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มรดกภมปัญญ ท งวฒนธรรม 

ร งะก ร สดง ล ห์นบ 
หนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รืไอง การสดงอุละหຏนบี 
จัดพิมพຏดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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สถ บน ยธย ศกษ ะมห วทย ลยร ชภฏพร นครศร ยธย  

๕๒ ถนนปรีดี พนมยงคຏ อ่าภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ทรศัพทຏ / ทรสาร ์ู๏๑๎๐ูํ๐์๓ 



 

๎ 

ค น  
  สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปຓนหนวยงาน฿นสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่าหนຌาทีไ฿นการด่านินงานดຌานการศึกษา คຌนควຌา วิจัย
ละสืบคຌนขຌอมูลกีไยวกับประวัติศาสตรຏ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตละภูมิปัญญาทຌองถิไน อีกทัๅงยัง
ท่าหนຌาทีไปຓนหนวยอนุรักษຏสิไงวดลຌอมธรรมชาติละศิลปกรรมทຌองถิไน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เดຌลใงหในความส่าคัญของการอนุรักษຏ สงสริม ผยพร ภูมิปัญญาทຌองถิไน จึงเดຌด่านินการ
จัดกใบรวบรวมขຌอมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทีไมีความดดดน ควรคาตอการอนุรักษຏ
ผยพรคือ การสดงอุละหຏนบี หรือการตีกลองร่ามะนาขับกลอมทานศาสดา มูฮ่าหมัด ละ
น่ามาจัดพิมพຏปຓนอกสารผยพรพืไอ฿หຌยาวชนละผูຌสน฿จเดຌศึกษา ฿หຌกิดความภาคภูมิ฿จ ฿น
ภูมิปัญญาทຌองถิไนของตนอง  

฿นอกาสนีๅ ขอขอบคุณอาจารยຏจักรพงษຏ  กลิไนกຌว ทีไเดຌกรุณา฿หຌขຌอมูลอันส่าคัญรวมถึง
ค่านะน่าตางโ ทานอิหมามฮัจยีบุญญา ศรีสมาน ละฮัจยีมูฮ่าหมัดกอวี ศรีสมาน ปราชญຏ
ทຌองถิไนชุมชนภูขาทองทีไเดຌกรุณา฿หຌความรูຌรืไองอุละหຏนบีอันมีคายิไง คุณอัมรินทรຏ ละคุณ
วรัญญา ซในสถียร หงศูนยຏการรียนรูຌศรษฐกิจพอพียงบຌานของพอ ทีไเดຌอ่านวยความสะดวก฿น
ดຌานการประสานงาน รวมถึงขอบคุณชาวชุมชนภูขาทอง ละทานอืไนทีไมิเดຌอยนามเวຌ฿นทีไนีๅ 

หนังสือภูมิปัญญาทຌองถิไนลมนีๅ จะปຓนครืไองมือ฿นการผลักดัน฿หຌกิดการหในคุณคาของ
วัฒนธรรมพืๅนบຌานการสดงอุละหຏนบีอันปຓนมรดกทางวัฒนธรรมละภูมิปัญญาทຌองถิไน  
พืไอการอนุรักษຏ สงสริมละสืบสานเวຌ฿หຌอยูคูกับชุมชนตลอดเป 

 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
  



 

๏ 

ส รบญ 

ความปຓนมาของการสดงอุละหຏนบี฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ 

ครืไองดนตรีทีไ฿ชຌ฿นการประกอบการสดงอุละหຏนบี ๕ 

บทขับรຌองละท่านอง฿ชຌ฿นการประกอบการสดงอุละหຏนบี ๎๎ 

การสืบทอด ละการสงสริม รักษามรดกวัฒนธรรมการสดงอุละหຏนบี ๏์ 

  



 

๐ 

  



 

๑ 

มรดกภมปัญญ ท งวฒนธรรม 

ร งะก ร สดง ล ห์นบ 

ึก รตกล งร ม น ับกลอ มทอ นศ สด ม  หมดื 

 

การสดงอุละห์นบี หรือการตีกลองร ามะนาขับกลอมศาสดามูฮ าหมัด ทีไมัสยิดอาลียิดดารอยน์
ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 

คว ม ป็นม ั งก ร สดง ล ห์นบะในจงหวดพร นครศร ยธย  

ตามประวัติกลาววา ทานมูฮ่าหมัดอาลี ซุกรีไยຏ อิบนีไอุสมาน หรือทีไชาวมุสลิม฿นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยานิยมรียกดยรวมวา ตຍะกีซะหຏ๑ ซึไงมีชีวิตอยู฿นชวงตัๅงตปลายรัชกาล
สมดใจพระนัไงกลຌาจຌาอยูหัว จนถึงรัชกาลพระบาทสมดใจพระปกกลຌาจຌาอยูหัว  ิพฺศฺ๎๏๕ํู
๎๐๓๑ี ปຓนผูຌฟຕนฟูอุละหຏนบี หรือตามภาษามลายูทีไปลวา การขับกลอมทานศาสดามูฮ่าหมัด 

                                                             

ํ
 ตຍะกี หรือซะหຏ ปຓนการรียกพศชาย ฿นฐานะปูຆ ตา หรือ อาจารยຏทีไมีผูຌคน฿หຌความคารพนับถือ 



 

๒ 

ดยทานมูฮ่าหมัดอาลี ซุกรีไยຏ ปຓนผูຌวางรากฐานนิกายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ ซึไงปຓนสายนิกายยอยของ
นิกายชีอะฮຏ ฿หຌกับชาวมุสลิมชืๅอสายมลายูทีไรียกวา ขกตานี ซึไงอพยพยຌายถิไนฐานมาจากถบ
มลายูละหัวมืองปัตตานี฿นชวงตຌนกรุงรัตนกสินทรຏ ขຌามาอาศัยอยูปຓนจ่านวนมาก฿นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รวมถึงถบลุมนๅ่าจຌาพระยา พืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติตามนวทางค่าสอนของ
ศาสนาอิสลาม ละอยูรวมกันเดຌอยางปกติสุขทามกลางความตกตางทางวัฒนธรรม  

ความปຓนอยู วิถีชีวิตของสังคมชาวเทย฿นภาคกลาง ซึไงสวน฿หญนับถือพุทธศาสนา  
ตอมา ทานมูฮ่าหมัดอาลี ซุกรีไยຏ เดຌปรารภถึงการประสูติของทานศาสดามูฮ่าหมัด  

ซึไงถือวาปຓนการประสูติของศาสดาอกของลกวา “มຌตสัตวຏยังรับรูຌถึงการมาประสูติพระศาสดา 
ราปຓนมนุษยຏจะตຌองฉลิมฉลองพืไอตຌอนรับการมาประสูติของพระศาสดา จึงเดຌก่าหนดงานฮຌล 
หมายถึงงานส่าคัญ ทีไชาวมุสลิมสายซูฟยຏกอดิรียะฮຏตຌองขຌารวม ิวายิบี ซึไงมีทัๅงหมดทัๅงหมด  
๏ งาน เดຌก  

ํฺงานมูหลด๑ ปากดือน  
๎ฺงานฮຌลชใคอับดุล กอดร อัลญัย ลานียຏ  
๏ฺงานฮຌลมีๆยะราจ 

ส่าหรับ งานมูหลดปากดือน ปຓนการจัดงานฉลองกอนการประสูติของพระศาสดา  
มูฮ่าหมัด ซึไงจัด฿นวันขึๅน ํ คไ่าดือนรอบีอุຌลอาวัลตามปฏิทินอิสลาม กอนวันประสูติจริงซึไงตรง
กับวันขึๅน ํ๎ คไ่า ดือนรอบีอุຌลอาวຌาล ดังนัๅน฿นนิกายสายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ จึงถือปຓนงานทีไมี
ความส่าคัญมากปຓนพิศษ฿นบรรดางานทัๅง ๏ งานทีไมีการก่าหนดเวຌดยทานมูฮ่าหมัดอาลี ซุกรีไยຏ 
ดยการสดงอุละหຏนบีจะ฿ชຌส่าหรับสดง฿นงานมู หลดปากดือน ตอยางเรกใตาม  
อุละหຏนบีกใมิ฿ชสิไงทีไกิดขึๅน฿หม ตปຓนวัฒนธรรมทางศาสนาทีไมีมาตดิม฿นสังคมของชาวมุสลิม
จากมลายู ดยทีไทานมูฮ่าหมัดอาลี ซุกรีไยຏ เดຌน่ามาปรับ฿ชຌพืไอ฿หຌปຓนการปฏิบัติภักดี หรือทีไ
รียกวา อิบาดะฮຏ ฿หຌกับอิสลามิกชนมุสลิมสายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ พืไอประกอบการฉลิมฉลอง 

฿นงานมูหลดปากดือน 

                                                             

ํ
 หากปຓนงาน฿หญทีไจัดอยางปຓนทางการจะรียกวา งานมาลดิ ซึไงจะจัดตรงกับวันประสตูิของศาสดา 



 

๓ 

การขับกลอมทานศาสดามูฮ่าหมัด หรืออุละหຏนบี จะถูก฿ชຌน่ามาท่าการสดง฿นคืนรกของ
งานมูหลดปากดือน฿นบทขับกลอมปຓนการผสมผสานทัๅงภาษาทຌองถิไน ภาษามลายู  ละภาษา 

 

อาหรับ ทีไกลาวถึงประวัติของทาน
ศาสดามูฮ่าหมัด ตัๅงตอัลลาะหຏสรຌาง 
นูຍรมูฮ่าหมัด การก่านิด ละชวง
ปฐมวัยของศาสดามูฮ่าหมัด จากการ
สัมภาษณຏภูมิปัญญา฿นทຌองถิไนทราบ
วา ตดิมนัๅน การขับกลอมจะปຓน
การรຌองปากปลาดยทีไเมมีครืไอง
ดนตรีประกอบ ละ ยัง เม มีการ
ก่าหนดทวงท่านองทีไชัดจน นืไอง
ดຌ ว ย ก า ร  ส ด ง อุ  ล ะ หຏ น บี   
ห รื อ ก า ร ขั บ ก ล อ ม ท า น ศ า สดา 

มูฮ่าหมัดนัๅน ถือวาปຓนการสรรสริญ
พระศาสดา ดังนัๅน จึงสามารถน่าเป
สดง฿นงานศาสนกิจเดຌทุกประภท 
เมมีการยกระหวางงานมงคล หรือ
งานอวมงคล ยกตัวอยางชน พิธีขึๅน
ปลดใกทารก งานมูหลดปากดือน  
พิ ธีต งงาน กนผมเฟดใกทารก  

ภาพถายกาของทานมูฮ าหมัดอาลี ซุกรีไย์  
อิบนีไอุสมาน ละภรรยา 

ทีไมา : มัสยิดอาลียิดดารอยน์. ิ๎๑๒๏ี. 

พิธีบ่าพใญกุศลกผูຌลวงลับ฿นวันครบรอบ๐์ วัน ปຓนตຌนซึไงมีความตกตางจากพลงทีไ฿ชຌ  
฿นวัฒนธรรมชาวพุทธทีไมีการยกประภทการ฿ชຌงานระหวางงานมงคล ละงานอวมงคล 

฿นชวงวลาตอมาราวรัชกาลพระบาทสมดใจพระมงกุฏกลຌาจຌาอยูหัว ทานมูฮ่าหมัดอาลี 
ซุกรีไยຏ เดຌมอบหมาย฿หຌลูกศิษยຏของทานคือ กีหมิง หรือนายอามีน  ตลอยกต๑ ปราชญຏ 
                                                             

ํ
 นามตใมตามศาสนาอิสลามคือ ตวนฆูรู หมิง บินอัลอาซ อับดุลลาะหຏ อัสยามี ปลวา ทานครูหมิง  
บุตรหงอัลฮาจ ิฮัจญีี อับดลุลาะหຏ ชาวสยาม 



 

๔ 

 

 

สุสานของทานมูฮ าหมัดอาลี ซุกรีไย์ อิบนีไอุสมาน ละภรรยา ิตຍะกีซຍะห์ี 
ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ ิ๎๑๒๏ี.  

ชาวบຌานหงทุงลุมพลี ต่าบลลุมพลี อ่าภอกรุงกาํ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปຓนผูຌสืบทอดละ
ควบคุมการสดงอุละหຏนบี฿นงานศาสนกิจตาง โ ละนืไองจากทานกีหมิง ปຓนบุคคลผูຌทรง  

ภูมิปัญญาทีไมีความสามารถ฿นการตงท่านองพลงพืๅนบຌาน ละตีกลองร่ามะนา๎ จึงเดຌท่าการ
ตงท่านองพลงประกอบค่ารຌองทีไปຓนบทขับกลอม฿นลักษณะการขอประสาทพรดศาสดา 

                                                             

ํ
 ปลีไยนปຓนอ่าภอพระนครศรีอยุธยา฿น พฺศฺ๎๑์์ 

๎
 สันนิษฐานวา ปຓนกลองร่ามะนาล่าตัด ทีไชาวมุสลิม฿ชຌประกอบการสดงซัมปง ลิลฮูล ูฯลฯ ทีไสืบทอด 

ขนบวัฒนธรรมมาจากทางมลาย ู



 

๕ 

มูฮ่าหมัดอยางทิดทูนทีไรียกวา ซอลาวาตูนบี ละ฿ชຌกลองร่ามะนาปຓนครืไองดนตรี฿หຌจังหวะ
ประกอบการสดง กลาวกันวาทวงท่านองอุละหຏนบีทีไทานกีหมิงประพันธຏขึๅนนัๅน มีความเพราะ 
ดดดน ละมีลักษณะทวงท่านองของพลงเทยดิมพืๅนบຌานภาคกลางผสมผสานอยู สดงความ
ปຓนสังคมพหุวัฒนธรรมเดຌอยางชัดจน ดຌวยหตุทีไมีท่านองคุຌนหู฿นกลุมชาวเทยภาคกลางจึงท่า฿หຌ
การสดงอุละหຏนบี พรหลายเปยังขตปริมณฑลภาคกลาง เปจนถึง฿นถบภาคตะวันออก  
เปพรຌอมกับการผยพรศาสนาอิสลามนิกายชีอะหຏ สายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ 

กอนมรณกรรม ทานมูฮ่าหมัดอาลี ซุกรีไยຏ เดຌมีค่าสัไงสีย ิวูซียัตี กีไยวกับ อุละหຏนบี฿น
ลักษณะพินัยกรรมทางศาสนาตอศิษยานุศิษยຏของทาน ฿หຌสืบทอดการสดงอุละหຏนบีสายซูฟยຏ
กอดิรียะฮຏ ละ฿หຌถือวาปຓนสิไงส่าคัญ฿นการสืไอถึงพระปຓนจຌาซึไงปຓนครูทัๅง฿นลกนีๅ ิดุนยาี ละ
ลกหนຌา ิอาคิราะหຏี ซึไงตอมาหลังจากมรณกรรมของทานมูฮ่าหมัดอาลี ชุกรีไ ิตຍะกีซะหຏี ฿น
พฺศฺ๎๐๓๑ การสดงอุละหຏนบีกใเดຌพรหลายออกเปตามความนิยมของนิกายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ มี
การฝຄกหัดการตีกลองร่ามะนา ตามทวงท่านอง ละค่ารຌอง สืบทอดจากรุนสูรุน มຌวาจะมี
หตุการณຏส่าคัญ฿นบางชวงวลาทีไท่า฿หຌการสดง อุละหຏนบีขาดชวงหายเปชน หตุการณຏสภาวะ
สงครามลกครัๅงทีไ ๎ ตหลังจากบຌานมืองอยู฿นสภาวะสงบ การสดงอุละหຏนบีกใเดຌรับการฟຕนฟู
กลับมาอีกครัๅง จนกลายปຓนอกลักษณຏทางวัฒนธรรมทีไกีไยวนืไองกับศาสนาอิสลาม นิกายชีอะหຏ
สายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ 

คร งดนตรทใช้ในก รปร ก บก ร สดง ล ห์นบ 

 ครืไองดนตรีหลักทีไ฿ชຌประกอบการสดงอุละหຏนบีเดຌก ร่ามะนา ต฿นบางคณะกใ
พบวามีการ฿ชຌฉิไง ปຓนครืไองดนตรีชวย฿หຌจังหวะดຌวย ฿นประทศเทยพบวามีการ฿ชຌร่ามะนา  
๎ ชนิดเดຌก ร่ามะนามหรี กับร่ามะนาล่าตัด 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๎๑๑๐ เดຌ฿หຌความหมายของร่ามะนา 

เวຌดังนีๅ 
ร ามะนา นฺ กลองขึงหนังหนຌาดียว หนຌากลองทีไขึๅนหนังบานผายออก หุนกลองสัๅน รูปกลม

ปງน มี ๎ ชนิด ชนิดทีไ฿ชຌกับวงมหรีมีขนาดลใก ตรึงหมุดดยรอบ สวนชนิดทีไ฿ชຌกับวงล่าตัดมี
ขนาด฿หญกวา ขึๅนหนังหนຌากลองดย฿ชຌสຌนหวายผาซีกยงระหวางขอบหนຌากับวงหลใก 



 

ํ์ 

ธนิต อยูพธ่ิ เดຌอธิบายเวຌ฿นหนังสือครืไองดนตรีเทยวา ร่ามะนา ปຓนกลองขึงหนังหนຌาดียว 
ชนิดทีไรียกวา Tam-bourine สันนิษฐานวาปຓนครืไองดนตรีทีไนาจะปຓนวัฒนธรรมทีไมาจากถบ
มลายู ดังนัๅนจึงอาจถือเดຌวาปຓนอัตลักษณຏของชาวมุสลิมทีไมีชืๅอสายมลายู ซึไงรียกครืไองดนตรี
ลักษณะนีๅวา บานอ อันมีรากศัพทຏมาจากภาษาอาหรับคือ ระบานา ิRebanaี ทีไกรอนมา
จาก รับบา อันบานาน ปลวา ท่า฿หຌกิดสียงดຌวยปลายนิๅว ร่ามะนาถือวาปຓนครืไองดนตรี  
ทีไศาสนบัญญัติเดຌอนุมัติ฿หຌ฿ชຌส่าหรับประกอบการซอลาลวาตูนบีเดຌ  

ร ามะนามหรี  ปຓนลักษณะกลองขึงหนังหนຌาดียวขนาดลใก ทຌายกลองปຂด ลง  
ตามมาตรฐานจะมีขนาดหนຌากวຌาง ราว ๎๒ ซนติมตร ความสูงของตัวร่ามะนาประมาณ  
๓ ซนติมตร ตรึงหนังดຌวยหมุดดยรอบ เมมีสายยงรงสียงตมีชือกทีไ฿ชຌส่าหรับหนุนขຌาง฿น
ดยรอบหนຌากลองทีไรียกวา สนับพืไอชวย฿หຌสียงกลองมีความเพราะละมีสียงสูงวลา฿ชຌมือ
ตี ฿นอดีตหุนกลองร่ามะนามหรี มักนิยม฿ชຌวัสดุตกตงทีไมีคาละสวยงามชน งาชຌาง เมຌนืๅอขใง
ฝังงา งาฝังเมຌ หรือเมຌประดับมุก พืไอ฿หຌกิดการสลับสีสวยงาม 

ร ามะนาล าตัด ปຓนครืไองดนตรีประภทครืไองตี ละปຓนครืไองดนตรีหลักพียงชนิดดียวทีไ
฿ชຌส่าหรับประกอบการสดงอุละหຏนบี ฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปຓนกลองทีไมีลักษณะคลຌาย
กับร่ามะนามหรี ตมีรายละอียดปลีกยอยมากกวา คือขึงดຌวยหนังพียงหนຌาดียว ขนาด฿หญ
กวาร่ามะนามหรี มีสຌนผาศูนยຏกลางหนຌากลองประมาณ ๏์ู๐์ ซนติมตร ิํ๏ูํ๒ นิๅวี ฿ชຌ
การวัดบบบราณพืไอขนาดทีไพอหมาะตามสัดสวนของรางกายของผูຌ฿ชຌ วิธีคือ ฿ชຌร่ามะนาขวน
หัวเหล ละงอขຌอศอกขຌาหาหัวเหลพอดี 

 

ลักษณะกลองร ามะนา 
ทีไ฿ชຌ฿นวงมหร ี

ทีไมา : สารานุกรมดนตรีเทย 
ภาคคีตะูดุริยางค์. ิ๎๑๒๐ี. 



 

ํํ 

฿นสวนของหนังหนຌากลองนัๅนหากปຓนของทางภาค฿ตຌ฿นอดีตจะนิยมหุຌมดຌวยหนังคาง  

หรือหนังสัตวຏทีไมีความหนียวละทนทาน ชน หนังวัว หนังควาย หนังพะ หนังลน ตการท่า
ร่ามะนา฿นพระนครศรีอยุธยาจะนิยม฿ชຌหนังควายปຓนวัสดุหลัก ดยตรึงดຌวยลูกสัก หรือหมุดขึง
หนัง฿หຌตึงดยรอบกับตัวหุนกลอง มีปลอกหวายคาดรัดอยู฿ตຌลูกสักหรือหมุด พืไอ฿หຌหนังหนຌา
กลองกระชับตึงละสวยงาม นอกจากนีๅยัง฿ชຌเมຌเผขดปຓนวงกลมขนาดลใกกวาตัวกลองลใกนຌอย 
เวຌ฿ตຌหนຌากลองดຌาน฿นบนของกลอง พืไอปຓนตัวชวยตกตง฿หຌหนຌากลองตึงยิไงขึๅน 

สวนหุนกลอง ความยาวประมาณ ํ์ู๎์ ซนติมตร นิยมท่าจากเมຌนืๅอขใงชน เมຌขนุน 
เมຌมะคา เมຌชิงชัน เมຌตะคียน เมຌพะยอม ดยลือกกนเมຌทีไมีขนาด฿หญ ผิวรียบ เมมีตาเมຌหรือ
รองรอยการจาะของมลง 

ส่าหรับรูปทรงของร่ามะนาทีไนิยม฿ชຌประกอบการสดงอุละหຏนบีมีพัฒนาการอยู ๏ ระยะ
อันนืไองมาจากปัญหาของรูปทรงดัๅงดิม ทีไอาจมีขนาด฿หญ นๅ่าหนักมากพราะท่าจากเมຌนืๅอขใง 
จึงท่า฿หຌมีความยากล่าบากตอการขนยຌายเปสดง฿นงานตางโ ดังนัๅนจึงท่า฿หຌกิดการปรับรูปทรง
กลองร่ามะนา ๏ รูปบบดຌวยกัน เดຌก 

.ะร ำม นำทรงลกอนะ 
หรือบางหงรียกวาทรงกระถน ละทรงมลายู พราะมีลักษณะความปຓนดัๅงดิมคลຌายกับ 

บานอ ของทางถบมลายูทีไปຓนตຌนก่านิดของร่ามะนา฿นรูปทรงปัจจุบัน ร่ามะนาทรงลูกอินหรือ
ทรงกระถน มีลักษณะคลຌายกระถน หนຌากลองผาย฿หຌสียงทีไดังกังวาน ทຌายกลองคบ สวนของ
หุนกลองกวຌางกวารูปทรงอืไน จึงท่า฿หຌมีนๅ่าหนักคอนขຌางมาก ล่าบากตอการขนยຌายเปสดงตามทีไ
ตาง โ  

.ร ำม นำทรงม นำวตดะ 
สันนิษฐานวาปຓนรูปทรงทีไมีการพัฒนาตอจากทรงลูกอิน ตปรับปลีไยนรูปทรง฿หຌมีลักษณะ

คบลง ลักษณะจึงคลຌายกับลูกมะนาวตัดหัวตัดทຌาย จึงท่า฿หຌสวนหนຌากลองมีลักษณะคຌงมากกวา
ทຌายกลองทีไมีความฉียงลงมากกวา ร่ามะนาทรงมะนาวตัดจะมีนๅ่าหนักนຌอยกวาทรงลูกอินท่า฿หຌ
งายตอการขนยຌาย 

  



 

ํ๎ 

.ะร ำม นำทรงลกจนะ 
ปຓนการพัฒนาตอยอดจากทรงมะนาวตัด รูปทรงมีนๅ่าหนักสมดุลมืไอวางตัๅงบนพืๅน  

หนຌากลองคบละมีสຌนผาศูนยຏกลาง฿กลຌคียงกับทຌายกลอง ท่า฿หຌสียงกังวานนຌอยกวารูปทรงอืไน 
ตมีคุณภาพสียงทีไคมชัดกวา จึงหมาะจะนิยม฿ชຌตีคัดกลอง คือตีคูเปกับคนรຌองขับกลอมพืไอ฿หຌ
กิดความเพราะ 

 

 

ร ามะนาทรงลูกจัน ทีไนิยม฿ชຌ฿นการสดงอุละห์นบีซึไงมีพัฒนาการมาจากร ามะนาทรงมะนาวตัด 

ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 

  



 

ํ๏ 

ันต นก รท กล งร ม น  

 

 

วัสดุ อุปกรณ์ ทีไ฿ชຌ฿นการท ากลองร ามะนา 
ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 

ข้นตอนกำรเตรยมไมส ำหรบข้นหนกลองร ำม นำ 
ํฺ ลือกเมຌนืๅอขใงทีไมีความหนียว ทนทาน เมตกงายชน เมຌขนุน เมຌมะคา เมຌชิงชัน เมຌ

ตะคียน เมຌพะยอม ปຓนตຌน ดยนิยม฿ชຌเมຌทีไมีกนขนาด฿หญ ผิวรียบ เมมีตาเมຌหรือรองรอยการ
จาะของมลง  



 

ํ๐ 

๎ฺน่ามาลืไอยปຓนทอนตามขนาดหุนกลองทีไตຌองการ ละ฿ชຌขวานหรือมีดทีไมีความคมถาก
ผิวละกลนเมຌ฿หຌเดຌรูปทรงคຌงมนตามทีไตຌองการ 

๏ฺหาจุดกึไงกลางละท่าการจาะดຌวยสวาน฿หຌปຓนรูละปຓนจุดศูนยຏกลาง จากนัๅน฿ชຌสิไ ว 
ละคຌอน คอยโ ตอกสกัดอาสวนนืๅอเมຌทีไเมตຌองการออกเป๑ ดย฿หຌหลือความหนาของขอบนืๅอ
เมຌประมาณ ๏ู๐ ซนติมตร 

๐ฺ ฿ชຌหลใกหลมตอกดຌวยคຌอนจาะรูลูกสัก ิหมุดี ดยรอบขอบนืๅอเมຌบริวณทีไจะขึงหนัง 
ตละรูหางประมาณ ํู๎ ซนติมตร  

๑ฺ ฿ชຌกระดาษทรายขัดตกตงผิวภายนอกละภาย฿น฿หຌรียบปຓนงา 

ข้นตอนกำรเตรยมหนงส ำหรบขงหนำกลองร ำม นำ 
ํฺ ตรียมหนังสัตวຏทีไตຌองการน่ามาขึงหนຌากลอง หากมีความสดอยู ตຌองท่าการขึงตากดด

จัดโ เวຌประมาณ ๑ู๓ วัน พืไอ฿หຌหนังหຌงสนิท 

๎ฺ น่าผนหนังมาท่าการวัดกับหนຌากลองทีไตຌองการขึง ดยทิๅงชายหนังเวຌดยรอบหนຌากลอง
ประมาณ ๒ู๔ ซนติมตร จากนัๅน฿ชຌมีดทีไมีความคม หรือกรรเกรตัดหนัง฿หຌปຓนผนกลม 

๏ฺ น่าหนังมาชนๅ่า฿หຌนิไมละออนตัวประมาณ ํ คืน จากนัๅนน่าขึๅนมาผึไงดดอีก ํู๎ วัน
หรือจนกวาหนังจะหຌงสนิท 

๐ฺ ท่านๅ่ายาฆาชืๅอราทีไหนัง ดยตรียมสวนผสมคือนๅ่ามะนาว ขาทุบละอียด กะทิสด ผสม
฿หຌขຌากันลຌวน่าหนังชเวຌอีก ๎ู๏ วัน จากนัๅนน่าขึๅนมาผึไงดดอีก ํู๎ วันหรือจนกวาหนังจะ
หຌงสนิท พืไอปຓนการยืดอายุสภาพการ฿ชຌงาน฿หຌยาวนานยิไงขึๅน 

๑ฺ น่าหนังทีไหຌงลຌวมาวางบนพืๅนทีไ รียบ หຌง ละสะอาด ปຂดทับดຌวยผຌาสะอาด  

ละกดทับดຌวยทงหลใก หรือวัสดุทีไมีนๅ่าหนัก พืไอ฿หຌผนหนังมีความรียบ๎  
 

 

                                                             

ํ
 ปัจจุบันนิยม฿ชຌครืไองจักรประภทครืไองกลึง พืไออ่านวยความสะดวกรวดรใว฿นการสกัดอานืๅอเมຌออก 

๎
 ทางถบมลายูมีอีก ํ วิธีคือ น่าผนหนังมามຌวนดย฿ชຌปลຌองหวายปຓนกน 



 

ํ๑ 

 

เมຌพะยอม ป็นหนึไง฿นพรรณเมຌทีไนิยมน ามา฿ชຌท าหุนกลองร ามะนา 

ทีไมา : sites.google.com /site /boonchuayplants.  ิ๎๑๒๏ี. 

 

ตัวอยางหนังวัวทีไผานกระบวนการฟอกละตากลຌว 

ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี.  



 

ํ๒ 

ข้นตอนกำรปร กอบกลองร ำม นำ 
ํฺ น่าผนหนังทีไตรียมเวຌมาหุຌมหนຌากลองยึดดຌวยนຍอตสกรู฿หຌตึง ทิๅงเวຌประมาณ ๎ู๏ วัน 

ระหวางนีๅตຌองคอยขยับ฿หຌผนหนังตึงอยูตลอดวลา 

๎ฺ มืไอหนังตึงลຌว฿ชຌหลใกหลม หรือตะปูเลตามขอบหนังหนຌากลองหารูลูกสัก หรือรูหมุด
ทีไจาะน่าเวຌ น่าลูกสัก หรือหมุดมาตอกยึดหนังหนຌากลองดยรอบ 

๏ฺ฿ชຌหวายทีไจักตอกปຓนสຌนลຌว จ่านวน ๔ูํ๎ สຌนตอ ํ กลุม ิขึๅนอยูกับขนาดของ
ร่ามะนาตละรูปทรงี รຌอยสຌนหวายกับหวงหลใกทีไรียกวา ขนง ซึไงปຓนหวงยึดทางดຌานหลัง
ของหนຌากลอง 

 

การประกอบกลองร ามะนา 
ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 



 

ํ๓ 

 
การประกอบกลองร ามะนา 

ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 

 



 

ํ๔ 

กอนทีไจะริไมท่าการสดง หรือตีร่ามะนา จะนิยม฿ชຌลิไมเมຌสอดขຌาบริวณดຌานหลังของกลอง
ละขนง ดยอุปกรณຏทีไท่าจากลหะรียกวา หลใกงัด ปຓนตัวชวย฿นการงัดหวงหลใก฿หຌมีพืๅนทีไ
฿นการสอดลิไมเมຌ การสอดลิไมจะรียงปຓนระยะ฿นลักษณะสลับชองประมาณ ๑ู๒ ชิๅน จากนัๅน 

จะท่าการ ยัดหวาย บริวณหนຌากลองดຌาน฿น฿หຌนูนขึๅน๑ ทัๅงนีๅการสอดลิไมละการยัดหวาย 

มีผลตอการกิดสียงของร่ามะนา฿นระหวางการตี พืไอ฿หຌมีความกังวาน หนัก บา ตามทีไตຌองการ 

 

การ฿ชຌหลใกงัดป็นตัวชวย฿นการงัดหวงหลใก฿หຌมีพืๅนทีไ฿นการสอดลิไมเมຌ 
ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 

                                                             

ํ
 ทางมลายูรียกอุปกรณຏสวนนีๅวา เมຌสะดะ 



 

ํ๕ 

 

การสอดลิไมเมຌ ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี.  

 

การยัดหวาย ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 



 

๎์ 

นอกจากนีๅพบวา ฿นชุมชนภูขาขาทอง ต่าบลภูขาทอง อ่าภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีการถายทอดอาชีพการท่ากลองร่ามะนา ดยนิยมรียกวา กลองกีละหຏ  
ลามอ ซึไงปຓนการรียกร่ามะนาตามชืไอของครูซอละหຏ ลามอ หัวหนຌาวง อุละหຏนบีของมัสยิด
อาลียิดดารอยนຏ฿นอดีต สวน฿หญพบวาวัสดุหลักทีไ฿ชຌท่ากลองกีละหຏ ลามอ ปຓนเมຌจามจุรี หรือทีไ
รียกวาเมຌกຌามปู นืไองจาก฿นระยะหลัง เมຌนืๅอขใงขนาด฿หญริไมหายาก รวมทัๅงบางชนิดมี
กฎหมายคุຌมครองชนเมຌพะยอม เมຌมะคา กีละหຏจึงคิดคຌนวัสดุทดทนดย฿ชຌเมຌกຌามปูทน  

 

ก ล อ ง กี  ล ะ หຏ  ล า ม อ  
มี ลั กษณะคลຌ า ยกั บทรงลู กจัน  
มีนๅ่าหนักพอประมาณ ตรูปทรง 
จะปງอมละอวบกวา สวนดຌานหลัง
ของกลองเมมีการท่าลายบัวควไ่า 

บัวหงาย พียงตมีการบากลงเป
ปຓนรอยสຌนลึกลงเป ตอยางเร 

กใ ต า ม ก ล อ ง กี  ล ะ หຏ  ล า ม อ  
กใ มี ขຌ อ บ ก พ ร อ ง บ า ง ป ร ะ ก า ร 

นืไองดຌวย฿ชຌวัสดุหลัก฿นการกลึง 

ขึๅ นหุ นกลองคือ เมຌ จ ามจุ รี ซึไ ง มี 
ค ว า ม  ป ร า ะ บ า ง ขอ ง  นืๅ อ เ มຌ   
ละมี สีๅ ยนเมຌ ปຓนจ่านวนมาก  
หากเมระมัดระวังละกิดการ 

รวงหลนระหวางคลืไอนยຌายกใจะ 

ท่า฿หຌนืๅอเมຌตกเดຌงาย จึงตຌองมี
การสริมหลใกเวຌ฿นสวนทຌายกลอง 
พืไอปງองกันการตกของหุนกลอง
ละลดการสียดสีของลิไมเมຌ 

กลองกีละห์ ลามอ ซึไงป็นทีไนิยม฿ชຌ฿นการสดง 
อุละห์นบีของชุมชนมัสยิดอาลียิดดารอยน์ 

ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 



 

๎ํ 

บทับร้ ง ล ท น งใช้ในก รปร ก บก ร สดง ล หน์บ 

ท่านองทีไ฿ชຌ฿นการประกอบการสดงอุละหຏนบี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา฿นปัจจุบันนีๅ 
ตวนฆูรู หมิง บินอัลอาซ อับดุลลาะหຏ อัสยามี หรือทานกีหมิง ปຓนผูຌรวบรวมท่านองขึๅนมา  

ดยมีการผสมผสานท่านองพลงเทยดิมพืๅนบຌานภาคกลางขຌาเป สวนบทขับรຌอง นัๅน 

ปຓนการประพันธຏดย฿ชຌภาษามลายูทຌองถิไนทีไรียกวาการรຌองพลงบบ ฮบันตน สันนิษฐานวา
ปຓนการขับรຌองรูปบบหนึไงท่าเดຌบบอยางมาจากชวา ละขຌามาพรหลาย฿นประทศเทยราว
ชวงรัชกาลทีไ ๑ ภายหลังจากการสดใจประพาสกาะชวา นิยม฿ชຌขับรຌอง฿นพิธีทางศาสกิจส่าคัญ
ชน ตัมมัตอัลกุรอาน กนผมเฟดใก รวมถึงวันมาลิดนบี หรือมูหลด  

การรวมวงสดงอุละหຏนบีนัๅนมิเดຌมีการจ่ากัดจ่านวนผูຌสดงอยางชัดจน สามารถสดงเดຌ
ตัๅงต ํู๎ คนขึๅนเปจนถึงหลักสิบ หากมีการชุมนุมปຓนวงขนาด฿หญกใสามารถสดงเดຌถึงหลัก
รຌอยคน ขึๅนอยูกับความพรຌอมของสถานทีไละการอ่านวยความสะดวกของจຌาภาพ 

 ฉนทลกษณ์ของบทรองอเล ห์นบ 

 บทขับรຌองทีไ฿ชຌประกอบ฿นการสดงอุละหຏนบี ฉบับดัๅงดิมนัๅนบันทึกดຌวยตัวอักษร
อาหรับทีไมีการประยุกตຏ฿ชຌขียนภาษามลายูรียกวา อักษายาวี มีนืๅอรຌองทัๅงสิๅน ๕ บท ดย
คัดลอกตอกันมา ปຓนฉันทลักษณຏบบกลอนหัวดียว สัมผัสฉพาะสียงทຌายวรรค ฿นตละวรรคมี
จ่านวนค่า ๑ู๒ ค่า ละมีพยางคຏ ํ์ูํ๎ พยางคຏดังนีๅ  

 

 
 

  

00 000 000 00 00 

 00 000 000 00 00 

 00 000 000 00 00 

 00 000 000 00 00 



 

๎๎ 

ส่าหรับบทขับรຌองทีไนิยม฿ชຌกันดยทัไวเปตามชุมชน๑ ฿นพระนครศรีอยุธยาปัจจุบัน มีทีไมา
จาก บัรซัรยี หรือหนังสือชีวประวัติของทานศาสดามูฮ่าหมัดฉบับรຌอยกรองภาษาอาหรับ  
ทีไประพันธຏดยทานมูฮ่าหมัด อัลบูซีรียຏ ตอมาอิหมามฮัจยีบุญญา ศรีสมาน ละทานฮัจยีมู ฮ่าหมัด
กอวี ศรีสมาน เดຌน่ามาตงปຓนบทขับรຌองดย฿ชຌภาษาทีไมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเดຌก 
ภาษาอาหรับละภาษามลายู 

 

บทขับรຌองอุละห์นบีทีไมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเดຌก ภาษาอาหรับละภาษามลายู 
ปรับปรุงดยอิหมามฮัจยีบุญญา ศรีสมาน ละทานฮัจยีมูฮ าหมัดกอวี ศรีสมาน  

ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี.  

                                                             

ํ
 ภาษาทຌองถิไนรียกวา ก่าปง 



 

๎๏ 

นืๅอหา฿นบทขับรຌองกลาวตัๅงตการก่านิดของศาสดามูฮ่าหมัด ละชวงปฐมวัยของทาน
ศาสดา ชวงทຌายบทปຓนการสรรสริญองคຏอัลลาะหຏ ศาสนทูต  ิรอซูຌลี ละศาสดา ินบีี  
฿นศาสนาอิสลามทุกพระองคຏ ดยถอดความปຓนภาษาทางราชการเดຌดังนีๅ 

บทขับรຌองอุละห์นบี ิถอดความปຓนภาษาเทยี 
อຌผูຌปกครองหงพวกราขอถวายพระพรชัยมงคลละพระสันติมงคลตลอดกาล ดผูຌปຓน 

ทีไรัก฿ครยิไงของทาน ซึไงดีลิศยิไงของสิไงถูกสรຌางทัๅงปวง 
บรรดาการสรรสริญทัๅงปวง ถวายดอกองคຏอัลลาะหຏตะอาลาจຌาผูຌทรง 
อาวัๅล  คือ รกสุดกอนสุดรกของสิไง฿ดโ 

อาคຍร คือ ทຌายสุดหลังสุดทຌายของสิไง฿ดโ 

ฏอฮร  คือ จຌงชัด ขຌางบนกใหาเม 
บาฏน  คือ รຌนลับ ขຌางลางกใหาเม 
นูຍร ิรัศมีี มูฮ่าหมัดนัๅน อาวัๅล ิปຓนมากอนสิไง฿ดโทีไปຓนเป฿นอาหลัไม อัๅรวຍะหຏลกหง

วิญญาณี ละอาคຍรปຓนมาสุดทຌาย฿นลกาวิสัยลกดุนยา คือปຓนนบีละรอซูຌลองคຏสุดทຌาย  
ิดยทานปຓนผูຌเดຌรับลือกจากอกองคຏอัลลาะฮຏจຌา฿หຌปຓนนบีผูຌจຌงขาวีพรຌอมทัๅงประทาน
ต่าหนงรอซูຌลผูຌน่าสาสຏนี ผูຌมีหนຌาทีไผยผนวทางของอัลลาะฮຏจຌานัไนคือการประทานพระ
บัญญัติ อันเดຌก หลักความชืไอ฿นการมีพระจຌาองคຏดียวิอุศูลุดดีนี ค่าบัญชากฎระบียบ 

ิฟຂกกาะฮຏี  ละค่าสัไงสอนตางโิตะซาวูฟี ชึไงปຓนทางน่า฿นการด่านินชีวิตของมวลมนุษยชาติี 
 

นูຍรมูฮ่าหมัดนัๅนเดຌตกมาถึงอับดุลลาะฮຏ สงสวางหง฿บหนຌาของขาอิไมอิบ ผอง฿สยิไง 
หญิงสาวยาวรศรุนหมายปຓนคูคียง พืไอตຌอนรับรัศมีหงนบี 
 

รกริไมดิมทีกอนมีสิไง฿ดโ ฿นลกาวิสัยทีไปຓนเปอยางทีไปຓนนีๅ ปຓนมีหละ คือ อกองคຏ  
อัลลาะฮຏตะอาลาจຌานัๅนทีไปຓนทีไหนึไงดียวดຌวยกับซຍาติอกองคຏี ละพียบพรຌอมดຌวยบรรดาศิฟัต 
ิคุณลักษณะี ของพระองคຏเมมีสิไง฿ดโ ลยทีไพรຌอมกับพระองคຏจากบรรดามัคลูຍก ิสิไงถูกสรຌางี 
พระด่ารัสของทานบรมศาสดาทีไวา ฮปຓนมีหละอกองคຏอัลลาะฮຏจຌานัๅนองคຏดียว ดยเมปຓนมีสิไง
฿ดพรຌอมพระองคຏฮ กับมีค่าถามจากศอฮาบัตอีกวา ลຌวพระองคຏทรงอยูเหน ทานนบีเดຌตอบวา 



 

๎๐ 

ฮทรงปຓนมีอยู฿นการซอนรຌน ขຌางลางกใหาเม ขຌางบนกใหาเมฮ นัไนคือทรง ปຓนมีอยู฿นอิๅลมู  
ิความรอบรูຌละรูຌรอบี ของพระองคຏผูຌดียวทานัๅน 

ละมืไอพระองคຏทรงประสงคຏจะสรຌางอาหลัไม ิลกาวิสัยี ละมนุษยຏขึๅนมา พืไอ฿หຌมนุษยຏ
นัๅนเดຌสืบพันธุຏบนผนดินลก ละ฿หຌรูຌ฿นกิจการงานของพระองคຏกับรูຌหในถึงความปຓนมาของ
พระองคຏ อัลลาะฮຏจຌาทรงรักละทรงมตตาอารียຏกมนุษยຏ พระองคຏจึงปรารถนาทีไจะปຂดผย
สรรพสิไงอันนาประหลาดมหัศจรรยຏของพระองคຏ พืไอจะเดຌลหใน฿นสิไงทีไเมมีตมีขึๅนเดຌตามความ
ปรารถนาของพระองคຏ ดังพระด่ารัสทีไวา ฮรานัๅนปຓนคลังทีไซอนรຌน ราปรารถนา฿หຌมีผูຌรูຌจัก฿น
กิจการงานี รา ราจึงเดຌสรຌางลกละมนุษยຏทัๅงหลายขึๅนพืไอ฿หຌรูຌจักราฮ 

ดังนัๅนมืไอปຓนดังนีๅ อยางรกโลยจากสรรพสิไงทีไอัลลาะฮຏสรຌางคือ นูຍรมูฮ่าหมัด จากยังการ
เมมีเปสูยังการมีดังทีไทานบรมศาสดากลาวเวຌวา ฮอยางรกโของสรรพสิไงทีไถูกสรຌางมาดย 

อัลลาะฮຏจຌานัๅน คือ นูຍริรัศมีี ของขຌาพจຌาละ฿นบางริวายะหຏ ิรายงานี กลาววา คือ รัๅวะหຏ  
ิดวงวิญญาณี ของขຌาพจຌาฮ 

มืไอเดຌทรงสรຌางนูຍรมูฮ่าหมัดลຌว ตอมาเดຌสรຌางวิญาณของบรรดาอัครสาวกทัๅงสีไ คือ อบูบักร 
อุมรั อุษมาน ละอะลียຏ ทีไมาจากหยดหงืไอทีไรวงลงมาจากดวงวิญญาณของทานบรมศาสดาทีไถูก
ฉายดຌวยสงรัศมีจากพระองคຏิอัลลาะฮຏ  วิญญาณของอัครสาวกทัๅงสีไ ถูกฉายดຌวยสงรัศมี
ชนดียวกับวิญญาณของทานบรมศาสดากใบังกิดปຓนหยดหงืไอ ฮหงความกลัวกรงฮ ฿นพระ
บารมีออกมาจากวิญญาณของพวกทานทัๅงสีไ จากหยุดหงืไอทีไลอยควຌางลงมานัๅน ทรงสรຌาง฿หຌปຓน
ลก ดวงตะวัน ดวงจันทรຏ ละดวงดาว นอกจากนัๅนทรงสรຌาง฿หຌปຓนพืชพันธุຏละวัตถุ ฿หຌปຓนดวง
วิญญาณของบรรดาศาสดา฿นยุคตางโ ละวิญญาณของเพรพลลกทัๅงปวง จากหยดหงืไอหง
ความกรงกลัว฿นพระบารมีนัๅน ทรงสรຌาง฿หຌปຓนสิไงประดับบนสวรรคຏละทุกสิไงทีไอยู฿นพืๅนผนดิน 
ทัๅงสิไงทีไมนุษยຏศึกษาคຌนพบละสิไงทีไมนุษยຏยังมืดมน 

อกองคຏอัลลาะฮຏจຌา ทรงสรຌางลกอยางมีระบียบละสรຌางทุกสิไงดຌวยหตุผล คือสรຌางสิไง
หนึไงมาจากอีกสิไงหนึไง ชน ราหในบຌานหลังหนึไงละมีผูຌคนกลาววาบຌานหลังนีๅมาจากลก ฟังดูนา
พิศวง ตกใเมเรຌหตุผลพราะบຌานท่าดຌวยเมຌ เมຌมาจากตຌนเมຌ ตຌนเมຌมาจากพืๅนดิน ละพืๅนดินมา
จากลก ชนกันหากมี฿ครกลาววาทุกสิไงทุกอยางมาจากพระจຌากใเมเรຌหตุผลละปຓนความจริง 
พราะทุกสิไงทุกอยางิ฿นลกี มาจากลก ลกมาจากพระจຌาทีไทรงสรຌางนูຍรมูฮ่าหมัด ฿หຌปຓน 

ปฐมหตุกอนการสรຌางสิไง฿ดโ ฿นอาหลัไมิลกาวิสัยี ทีไปຓนเปอยางทีไปຓนนีๅ ดังค่า ด่ารัสของ 



 

๎๑ 

อกองคຏอัลลาะฮຏจຌาทีไกลาว฿นฮะดีษกุดซียຏวา ฮอมูฮ่าหมัดอຎย ราเดຌสรຌางสิไงตาง โ นัๅน  
อันนืไองมาจากนูຍร ิรัศมีี ของจຌา สวนนูຍร ิรัศมีี ของจຌานัๅน ราปຓนผูຌสรຌางองดยตรงฮ 

นูຍรมูฮ่าหมัดนัๅน เดຌถูกฝากฝังรืไอยมานับตทานนบีอาดัม ิอะลัยฮิสลามี ปຓนรุนสูรุน 

จากยุคกอนโ จนมาตกถึงทานอับดุลลาะฮຏ ิผูຌปຓนบิดาของทานนบีี ท่า฿หຌ฿บหนຌาของทานนัๅน
มนูีຍร ิรัศมีี จนดูอิไมอิบละผอง฿สปຓนยิไงนัก จนหญิงยาวรศรุนปรารถนาเดຌปຓนคูครอง พราะ
เดຌประจักษຏหในถึงนูຍร ิรัศมีี หงการปຓนนบี ทีไฉายสง฿น฿บหนຌาของทานอับดุลลาะฮຏ 

 

ขຌาคอกองคຏอัลลาะฮຏจຌา ขอถวายพระพรชัยมงคลดทานผูຌปຓนนบีละรอซูຌลองคຏสุดทຌาย 

ขຌาคอกองคຏอัลลาะฮຏจຌา ขอถวายพระพรชัยมงคลดผูຌด่ารงความ฿สสะอาดละดรอซูຌล
ผูຌปຓนนบีหงฮาชิม 

นบีมฮู่าหมัดนัๅน ทานปຓนบุตรชายของทานอับดุลลาะฮຏ มารดาทานคือทานหญิง อามีนะหຏ 
อับดุลมุฏฏอลิบนัๅนทานปຓนตຍะนนะ ิ ตຍะกีหรือปูຆี ของทานนบี สวนตຍะมูยัง ิตຍะหยัง

หรือปูຆทวดี ของทานนบีคือทานฮาชิม 

นบีมูฮ่าหมัดนัๅนทานถือก่านิดทีไนครมักกะหຏสงสวางของทานนัๅนเดຌสองสงสวางเสวเปทัไว
ขตภาคของนครมักกะหຏ 

บรรดามาลาอิกะหຏเดຌรีบมาซยิาราะหຏิยีไยมยียนี บรรดานบีกใเดຌมาซิยาราะฮຏชนกัน 

หมูมวลมาลาอิกะหຏเดຌมานัไงรวมกันปຓนพืไอนดูลปງองกัน นบีซึไงอาวัๅล ิปຓนมาตรกมืไอ
ปຓนนูຍร ิรัศมีี นัๅน เดຌจຌงวากิดลຌว 

วันจันทรຏนบีทานคลอดออกมา วันทีไสิบสอง ดือนรอบิอุຌลอาวัๅล 

นบีมูฮ่าหมัดนัๅนทานก่าพรຌาทัๅงบิดาละมารดา ทรงปຓนทีไรัก฿ครยิไงหงอัลลาะฮຏ ตะอาลา 
ผูຌทรงจีรังยัไงยืน 

รางกายของทานละอียดออนรูปรางสมสวนกับรูปทรงกใสวยงามเมมีดางพรຌอย 

นบีมูฮ่าหมัดนัๅนทานสืบชืๅอสายมาจากชาติตระกูลทีไดี มีกียรติศักด่ิศรี ปຓนนักปราชญຏ 
ราชบัณฑิตคิดการเกล 

จิต฿จขຌมขใงตเมขใงกระดຌาง ออนยนตเมออนอ ละปດยมลຌนดຌวยความกรุณาอารียຏ
รอบละมีจิตส่านึกทีไดีงาม 



 

๎๒ 

นบีมูฮ่าหมัดนัๅนทานปຓนนบีทานสุดทຌาย ละจะเมมีนบีทาน฿ดหลังจากนีๅอีกลຌว นบีปຓน 

ทีไรักยิไงหงอกองคຏอัลลาะฮຏจຌาผูຌทรงสรຌางลกา ผูຌทรงมตตาอารียຏ 
พระองคຏทานปຓนผูຌทิดทูนค่าสัไง฿ชຌทีไ฿ชຌ ค่าสัไงหຌามทีไหຌาม ิทีไ฿ชຌพืไอชีๅทางบรรทาทุกขຏ ทีไหຌาม

พืไอชีๅสุขกษมศานตຏี ละค่าฟัรมาน ิกะลามุຌลลาะฮຏ ค่าพูดของอัลลาะฮຏจຌาทีไกลาว฿นกุรอานี 
ดຌวยวาองคຏลับของศาสนานัๅนิคืออัลลาะฮຏจຌาี พระองคຏมีอีมานศรัทธามัไนวา อัลลาะฮຏจຌานัๅนปຓน
จຌาองคຏดียว 

อับดุลมุฏฏอลิบทานลงจากบຌาน ดินทางหนืไอยลຌาละหนืไอยลຌา 

ขาคຌนหาดใกละสาว฿ชຌจนเดຌจอกับพระนางฮะลีมะหຏ 
อับดุลมุฏฏอลิบคຌนหาคาจຌางตຌองการมนม฿หຌหลานชายเดຌดูดดืไม 

ทานดินทางเปมินา ตอมากใเปมักกะหຏเดຌพบจอฮะลีมะหຏลຌวถามวาปຓน฿คร นางเดຌบอกวา 
ฮดิฉันคือฮะลีมะตุຍสสะอดีฺยะหຏฮ 

พระนางฮะลีมะฮຏทีไเดຌถามวาตຌองการ฿หຌปຓนมนมกลูก฿คร 

อับดุຌลมุฏฏอลิบเดຌบอก฿หຌนางเดຌรูຌวาตຌองการ฿หຌปຓนมนมกหลานชายของขาอง 
พระนางฮะลีมะหຏเดຌถามขา ิอับดุຌลมุฏฏอลิบี วาลຌวบิดาของขาเปอยูเหนหรือ   

อับดุลมฏฏอลิบจึ งบอก฿หຌนางรูຌ ว าบิดาของขานัๅ นเดຌกลับคืนสูพระผูຌทรง กียร ติลຌว  
ิคือสียชีวิตลຌวี 

ขຌาตองคຏพระผูຌอภิบาลของพวกรา ขอทรงปรด฿หຌงายดายดຌวยกับภารกิจการงานของ  

พวกราละขอทรงปรด฿หຌพวกราเดຌรับความดีงามหงวาระสุดทຌาย ขຌาดองคຏพระผูຌอภิบาลของ
พวกรา ขอทรงปรดยกทษ฿หຌพวกราดຌวยทอญ 

พระนางฮะลีมะหຏนัๅนกิดมี฿จพิศวง ฿น฿จพระนางกิดอีหมานศรัทธา  
พระนางจับตຌานมขวาทีไมีนๅ่านมตใม ดຌวยนๅ่าตาออลຌนสองดวงตา 
 

อับดุลมุฏฏอลิบเดຌสง฿หຌกลับคืน ฿น฿จนัๅนดใดดีไยวละออนยน 

หยดนๅ่าตาเหลนอง฿บหนຌาอยางพรัไงพรู ดຌวยผูกพันกับนัดดาหลานคนดียว 

 

พระนางฮะลมีะหຏนัๅนเดຌเปปຓนมนม นางมองดูนบีนัไงชืไน฿จ 

฿นจิต฿จนัๅนอในดูละมตตา หยดนๅ่าตาพลางเหลมาเมขาดสาย 



 

๎๓ 

พระนางฮะลีมะหຏเดຌพงมองดู รูปทรงนบีนัๅนสวยงามยิไง 
ทัๅงขาวทัๅงหลืองสีของผิวพรรณ จมูกนัๅนดงคิๅวกใคຌงตัๅง 
 

ญิบรีๅลนัๅนพรຌอมพรียงอยูดຌวย นบีมูฮ่าหมัดนัๅนนอนหลับสนิท 

พระองคຏทานเดຌวางมือบนหนຌาอก บรรดานบีตางกใซซຌองสรรสริญ 

 

ขอถวายพระพรละสันติพรบนมหานครมักกะตุຌลมุกัรรอมะหຏิอันทรงกียรติี มหานคร 

ของเบตุຌลลาะฮຏ 
ขอถวายพระพรละสันติพรบนมหานครมาดีนะตุຌลมุนาวะราะหຏิอันฉิดฉายี มหานคร

ของทานรอซูลุຌลลาะฮຏ 
ขຌาตอกองคຏอัลลาะฮຏตะอาลาจຌาขอถวายพระพรชัยมงคล ดทานผูຌ฿หຌการชะฟาอะหຏของ

อุมัตประชากร ตทานผูຌปกครองนียะอฺมัติความปรดปรานี ละตทานผูຌปกครองความมตตา
ธรรม 

นบีมูฮ่าหมัดอะลัยอิสลาม ผูຌปຓนทีไรัก฿ครยิไงของอกองคຏอัลลาะฮຏจຌาผูຌทรงสรຌางอะหลัไม
ลกา 

พระองคຏทานทรงปຓนดุจตะกียงทีไสองสวาง฿นฮะตีดวง฿จทีไมืดมนดຌวยอวิชา ศีลธรรมจรรยา
นัๅนจาะจงกับพระองคຏทีไตຌองอามาปฏิบัติตาม 

พระนางฮะลีมะหຏนัๅนตຌองการตຌอนรับขับสูຌ นางเดຌนัไงอิฟติรอชิพับพียบสูงี ลຌวกຌมลงเป 

พระนางสอดมือพรຌอมอบกอด ลຌวกอดขึๅนน่ามาวางทีไหนຌาตักอยางนุมนวล นุมนวล 

พระนางฮะลีมะหຏนัๅนตຌองการอาบนๅ่านบี ดຌวยนๅ่า฿สทีไมีท่า฿หຌชุมชืไนชีวี 

นางรดนๅ่าขຌางขวาลຌวลยมาทีไขຌางซຌาย กลิไนกายของพระองคຏทานนัๅนหอมกรุนดุจ กัสตุรียຏ 
ิชะมดชียงี 

อาบนๅ่าสรใจลຌวกใปะปງง พืไอจะเดຌเมปຓนมใดผดผืไนคัน 

นางปะปງงทีไหัวเหลลຌวลยมาตຌนคอ กลิไนหอมนัๅนหนอฟุງงกระจายชืไน฿จ 

ขออัลลาะฮຏจຌาปรดทรงอภิบาลพวกรา ขออัลลาะฮຏจຌาปรดทรง฿หຌพอพียงกับพวกรา 
การซิกร ิระลึกนึกถึงีทีไดียิไง คือ ลาอิลาฮะอิๅลลัไลลอฮฺ การขอดุอาขอพรทีไดียิไง คืออัๅลฮัมดุลิๅลลาฮฺ 

พระนางฮะลีมะฮຏนัๅนตຌองการ฿หຌนม จึงวางมือลงอบอุຌมขึๅนมา 



 

๎๔ 

ตຌานมซຌาย นบีทานหาดืไมเม ตຌานมขวา นบีนัๅนดืไมอยางอิไมอม 

 

บิดันดารีเดຌมาหา รูปฉมนัๅนหนาสวยงามหามีต่าหนิเม 
นางรีบมาทิดทูนนบีองคຏสุดทຌาย สงสวางหง฿บหนຌานบีสองประกายงดงาม 

 

เดຌถูกสรรสริญนบีอีกวา อัสซอลาตุอะลันนบี 
นบีมูฮ่าหมัดปรารถนานัไงลนดู นางฮะลีมะหຏนัๅนปรารถนาขຌาอุຌมชู 
 

จิต฿จอืๅออารียຏละมีความอในดู บรรดานบีตางสรรสริญกันอยางสวยหรูทีดียว 

 

จันทรຏพใญสองสงอยูหนือรา จากหุบขาวะดาอຏทีไมานัไน ปຓนหนຌาทีไราผองขอบคุณพลัน 
ตอองคຏทานรานัๅนตางดุอา 

บรรดามาลาอิกัตทัๅงหมดกลาวสรรสริญ อຌทานนบีขอความสันติธรรมมีบนทาน 

 

อຌผูຌปຓนทีไรัก฿ครยิไงขอความสันติธรรมบนทาน ขออกองคຏอัลลาะฮຏจຌาทรงศอละ  หวาต
ิอ่านวยพรี บนทาน 

จันทรຏพใญเดຌขึๅนดนหนือพวกรา สงหมูดาวนัๅนลาอับฉาลง 
ดุจดังความสวยงามของทานนัๅนหาทียบทา ชะลยลาอຌ฿บหนຌา ิทีไหในลຌวี ชืไนอกชืไน฿จ 

 

บิดันดารียຏสรรสริญอีก ทานคือรัศมีทีไหนือรัศมี 
ทานคืออัญมณีทีไลๅ่าคา ทานคือประทีปทีไสองหลຌา฿นดวง฿จ 

 

อຌผูຌปຓนทีไรัก฿ครยิไงของขຌาพจຌา อຌทานบรมศาสดานบีมูฮ่าหมัด 

อຌผูຌ ปຓนชนลมทีไบกสะบัดพัดมาจากทิศทัๅงสีไ อຌผูຌเดຌรับการชวยหลือจาก  อกองคຏ 
อัลลาะฮຏจຌา฿หຌมีชัยชนะหนืออริราชศัตรู อຌผูຌเดຌรับความยิไง฿หญจากความ฿หญยิไงของ  

อัลลาะฮຏจຌา อຌผูຌปຓนอิหมามหงสองกิๆบลัต 



 

๎๕ 

 

เดຌถูกสรรสริญกับทานนบีอีก อัสศอลาตุอะลันนบี ิขอถวายพระพรชัยมงคลดทานบรม
ศาสดาี 

ทานคือผูຌชวยหลือหชาวอับตาะหຏ ทานคือผูຌปຓนทีไรัก฿ครยิไงหงชาวอาหรับ 

 

ผูຌมีความ฿จบุญสุนทานกืๅอกูล นบีศอละหຏคือรัศมีของบิดันดารียຏ 
ผูຌมีความ฿จบุญสุนทานกืๅอกูล นบีอิสมาอีลผูຌนຌอมรับพระบัญชาของอกองคຏอัลลาะฮຏจຌา 
นบีอิบรอฮีม คอลีลุຌลลาะฮຏ ิสหายธรรมของอัลลาะฮຏจຌาี 
นบีมูชา กะลามุຌลลาะฮຏ ิผูຌสนทนาธรรมของอัลลาะฮຏจຌาี 
 

นบีอีซา รูหุຌลลาะฮຏ ิดวงจิตธรรมของอัลลาะฮຏจຌาี 
นบีมูฮ่าหมัดยารอซูลุຌลลาะฮຏ 
 

ขอถวายพระพรชัยมงคลละพระสันติมงคลดทานบรมศาสดานบีมูฮ่าหมัด 

 

ขຌาดผูຌทรงรอบรูຌ฿นความลับละรูຌรอบ฿นการปຂดบัง ปรดทรงรับการขอพรขอดุอาของพวก
รา ปรดมตตาพวกราทัๅงหมดดຌวยคุณงามความดีทัๅงปวง 

 

ขอถวายพระพรบนทานบรมศาสดาทาจ่านวนฝุຆนละอองทีไพัดพา 

 

ทานบรมศาสดาผูຌนามวาอะหຏหมัด ฮาดี มูฮ่าหมัด ทานผูຌปຓนจຌาของ฿บหนຌ าทีไสองสง
ประกาย 

 

ขอทานจงปรากฏปຓนผูຌ฿หຌการชะฟะอะหຏ ิชวยหลือี พวกราดຌวยอຌผูຌปຓนทีไรัก฿ครยิไงของ
พวกรา ฿นวันหงการรวมกันละรวมกัน คือ ฮวันกิยามัตฮ 

อຌพระผูຌทรงอภิบาลขอถวายพระพรชัยมงคล ละพระสันติมงคลตทานบรมศาสดา 

มูฮ่าหมัด ผูຌปຓนมหาบุรุษทีไลกลืมเมเดຌละจะเมมีวันลืมตลอดเป อามีน อัลลอฮุมมะ อามีน 



 

๏์ 

ก รสบท ดะ ล ก รสอง สรมะรกษ มรดกวฒนธรรม 

ก ร สดง ล หน์บ 

ดังทีไกลาวมาลຌว฿นตอนตຌนวา การสดงอุละหຏนบีนัๅน มีสถานภาพปຓนดัไงพินัยกรรมทาง
ศาสนาทีไทานมูฮ่าหมัดอาลี  ซุกรีไยຏ  เดຌสัไ ง สียอาเวຌกอนการมรณกรรมของทาน ดังนัๅน  
การสดงอุละหຏนบีจึงเดຌรับการสืบทอด ละปฏิบัติตอกันมาจากรุนสูรุน ละถือวาปຓน
อกลักษณຏทางวัฒนธรรมดนตรีของอิสลามิกชนสายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ  สวนการตีร่ามะนา
ประกอบการสดงอุละหຏนบีนัๅน คือกุศลบาย฿นการ฿ชຌครืไองดนตรีจูง฿จยาวชนพืไอขຌาหา
ศาสนาเดຌงายขึๅน ปຓนกิจกรรมทีไท่า฿หຌยาวชนเมหางเกลจากศาสนา ฿นปัจจุบันจึงพบวา  
การตีร่ามะนาประกอบการสดงอุละหຏนบีกลายปຓนคานิยมของกลุมวัยรุนมุสลิม สายซูฟยຏกอดิรี
ยะฮຏ ตามก่าปง ิชุมชน/หมูบຌานี ของชาวมุสลิมสายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ สวน฿หญจะมีกลองร่ามะนา
ปຓนของตนอง ทัๅงทีไปຓนของ฿หมทีไผูຌปกครองจัดหามา฿หຌ หรือ฿นหลายโ ครอบครัวกใมีร่ามะนาทีไ
สืบทอดปຓนมรดกของตระกูล 

฿นอดีตนัๅน ร่ามะนาถือวาปຓนครืไองดนตรีทีไหายาก นืไองดຌวยกระบวนการผลิตทีไตຌอง฿ชຌเมຌ
นืๅอขใงทัๅงทอน จึงท่า฿หຌร่ามะนามีราคาสูงจนหลายครอบครัวเมสามารถซืๅอหา฿หຌบุตรหลานของ
ตนเดຌ฿นทันที การถายทอดองคຏความรูຌดยการฝຄกสอน฿นบืๅองตຌน ผูຌทีไตຌองการรียนหรือฝຄกขับรຌอง
อุละหຏนบีจะ฿ชຌวิธีขຌาจังหวะดยการคาะกับหัวขาหรือเมຌกระดาน จนกวาจะกิดความ
คลองคลวจนสามารถขຌาจังหวะเดຌอยางถูกตຌอง จากนัๅนครูผูຌควบคุมหรือท่าการสอนจะคอยโ
คัดลือกผูຌทีไมีความสามารถดีทีไสุด มาริไมฝຄกหัดกับร่ามะนาซึไงอาจจะตຌอง฿ชຌวลาอีกกวา ๎ู๏ ป
พืไอ฿หຌกิดความช่านาญ ลຌวจึงจะริไม฿หຌเปสดงอุละหຏนบีตามงานศาสนกิจตางโเดຌ ดังนีๅจึงกิด
ค่าปรียบทียบวา รຌองกอนมือตาย ตีกอนปากตาย พราะนืไองมาจากความยากล่าบาก ละ
ตຌอง฿ชຌความอุตสาหะ฿นการรียนการสดงอุละหຏนบี 



 

๏ํ 

 

กลุมยาวชน฿นชุมชนภูขาทองทีไเดຌรับการฝຄกอบรมการตีกลองร ามะนาอุละห์นบี 
ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี.  

 

มัสยิดภูขาทอง หรือภาษาอยางป็นทางการวา มัสยิดอาลียิดดารอยน์  
คือศูนย์กลางของชาวมุมลิมทีไนับถือศาสนาอิสลามนิกายซูฟย์กอดิรียะฮ์ ฿นปัจจุบัน 

ทีไมา : http://phukaothong.go.th ิ๎๑๒๏ี. 



 

๏๎ 

ปัจจุบัน องคຏความรูຌรืไองการสดงอุละหຏนบีเดຌถูกบรรจุปຓนหลักสูตรควบคูเปกับการรียน
การสอน฿นชัๅนรียนศาสนาอิสลามหลายหง ทัๅง฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ละปริมณฑลทีไมี
ชุมชนชาวมุสลิมสายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ จึงยิไงท่า฿หຌกิดปรากฏการณຏพรหลายปຓนทีไนิยม฿นกลุม
ยาวชนมากยิไงขึๅน สงผลตอกระบวนการทีไตຌองพิไมผลผลิตกลองร่ามะนาจ่านวนมาก พืไอ฿หຌ
พียงพอกับความตຌองการตอการ฿ชຌงานปຓนสวนหนึไงของอุปกรณຏประกอบการรียนการสอน฿นชัๅน
รียน กระบวนการผลิตกลองร่ามะนาจึงท่า฿หຌกิด ครูชางท่ากลอง ขึๅนมาพรຌอมกันอีกหลาย
สกุลชน กลองผูຌ฿หญวุด ของครูสุทัศนຏ ยิดนรดิน จากสุหราทรายกองดิน กลองกีละหຏ ลามอ 
ของครูซอละหຏ ลามอ จากมัสยิดอาลียิดดารอยนຏ กลองครูซຍบ หรือครูนักชาย จิมฆ จากบຌานปຆา
พัฒนาการ ปຓนตຌน สนนราคา฿นปัจจุบันมีตัๅงตหลักพันเปจนถึงหลักหมืไนบาท ขึๅนอยูกับชนิดของ
เมຌทีไท่าหุน หนังหุຌมกลอง เปจนถึงฝมือของชางท่ากลอง 

 

กลองร ามะนาครูซຍบ หรือครูนักชาย จิมฆ จากบຌานป่าพัฒนาการ 

ทีไมา : www.youtube.com/watch?v=P8t2MZsp0oY ิ๎๑๒๏ี. 

 

 



 

๏๏ 

 

กลองร ามะนาผูຌ฿หญวุด หรือครูสุทศัน์ ยิดนรดิน จากสุหราทรายกองดิน 

ทีไมา : https://www.youtube.com/watch?v=SCHiWr6Sgrw  ิ๎๑๒๏ี. 

ตัวปรส่าคัญอีกประการหนึไง ทีไยังคงท่า฿หຌการสดงอุละหຏนบี ยังคงสถานภาพอยูเดຌมา
จนถึงปัจจุบันนีๅกใคือ การจัดงานมูหลดปากดือน฿นวันขึๅน ํ คไ่า ดือนรอบิอุຌลอาวຌาลของทุกปทีไ
มัสยิดอาลียิดดารอยนຏ นืไองจากมัสยิดอาลียิดดารอยนຏ หรือทีไชาวบຌานทัไวเปนิยมรียกวา มัสยิด
ภูขาทอง๑ นัๅน คือศูนยຏกลางของชาวมุมลิมทีไนับถือศาสนาอิสลามนิกายซูฟยຏกอดิรียะฮຏ รวมทัๅงยัง
ปຓนบຌานกิดละสุสานของทานมูฮ่าหมัดอาลี ซุกรีไยຏ อิบนีไอุสมาน ผูຌวางรากฐานนิกายซูฟยຏ  
สายกอดิรียะฮຏ  

                                                             

ํ
 ตัๅงอยูทีไ ต่าบลภูขาทอง อ่าภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

๏๐ 

งานมูหลดปากดือนของทุกป จะมีการจัดงานฉลองกอนการประสูติของพระศาสดามูฮ่า
หมัดปຓนระยะวลา ๏ วัน การสดงอุละหຏนบี หรือ การตีกลองร่ามะนาขับกลอมทานศาสดามูฮ่า
หมัดนัๅนจะมี฿นคืนรกของงาน ดย฿ชຌศาลาอนกประสงคຏขຌางมัสยิด ปຓนทีไชุมนุมรวมตัวกันของ
คณะร่ามะนา จากชุมชนชาวมุสลิมนิกายซูฟยຏสายกอดิรียะฮຏมากมายหลายคณะอาทิ ชุมชนคลอง
คูจาม ชุมชนลาดบัวขาว ชุมชนบຌานตลาดขวัญ ดยมีชุมชนภูขาทองปຓนจຌาภาพหลัก฿นงาน๑  

ดังนัๅน งานมูหลดปากดือนทีไมัสยิดภูขาทอง จึงปຓนงานทีไมีการชุมนุมคณะอุละหຏนบีของ
ชาวมุสลิมนิกายซูฟยຏสายกอดิรียะฮຏทีไ฿หญทีไสุด฿นประทศเทย ดยผูຌสดงจะนัไงรียงกันเปปຓน
วงกลมตามตละชุมชนละท่าการสดงจนสรใจสิๅนครบทุกคณะ หลังจากนัๅนตละชุมชนกใจะท่า
การขับรຌองนาสป๒ ตามล่าดับทีละชุมชนชนครบ พืไอปຓนการสดงถึงความปຓนกัลยาณมิตรตอ
กัน ละความปຓนนๅ่าหนึไง฿จดียวกัน฿นงานฉลิมฉลองมูหลดปากดือนของทุกป 

การจัดตัๅง ศูนยຏการรียนรูຌบຌานของพอ ณ ชุมชนภูขาทอง ดย฿ชຌหลักศรษฐกิจพอพียง
ตามนวทางพระราชด่าริหงองคຏพระบาทสมดใจพระบรมชนกาธิบศร มหาภูมิพล อดุลยดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ฿นปพฺศฺ๎๑๒์ ดยการริริไมของทานอิหมามฮัจยีบุญญา ศรีสมาน ละ
นายอัมรินทรຏ ซในสถียร ผูຌ฿หญบຌานหมูทีไ ๎ ละประธานศูนยຏการรียนรูຌศรษฐกิจพอพียงบຌาน
ของพอ กในับวามีสวนส่าคัญอยางยิไง฿นการสงสริมละรักษาวัฒนธรรมพืๅนบຌานการสดงอุละหຏ 
นบีนีๅเวຌ ดย฿ชຌศูนยຏการรียนรูຌปຓนสวนหนึไง฿นการสนับสนุนฝຄกสอนอุละหຏนบี฿หຌกับยาวชน฿น
ชุมชน จนกระทัไงชุมชนภูขาทองเดຌรับกียรติ฿นฐานะปຓนตัวทนทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
นิกายซูฟยຏสายกอดิรียะฮຏ ฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าสนอการสดงอุละหຏนบีมากมาย
หลายครัๅงตามสถานทีไตางโ ฿หຌปຓนทีไประจักษຏตสังคมมากยิไงขึๅน  
  

                                                             

ํ
 ปัจจุบันมัสยดิภูขาทองอยู฿นความดูลของทานอิหมามฮัจยบีญุญาณ ศรีสมาน ละทานฮัจยีมูฮ่าหมัดกอวี 
ศรีสมาน  

๎
 หมายถึง การขับรຌองล่าน่าพืๅนบຌานของชาวมุสลิม นืๅอพลงสวน฿หญปຓนค่าสอนทางศาสนา ภายหลังมีการ
ตงนืๅอรຌองชืไนชมธรรมชาติสอดทรกขຌาเปดຌวย 



 

๏๑ 

 

 

 

การชุมนุมรวมตัวกันของคณะร ามะนาชาวมุสลิมนิกาย
ซูฟย์สายกอดิรียะฮ์ ฿นงานมูหลดปากดือน  
ทีไมัสยิดภูขาทอง  ทีไมา : www.facebook.com /pg 
/BangKlongFoto ิ๎๑๒๏ี. 

 

  



 

๏๒ 

 

อิหมามฮัจยีบุญญา ศรีสมาน ละทานฮัจยีมูฮ าหมัดกอวี ศรีสมาน  
ทัๅงสองทานป็นบุคคลส าคัญของชุมชนภูขาทอง ทีไมีสวนส าคัญอยางยิไง฿นการสืบทอดละรักษา

ขนบวัฒนธรรมพืๅนบຌานอุละห์นบีเวຌเดຌ฿นปัจจุบันนีๅ 
ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 



 

๏๓ 

 

ทีไมา : ปัทพงษ์ ชืไนบุญ. ิ๎๑๒๏ี. 

การจัดตัๅง ศูนยຏการรียนรูຌบຌานของพอ ณ ชุมชนภูขาทอง ดย฿ชຌหลักศรษฐกิจพอพียง
ตามนวทางพระราชด่าริหงองคຏพระบาทสมดใจพระบรมชนกาธิบศร มหาภูมิพล อดุลยดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ฿นปพฺศฺ๎๑๒์ ดยการริริไมของทานอิหมามฮัจยีบุญญา ศรีสมาน ละ
นายอัมรินทรຏ ซในสถียร ผูຌ฿หญบຌานหมูทีไ ๎ ละประธานศูนยຏการรียนรูຌศรษฐกิจพอพียงบຌาน
ของพอ กในับวามีสวนส่าคัญอยางยิไง฿นการสงสริมละรักษาวัฒนธรรมพืๅนบຌานการสดงอุละหຏ 
นบีนีๅเวຌ ดย฿ชຌศูนยຏการรียนรูຌปຓนสวนหนึไง฿นการสนับสนุนฝຄกสอนอุละหຏนบี฿หຌกับยาวชน฿น
ชุมชน จนกระทัไงชุมชนภูขาทองเดຌรับกียรติ฿นฐานะปຓนตัวทนทางวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
นิกายซูฟยຏสายกอดิรียะฮຏ ฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าสนอการสดงอุละหຏนบีมากมาย
หลายครัๅงตามสถานทีไตางโ ฿หຌปຓนทีไประจักษຏตสังคมมากยิไงขึๅน  



 

๏๔ 

นอกจากนีๅศูนยຏการรียนรูຌศรษฐกิจพอพียงบຌานของพอ ยังเดຌฟຕนฟูอุละหຏนบี฿นรูปบบ
ของการกลอมดใก การ฿ชຌอุละหຏนบี฿นการกลอมดใกทารก จะท่า฿หຌดใกนัๅนเดຌรับ บารอกัต หรือ
ผลบุญตามความชืไอทางศาสนา รวมทัๅงปຓนสัญลักษณຏของการปกปງองคุຌมครองจากสิไงเม ดี 
นอกจากนีๅบทพลงอันเพราะกใจะสงผลตอพัฒนาการทางจิต฿จของดใก฿หຌมีความสุภาพออนยน 
เมงองละลีๅยงดูเดຌงาย ซึไงธรรมนียมการขับอุละหຏนบีกลอมดใกทารกนัๅน ทบจะสูญหายเป
จากวิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลຌว ดังนัๅนการฟຕนฟูพลงกลอมดใก จึงปຓนการ
อนุรักษຏการสดงอุละหຏนบี฿นอีกรูปบบหนึไงทีไปຓนอัตลักษณຏทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมพืๅนบຌาน
ของชาวมุสลิมนิกายซูฟยຏสายกอดิรียะฮຏ฿หຌคงอยูสืบเป 

  

 

ศูนย์การรียนรูຌศรษฐกจิพอพียงบຌานของพอ ฿นความดูลของนายอัมรินทร์ ซในสถียร  
มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนยาวชน฿นชุมชนละผูຌทีไสน฿จ สามารถขຌามา฿ชຌพืๅนทีไ 

฿นการรียนรูຌวัฒนธรรมการสดงอุละห์นบี 
ทีไมา : https://www.facebook.com/pg/bankongpor ิ๎๑๒๏ี. 
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บรรณ นกรม 

คมลักษณຏ เชยยะฺ  ิ๎๑๒์ีฺ  ชใคมุฮัมหมัดอาลี ซุกรีย์ : พิธีกรรมละความชืไอของชาว
มุสลิมภูขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฺ  งานวิจัย สาขาการพัฒนาชุมชนละ
สังคมฺ พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฺ 

จักรพงษຏ กลิไนกຌวฺ  ิ๎๑๒๏ีฺ  บทความวิจัยรืไอง อุละห์นบีตัวทนวัฒนธรรมดนตรีมุสลิม
ซูฟีย์กอดิรียะฮ์฿นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธຏระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา
มานุษยดุริยงควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตรຏ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒฺ 

ธนิต อยูຎพธ่ิฺ  ิ๎๑๏์ีฺ  หนังสือครืไองดนตรีเทย.  กรุงทพฯ: กรมศิลปากร 
พิทักษຏ คชวงษຏฺ  (๎๑๐๎ีฺ  วัฒนธรรมดนตรีพืๅนบຌานเทยทักษิณฺ  ครงการต่ารางวิชาการ 

ราชภัฏฉลิมพระกียรติ นืไอง฿นวรกาสพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวทรงจริญ 

พระชนมพรรษา ๒ รอบ : สถาบันราชภัฏสงขลาฺ 
ราชบัณฑิตยสถานฺ  ิ๎๑๑๒ี.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๑๑๐.  กรุงทพ: 

ราชบัณฑิตยสถานฺ 
ส่านักพิมพຏสารคดีฺ  ิ๎๑๏๔ีฺ  พืไอความขຌา฿จ฿นผนดิน อยุธยาฺ  กรุงทพ : ดานสุทธา 

อิหมามฮัจยีบุญญา ศรีสมาน ละฮัจยีมูฮ่าหมัดกอวี ศรีสมานฺ  ิเมปรากฏปทีไพิมพຏีฺ  อุละห์นบี.
อกสารอัดส่านาฺเมปรากฏสถานทีไพิมพຏฺ 
 

ั้ มลสมภ ษณ์ 
จักรพงษຏ กลิไนกຌวฺ ิ๎๑๒๏ุ ํ๑ กรกฎาคมีฺ สัมภาษณຏฺ 
อัมรินทรຏ ซในสถียรฺ ิ๎๑๒๏ุ ๎์ พฤษภาคมีฺ สัมภาษณຏฺ 
ฮัจยีบุญญา ศรีสมานฺ ิ๎๑๒๏ุ ๎๒ พฤษภาคมีฺ สัมภาษณຏฺ 
ฮัจยีมูฮ่าหมัดกอวี ศรีสมานฺ ิ๎๑๒๏ุ ๎๒ พฤษภาคมีฺ สัมภาษณຏฺ 
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