อีกทัง้ ลักษณะภูมิ
ประเทศที่เป็ นส่วนสําคัญในกําหนดพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ให้ เข้ ากับธรรมชาติ โดยการใช้ พื ้นที่หน้ า
บ้ านที่ติดกับลําคลองบางส่วนในการทํากิจกรรมในครัว ซึง่ เป็ นการลดความเคร่งครัดในการปกปิ ด
สตรี เพศที่จะต้ องอยู่ในที่ที่มิดชิดเท่านัน้ พฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ดงั กล่าวจึงสะท้ อนให้ เห็นว่า ภูมิ
้ ่นฐานและการใช้ ทีดินของชุมชนสุเหร่ าหน้ าตลาด ซึ่ง
ประเทศมีอิทธิพลสําคัญต่อรู ปแบบการตังถิ
ชุมชนเกาะไร่ ไม่พบลักษณะพฤติกรรมดังกล่าว รู ปแบบการตังถิ
้ ่ นฐานและการใช้ ที่ดินมีความ
เคร่ งครัดตามหลักการและวัฒนธรรมอิสลาม จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าภูมิประเทศไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนเกาะไร่ แต่วฒ
ั นธรรมอิสลามเป็ นปั จจัยหลักต่อรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการ
ใช้ ที่ดนิ ของชุมชนเกาะไร่ จึงเป็ นเหตุสนับสนุนการคงรูปแบบเดิมของชุมชนภายในอนาคต
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดิน
จึงอาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อการตังถิ
ของชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่ คือ ลักษณะภูมิประเทศ และวัฒนธรรมอิสลาม โดยจะมีการปรับตัว
ของแต่ละชุมชนให้ สามารถสอดคล้ องกับลักษณะภูมิประเทศ และมีความสะดวกต่อการประกอบ
กิจวัตรประจําวันที่ผกู พันกับคําสอนของศาสนาอิสลามอย่างแยกไม่ออก

1335
รู ปแบบ

ชุมชน
ช /ที่ตงั ้

ลักษณ
ณะภูมิ
ประเทศ
มัสยิดยั
ด มอี ้
เนินที่ราบบ
Cluster
C
ยะตุ้ลอิ
ล สลาม ลักษณะะเป็ น
Settlement
S
เกาะไร่ /
โคกดอนน
หมูท่ ี่ 5 เกาะไร่

ขนาด
ครั วเรื อน
300

มัสยิดอั
ด ลฮาดี/ เนินที่ราบบ
Cluster
C
หมูท่ ี่ 5 เกาะไร่ ลักษณะะเป็ น
Settlement
S

30

โคกดอนน

ลักษณะะ

รู ปแบบบ

-มัสยิดอยูก่ ลางงชุมชน บ้ านเรื อน
กระจายล้ อมรออบมัสยิด
-เส้ นทางคมนาคมเป็ นระบบถุงแป้ง ( culdesac)
แ งพื ้นที่ใช้ สอยของหญิงชาย
-บ้ านเรื อนถูกแบ่
ชัดเจน มีความเป็ นส่วนตัวสูง
นิ เช่าที่เพื่ออยูอ่ าศัยั และทํากิน
-มัสยิดแบ่งที่ดนให้
-กรรมสิทธิ์ที่ดนบ้
นิ านเป็ นของตนเอง
ส่วนกรรมสิทธิ์ทีท่ีดินทํากินเช่า
-มัสยิดไม่อยูก่ ลางชุ
ล มชน บ้ านเรื อน
กระจายทัว่ พื ้นทีที่ทงตํ
ั ้ าบล เนื่องจากเเป็ นนิกายที่เพิ่งเข้ ามาาใน
พื ้นที่
-เส้ นทางคมนาคมเชื่อมโยงทังพื
้ ้นที่
-บ้ านเรื อนถูกแบ่
แ งพื ้นที่ใช้ สอยของหญิงชาย
ชัดเจน มีความเป็ นส่วนตัวสูง
-มัสยิดมีที่ดินน้ อยจึงไม่สามารถแบ่งให้
ง เช่าได้
-กรรมสิทธิ์ที่ดนบ้
นิ านเป็ นของตนเอง
ส่วนกรรมสิทธิ์ทีท่ีดินทํากินเช่า
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1336
ชุชมชนย่ อย

ชุมชน
ช /ที่ตงั ้

มัสยิดอั
ด ลวะ
Linear
L
ต้ อนียะห์
ย /
Settlement
S
ริ มคลลอง
ประเเวศน์ฯ

มัสยิดดารุ
ด ้ล
Linear
L
อาบีดดีีน
Settlement
S
/ริ มคลอง

ประเเวศน์ฯ

ลักษณ
ณะภูมิ
ประเทศ
ที่ราบริ มมคลองที่
เกิดจากกการทับ
ถมดินจาากการ
ขุดคลองง และ
ตะกอนนนํ ้าพา

ขนาด
ครั วเรื อน
48

ที่ราบริ มมคลองที่
เกิดจากกการทับ
ถมดินจาากการ
ขุดคลองง และ
ตะกอนนนํ ้าพา

42

ลักษณะะ

รู ปแบบบ

-มัสยิดอยูก่ งึ่ กลลางชุมชน บ้ านเรื อนเเรีี ยงตัวริ มคลองประเววศน์ฯ
-เส้ นทางคมนาคมเป็ นแนวยาวขนานนคลอง และ
มีการประยุกต์เส้
เ นทางเดินเท้ าเป็ นลักษณะculdesac
-บ้ านเรื อนถูกแบ่
แ งพื ้นที่ใช้ พื ้นที่ประกกอบพิธีกรรม
ศาสนาแต่ความมเข้ มข้ นในการแบ่งพื ้นที
้ ่ของแต่ละเพศ
ลดลงมีความเป็ป็ นส่วนตัวน้ อยกว่า เนืนื่องจากส่วนหน้ าบ้ านเป็
น น
ส่วนหนึง่ ของทาางสัญจร
-มัสยิดมีที่ดินแบ่
แ งให้ เช่าอยูอ่ าศัยแลละทํากิน
-กรรมสิทธิ์ที่ดนบ้
นิ านเป็ นของตนเอง ส่วนกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากิน
เช่า
-มัสยิดอยูก่ งึ่ กลลางชุมชน บ้ านเรื อน
เรี ยงตัวริ มคลองประเวศน์ฯแนวตะวันั ตกและตะวันออกขของ
มัสยิด
-เส้ นทางคมนาคมเป็ นแนวยาวขนานนคลอง
-บ้ านเรื อนถูกแบ่
แ งพื ้นที่ใช้ พื ้นที่ประกกอบพิธีกรรมศาสนาแแต่มี
ความเข้ มข้ นในนการแบ่งพื ้นที่ของชายหญิงลดลงมีความเเป็ น
ส่วนตัวน้ อยกว่า เนื่องจากส่วนหน้ าบ้บานเป็ นส่วนหนึง่ ของงทาง
ด ที่ดินน้ อยไม่สามารรถแบ่งให้ เช่าได้ -กรรมมสิทธิ์
สัญจร -มัสยิดมี
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ตารางที
ต
่ 6.1 แสดงงรูปแบบการตังถิ
้ ่นฐฐานและการใช้ ที่ดิดนิ ของชุมชนมุสลิมตํ
ม าบลเกาะไร่
ที่มา:ผู้วิจยั , 25544
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้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ ของชุมชนมุสลิมตําบลเกกาะไร่
ตารางทีที่ 6.2 สรุปรูปแบบกการตังถิ
ที่มา:ผู้วิวิจยั , 2554
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แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคาดว่ามีสาเหตุจากการผสมผสานระหว่าง
กลุ่มต่างวัฒนธรรมหรื อต่างศาสนา พบว่า การผสมผสานระหว่างกลุ่มต่างวัฒนธรรมหรื อต่าง
ศาสนานัน้ ไม่เป็ นสาเหตุที่ทําให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงในอนาคต สืบเนื่องจากการแต่งงานกับ
ต่างศาสนิกนันมี
้ เพิ่มมากขึ ้นจริ งในปั จจุบนั แต่การแต่งงานดังกล่าวต้ องผ่านการยอมรับเข้ านับถือ
ศาสนาอิสลาม และการขัดเกลาตามหลักคําสอนศาสนาอิสลามให้ กบั ต่างศาสนิกเสียก่อน ทําให้
เกิดความกลมกลืนและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนในชุมชน แนวโน้ มความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตมีน้อย หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็ นไปอย่างช้ าๆ ค่อยเป็ นค่อยไป เพราะวิถีชีวิตของชาว
มุสลิมตําบลเกาะไร่ นี ้ในภาพรวม ชาวมุสลิมยึดหลักการดําเนินชีวิตที่เป็ นไปตามระเบียบแบบแผน
ตามหลักคําสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็ นลักษณะเด่นของชุมชนมุสลิมที่มีความเข้ มแข็งและ
พึง่ พากันเองเป็ นระบบเครื อญาติ โดยมีศาสนาอิสลามเป็ นศูนย์รวมของชุมชน กิจวัตรประจําวันยัง
มีความผูกพันกับศาสนสถานอย่างเหนียวแน่น จึงทําให้ อาจสันนิษฐานได้ ว่า สิ่งใหม่ๆที่นําความ
เปลี่ยนแปลงเข้ ามาสู่ชุมชนจะได้ รับการขัดเกลา ผสมผสานให้ มีความสอดคล้ องกับวัฒนธรรม
อิสลาม
แม้ ว่ า ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพทางสัง คมที่ เ กิ ด ขึ น้ ในปั จ จุ บัน ที่ มี
แนวโน้ มที่ทําให้ วิถีชีวิตของคนในพื ้นที่เปลี่ยนไปบ้ างจากการที่เป็ นสังคมเกษตรกรรมเพียงอย่าง
เดียวไปสู่สงั คมเกษตรกึ่งเมืองที่ชาวบ้ านมีการประกอบอาชี พผูกติดกับระบบเงิ นเดือนมากขึน้
โดยเฉพาะคนรุ่ นหนุ่มสาวที่ หันไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ แต่อาชี พหลักของคนใน
ชุมชนยังคงเป็ นอาชีพทํานา และวิถีชีวิตที่อิงอยู่กบั หลักการศาสนาซึง่ มีความเคร่ งครัด ตลอดจน
การยังคงรั กษาขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ตามวัฒนธรรมอิสลามไว้ อย่างเสมอต้ นเสมอปลาย
เพราะบทบัญญัติศาสนาไม่อาจละเว้ นหรื อผ่อนปรนได้ จึงทําให้ ความผูกพันคนในชุมชนยังคงผูก
ติดกับมัสยิดไว้ อย่างแน่นแฟ้น การเพิ่มขึน้ ของจํ านวนประชากรในอนาคตอาจส่งผลต่อความ
้ ่นฐาน อาจมีการเพิ่มขนาดมัสยิดเพื่อรองรับ
หนาแน่นของชุมชน แต่จะไม่ส่งผลต่อรูปแบบการตังถิ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีคนเข้ าร่วมมากขึ ้น ลักษณะดังกล่าวจึงทําให้ เกิดการปรับตัวที
ละเล็กทีละน้ อยอย่างมีรากฐานมากกว่าการก้ าวกระโดดอย่างรวดเร็ ว เป็ นเหตุผลสนับสนุนส่งผล
ให้ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนแห่งนี ้ยังคงรูปแบบเดิมของชุมชนได้ ในอนาคต
6.2 ข้ อเสนอแนะ
ด้ านอัตลักษณ์ชมุ ชน
จากการศึกษาที่ผ่านมา ทําให้ ผ้ วู ิจยั เล็งเห็นถึงความมีอตั ลักษณ์ของชุมชนมุสลิม
ดังกล่าวนี ้ ด้ วยผู้วิจยั ซึง่ นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันกับคนในพื ้นที่ แต่ไม่ได้ อาศัยอยู่ในพื ้นที่

139

ศึกษานี ้ ด้ วยบางกิจกรรมและประเพณีมีรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างกัน ที่แสดงออกจากรู ปลักษณ์
ทางกายภาพด้ วยลักษณะที่เป็ นชุมชนมุสลิมริ มนํ ้า ที่มีพื ้นที่ใช้ สอยจํากัด และกิจกรรมที่จะต้ อง
สอดรับกับลักษณะกายภาพที่มีดงั กล่าว จากการที่รูปแบบครัวที่ยกออกมาอยู่หน้ าบ้ านริ มตลิ่ง
คลอง เป็ นลักษณะการแยกพื ้นที่ใช้ สอยเพื่อความสะอาด และให้ มีความสะดวกต่อการดําเนินชีวิต
และพบว่า ท่ า เที ย บเรื อ หรื อ ท่า นํ า้ ยัง ใช้ ใ นการอาบนํ า้ และการอาบนํ า้ ละหมาด ซึ่ง เป็ นการ
ประยุกต์รูปแบบการอยู่อาศัยให้ เข้ ากับลักษณะภูมิประเทศ อีกทังกิ
้ จกรรมวันสําคัญทางศาสนาที่
ส่วนใหญ่จดั กิจกรรมที่มสั ยิดเกือบทังวั
้ น เพราะต้ องอาศัยพื ้นที่ลานมัสยิด หรื อพื ้นที่อาคารมัสยิด
ในการทํากิจกรรม เนื่องจากพื ้นที่ใช้ สอยของบริ เวณบ้ านซึง่ ตังอยู
้ ่ริมนํ ้าเป็ นที่แคบไม่เหมาะสมต่อ
การทํากิจกรรม เช่น กิจกรรมวันอิดลิ ฟิ ตรี และวันอิดิ ้ลอัดฮา ซึง่ ในชุมชนมุสลิมทัว่ ไปมักทํากิจกรรม
ทางศาสนาที่มสั ยิดเฉพาะช่วงเช้ า หลังจากนันจึ
้ งเป็ นกิจกรรมรื่ นเริงของแต่ละครอบครัว หรื อแต่ละ
ตระกูล ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้ พื ้นที่ๆบ้ านตัวเอง หรื อบ้ านญาติเป็ นหลัก แต่ในพื ้นที่ศกึ ษา กิจกรรมทังหมด
้
ส่วนใหญ่อยู่ที่มสั ยิดเกือบทังวั
้ น การพบปะญาติสนิทมักทํากันที่มสั ยิด จึงสะท้ อนความเป็ นกลุ่ม
ก้ อนที่มีความเหนียวแน่น และมีความสนิทชิดเชื ้อกันทังหมู
้ ่บ้าน และตําบล ด้ วยอัตลักษณ์วิถีชีวิต
ที่มีความเป็ นตัวของตัวเอง เป็ นลักษณะการปรับตัวที่สอดคล้ องกับธรรมชาติและไม่ขดั กับหลักการ
ศาสนาอิสลามที่จะต้ องปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด จึงจําเป็ นที่จะต้ องอนุรักษ์ รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานที่มี
มากว่าร้ อยปี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านี ้ไว้ ให้ อยูค่ กู่ บั คลองสายประวัตศิ าสตร์ แห่งนี ้
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แบบสัมภาษณ์ บุคคลสําคัญในพืน้ ที่
เรื่ อง รูปแบบการตังถิ
้ ่นฐานและการใช้ ที่ดนิ ชุมชนมุสลิมตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
เวลา…………………………………………….. วันที่………………………………………
ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์……………………………………………………………………………..
1. คําถามทัว่ ไปเกี่ยวกับพื ้นที่ศกึ ษา
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของพื ้นที่
1.2 องค์ประกอบทางกายภาพในชุมชน และผังหมูบ่ ้ าน
1.3 จํานวนประชากรและครัวเรื อน
1.4 อาชีพและรายได้ หลักของคนในชุมชน
2. คําถามเกี่ยวกับการใช้ ที่ดนิ
2.1 การใช้ ที่ดนิ ในอดีต
2.2 การใช้ ที่ดนิ ในปั จจุบนั
2.3 การถือครองที่ดนิ
2.4 การจัดการที่ดนิ
3. คําถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลาม
3.1 กิจกรรม ประเพณีประจําปี
3.2 ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
3.3 การปฏิสมั พันธ์ของกลุม่ วัฒนธรรมเดียวกัน และต่างวัฒนธรรม
4. ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชน
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Urban songglines ของผู้ให้
ใ สมั ภาษณ์
ณ์ ชื่อ ด.ญ.อนันัญญา ให้ บญล้
ญ
ุ อม อายุ 133 ปี อาชีพนักั เรี ยน

Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นางคัทลียา แสงสะอาด อายุ 47 ปี ออาชีพค้ าขาย
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Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายสมศักดิ์ พูลสมบัติ อายุ
อ 62 ปี

Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ชื่อ นายสามารถ
น
บินสาแล

อาชีพทํานา

อายุ 48 ปี อาชีพเลียงบ่
้ย อกุ้ง
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Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายอาลี อัฌญาสั
ฌ ย อายุยุ 34 ปี

อาชีพพนักงาานบริษัท

Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ น.ส.วนิดา ใหห้ บญ
ุ ล้ อม อายุ 14 ปี

อาชีพนักเรี ยน
ย
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Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายสามารถถ วัง

อายุยุ 56 ปี

อาชีพรับจ้ าง

Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายเอกนุชา สิเด็น อายุยุ 39 ปี อาชีพพค้ าขาย
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Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายอดุล ฮับซั
บน

อายุยุ 43 ปี

อาชีพทํานา

Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายสมชาย อับดิล อายุยุ 52 ปี อาชีพพทํานา
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Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายดวง ซิวฮะหลี
ฮ
อายุยุ 38 ปี

Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายมาโนช บุบตรนํ ้าเพชร

อาชีพทํานา

อายุ 38 ปี

อาชีชีพทํานา

150

Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายสุริยา รูปโลก
ป

อายุยุ 39 ปี

Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นางรัชนี บุศย์นํ ้าเพชร อาายุ 48 ปี

อาชีพราชกาาร

อาชีพราชกาาร

151

Urban songglines ผู้ให้ สมั ภาษณ์ ชื่อ นายสมหวัง ยิ ้มวิลยั อายุยุ 60 ปี อาชีชีพทํานา
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
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