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Abstract 

 
The study of the biography of SyeikhDaud al-Fathani is a descriptive study. The objective 

was to study the biography of Syeikh. The data recordis from his biography. Data were analyzed by 
criticism the inductive and deductive. The study was founded, Syeikh was born in Fatani, in 1183 
AH. atKrueseh, Fatani.Syeikh was born in famous family of Patani’sulama. Preliminary studies by his 
family and the famous Fatani’sulamas. After he finish his studied from Fatani’sulamas, he went 
study with famous of ulamas of Acheh, Indonesia. After finish his studied, he went to Makkah to 
studies with famous Makkah’sulamas and went to studies with Madinah’sulama for several 
times.Syiekh has teach regular at al-Haram mosque, and also produced many of students and 
wrote many famous textbook and its still used as a textbook in Pondok of Fatani and in the nearly 
countries until now. Syiekh are recognized and appreciated by society as well and syiekh was 
actives in the academic field until the end. And was died at Mecca in 1262 AH. 
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บทน า 
ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ถูกก าเนิดตระกูลอุ

ละมาอ์ที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทส าคัญของแผ่นดิน
ฟะฏอนีย์ การศึกษาในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้
อิสลามกับอุละมาอ์คนส าคัญที่เป็นสมาชิกในครอบครัว 
ชัยคฺเริ่มออกเดินทางยังเมืองอาเจะห์และใช้เวลาช่วงหนึ่ง
เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักการอิสลามกับอุละมาอ์ที่มีชื่อเสียง
ของเมืองดังกล่าว ต่อมาชัยคฺได้เดินทางเพื่อแสวงหา
ความรู้อิสลามยังนครมักกะฮ์และนครมะดีนะฮฺ 

การใช้เวลาศึกษาหาความรู้อิสลามที่ยาวนาน
มากนี้เอง จึงท าให้ชัยคฺกลายเป็นอุละมาอ์ที่มีความรอบรู้
ในหลากหลายแขนงวิชา ชัยคฺยังท าหน้าที่ เป็นอาจารย์
สอนประจ ามัสญิดอัลหะรอม ขณะเดียวกันยังได้นิพนธ์
ต ารับต าราจ านวนมากมาย โดยต าราเหล่านั้นมีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับวิถีชีวิตมุสลิมทั้ ง
ในฟะฏอนีย์และโลกมลายูนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วย
เหตุนี้ การศึกษาวิเคราะห์ชีวประวัติของชัยคฺนับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อทราบถึงการศึกษา บทบาท และ
คุณูปการของชัยคฺเพื่อจะได้เป็นแบบฉบับให้แก่เยาวชน
คนรุ่นหลังสืบไป 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาชีวประวัติและประวัติการศึกษาอัน

โดดเด่นของชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา 

โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของชัยคฺ
ดาวูด อัลฟะฏอนีย์ 
 

ผลการศึกษา 
การศึกษาวิ เคราะห์ เอกสารและงานวิจัย

เก่ียวกับชัยคฺดาวูด พบว่า เชื้อสายต้นตระกูล การก าเนิด 
ครอบครัว การเสียชีวิต การศึกษา คณาจารย์และ
สานุศิษย์ มัซฺฮับและอะกีดะฮฺของชัยคฺดาวูด ดังนี้ 

 

วิเคราะห์ชีวประวัติชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ 
เชื้อสายต้นตระกูล 
ชัยคฺดาวูด อัฟะฏอนีย์ (หลังจากนี้เรียกว่า ชัยคฺ) 

มีชื่อเต็มว่า ดาวูด บิน อับดุลลอฮฺบิน อิดรีส อัลญาวีย์

อัลฟะฎอนีย์ อัลมลายูวีย์ แต่คนในยุคนั้นมักจะรู้จักชื่อ
ของชัยคฺว่า โต๊ะชัยคฺดาวูด ฟะฏอนีย์ (CheDaud, 2012: 
15) หรือบางครั้งจะเรียกว่า “ชัยคฺดาวูด วะลียุลลอฮฺ”
(Muhammad Saghir, 2000: 39) แต่ชื่อที่เป็นที่รู้จัก
มากที่สุดในหมู่ชาวมุสลิมและอุละมาอ์ทั้งในแหลมมลายู
และแผ่นดินฮิญาษฺตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ “ชัยคฺ   
ดาวูด อัลฟะฏอนีย์” บิดาชื่อว่า ชัยคฺวันอับดุลลอฮฺ บิน
ชัยคฺวันอิดรีส บิน ชัยคฺวันสือนิก อัลกรีสีกีย์ อัลฟะฎอนีย์ 
(Muhammad Saghir, 2000: 3) 

การก าเนิด 
การก าหนดชัดถึงปีเกิดของชัยคฺดาวูดยังคงเป็น

ทัศนะที่แตกต่างกันระหว่างนักบันทึกประวัติศาสตร์ของ
ชัยคฺ บางทัศนะระบุว่าชัยคฺเกิดในปี ฮ.ศ. 1133 บาง
ทัศนะระบุว่าเกิดในปี ฮ.ศ. 1153 และบางทัศนะระบุว่า
เกิดในปี ฮ.ศ. 1183 (Muhammad Saghir, 2000: 2 – 
3, Fathy, 2013: 30, CheDaud, 2012: 15)  

เมื่อพิจารณาดูแล้ว พบว่า ตัวเลขปีเกิดของชัยคฺ
ดาวูด อัลฟะฏอนีย์ตามที่บันทึกโดยผู้บันทึกชีวประวัติ
ของชัยคฺมีความคล้ายคลึงกัน นั่นคือ 1133, 1153 และ 
1183 เมื่อสังเกตแล้วก็จะพบว่า ตัวเลขที่แตกต่างกันคือ 
ตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบของปีเกิดของชัยคฺเท่านั้น นั่นคือ 
ตัวเลข 3, 5 และ 8 ส่วนตัวเลขอื่นๆ มีความเหมือนกัน
ทุกตัวเลข ซึ่งการเขียนตัวเลขทั้งสามตัวนี้หากไม่ได้เขียน
ตัวบรรจงแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างสู ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลข 3 กับ 8 จนอาจเข้าใจว่าเลข
เดียวกันอาจเป็นไปได้ทั้งเลข 3, 5 หรือเลข 8 

ส่วนสถานที่เกิดของชัยคฺดาวูดนั้น บางทัศนะ
เห็นว่าชัยคฺเกิดที่บ้านปาเระมัรฮูม และบางทัศนะเห็นว่า
ชัยคฺเกิดที่บ้านกรือเซะ (Ahamd Fathy, 2013: 30, 
CheDaud, 2012: 16, Muhammad Shaghir, 2000: 
3) เมื่อพิจารณาในทางภูมิศาสตร์แล้วพบว่า บ้านกรือเซะ
กับบ้านปาเระมัรฮูมเป็นหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกัน 
ท าให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจว่าทั้ งบ้านกรือเซะและบ้าน       
ปาเระมัรฮูมเป็นอาณาบริเวณหมู่บ้านเดียวกัน หาก
สังเกตแล้วจะเห็นได้ชัดว่าระหว่างบ้านกรือเซะกับบ้าน 
ปาเระมัรฮูมห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตร อาจเป็นไปได้ว่า
ในอดีตบ้านเกิดของชัยคฺดาวูดตั้งอยู่ระหว่างทั้งสอง
หมู่บ้านข้างต้น 
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แต่เมื่อพิจารณาถึงชื่อเสียงของสถานที่ระหว่าง
บ้านกรือเซะกับบ้านปาเระมัรฮูมแล้ว ปรากฏว่าบ้าน  
กรือเซะมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากกว่าบ้านปาเระมัรฮมู 
ด้วยเหตุนี้ หากว่าชัยคฺจะเกิดที่ปาเระมัรฮูม แต่ในมุมมอง
ของคนทั่วไปแล้วสถานที่แห่งนั้นจะหมายถึงบ้านกรือเซะ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 

ครอบครัวและบุตร 
บุคคลหลายฝ่ายยอมรับว่าชัยคฺเป็นหมันจนไม่

สามารถมีทายาทสืบทอดเจตนารมณ์ความเป็นอุละมาอ์
ของชัยคฺโดยตรงได้ ดังนั้น บุคคลที่สืบทอดเจตนารมณ์
ของชัยคฺคือ พี่น้องและลูกหลานของชัยคฺ (CheDaud, 
2012: 52) ด้วยเหตุดังกล่าวชัยคฺจึงได้อุปการะเลี้ยงดู
ชัยคฺมุหัมมัด บิน อิสมาอีลดาวูดีย์อัลฟะฏอนีย์ นับตั้งแต่
ยังเล็กเสมือนเป็นบุตรชายแท้ๆ ของชัยคฺส่วนสาเหตุที่ชื่อ
สกุลของชัยคฺมุหัมมัดปรากฏชื่อ ดาวูดีย์อัลฟะฏอนีย์นี้เอง 
จึงท าให้บางคนเข้าใจว่าชัยคฺมุหัมมัดเป็นบุตรชายของ
ชัยคฺดาวูด แต่ความเป็นจริงแล้วดาวูดีย์ที่ ใช้กับชื่อ    
มุหัมมัดนั้นก็เพื่อเป็นการตะบัรรุกหรือความเป็นสิริมงคล
เท่านั้น (Muhammad Shaghir, 2000: 27 - 29) 

การเสียชีวิต 
หลังจากตลอดชีวิตของชัยคฺได้ทุ่มเทกับวิชา

ความรู้และหนทางของพระองค์อัลลอฮ์ขณะพ านักอยู่ที่
เมืองฏออิฟในวันพฤหัสบดี 22 เดือนเราะญับ ฮ.ศ. 1262 
ด้วยวัย 79 ปี ชัยคฺจึงกลับสู่ความเมตตาของพระองค์
อัลลอฮ์ (CheDaud, 2012: 53) 

ผู้ศึกษาชีวประวัติของชัยคฺดาวูดมีทัศนะที่
ต่างกันเกี่ยวกับปีการเสียชีวิตของชัยคฺบางทัศนะเห็นว่า
ชัยคฺเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 1262และบางทัศนะเห็นว่าชัยคฺ
เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 1265 (Ismail CheDaud, 2012, 
Ahmad Fathy, 2013, Muhammad Saghir, 2016) 
การขาดความชัดเจนของปีเกิดและปีการเสียชีวิตนี้เองจึง
ไม่อาจก าหนดชัดว่าชัยคฺมีอายุเท่าไร  

เมื่อพิจารณาถึงอายุของชัยคฺแล้ว พบว่ามี 6
จ านวน คือ 79 82 109 112 129 และ 132 และเมื่อมา
ค านวณการเกิดของชัยคฺ จึงสามารถระบุอายุที่น่าเป็นไป
ได้มากที่สุดคือ ระหว่าง 70 – 100 ปีทั้งนี้ โดยยึดอายุ

ของคนปกติทั่วไปคือ ระหว่าง 60 – 80 ปี หรือบางคน
อาจจะมีอายุยืนถึง100 ปี 

ด้ วย เหตุ นี้ เ มื่ อน าปี เ กิ ดตามที่ นั กบั นทึ ก
ชีวประวัติของชัยคฺระบุไว้  แล้วน ามาลบด้วยปีการ
เสียชีวิตของชัยคฺพบว่าอายุของชัยคฺที่ใกล้เคียงกับหะดีษ
ของท่านเราะสูล  มากที่สุดคือ 79 ปี ดังหะดีษของ
ท่านเราะสูล  ระบุไว้ว่า ประชาชาติของท่านจะมีอายุ
อยู่ระหว่าง 60 - 70 ปี (Ibn Hajar, 1958:11/240) 
 

วิเคราะห์ประวัติการศึกษาของชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ 
การศึกษา 
ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ได้รับการปลูกฝังวิชา

ความรู้ศาสนาอิสลามในระดับพื้นฐานจากคุณปู่ของชัยคฺ
ชื่อว่า ชัยคฺวันอิดรีส อัลฟะฎอนีย์ และบิดาของชัยคฺที่ชื่อ
ว่า ชัยคฺวันอับดุลลอฮฺ อัลฟะฎอนีย์ ก่อนที่จะต่อยอดวิชา
ความรู้ยังสถานที่อื่นๆ (Muhammad Shaghir, 1990: 
25) ชัยคฺได้มีโอกาสเล่าเรียนที่แผ่นดินเกิดเพียง 5 ปี กับ
อุละมาอ์ฟะฏอนีย์คือ ชัยคฺอับดุรเราะหฺมาน เปาฮฺบก 
อัลฟะฎอนีย์ (Muhammad Shaghir, 1990: 5)  

ด้วยความใฝ่ฝันและความมุ่งมั่นสูงที่จะศึกษา
เล่าเรียนนี้เองจึงท าให้ชัยคฺต้องเดินทางต่อไปเพื่อศึกษา
เล่าเรียนยังเมืองอาเจะห์กับชัยคฺมุหัมมัดซัยนฺ อัลอาชีย์ 
(Azyumardi Azra, 2004: 328) หลังจากศึกษาเรียนรู้
กับท่านอาจารย์ผู้นี้ได้เพียง 2 ปี ชัยคฺจึงเดินทางต่อไปมุ่ง
สู่นครมักกะฮ์เพื่อศึกษาหาความรู้ในหลายแขนงวิชากับ
คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในโลกอาหรับ 

ขณะเดินทางไปยังนครมักกะฮ์นั้นชัยคฺมีอายุ
ราวๆ 20 ปี โดยเริ่มออกเดินทางในปี ค.ศ. 1760 
(Azyumardi Azra, 2004: 328 - 329) ชัยคฺได้ใช้เวลา
ศึกษาความรู้อิสลามที่นครมักกะฮ์นานถึง 30 ปี ณ 
แผ่นดินหะรอมนี้เองชัยคฺได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้กับ
ผู้ เชี่ยวชาญด้านหะดีษจ านวนหลายท่าน เช่น ชัยคฺ   
มุหัมมัดอัสอัด ชัยคฺอะหฺมัด มัรซูกีย์ และชัยคฺอัลบัรรอวีย์ 
(Zainal Abidin, 2001: 3) เพื่อให้ความรู้ที่ศึกษามีความ
ครอบคลุมและลุ่มลึก ชัยคฺจึงเดินทางไปยังนครแห่ง    
มะดีนะฮฺเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่อไป โดยใช้เวลาศึกษานาน 
5 ปี (Ahamad Fathy, 2013: 31) 
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การศึ กษาของชัยคฺ ถื อว่ า เป็นวัฒนธรรม
การศึกษาของอุละมาอ์ที่มักจะเริ่มต้นศึกษาความรู้ขั้น
พื้นฐานที่แผ่นดินเกิดกับครอบครัวและอาจารย์ในท้องถ่ิน 
โดยการศึกษาในขั้นนี้นับว่าเป็นการวางรากฐานความรู้
อิสลาม และสิ่งส าคัญที่สุดคือ การศึกษาในขั้นนี้จะ
เร่ิมต้นด้วยการเรียนรู้อัลกุรอานและวิชาอื่นๆ ตามล าดับ
ความส าคัญ และวัฒนธรรมอีกประการหนึ่งของอุละมาอ์
ฟะฏอนีย์คือ การเดินทางไปศึกษาในต่างถิ่น จากถิ่นหนึ่ง
ไปยังอีกถิ่นหนึ่งนั้น อันเป็นแนวทางของบรรดาอุละมาอ์
ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสลาม เช่น อิมามชาฟิอีย์ อิมามอะหฺมัด 
และอิมามอัลเฆาะซะลีย์ เป็นต้น 

คณาจารย์และสานุศิษย์ 
ชัยคฺดาวูด อัลฟะฎอนีย์ได้รับการศึกษาจ านวน

หลายแห่งและระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน ด้วยเหตุนี้
เองคณาจารย์ที่ชัยคฺได้ศึกษาเรียนรู้นั้นจึงมีจ านวนหลาย
คนเช่นกัน นับตั้งแต่ชัยคฺศึกษาความรู้เบื้องต้นที่ฟะฏอนีย์ 
อาเจะห์และฮิญาซ คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงบางท่านของ
ชัยคฺ อาทิ ชัยคฺอะฏออุลลอฮฺ ชัยคฺมุหัมมัดซัยนฺ อัลอาชีย์
ชัยคฺอะหฺมัดมัรซูก ีชัยคฺอซีา อัลบัรรอวีย์ ชัยคฺอับดุศเศาะ
มัด อัลฟาลิมบานีย์ (Muhammad Shaghir, 2000: 5, 
Ahmad Fathy, 2013: 32, Zainal Abidin, 2001: 3) 

สานุศิษย์ของชัยคฺจ านวนหลายคน ซึ่งต่อมาได้
กลายเป็นอุละมาอ์ที่ชื่อเสียงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
อาทิ  ชั ยคฺอะลี ย์  อัลฟะฏอนีย์  ชั ยคฺ มุหัมมัดซัยนฺ
อัลฟะฏอนีย์ ชัยคฺมุหัมมัด ดาวูดีย์ ชัยคฺอับดุศเศาะมัด   
ปูลัยจนดง ชัยคฺอิสมาอีลมินังกาเบา และชัยคฺมุหัมมัด อา
มีน ญัมบีย์ (Ahamd Fathy, 2013: 44, Muhammad 
Shaghir, 2016: 42, CheDaud, 2012: 51) 

จากการศึกษากับคณาจารย์ที่มีความรอบรู้ใน
หลากหลายแขนงวิชา และหลากหลายสถานที่นี้ได้สร้าง
จุดแข็งแก่ชัยคฺ  จากความรู้และประสบการณ์ของ
คณาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดนี้เองจึงท าให้ชัยคฺเป็นอุละมาอ์ที่
มีความสามารถในหลากหลายแขนงวิชาเช่นเดียวกันและ
กลายเป็นอุละมาอ์ที่มีความทุ่มเท เสียสละในทางวิชาการ
อย่างสูงส่งยิ่ง 

อะกีดะฮฺและมัซฮับ 
อุละมาอ์ของโลกมลายูโดยทั่วไปแล้วมักจะ

ได้รับการสืบทอดเจตนารมณ์ทางอะกีดะฮฺและมัซฮับ
สอดคล้องกับบรรพบุรุษคนก่อนๆ นั่นคือ การยึดมั่น

ในอะกีดะฮฺอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ตามแนว
ของอัลอัชอะรีย์ ส่วนการยึดถือมัซฮับทางฟิกฮฺคือ มัซฮับ
อิหม่ามอัชชาฟิอีย์ ด้วยเหตุนี้ เม่ือสังเกตเนื้อหาในหนังสือ
ที่เขียนโดยชัยคฺแล้ว จึงปรากฏชัดเจนในปกหนังสือด้าน
ในของหนังสือวัรดุ อัซซะวาฮิรฺ ระบุชื่อของชัยคฺว่า ดาวูด 
อัลฟะฏอนีย์ถือมัซฮับชาฟิอีย์  และยึดอะกีดะฮฺตาม
แนวทางอัลอัชอะรีย์ ซึ่งการยึดอะกีดะฮฺตามแนวทาง
อัลอัชอะรีย์และมัซฮับฟิกฮฺอัชชาฟิอีย์นั้นเกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการปูรากฐานโดยสมาชิกในครอบครัว ด้วย
เหตุนี้การปูรากฐานดังกล่าวจึงมีอิทธิพลส าคัญต่อการยึด
แนวทางอะกีดะฮฺและมัซฮับทางฟิกฮฺของอุละมาอ์นั้นๆ 
โดยปริยาย 

การสอนศาสนาอิสลาม 
บรรดากิจกรรมทางศาสนาอิสลามที่เป็นชีวิต

จิตใจของชัยคฺดาวูดที่ส าคัญ คือ การเขียนต ารับต ารา
อิสลาม การสอนความรู้อิสลามแก่บรรดาสานุศิษย์ของ
ชัยคฺ ทั้งที่มาจากฟะฏอนีย์และดินแดนอื่นๆ (CheDaud, 
2012: 22) นอกจากที่ชัยคฺได้มีการสอนกิตาบภายใน
มัสยิดอัลหะรอมแล้ว ครั้นที่ชัยคฺกลับยังฟะฏอนีย์ชัยคฺยัง
ได้ถือโอกาสปลูกบ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่งไว้เป็นสาธารณ
สมบัติ และเป็นสถานที่ส าหรับการเรียนการสอนศาสนา
อิสลามของชุมชน (Muhammad Shaghir, 2000: 11) 
การเป็นอุละมาอ์ของชัยคฺไม่เพียงแต่เสียสละชีวิตจิตใจ
และเวลาเพื่อการสอนศาสนาตลอดชีวิตของชัยคฺเท่านั้น 
แต่ชัยคฺยังเสียสละทรัพย์สมบัติเพื่อศาสนาอิสลามและ
สังคมมุสลิมอีกด้วย 

ผลงานนิพนธ์ทางวิชาการ 
ชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์เป็นอุละมาอ์ที่มีความ

โดดเด่นและมีชื่อเสียงมาก ผลงานนิพนธ์ของชัยคฺได้รับ
การตีพิมพ์ทั้งในนครมักกะฮ์และประเทศอียิปต์ โดย
ผลงานของชัยคฺจะครอบคลุมทั้งความรู้สาขาวิชาเตาหีด 
ฟิกฮฺ ตะเศาวุฟ และอื่นๆ หากเปรียบเทียบผลงานเขียน
ของชัยคฺ ในภาษามลายูแล้ว คงไม่มีผู้ ใดที่สามารถ
เปรียบเทียบกับผลงานของชัยคฺได้ ทั้งนี้ ผลงานเขียนของ
ชัยคฺมีความครอบคลุมนับตั้งแต่แขนงวิชาอุศูลุดดีน ฟิกฮฺ 
และตะเศาวุฟ นอกจากนั้นยังรวมถึงวรรณกรรมศาสนา 
(AbdRazak, 2009: 37) ต ารับต าราทางด้านอุศูลุดดีนที่
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เก่าแก่ที่สุดของชัยคฺ อาทิ หนังสืออัดดุรุ  อัษษะมีน 
หนังสืออะกีดะฮฺ อัลญะวาฮีร หนังสือวัรดุ อัซซะวาฮีร
เป็นต้นส่วนต าราด้านฟิกฮฺมีจ านวนมากมาย ต าราที่มี
ชื่อเสียงที่สุด อาทิ หนังสือมุนยาต อัลมุศ็อลลีย์ หนังสือ
อิฎอหฺ อัลบาบ เป็นต้น ส่วนต าราที่เป็นผลงานในสาขา
ตะเศาวุฟ อาทิ หนังสือกันซุลมินัน หนังสือมินฮาจญ์ อัล
อาบิดีน (Ahmad Fathy, 2016: 10 - 12) 

ผู้บันทึกชีวประวัติของชัยคฺมีทัศนะที่ต่างกัน
เกี่ยวกับจ านวนผลงานนิพนธ์ของชัยคฺบ้างเห็นว่าจ านวน 
42 เล่ม บ้างเห็นว่าจ านวน 57 เล่ม และบ้างเห็นว่า
จ านวน 66 เล่ม (CheDaud, 2012: 49, Azra, 2004: 
334, Muhammad Shaghir, 2000: 13 – 27) จาก
ผลงานนิพนธ์ในหลายแขนงวิชานั้น สามารถจ าแนก
ออกเป็น 5 แขนงวิชาส าคัญๆ ดังนี้  

1.  แขนงวิชาเตาหีด ผลงานเขียนของชัยคฺใน
แขนงวิชานี้จ านวน 11 เรื่อง เช่นหนังสือฎิยาอุ อัลมุรีด 
หนังสืออัดดุรุ อัษษะมีน และหนังสืออัลบะฮฺญะตุ อัลสา
นิยะฮฺ เป็นต้น 

2.  แขนงวิชาฟิกฮฺ ผลงานเขียนของชัยคฺใน
แขนงวิชานี้อย่างน้อย 21 เรื่อง เช่น หนังสือบุฆยะตุ 
อัฏฏุลลาบ หนังสืออัชชัยดุ วัซฺซะบาอิหฺ เป็นต้น 

3.  แขนงวิชาตะเศาวุฟ ผลงานเขียนของชัยคฺใน
แขนงวิชานี้จ านวน 12 เรื่อง เช่น หนังสือวะชายะ อัล
อับร็อร หนังสือมุก็อดดิมะฮฺ  อัลกุบรอ และหนังสือ     
มินฮาจญ์อัลอาบิดีน เป็นต้น 

4.  แขนงวิชาประวัติศาสตร์ ผลงานเขียนของ
ชัยคฺในแขนงวิชานี้จ านวน 7 เรื่อง เช่นหนังสือตารีค
ฟะฏอนีย์และหนังสืออัลมุสวัดดะฮฺ เป็นต้น 

5.  แขนงวิชาอื่นๆ ที่ชัยคฺได้เขียนไว้จ านวน 12 
เรื่อง อาทิ หนังสือกัชฟุ อัลฆุมมะฮฺ หนังสือกัยฟิยาต
เคาะตัม อัลกุรอาน และหนังสือตันบีฮุ อัลฆอฟิลีน 

ด้วยความบะเราะกะฮฺและความอิคลาศของ
ชัยคฺ อีกทั้งความสูงส่งของเนื้อหาในต ารานี้เอง จึงท าให้
ต ารับต าราทางวิชาการที่ชัยคฺผลิตขึ้นมาจ านวนมากมาย
นั้นยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลกมลายู และยังคงได้รับการ
สืบสานต่อเนื่องกันมาอย่างไม่ขาดสาย อันเป็นการบ่ง
ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและการยอมรับของสังคมมุสลิม 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาครั้ งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ชีวประวัติและประวัติการศึกษาอันโดดเด่นของชัยคฺดาวดู 
อัลฟะฏอนีย์ ผู้ศึกษาได้ข้อค้นพบสิ่งที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

นักบันทึกประวัติของชัยคฺมีทัศนะเกี่ยวกับปีเกิด
และปีการเสียชีวิตของชัยคฺแตกต่างกันว่า ชัยคฺเกิดในปี 
ฮ.ศ. 1133 1153 และ 1183 (Muhammad Saghir, 
2000: 2–3, Ahmad Fathy, 2013: 30, CheDaud, 
2012: 15) และเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 1262 และ ฮ.ศ. 1265 
(CheDaud, 2012: 53, Muhammad Saghir, 2016: 
24) แต่ผู้ศึกษาเห็นว่า ชัยคฺน่าจะเกิดในปี 1183 และ
เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 1262 เมื่อน าตัวเลขปีเสียชีวิตของชัยคฺ
คือ ฮ.ศ. 1262 มาลบด้วยตัวเลขปีเกิดคือ ฮ.ศ. 1183 
แล้ว อายุของชัยคฺจะเท่ากับ 79 ปี ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าอายุ
ของชัยคฺมีความสอดคล้องและใกล้เคียงมากที่สุดกับ   
หะดีษของท่านเราะสูล  ซึ่งระบุว่า คนปกติทั่วไปจะมี
อายุระหว่าง 60 – 70 ปี (Ibn Kathir, 1999: 11/240) 

จากผลการศึกษาข้างต้นจึงเห็นว่า ชัยคฺเป็น
บุคคลที่เกิดมาจากตระกูลอุละมาอ์ฟะฏอนีย์ที่มีชื่อเสียง
และมีบทบทส าคัญในการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม 
ขณะเดียวกันสายตระกูลของชัยคฺทั้งฝ่ายบิดาและมารดา
มีเชื้อสายที่มีความโดดเด่นในสังคมฟะฏอนีย์ ด้วยเหตุนี้
จึ งท า ให้ชั ยคฺ เป็นบุคคลที่ มีความเฉลียวฉลาดจน
กลายเป็นอุละมาอ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกมลายู ไม่ต่างไปจาก 
อุละมาอ์อิสลามคนส าคัญๆ อาทิ อิมามอบูหะนีฟะฮฺ     
อิมามมาลิก อิมามอัชชาฟิอีย์ และอิมามอะหฺมัด ท่าน
เหล่านี้เป็นบุคคลที่มาจากสายตระกูลอุละมาอ์ 

จากการศึกษาชีวประวัติการศึกษาของชัยคฺผู้
ศึกษาได้ข้อค้นพบสิ่งที่ส าคัญว่า ชัยคฺเติบโตในบรรยากาศ
แห่งอิสลาม การศึกษาของชัยคฺเริ่มต้นด้วยการได้รับการ
ปลูกฝังความรู้จากสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากสมาชิก
ในครอบครัวเป็นอุละมาอ์และมีบทบาทส าคัญในการเผย
แผ่ศาสนาอิสลาม ดังที่ Azyumardi กล่าวว่า ชัยคฺเริ่มต้น
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอุละมาอ์ที่เป็นบิดามารดาและ
เครือญาติจากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์
ที่เมืองอาเจะห์ เมืองมักกะฮ์ และมะดีนะฮฺตามล าดับ 
Azyumardi Azra, 2004) ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานนี้เอง
จึงท าให้ชัยคฺได้กลายเป็นอุละมาอ์ที่มีความรู้สูงส่ง และได้
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นิพนธ์ต าราอิสลามในแขนงวิชาส าคัญๆ จ านวนมากมาย 
เพื่ อ เผยแผ่ หลั กค า สอนศาสนาอิสลามแก่สั งคม 
โดยเฉพาะสังคมมุสลิมในโลกมลายูได้รับรู้หลักค าสอน
ของศาสนา 

การศึกษาชีวประวัติและประวัติการศึกษาของ
ชัยคฺก็ เพื่อให้เห็นถึงความโดดเด่นในด้านการศึกษา 
ตลอดจนผลงานนิพนธ์อันมากมายของชัยคฺ อันเป็น
แบบอย่างที่ส าคัญแก่คนรุ่นหลังจะได้น ามาเป็นแบบฉบับ
ในการศึกษาและสร้างคุณูปการแก่สังคมอย่างยั่งยืนตอ่ไป 
 

สรุป 
ชัยคฺดาวูดถูกก า เนิด ในแผ่นดินฟะฏอนีย์ 

ตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยผู้บันทึกประวัติยังคงมี
ความเห็นที่แตกต่างกันถึงสถานที่เกิดและปีเกิดของชัยคฺ
ชัยคฺเกิดมาในตระกูลนักปกครองและอุละมาอ์ที่มีชื่อเสียง
ของฟะฏอนีย์  โดยได้รับการเลี้ยงดู เป็นอย่างดีจาก
ครอบครัว เมื่อถึงวัยอันควรชัยคฺจึงได้แต่งงานกับหญิง
สาวตระกูลอุละมาอ์เช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากชัยคฺเป็น
หมันจึงไม่อาจมีบุตรได้ กระนั้นชัยคฺได้น าหลานชายมา
เป็นบุตรบุญธรรม และเลี้ยงดูจนต่อมาได้กลายเป็น      
อุละมาอ์ฟะฏอนีย์ที่มีชื่อเสียงของโลกมลายู หลังจากที่
ชัยคฺได้ทุ่มเทศึกษาเรียนรู้อย่างยาวนานจนกลายเป็น     
อุละมาอ์ที่มีชื่อเสียง และท าหน้าที่ เป็นอาจารย์สอน
ประจ ามัสยิดอัลหะรอม ตลอดชีวิตของชัยคฺได้อุทิศตน
บนเส้นทางวิชาการจนถึงวาระสุดท้าย และเสียชีวิต ณ 
นครมักกะฮ์ 

ประวัติการศึกษาของชัยคฺเบื้องต้นของชัยคฺ
ได้รับการปลูกฝังความรู้และการศาสนาในระดับพื้นฐาน
จากสมาชิกครอบครัวซึ่งเป็นอุละมาอ์ที่มีชื่อเสียงของ
ฟะฏอนีย์ หลังจากนั้นชัยคฺได้เดินทางเพื่อศึกษาเรียนรู้กับ
คณาจารย์ที่เมืองอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาชัยคฺ
ได้เดินทางเพื่อเพิ่มพูนความรู้กับคณาจารย์จ านวนหลาย
ท่านที่นครมักกะฮ์ และนครมะดีนะฮฺ หลังจากชัยคฺได้ใช้
เวลาในการศึกษาหาความรู้อย่างยาวนานจนส าเร็จ
การศึกษา และได้รับการเชื้อเชิญให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ ามัสญิดอัลหะรอม ขณะเดียวกันยังได้นิพนธ์ต ารา
ต าราที่มีชื่อเสียงจ านวนมากมาย ปัจจุบันต าราเหล่านั้น

ยังคงใช้เป็นต าราหลักของสถาบันการศึกษาปอเนาะทั้ง
ในฟะฏอนีย์และประเทศเพื่อนบ้าน 

การศึกษาชีวประวัติและประวัติการศึกษาของ
ชัยคฺก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของชัยคฺ ทั้ง
ทางด้านการศึกษาและการทุ่มเทต่อวงการวิชาการแห่ง
อิสลามสอดคล้องกับอุละมาอ์ส าคัญๆ ของโลกอิสลาม 
อันจะได้เป็นแบบอย่างที่ส าคัญแก่ชนรุ่นหลัง เพื่อน ามา
เป็ นแบบฉบั บ ในกา รศึ กษา เ ล่ า เ รี ย นและสร้ า ง
คุณประโยชน์แก่สังคมและประชาชาติทั้งมวล 
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรศึกษาระเบียบวิธีการนิพนธ์แขนงวิชาเตา

หีดฟิกฮ์ และตะเศาวุฟของชัยคฺดาวูด อัลฟะฏอนีย์ 
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