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วธีิง่ายๆ ในการเคาะตัมอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน 

 

   

 
การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ขอการสดดีุแห่งอลัลอฮฺและความสนัตสิขุปลอดภยัจงมี

แดผู่้ เป็นศาสนทตูท่ีประเสริฐท่ีสดุและเป็นผู้น าของเรานัน่คือทา่นนบีมฮุมัมดั และบรรดาเครือญาตติลอดจน
บรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นทกุคน 

เราะมะฎอน คือโอกาสท่ีดีส าหรับผู้ศรัทธาท่ีจะคืนดีกบัอลักรุอาน ด้วยการอา่น ตะดบับรุ และศกึษา
ความหมาย รวมทัง้การน ามนัมาใช้ในชีวิตประจ าวนั เพราะหากไม่ใช่เดือนนีแ้ล้วก็คงเป็นเร่ืองท่ีไม่ใช่ง่าย
อยา่งแนน่อน ดงันัน้ เรามาคืนดีกบัอลักรุอานกนัเถิด  

 
ความส าคัญของการอ่านอัลกุรอาน 

อลัลอฮฺได้สัง่ใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาอ่านและปฏิบตัิตามค าสอนของอลักุรอาน พร้อมทัง้ให้ตะดบับุร
เนือ้หาท่ีมีอยูใ่นอลักรุอาน ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่  

ِين   إِن   ﴿ ۡتلُون   ٱَّل  َٰب   ي  ِ  كِت  ق اُموا   ٱّلل 
 
أ ة   و  ل وَٰ ُقوا   ٱلص  نف 

 
أ ا و  َُٰهمۡ  ِمم  ز ۡقن  ا ر  نِي ةّٗ  ِسرّٗ َل  ةّٗ  ي ۡرُجون   و ع  َٰر  ِي ُهمۡ  ٢٩ ت ُبور   ل ن تِج  ُجور ُهمۡ  ِِلُو فر

ُ
 أ

ُهم ي زِيد  ِن و  ُفور   إِن ُهۥ ف ۡضلِهِۦ    مر ُكور   غ   [  ٠٣  ،٩٢: فاطر﴾ ] ٣٠ ش 
ความว่า  “ แท้จริง บรรดาผู้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ ฺและด ารงการละหมาด และบริจาคสิ่งที่เราได้ให้

เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา ทัง้โดยซ่อนเร้นและเปิดเผย เพื่อหวังการค้าที่ไม่ซบเซา (หมายถึงผล
บุญในอาคิเราะฮฺ) เพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วน
และจะทรงเพิ่มความโปรดปรานของพระองค์ให้แก่พวกเขา แท้จริง พระองค์นัน้เป็นผู้ทรงอภัย ผู้
ทรงช่ืนชม (เพราะการภักดีของพวกเขา )( ” สเูราะฮฺ ฟาฏิรฺ : 29-30) 
 

และอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่ 
َٰهُ  إِن ا ﴿ ۡلن  ع  ا قُۡرَٰءنًا ج  بِيرّٗ ر  ل ُكمۡ  ع  مرِ  ِف   ِإَون ُهۥ ٣ ت ۡعقِلُون   ل ع 

ُ
َٰبِ  أ ۡين ا ٱۡلِكت  ِلي  َل   ِكيم   ل ع   [  ٤  ،٠: الزخرف﴾ ] ٤ ح 

ความว่า “แท้จริงเราได้ท าให้คัมภีร์เป็นกุรอานภาษาอาหรับ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญา และ

แท้จริงอัลกุรอานซึ่งอยู่ในแม่บทแห่งคัมภีร์ ณ ท่ีเรานัน้คือส่ิงท่ีสูงส่ง พร่ังพร้อมด้วยปรัชญา” (สู
เราะฮฺ อซั-ซุครุฟ : 3-4) 
 

สว่นความดีงามท่ีผู้อา่นอลักรุอานจะได้รับนัน้ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
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 َحْرًفا ِمْن »
َ
ِ فَلَُه بِِه َحَسنَة  َمْن قََرأ ْمثَالَِها ،ِكتَاِب اَّلله

َ
قُوُل الم ،َواْْلََسنَُة بَِعْْشِ أ

َ
لِ  ،ف  َحرْ  الَ أ

َ
ف  َولَِكْن أ

 «َوِميم  َحْرف   ،َواَلم  َحْرف   ،َحْرف  
ความวา่  “ ผู้ใดท่ีอ่านอัลกุรอานหน่ึงตัวอักษรเขาจะได้รับหน่ึงความดีงาม โดยหน่ึงความดีงามนัน้จะ
เพิ่มทวีคูณเป็นสิบเท่า ฉันไม่ได้บอกว่า อลิฟ ลาม มีม เป็นหน่ึงอักษร แต่อลิฟ เป็นหน่ึงอักษร 
ลาม เป็นหน่ึงอักษร มีม ก็เป็นอีกหน่ึงอักษร” (บนัทกึโดย อตั-ติรมิซี : 2910 ทา่นได้กล่าวว่า เป็นหะดีษ
หะสนั เศาะฮีหฺ เฆาะรีบ) 

 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วอีกวา่  

 الُقْرآَن َوَيتََتْعتَُع ِفيِه، وَُهَو َعلَ »
ُ
ي يَـْقَرأ ِ َرِة، َواَّله ـَراِم الرَبَ َفَرِة الِك ، لَـُه يِه شَ الَماِهُر بِالُقْرآِن َمَع السه اٌّ،

ْجَرانِ 
َ
 متفق عليه.«. أ

ความว่า “ผู้ท่ีช านาญในการอ่านอัลกุรอานนัน้จะอยู่ร่วมกับมลาอิกะฮผฺู้จดบันทึกอีกทัง้มีเกียรติ 
และผู้ท่ีอ่านอัลกุรอานอย่างตะกุกตะกัก (ไม่คล่อง) แต่เขาก็พยามยามอ่าน เขาจะได้สองผล
บุญ” (บนัทกึโดย อลั-บคุอรี : 4937 , มสุลิม : 798) 

 
อัลกุรอานจะให้ความช่วยเหลือต่อผู้ ท่ีอ่าน และจะยกระดบัชัน้สวรรค์แก่เขา ตามท่ีเขาได้อ่าน  

ดงักลา่วนีท้า่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮ ุ อะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่   

ْصَحابِـهِ »
َ
 «اقَْرُؤوا الُقْرآَن، فَإنهُه يِأِِت يَْوَم الِقيَاَمِة َشِفيعاً أل

ความว่า “พวกท่านทัง้หลายจงอ่านอัลกุรอาน เพราะอัลกุรอานนัน้จะมาให้ความช่วยเหลือต่อ
สหายของมันในวันกิยามะฮ”ฺ (บนัทกึโดยมสุลิม : 804) 

 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮ ุ   อะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วอีกวา่ 

ْنيَايُـَقاُل لَِصاِحِب الُقرآِن اقَْرأ َواْرتَِق َوَرتِّْل َكَما ُكنَْت » لََك ِعنَْد آِخِر آيٍَة  ،تَُرتُِّل يِف ادلُّ فَإنه َمْْنِ
 أخرجه أبو داود والرتمذي.«. َتْقَرُؤَها

ความว่า “(ในวันอาคิเราะฮฺ)จะถูกกล่าวแก่ผู้ท่ีอ่านอัลกุรอานว่า จงอ่านและจงเล่ือนขึน้ตามระดับ
ขัน้ (ในสวรรค์) และจงอ่านอย่างชัดถ้อยชัดค า ดังที่ ท่านเคยอ่านในโลกดุนยามาก่อน เพราะชัน้
สวรรค์ที่เจ้าจะได้รับคืออายะฮสฺุดท้ายที่ท่านได้อ่านอัลกุรอานจบ” (บนัทกึโดยอตั-ตริมิซี หมายเลขหะ
ดีษ 2914 ทา่นได้กลา่ววา่เป็นหะดีษ หะสนั เศาะฮีหฺ)  
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ปัจจัยท่ีช่วยให้สามารถเคาะตัมอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอนได้อย่างง่ายดาย  
1. ฝึกอ่านอลักรุอานให้มีความคล่องแคล่วก่อนท่ีเดือนเราะมะฎอนจะมาถึง เพราะถ้าท่านใช้เวลา

ในเดือนเราะมะฎอนเพ่ือการฝึกอา่นแล้ว ทา่นจะเสียโอกาสในการเคาะตมัอลักรุอานอยา่งแนน่อน   
2. เรียนรู้เทคนิคการจดัสรรเวลาอ่านอลักรุอานในแตล่ะวนั โดยแน่นอนว่าการไม่มีเทคนิคในการท า

สิ่งหนึ่งย่อมท าให้เกิดอุปสรรคในการบรรลุสิ่งนัน้ การอ่านอลักุรอานก็เช่นกัน ถ้าท่านไม่เรียนรู้เทคนิคการ
จดัสรรเวลาท่านอาจจะประสบกับความยากล าบากในการบรรลุเป้าหมายท่ีท่านได้วางไ ว้ หรือบางทีท่าน
อาจจะพลาดไปเลยก็วา่ได้ 

3. พกพาอลักุรอานอยู่กับตวัเสมอหรือดาวน์โหลดแอพอลักุรอานลงในมือถือ ซึ่งการเตรียมพร้อม
เช่นนีจ้ะท าให้สามารถอ่านอลักรุอาน ณ ท่ีใดก็ตามท่ีท่านอยู่ (ยกเว้นสถานท่ีท่ีศาสนาไม่อนญุาตให้น าอลักุ
รอานเข้าไปหรืออ่านในนัน้) ไม่ว่าท่านก าลงัจอดรถรอไฟแดงหรือก าลงัรอรถโดยสาร ช่วงท่ีท่านว่างจากการ
ท างานหรือชว่งท่ีพกัระหวา่งคาบเรียน เป็นต้น 

4. สร้างบรรยากาศของการอลักุรอานในเดือนนี ้ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นคนในครอบครัว เพ่ือนฝูง 
เพ่ือนร่วมงาน หรือเพ่ือนร่วมห้อง หรืออาจจะชวนคนในครอบครัวหรือเพ่ือนท่ีสนิทมาร่วมแข่งกนัอ่านว่าใน
เดือนเราะมะฎอนนีใ้ครอ่านได้มากท่ีสุด ทัง้นีเ้พ่ือเป็นสร้างความกระตือรือร้นให้แก่เราและคนท่ีมาร่วมแข่ง  
ซึง่ศาสนาก็ส่งเสริมให้เราแขง่ขนัในการท าความดีอยู่แล้ว แตท่ี่ส าคญัคืออยา่ให้การแขง่ครัง้นีเ้ป็นการโอ้อวด
ซึง่กนัและกนั เพราะไมเ่ชน่นัน้แล้วผลบญุท่ีเราได้อา่นไปก็จะสญูสิน้โดยทนัที          

 
สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถเคาะตัมอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอนได้ 

1. คนโดยส่วนใหญ่ ตลอดช่วงเวลาทัง้ปีท่ีผ่านมามักจะไม่ค่อยอ่านอัลกุรอานเว้นแต่เพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ แตพ่อถึงชว่งเวลาของเดือนเราะมะฎอนเขากลบัมีความมุง่มัน่ในการอ่านในชว่งวนัแรกๆ ซึ่ง
บางคนอ่านได้ 1 ยุซหรือ 2 ยุซแบบรวดเดียว แต่ด้วยกับการท่ีเขาไม่มีความมักคุ้นต่อการอ่านอัลกุรอาน
จ านวนมากๆ เช่นนี ้จงึท าให้เขามีความรู้สึกท่ีเหน่ือยล้าและยากล าบาก สดุท้ายแล้วก็จะเกิดความเบื่อหนา่ย 
ซึ่งท าให้ในวันถัดๆ ไป ความมุ่งมั่นของเขาในการอ่านก็จะลดน้อยลงเร่ือยๆ ในท่ีสุดเขาก็ไม่สามารถท่ีจะ
เคาะตมัอลักรุอานในเดือนท่ีจ าเริญนีไ้ด้ – ขออลัลอฮฺทรงประทานเตาฟีกให้เรามีความมกัคุ้นตอ่การอา่นอลักุ
รอานด้วยเถิด - 

2. ไม่จดัสรรตารางเวลาอ่านให้ดี ซึ่งสาเหตปุระการหนึ่งท่ีท าให้ไม่สามารถเคาะตมัอลักรุอาน
ได้คือ การท่ีเราอ่านอย่างสะเปะสะปะ ซึ่งบางทีก็อ่านกลางคืนอย่างเดียว บางทีก็อ่านกลางวนั  บางทีก็อ่าน
ช่วงสะหูร และบางทีก็อ่านเพียงช่วงระหว่างอะซานและอิกอมะฮฺ แน่นอนว่าการไม่จดัสรรเวลาอ่านให้ดีนัน้
ยอ่มท าให้เราไมส่ามารถท่ีจะควบคมุการอา่นของเราให้ตรงตามเป้าหมายได้  

3. ไม่ก าหนดระยะเวลาอ่านเป็นการเฉพาะ ซึ่งใครท่ีต้องการเคาะตมัอัลกุรอานหนึ่งครัง้ใน
เดือนท่ีจ าเริญนี ้อย่างน้อยๆ เขาต้องก าหนดเวลาอ่านในแต่ละวนัไม่ต ่ากว่าคร่ึงชั่วโมง ส่วนคนท่ีต้องการ
เคาะตมัอลักุรอานมากกว่าหนึ่งครัง้ เขาก็ต้องก าหนดเวลาอ่านให้ชดัเจนโดยยึดตามความสามารถในการ
อา่นของเขาวา่ตอ่หนึ่งยซุนัน้ต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด ทัง้นีท้ัง้นัน้ระยะเวลาของแตล่ะคนจะไม่เหมือนกนั บาง
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คนใช้เวลาเพียงย่ีสิบนาทีตอ่หนึ่งยซุ และก็มีบางคนท่ีต้องใช้เวลาเป็นชัว่โมงต่อหนึ่งยุซ แตส่่วนใหญ่แล้วจะ
ใช้เวลาประมาณคร่ึงชัว่โมง ดงันัน้ ถ้าเราตัง้เป้าหมายจ านวนครัง้ในการเคาะตมัอลักรุอานแล้ว เราก็ต้องมา
ก าหนดให้ชดัเจนวา่เราต้องใช้เวลาทัง้หมดเท่าใด แล้วจดัสรรเวลาในการอา่นให้ดีและมีวินยัในการจดัสรรนัน้ 

4. ตัง้เป้าหมายจ านวนครัง้ในการเคาะตมัอลักุรอานท่ีมากจนเกินความสามารถ ซึ่งจะท าให้
เกิดความยากล าบากและย่อท้อได้ แต่ท่ีดีท่ีสุดคือให้เราประเมินความสามารถของตวัเราเอง ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองเวลา ความคล่องในการอ่าน ฯลฯ แล้วตัง้เป้าหมายให้เป็นไปตามความเป็นจริง ซึ่งการตัง้เป้าหมายท่ี
น้อยๆ แตท่ าอยา่งสม ่าเสมอยอ่มดีกวา่การตัง้เป้าหมายอย่างสวยหรูแตส่ดุท้ายก็หยดุระหวา่งทาง    

 
และตอ่ไปนีคื้อข้อแนะน าตา่งๆ ท่ีกล่าวถึงวิธีการเคาะตมัอลักรุอานในเดือนเราะมะฎอน ขออลัลอฮฺ

ทรงประทานเตาฟีกให้เราสามารถเคาะตมัอัลกุรอานในเดือนท่ีจ าเริญนี ้และขอให้การอ่านอัลกุรอานยัง
ประโยชน์ให้แก่เราในการใช้ชีวิตทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า  

 
วิธีง่ายๆ ในการเคาะตัมอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน 

สิ่งท่ีเราต้องทราบอนัดบัแรกคือ อลักรุอานมีประมาณ 600 กวา่หน้า 
ถ้าเอา 600 หน้าหารด้วย 30 วนั ก็จะเทา่กบั 20 หน้าตอ่วนั 
20 หน้าตอ่วนัหารด้วย 5 เวลาละหมาด (เฉพาะเวลาละหมาดอิชาอ์ ให้ไปอ่านหลงัจากละหมาด

ตะรอวีหฺก็ได้) ก็จะเทา่กบั 4 หน้าตอ่ 1 เวลาละหมาด 
ดงันัน้ เพียงแค่ท่านอ่านอลักุรอาน 4 หน้าในทุกครัง้ก่อนหรือหลงัละหมาด (ตามท่ีท่านได้จดัสรร

เวลา) ทา่นก็จะสามารถเคาะตมัอลักรุอานได้ 1 ครัง้ในเดือนเราะมะฎอนนี ้ 
ส่วนคนท่ีต้องการเคาะตมัอลักุรอาน 2 ครัง้ใน 1 เดือนก็มีวิธีง่ายๆ ท่ีจะแนะน าคือ ให้อ่านอลักุ

รอานก่อนทกุเวลาละหมาด 4 หน้า และหลงัจากทกุเวลาละหมาด 4 หน้า ซึง่ผลท่ีได้คือท่านก็จะสามารถ
เคาะตมัอลักรุอาน 2 ครัง้ในเดือนท่ีจ าเริญนีไ้ด้ 

ถ้ามีคนถามว่าในเม่ืออลักรุอานมีทัง้หมดจ านวน 604 หน้าแล้วจะแบง่อ่านยงัไง วิธีท่ีง่ายท่ีสดุคือ
ให้ท่านอ่านตามท่ีได้น าเสนอในข้างต้น ส่วน 4 หน้าสุดท้ายนัน้ให้ท่านอ่านในขณะท่ีจะเคาะตมัอลักุรอาน
พร้อมกบัขอดอุาอ์ ซึ่ง 4 หน้าสดุท้ายนัน้เร่ิมตัง้แตส่เูราะฮฺอลั-อศัริ จนถึงสเูราะฮฺอนั-นาส ซึ่งเป็นท่ีรู้ดีว่ามนั
เป็นเพียงสเูราะฮฺสัน้ๆ ท่ีอา่นง่าย ขออลัลอฮฺทรงประทานเตาฟีกแก่เราตามท่ีพระองค์ทรงรักและพึงพระทยั
ด้วยเถิด  
 และน่ีคือตวัอยา่งตารางการจดัสรรเวลาอา่นอลักรุอานในเดือนเราะมะฎอน  
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การเคาะตัมอัลกุรอานภายใน 3 วัน 
วนัท่ี หลงัศบุหฺุ ก่อนหรือ 

หลงัซุฮฺริ 
ก่อนหรือ
หลงัอศัริ 

ก่อนหรือ
หลงัมฆัริบ 

หลงัตะรอวีหฺ
หรือก่อนสะหรู 

1 ยซุท่ี 1-2 ยซุท่ี 3-4 ยซุท่ี 5-6 ยซุท่ี 7-8 ยซุท่ี 9-10 

2 ยซุท่ี 11-12 ยซุท่ี 13-14 ยซุท่ี 15-16 ยซุท่ี 17-18 ยซุท่ี 19-20 

3 ยซุท่ี 21-22 ยซุท่ี 23-24 ยซุท่ี 25-26 ยซุท่ี 27-28 ยซุท่ี 29-30 

 
การเคาะตัมอัลกุรอานภายใน 5 วัน 

วนัท่ี หลงัศบุหฺุ ก่อนหรือ 
หลงัซุฮฺริ 

ก่อนหรือ
หลงัอศัริ 

ก่อนหรือ
หลงัมฆัริบ 

หลงัตะรอวีหฺ
หรือก่อนสะหรู 

1 ยซุท่ี 1 ยซุท่ี 2 ยซุท่ี 3-4 ยซุท่ี 5 ยซุท่ี 6 
2 ยซุท่ี 7 ยซุท่ี 8 ยซุท่ี 9-10 ยซุท่ี 11 ยซุท่ี 12 
3 ยซุท่ี 13 ยซุท่ี 14 ยซุท่ี 15-16  ยซุท่ี 17  ยซุท่ี 18 

4 ยซุท่ี 19 ยซุท่ี 20 ยซุท่ี 21-22 ยซุท่ี 23 ยซุท่ี 24 

5 ยซุท่ี 25 ยซุท่ี 26 ยซุท่ี 27-28 ยซุท่ี 29 ยซุท่ี 30 

 
การเคาะตัมอัลกุรอานภายใน 7 วัน 

วนัท่ี หลงัศบุหฺุ ก่อนหรือ 
หลงัซุฮฺริ 

ก่อนหรือ
หลงัอศัริ 

ก่อนหรือ
หลงัมฆัริบ 

หลงัตะรอวีหฺ
หรือก่อนสะหรู 

1 อลั-ฟาตหิะฮฺ 
ถึงอลั-บะเกาะ
เราะฮฺ 1-141 

อลั-บะเกาะ
เราะฮฺ 142-

252 

อลั-บะเกาะ
เราะฮฺ 252-

286 ถึงอาลิอิ
มรอน 1-91 

อาลิอิมรอน 
92-200 ถึงอนั-
นิสาอ์ 1-23 

อนั-นิสาอ์ 24-
176   

2 อลั-มาอิดะฮฺ 
1-105 

อลั-มาอิดะฮฺ 
106-120 

อลั-อนัอาม 
135-165 

อลั-อะอฺรอฟ 
132-206 

อลั-อนัฟาล 
71-75 ถึงอตั-
เตาบะฮฺ 1-129   
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ถึงอลั-อนัอาม 
1-134 

ถึงอลั-อะอฺรอฟ 
1-131 

ถึงอลั-อนัฟาล 
1-70 

3 ยนูสุ ฮดู ยสูฟุ ถึง อรั-
เราะอฺด์ 1-13 

อรั-เราะอฺด ุ
14-43 ถึง 
อิบรอฮีม และ 
อลั-หิจญรฺ 1-
77  

อลั-หิจญรฺ 78-
99 ถึง อนั-
นะหฺล์  

4 อลั-อิสรออ์ ถึง 
อลั-กะฮฺฟิ 1-

41 

อลั-กะฮฺฟิ 42-
110 ถึงมรัยม 
และฏอฮา 1-

54  

ฏอฮา 55-135 
ถึงอลั-อมับิ
ยาอ์ 1-100  

อลั-อมับยิาอ์ 
101-112 
ถึงอลั-หจัญฺ 
และอลั-มอ์ุมิ
นนู 1-74 

อลั-มอ์ุมินนู 
75-118 ถึงอนั-
นรู และอลั-ฟุ

รกอน 

5 อชั-ชอุะรออ์ 
ถึง อนั-นมัล์ 1-

55 

อนั-นมัล์ 56-
93 ถึง อลั-
เกาะศ็อศ 
และอลั-อนั
กะบตู 1-7 

อลั-อนักะบตู 
8-69 ถึง อรั-รูม
และลกุมาน 1-

21 

ลกุมาน 22-34 
ถึงอสั-สะญะ
ดะฮฺและอลั-
อะหฺซาบ 1-59  

อลั-อะหฺซาบ 
60-73 ถึง

สะบะอ์, ฟาฏิร 
และยาสีน 

6 อศั-ศอ็ฟฟาต 
ถึงศอ็ด 

และอซั-ซุมรั 1-
7 

อซั-ซุมรั 8-75 
ถึงฆอฟิร 1-52 

ฆอฟิร 53-85 
ถึงฟศุศลิตั 

และอชั-ชรูอ 1-
26 

อชั-ชรูอ 27-53 
ถึงอซั-ซุครุฟ, 
อดั-ดคุอน 

และอลั-ญาษิ
ยะฮฺ 

อลั-อะหฺกอฟ, 
มฮุมัมดั, อลั-
ฟัตห์ และอลั-
หญุรุอต 

7 ตัง้แตก็่อฟ
ถึงอรั-เราะหฺ

มาน 

ตัง้แตอ่ลั-วา
กิอะฮฺถึงอลั-
มมุตะหะนะฮฺ 

ตัง้แตอ่ศั-ศอ็ฟ 
ถึงอลั-เกาะลมั 

ตัง้แตอ่ลั-หาก
เกาะฮฺ ถึงอลั-
มรุสะลาต 

ตัง้แตอ่นั-
นะบะอ์ถึงอนั-

นาส 
 

การเคาะตัมอัลกุรอานภายใน 10 วัน 
วนัท่ี หลงัศบุหฺุ ก่อนหรือ 

หลงัซุฮฺริ 
ก่อนหรือ
หลงัอศัริ 

ก่อนหรือ
หลงัมฆัริบ 

หลงัตะรอวีหฺ
หรือก่อนสะหรู 

1 คร่ึงยซุท่ี 1 คร่ึงยซุท่ี 1 ยซุท่ี 2 คร่ึงยซุท่ี 3 คร่ึงยซุท่ี 3 
2 คร่ึงยซุท่ี 4 คร่ึงยซุท่ี 4 ยซุท่ี 5 คร่ึงยซุท่ี 6 คร่ึงยซุท่ี 6 
3 คร่ึงยซุท่ี 7 คร่ึงยซุท่ี 7 ยซุท่ี 8 คร่ึงยซุท่ี 9 คร่ึงยซุท่ี 9 
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4 คร่ึงยซุท่ี 10 คร่ึงยซุท่ี 10 ยซุท่ี 11 คร่ึงยซุท่ี 12 คร่ึงยซุท่ี 12 

5 คร่ึงยซุท่ี 13 คร่ึงยซุท่ี 13 ยซุท่ี 14 คร่ึงยซุท่ี 15 คร่ึงยซุท่ี 15 

6 คร่ึงยซุท่ี 16 คร่ึงยซุท่ี 16 ยซุท่ี 17 คร่ึงยซุท่ี 18 คร่ึงยซุท่ี 18 

7 คร่ึงยซุท่ี 19 คร่ึงยซุท่ี 19 ยซุท่ี 20 คร่ึงยซุท่ี 21 คร่ึงยซุท่ี 21 

8 คร่ึงยซุท่ี 22 คร่ึงยซุท่ี 22 ยซุท่ี 23 คร่ึงยซุท่ี 24 คร่ึงยซุท่ี 24 

9 คร่ึงยซุท่ี 25 คร่ึงยซุท่ี 25 ยซุท่ี 26 คร่ึงยซุท่ี 27 คร่ึงยซุท่ี 27 

10 คร่ึงยซุท่ี 28 คร่ึงยซุท่ี 28 ยซุท่ี 29 คร่ึงยซุท่ี 30 คร่ึงยซุท่ี 30 

 
การเคาะตัมอัลกุรอาน 1 ครัง้ในเดือนเราะมะฎอนพร้อมกับศึกษาความหมาย 

คงจะไม่มีอะไรดีไปกวา่การท่ีเราได้อ่านด ารัสของอลัลอฮฺแล้วเข้าใจในเนือ้หาท่ีพระองค์ได้ประทาน
ลงมาไปด้วย แต่การท่ีจะสามารถอ่านอลักุรอานพร้อมศึกษาความหมายของมันนัน้ ก็คงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ี
ใครๆ ก็ท าได้ แตก่ารจดัสรรเวลาและหาหนงัสือท่ีเหมาะสมย่อมเป็นตวัชว่ยส าคญัท่ีจะท าให้บรรลเุป้าหมาย
ท่ีได้วางไว้  

ก่อนหน้านีเ้รารู้แล้ววา่ อลักรุอานมีประมาณ 600 กวา่หน้า ถ้าเอา 600 หน้าหารด้วย 30 วนั ก็จะ
เทา่กบั 20 หน้าตอ่วนั ก็จะเท่ากบั 4 หน้าตอ่ 1 เวลาละหมาด ซึง่ถ้าเราต้องใช้เวลาอ่านอลักรุอานในแตล่ะ
หน้า 2 นาที ก็แสดงว่าเราต้องใช้เวลาประมาณ 8 นาที แต่ไม่ใช่เพียงแค่เท่านี ้เพราะเราะต้องใช้เวลาใน
การศึกษาความหมายของมันอีก ซึ่งถ้าเป็นหนังสือท่ีมีการแปลความหมายสัน้ๆ อย่างเช่น หนังสือแปล
ความหมายอลักรุอาน ของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ เราก็จะต้องใช้เวลาทัง้การอา่นและศกึษาความหมาย
ประมาณ 20-30 นาที ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กับหนังสือท่ีเราเลือกมาศึกษา ซึ่งหนังสือท่ีจะขอแนะน า ถ้าเป็น
ภาษาไทยไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนัก ท่ีมีอยู่ก็อย่างเช่น “หนังสือแปลความหมายอัลกุรอาน โดยสมาคม
นกัเรียนเก่าอาหรับ, ตฟัฮีมลุกุรอาน โดยอบลุอะลา อลั-เมาดดีู” เป็นต้น แตถ้่าเป็นภาษาอาหรับก็มีหนงัสือ 
“อัล-มิศบาหุลมุนีร โดยท่านอิบนุกะษีร, อัยสัร อัต-ตะฟาสีร โดยชัยคฺอบูบักรฺ อัล-ญะซาอิรี, ตัฟสีรอัล-
มยุสัสรั โดยคณะอลุะมาอ์” เป็นต้น  

และน่ีคือตวัอยา่งตารางเวลาอา่นอลักรุอานพร้อมกบัศกึษาความหมาย     
วนัท่ี หลงัศบุหฺุ ก่อนหรือ 

หลงัซุฮฺริ 
ก่อนหรือ
หลงัอศัริ 

ก่อนหรือ
หลงัมฆัริบ 

หลงัตะรอวีหฺ
หรือก่อนสะหรู 

1-30 4 หน้า 4 หน้า 4 หน้า 4 หน้า 4 หน้า 

 



 

 

วธีิง่ายๆ ในการเคาะตัมอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน 
 8  

สดุท้ายนี ้ขอเพียงเรามีความตัง้ใจและเตม็ท่ีไปกบัมนั แนน่อนวา่การเคาะตมัอลักรุอานก็ไม่ใชเ่ร่ือง
ท่ียากอีกต่อไป โดยเฉพาะการใช้โอกาสของเดือนเราะมะฎอนมาเป็นช่วงเวลาท่ีเราจะคืนดีกับอลักุรอาน 
เพราะเราไมรู้่วา่เราะมะฎอนในปีหน้า เราจะมีโอกาสใช้ชีวิตตอ่ไปอีกหรือไม ่  

ขอการสดดีุแห่งอลัลอฮฺและความสนัติสขุปลอดภยัจงมีแด่ผู้ เป็นศาสนทตูท่ีประเสริฐท่ีสดุและเป็น
ผู้น าของเรานัน่คือทา่นนบีมฮุมัมดั และบรรดาเครือญาตติลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านทกุคน 

และการสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลแหง่สากลโลก  
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