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Abstract 

 This article demonstrates that violence against Muslim women, particularly married 

women, associated with the concept of tta‘a, or obedience to the husband, is accepted and 

practiced. Regarding the research on domestic violence in Thailand’s Deep South, the idea of 

tta‘a is one of crucial findings. The notion of being a devout wife renders the practice of 

tolerance even when women encounter violence in order to maintain the ideal of Muslim 

family. The author scrutinizes literatures and debates encompassing the notion of obedience 

recognized as the inherent patriarchal interpretation in the context of Arabian traditions. This 

mainstream religious exegesis where the husband asserts the authority of the master over the 

subservient wife mirrors the existence of inequality within marital relationship. 

Keywords: obedient wife, tta‘a, Muslims, Thailand’s Deep South, and domestic violence  
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บทคัดยuอ 

 บทความน้ีนำเสนอปรากฏการณ_การยอมรับและการใชxความรุนแรงตuอผูxหญิงมุสลิม โดยเฉพาะภรรยา 

ซึ่งเช่ือมโยงกับแนวคิดวuาดxวยการเช่ือฟ>งและไมuขัดขืนคำสั่ง (ตออะห_ หรือ tta‘a ) สามี ซึ่งเป�นหน่ึงในขxอคxนพบ

สำคัญจากการวิจัยเกี่ยวกับเหตุของการใชxความรุนแรงในครอบครัว (domestic violence) ในพื้นที่ชายแดน

ภาคใตx อันกลายเป�นบรรทัดฐานทางสังคมมุสลิม แนวคิดการเป�นภรรยาที่ตออะห_มีผลในภาคปฏิบัติ เกิดการ

เช่ือฟ>งอยuางอดทนแมxเมื่อเผชิญกับความรุนแรงในรูปแบบตuางๆ และพยายามยอมรับ ตลอดจนกระทำตามสิ่งที่

สามีบอกกลuาวสั่งสอนเพื่อรักษาสถานะของการเป�นภรรยาที่ดี  จากการทบทวนวรรณกรรมและขxอถกเถียงเชิง

แนวคิดแสดงใหxเห็นวuาหลักการตออะห_ถูกอธิบายภายใตxสภาพสังคมชายเป�นใหญuตามแบบวัฒนธรรมอาหรับ 

การตออะห_มักถูกกลuาวถึงและนำมาใชxในการกำหนดความสัมพันธ_ของคนในครอบครัว โดยเช่ือมโยงเขxากับการ

ตีความหลักการศาสนาวuาดxวยบทบาทความสัมพันธ_ระหวuางสามีในฐานะผูxนำหรือผูxปกครอง กับภรรยาใน

ความหมายของผูxที่อยูuภายใตxการดูแล ซึ่งสะทxอนการดำรงอยูuของบรรทัดฐานความสัมพันธ_ที่ไมuเทuาเทียมกนั  

คำสำคัญ: การเช่ือฟ>งสามี ตออะห_ มุสลิม ชายแดนภาคใตx ความรุนแรงในครอบครัว 
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“เมียคนที่สองเขาไมuตออะห%ผมเลยทำงานศาสนาที่ภูเก็ตลำบาก จนตxองกลับมาอยูuที่น่ีกับ

เมียแรก พอดีมะ (แมu) เป�นผูxป�วยติดเตียง ผมเป�นคนรับผิดชอบนะ ตอนน้ีปลuอยใหxเขาอยูu

กันตามลำพังแมuลูกไปเพราะเขาไมuตออะห% เขายังอยูuกันที่ภูเก็ตนั่นแหละไมuไดxกลับไปที่

ยะลา นึกดูแลxวกันลูกจากคนเกuาที่โนuนผมก็ชuวยสuงใหxเรียนจนจบ แตuเขามีลูกใหxกับผม

ไมuไดx น่ันเป�นความผิดของเขาอยuางหน่ึง แตuผมไมuเลิกกับเมียทุกคน ออ...นxองไมuตxองไปคุย

กับเขาหรอก คนน้ีวิสัยทัศน_ไปไมuไดxกับดร.” 

(ทนายความชายมุสลิม ภูมิลำเนาเดิม จ.กระบี่, สนทนาทางโทรศัพท_ 29 เมษายน 2562) 

 

บทนำ  

ขxอความขxางตxนสะทxอนตัวอยuางการอxางอิงและใชxแนวคิด “ตออะห_” (tta‘a)  เพื ่อจ ัดการ

ความสัมพันธ_ในครอบครัว ตออะห_หมายถึงการเชื่อฟ>ง (Rajki, 2005; Basarudin, 2016: 118-121) เป�นหน่ึง

ในแนวคิดที่พบจากการสนทนากับผูxชายที่มีภรรยามากกวuาหน่ึงคน ซึ่งเรียกรxองใหxผูxหญงิที่เป�นภรรยาทุกคนเช่ือ

ฟ>งสาม ีในกรณีน้ี ผูxใหxขxอมูลระบุถึงการไมuตออะห_หรือไมuเชื่อฟ>ง และไมuกระทำตามคำสั่งตนของภรรยาคนที่

สอง จากการศึกษาที่ผูxเขียนและคณะผูxวิจัยมุuงทำความเขxาใจขนบจารีตและบรรทัดฐานทางสังคมมุสลิมใน

จังหวัดชายแดนภาคใตxที่นำไปสูuการใชxความรุนแรงในครอบครัว (อัมพร หมาดเด็น, ทวีลักษณ_ พลราชม และ

มนวัธน_ พรหมรัตน_, 2561) พบวuา การเชื่อฟ>ง (obedience) หรือไมuเชื่อฟ>ง (disobedience) สามีของผูxหญิง

มุสลิมเป�นเงื่อนไขลำดับตxนที่สuงผลตuอการรักษาความสัมพันธ_ของครอบครัวภายใตxการกำกับบทบาทหนxาที่

ภรรยาที่ดีซึ่งถูกคาดหวังจากสังคม และเผยใหxเห็นประสบการณ_ของผูxหญงิในฐานะผูxถูกกระทำความรุนแรงจาก

สาม ี 

งานวิจัยที่สนับสนุนขxอมูลวuาความรุนแรงในครอบครัวเป�นเหตุใหxผูxหญิงไดxรับผลกระทบมากกวuาผูxชาย

สะทxอนใหxเห็นถึงรากเหงxาของป>ญหา คือความไมuเสมอภาคที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ_เชิงอำนาจระหวuางเพศ 

(Morgan & Chadwick, 2009; Offenhauer, 2005; ปราง ยอดเกตุ, 2556; Hajjar, 2004: 1-38) สถานการณ_

ความรุนแรงในครอบครัวในระดับประเทศมีแนวโนxมเพิ่มข้ึนและเป�นป>ญหาที่เกิดข้ึนตuอเน่ือง (กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย_, 2561) กรณีความรุนแรงที่เกิดกับคนในครอบครัวผูxนับถือศาสนาอิสลาม 

พบวuาการศึกษาในพื้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใตxซึ ่งมีมุสลิมเป�นประชากรหลักเสนอใหxเห็นทั้งสภาพและ

ผลกระทบของป>ญหา (Kasetchai Laeheem, 2014: 89-98; Hasamoh, 2017; Kasetchai Laeheem and 

Kettawa Boonprakarn, 2017: 352-358) เชuน ผูxหญิงตxองเขxารับการรักษาในโรงพยาบาลเน่ืองจากถูกทำรxาย

รuางกายอยuางหนัก หรือผลพวงที่มีตuอสุขภาพจิตโดยเฉพาะเด็กในครอบครัว ซึ่งนำไปสูuพฤติกรรมกxาวรxาว ใชx

สารเสพติด และอยูuในวงจรของการเป�นผูxใชxความรุนแรง  ครอบครัวมุสลิมในเขตจังหวัดป>ตตานี ซึ่งเป�นกลุuม

ตัวอยuางในการศึกษาของอัลญาณ_ สมุห_เสนีโต และคณะ (2560: 270-323) เผชิญกับการใชxความรุนแรงดxวย

วาจารxอยละ 22  นอกจากน้ี การศึกษาของกรมสuงเสริมและพัฒนาครอบครัวเสนอใหxเห็นวuาความรุนแรงตuอ

ผูxหญิงและความรุนแรงในครอบครัวในภาคใตxมีอัตราสูงที่สุดในระดับประเทศ เป�นความรุนแรงทางจิตใจรxอย
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ละ 32.3 ความรุนแรงทางกายรxอยละ 10 และความรุนแรงทางเพศรxอยละ 5 โดยระบุวuาความรุนแรงจาก

เพศสัมพันธ_โดยเฉพาะการขuมขืนสูงถึงรxอยละ 93 (มติชนออนไลน_, 2561)  

ขณะที่ผูxหญิงหลายคนเชื่อวuาตxนเหตุของการใชxความรุนแรงของคูuสมรสมาจากตัวผูxหญิงเองที่ขาด

คุณสมบัติของการเป�นภรรยาที่ดี บกพรuองในหนxาที่ จึงตxองอดทนตuอการถูกกระทำความรุนแรงทุกรปูแบบ เชuน 

โดนตบตี ขับไลu ขuมขูu ดuาทอ หรือกดดันดxวยการใชxคำพูดและวางทuาทีเมินเฉย รวมถึงการขูuวuาจะเลิก หยuารxาง 

หรือมีภรรยาเพิ่ม ทั้งไมuใหxความสนใจ หรือไมuดูแลเอาใจใสuและไมuใหxเกียรติตuอคูuสมรส (Amporn Marddent, 

2006; Kasetchai Laeheem, 2014: 89-98; Amporn Marddent, Manawat Promrat and Taweeluck 

Pollachom, 2015) เนื่องจากเชื่อวuาความรุนแรงในรูปแบบตuางๆ ขxางตxนเป�นการสั่งสอนโดยชอบธรรมของ

สามีในฐานะผูxนำครอบครัว ทั้งน้ีเพื่อใหxตนไดxยึดมั่นในคำสอนศาสนา การเชื่อฟ>งสามีจะนำไปสูuการสรxาง

ครอบครัวที่ดี 

เหตุดังกลuาวนี้จึงแสดงใหxเห็นวuาป>ญหาความรุนแรงในครอบครัวสัมพันธ_กับจารีตของสังคม ซึ่งกำกับ

ชีวิตดxวยความเช่ือชุดตuางๆ อันปรากฏอยูuในหลากหลายพื้นที่ ชาวมุสลิมในประเทศไทยที่อาศัยอยูuในชายแดน

ภาคใตxมีแนวทางการใชxชีวิตที่มิไดxปราศจากกรอบอิทธิพลของชุดคำอธิบายทางศาสนา อีกทั้งหลายสuวนยัง

สัมพันธ_กับวัฒนธรรมทxองถ่ินและประวัติศาสตร_การเมือง  ขณะที่ความพยายามในการมุuงหมายใหxมุสลิมปฏิบัติ

ตามแนวทางอิสลามที่บริสุทธ์ิ จากกระแสการฟ¡¢นฟูอิสลาม ซึ่งสัมพันธ_กับประวัติศาสตร_การเมืองในยุคที่ชุมชน

มุสลิมในที่ตuางๆ เผชิญกับการควบคุมอำนาจของอาณานิคม แนวคิดที่พัฒนาโดยนักวิชาการมุสลิมรุuนกuอนไดx

ขับเนxนใหxผูxมีบทบาทในงานดxานกิจการศาสนา ตลอดจนองค_กรทางศาสนาเรuงเรxาใหxสมาชิกในชุมชนมสุลิม

ปรับเปลี่ยนการใชxชีวิตใหxใกลxเคียงกับการตีความและคำอธิบายชุดสำคัญๆ เพื่อเป�นกรอบในการคัดกรองการ

ไหลบuาของกระแสความคิดนอกปริมณฑลหลกัการอิสลามทีถู่กชำระใหxบริสทุธ์ิ (อัมพร หมาดเด็น, 2557: 675-

736) เชuน การต้ังคำถามกับวัฒนธรรมที่มาพรxอมกับแนวคิดอาณานิคม (Khreegi, 2014) 

ในชุมชนมุสลิมบริเวณชายแดนภาคใตx ชาวมลายูเผชิญกับสภาวะการด้ินรนรกัษาวัฒนธรรมของกลุuม

ชนทuามกลางสภาพการปะทะทางอำนาจและความคิดที ่แตกตuาง ทั ้งมีความพยายามในการผสานกับชุด

ความคิดหลากหลายที่เดินทางเขxาออกพื้นที่ เกิดการสรxางสำนึกความเป�นชนกลุuมนxอยหลังการปกครองยุค

อาณานิคมและมายาคติการแบuงแยกดินแดนในทศวรรษ 2480 (Sunait Chutintaranond, 1999: 104-118) 

หะยีสุหลง หน่ึงในนักคิดมุสลิมและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของชาวมลายูเสนอปรับรื้อการอธิบายหลักคำสอน

ทางศาสนาใหxเขxากับยุคสมัย ทuานใชxชีวิตในเมืองเมกกะห_ชuวงที่สังคมในภูมิภาคและบริเวณใกลxเคียงเกิดความ

ผกผันอยuางสูง เชuน ปฏิวัติอาหรับ 1916 เกิดการตuอตxานจักรวรรดิออตโตมัน เป�นตxน  เมื่อเดินทางกลับมายัง

บxานเกิดในป¤ 1924 ชนชั้นนำสยามในยุคนั้นพยายามผลักดันใหxบxานเมืองไปสูuสภาวะแหuงความศิวิไลซ_และ

กำหนดระเบียบทางวัฒนธรรมจากอำนาจสuวนกลาง ขณะที่องค_กรและสถาบันการศึกษาของมุสลิมในพื้นที่

กลับไมuสามารถปรับตัวไดxทัน หะยีสุหลงจงึนำเอาแนวคิดอิสลามแบบปฏิรูปมาใชxในชุมชนมุสลิมป>ตตานี ซึ่งเป�น

แนวคิดที่ไดxรับอิทธิพลจากเชคดาวุด และ เชคอะห_มัด อัลฟาฎอนี ผูxรูxจากป>ตตานีที่นิยมการตีความแนวคิด

อิสลามตามอยuางนักคิดยุคสมัยใหมu โดยเฉพาะ มุฮำหมัด อับดุห_ (Muhammad Abduh) ไดxเสนอแนวคิดเพศ
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สภาพในอิสลามและประเด็นการเชื่อฟ>งตuอสามีเชuนกัน (Mohamad, 2013; Che Ku Nur Saliehah binti 

Che Ku Hassan, 2017; Joll, 2012)   

เหตุน้ีประเด็นเพศสภาพในยุคแหuงการขับเนxนความเป�นมุสลมิที่บริสทุธ์ิจึงเผชิญกบัเกดิการตีความและ

คัดสรรความรูxอยuางระแวดระวังโดยผูxรูxและนักการศาสนาที่ถือครองความรูxผuานการอธิบายเชิงระบบ เชuนใน

ขxอเสนอของอัลฆอซาล ี(Al-Ghazali) นักปรัชญา นักเทววิทยา และนักกฎหมายอิสลามคนสำคัญในศตวรรษที่ 

11 ซึ่งมีอิทธิพลตuอนักคิดยุคหลัง เนxนย้ำวิถีปฏิบัติของผูxหญิงไวxกับกิจการงานในบxาน ในการศึกษาของ Nadia I. 

Harhash (2016) ช้ีใหxเห็นวuาแนวคิดของอัลฆอซาล ีมีอิทธิพลตuอการทำความเขxาใจและรับรูxคำสอนศาสนาวuา

ดxวยเรื่องครอบครัวและเพศสภาพของชุมชนมุสลิมจวบจนป>จจุบัน ซึ่งใกลxเคียงกับขxอเสนอของมุฮำหมัด อับดุห_ 

ตัวอยuางเชuนสภาวะความเป�นผูxนำของผูxชายที่ตxองใหxการดูแล คุxมครองคนในสังคมและครอบครัว โดยเฉพาะ

ผูxหญิงที่ตxองอาศัยบิดาเป�นผูxปกป«องและปกครองในชuวงเยาว_วัย เมื่อเขxาสูuชีวิตการแตuงงาน ผูxนำที่ผูxหญิงตxองใหx

ความมั่นใจและเคารพเชื่อฟ>งคือสามี หากฝ�าฝ¡นหรือตuอตxานก็จำตxองถูกลงโทษเพื่ออบรมสั่งสอน เนื่องดxวย

ธรรมชาติของผูxหญิงถูกสรxางใหxมีคุณสมบัติที่อuอนดxอยกวuาผูxชายและงuายตuอการถูกลวงจนติดกับดักมาร เป�นตxน   

สำหรับบทความนี้ผูxเขียนมุuงใหxความสำคัญกับการนำเสนอการยอมรับและใชxความรุนแรงตuอผูxหญิง

จากแนวคิดวuาดxวยการเช่ือฟ>งและไมuขัดขืนคำสั่งหรือตออะห_ตuอสาม ีซึ่งสัมพันธ_กับชุดคำอธิบายการเป�นภรรยา

ที่ดี อันเน่ืองมาจากอิทธิพลของการตีความหลักการศาสนาเกี่ยวกับบทบาทของความสัมพันธ_ระหวuางสามี ใน

ฐานะผูxที่มีอำนาจเหนือกวuา และภรรยา ในฐานะผูxอยูuภายใตxการดูแลรับผิดชอบ บทความไดxเริ่มจากการ

ทบทวนงานศึกษาวuาดxวยความเสมอภาคทางเพศกับความสัมพันธ_เชิงอำนาจในครอบครัวมุสลิมในจังหวัด

ชายแดนภาคใตx ไดxแกu ป>ตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อเป�นขxอมูลพื้นฐานในการทำความเขxาใจปรากฏการณ_

ความรุนแรงในครอบครัวที่มีความสัมพันธ_ระหวuางแนวคิดการเช่ือฟ>งสาม ีซึ่งมีอิทธิพลตuอคนในพื้นที่การศึกษา 

กับขxอถกเถียงที่ปรากฏในชุมชนจากการศึกษาเชิงชาติพันธุ_วรรณาเรื่องบรรทัดฐานทางสงัคมกับความรุนแรงใน

ครอบครัว โดยผuานการสังเกตการณ_ระหวuางป¤ 2560-2561 เป�นหลัก พรxอมกันนี้งานวิจัยไดxอาศัยขxอมูลจาก

แหลuงตuาง ๆ เพื่ออภิปรายผลการศึกษา ไดxแกu การสัมภาษณ_ผูxหญิงที่กำลังเผชิญและไดxรับผลกระทบจากความ

รุนแรงในครอบครัว การสนทนากลุuมกับเครือขuายผูxหญิงและเยาวชนที่ดำเนินงานยุติความรุนแรง สัมภาษณ_

นักวิชาการรวมทั้งนักการศาสนามุสลิมทั้งหญิงและชาย ตลอดจนนักปกป«องสิทธิและเจxาหนxาที่รัฐกับเจxาหนxาที่

สหวิชาชีพ รวมทั้งสิ้น 62 คน   

 

ทบทวนเพศภาวะในบริบทชายแดนภาคใตx 

การศึกษาเพศภาวะในสังคมมุสลิม ที่เนxนการทำความเขxาใจและแกxไขป>ญหาความรุนแรงในครอบครัว

ขยายตัวมากข้ึนนับต้ังแตuชuวงสถานการณ_ความไมuสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตxในป¤ 2547 เป�นตxนมา แตuเดิม

ประเด็นเพศภาวะมักถูกอภิปรายอยูuในงานวิจัยดxานสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ_ของหญิงมลายูมุสลมิ 

ซึ่งเป�นกลุuมคนที่รัฐและองค_กรพัฒนาเอกชนใหxความสนใจในการศึกษาและพัฒนาเชิงนโยบาย เนื่องดxวย

ลักษณะจำเพาะทางการปกครองและความคิดทางสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ_กับชาติพันธุ_มลายู (อัลญาณ_ สมุห_

เสนีโต, กุศล สุนทรธาดา และกมลชนก ขำสุวรรณ, 2555: 185-199) 
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การศึกษาของ Chavivun Prachuabmoh (1980) สะทxอนบทบาทผู xหญิงมลายูมุสลิมในการธำรง   

อัตลักษณ_ทางชาติพันธุ_ ไดxขxอคxนพบสำคัญที่วuาผูxหญิงมลายูมุสลิมคือคนกลางในการรักษาอัตลักษณ_ของชาติ

พันธุ_ผuานองค_กรและกลไกทางสังคม ไดxแกu ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน และกลุuมเพื่อน พื้นที่ของผูxหญงิเนxน

บทบาทที่ไมuเป�นทางการ เชuน ความเป�นแมuที่สามารถถuายทอด สืบสานและโนxมนxาวใหxเด็กและคนในครอบครัว

รักษาอัตลักษณ_มลายูผuานการใชxภาษามลายู การแตuงกาย ทั้งนี้เพื่อสะทxอนวัฒนธรรมกลุuมชน รวมถึงดูแล

กิจการตuางๆ ในบxาน  อาทิ อบรมสั่งสอนไมuใหxลูกแตuงงานกับคนตuางศาสนิก เพราะเกรงจะทำใหxชีวิตหuางไกล

จากการเป�นผูxศรัทธา และเกิดสภาวะความอuอนแอทางวัฒนธรรม  ในขณะที่ผูxชายมีบทบาทในเชิงสถาบัน เชuน 

เป�นผูxนำในองค_กรการปกครอง ครูในโรงเรียนสอนศาสนา  งานของระวีวรรณ ชอุuมพฤกษ_ (2525) วuาดxวย

บทบาทผูxหญิงมุสลิมในหมูuบxานชาวประมงที่รูสะมิแล จังหวัดป>ตตานี พบวuาผูxหญิงมีบทบาทไมuเดuนชัด ขาด

อิสระในการเดินทางออกไปนอกหมูuบxาน การไปไหนมาไหนไกลบxานตxองมีผูxคุxมครอง ผูxหญิงที่แตuงงานแลxวมี

หนxาที่ดูแลบxานเรือน สามีและลูก บทบาทหลักคือเป�นภรรยาที่ดีของสามีและตxองชuวยสามีหารายไดx   

อยuางไรก็ตาม ในปริมณฑลความรูxทางศาสนายังมีนักวิชาการหญิงที่เชี่ยวชาญดxานอิสลามศึกษานxอย

มาก1 แนวคิดและการอธิบายความเขxารูxความเขxาใจหลักการอิสลามมุuงใหxความสนใจตรวจสอบตรวจตราผูxหญิง

ใหxอยูuในรuองรอยแหuงจารีต และปฏิบัติตนเป�นหญิงที ่อยู uในโอวาทตามความเชื ่อกระแสหลัก ผู xหญิงไดxรับ

มอบหมายหนxาที่และถูกยกยuองเมื่ออยูuในสถานะของแมu พรxอมกบัการอธิบายซ้ำถึงความสำคัญของการเป�นแมu 

เชuน ครูผูxรูxมักนำเสนอในบทเรียนและกลuาววuา “สวนสวรรค_น้ันอยูuใตxฝ�าเทxามารดา” “หญิงที่ดีย่ิง คือหญิงที่เมือ่

สูเจxามองไปยังเธอแลxวทำใหxเกิดความสุขใจ และเมื่อทuานบอกกลuาวสิ่งใดเธอก็เช่ือฟ>ง” (ดลมนรรจ_ บากา และ 

แวอูเซ็ง มะแดเฮาะ, 2529: 14)  ฉะนั้น ผูxหญิงจึงตxองเอาใจใสuทำหนxาที่ดูแลคนในครอบครัว ซื่อสัตย_ตuอสาม ี

ในขณะที่สามีอยูuในฐานะเป�นผูxรับผิดชอบตuอกิจการของครอบครัว  

 เมื ่อสภาพสังคมเปลี ่ยนแปลงเนื ่องดxวยป>จจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง บรรทัดฐานทางเพศที่

กำหนดใหxผูxหญิงและผูxชายปฏิบัติหนxาที่ตามความคาดหวังจึงถูกทxาทาย เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ (2548: 

471) พบวuาผูxหญิงตxองทำงานหารายไดxใหxกับครอบครัวรuวมกับผูxชาย สังคมยังคงมอบบทบาทใหxสามีเป�นผูxนำ

ครอบครัว ใหxการคุxมครองภรรยาและบุตร แตuขณะเดียวกันความคาดหวังใหxผูxหญิงทำหนxาที่ตามบทบาทเดิมยัง

ดำรงอยูuอยuางเขxมแข็ง ที่สำคัญเมื่อผูxหญิงกxาวเขxาสูuการเป�นผูxรuวมดำเนินงานแกxไขป>ญหาความรุนแรงเน่ืองดxวย

สถานการณ_ความไมuสงบและมีสuวนรuวมในกระบวนการสันติภาพ หลังจากตกเป�นเหย่ือของความรุนแรงในชuวง

กวuาหน่ึงทศวรรษที่ผuานมาจวบจนป>จจุบัน ย่ิงทำใหxเผชิญกับขxอทxาทายจนเกิดคำถามตuอหลักคิดทางวัฒนธรรม

                                                             
1 ในบทความ “ทบทวนสถานะความคิดสตรีนิยมอิสลาม” (2560: 63-113) ผูxเขียนสะทxอนใหxเห็นบทบาทของนักการศาสนา

หญิงในสังคมมลายูป>ตตานี เชuน ผศ.ฮามีดะห_ อาแด และอาจารย_มาเรียม สาเมาะ ที่ไดxพยายามอธิบายความรูxหลักการอิสลาม

จากมุมมองของมุสลิมสายปฏิรูป แมxการดำเนินงานเชิงความคิดความเขxาใจยังไมuเป�นที่แพรuหลาย และขาดการวิพากษ_ป>ญหา

ความรุนแรงในครอบครัวอยuางตรงไปตรงมา  แตuมีเครือขuายผูxหญิงในภาคประชาสังคมใหxความสนใจนำความรูxวuาดxวยสิทธิสตรี

ในอิสลามมาแลกเปล่ียนกันในกลุuม เชuน ชมรมมุสลิมะห_ภาคใตxและเครือขuายผูxหญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตx เป�นตxน    
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และศาสนาที ่ถูกอธิบายเชิงจารีต พรxอมทั ้งแสวงหาวิธีการดำรงชีวิตระหวuางการเป�นผู xหญิงที ่ดีและการ

รับผิดชอบตuอครอบครัวและสังคม เนื่องจากสามีตลอดจนสมาชิกผูxชายในหลายครอบครัวเสียชีวิต หรือไมu

สามารถออกไปประกอบอาชีพไดx เพราะเกรงอันตรายจากการถูกตรวจตราโดยฝ�ายตuางๆ บรรยากาศเชuนน้ี

สะทxอนปฏิสัมพันธ_ระหวuางบรรทัดฐานของการที่ผูxหญงิมุสลิมถูกกำหนดใหxเป�นผูxรับผดิชอบงานบxานกับการเป�น

ผูxนำในการสรxางเครือขuายทางสังคม (ฮาฟสสา สาและ, 2553) 

ผลกระทบจากความรุนแรงที่นำไปสูuความสัมพันธ_ทางอำนาจที่ไมuเทuาเทยีมระหวuางหญิงชายในงานของ

อังคณา นีละไพจิตร (2553) พบวuาประเด็นอuอนไหวตuอสังคมมลายูมุสลิมคือการกำหนดสิทธิเสรีภาพดxานตuางๆ 

ภายใตxกรอบของหลักการในศาสนาอิสลาม ความเปลี่ยนแปลงชuวงเหตุการณ_ความรุนแรงในขณะน้ี ผูxหญิง

เผชิญชีวิตที่ยากลำบากในการนำพาครอบครัวกxาวผuานสภาพการใชxความรุนแรงทางการทหาร โดยเจxาหนxาทีร่ฐั 

และจากกองกำลังไมuทราบฝ�าย อีกทั้งผูxหญิงยังเผชิญกับอุปสรรคของการเขxาถึงกลไกความคุxมครองจากการใชx

กฎหมายอิสลามวuาดxวยครอบครัวและมรดก ตลอดจนความลักลั่นในการบังคับใชxกฎหมาย2 โดยเฉพาะในกลุuม

ที่เผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวและมีฐานะยากจน ตxองทำงานหนัก ทางเลือกในการประกอบอาชีพนxอย 

ขณะที่ผูxรูxหรือนักวิชาการหญิงมุสลิมมีสuวนรuวมอยuางจำกัดในการอธิบายและตีความหลักการทางศาสนา  

นอกจากน้ี การศึกษาสถานะของหญิงหมxายในสถานการณ_ความรุนแรงทางวัฒนธรรมและโครงสรxาง

ทางสังคมที่ใกลxชิดกับกลไกขององค_กรอิสลามภายใตxบรรทัดฐานเชิงจารีตซึ่งลดทอนคุณคuาสถานะของหญิง

หมxายพบวuา หากตxองการกลับคืนสังคมเชuนผูxหญิงทั่วไป หญิงหมxายตxองเขxาสูuกระบวนการแตuงงานแมxเป�น

ภรรยาคนที่สองก็ตาม ภายใตxสถานการณ_เชuนน้ีทำใหxพวกเธอเผชิญกับความรูxสึกถูกลดทอนคุณคuาและศักด์ิศรี 

ตลอดจนถูกปฏิบัติอยuางไมuเสมอภาค (มนวัธน_ พรหมรัตน_, อัมพร หมาดเด็น และทวีลักษณ_ พลราชม, 2558) 

เน่ืองดxวยผูxรูxในสังคมอxางอิงถึงขxอกำหนดที่สัมพันธ_กับหลักการศาสนา ซึ่งผuานการตีความและถูกสuงผuาน อีกทั้ง

จำแนกบทบาทของผูxหญิงและผูxชายไวxอยuางชัดเจน (รอมือล ีลอมา และ วันพิชิต ศรีสุข, 2558) แมxผูxหญิงถูกยก

ยuองใหxเป�นผูxนำ แตuไมuไดxรับบทบาทนำที่แทxจริง สืบเน่ืองจากจารีตการแบuงบทบาทหนxาที่ที่ปฏิบัติสืบตuอกันมา 

โดยกำหนดใหxผูxชายไดxรับโอกาสมีปฏิสัมพันธ_กับคนกลุuมตuางๆ ถือครองประโยชน_ในทรัพย_สิน และสิทธิอำนาจ 

อาทิ การแตuงงานกับเด็กผูxหญิงและการมีภรรยามากกวuาหน่ึงคน รวมทั้งเงื่อนไขการหยuารxางเป�นเรื่องของผูxนำ

ศาสนากับพuอและเจxาบuาว (อุมมีสาลาม อุมาร, 2558: 6-7)  ขณะที่ป>จจุบันผูxหญิงมลายูมุสลิมเขxามามีสuวนรuวม

ในงานชุมชนและกิจกรรมภาคประชาสังคมมากขึ ้น โดยพยายามสรxางการยอมรับใหxมีบทบาทและ

ความสามารถในการทำงานกระบวนการสันติภาพ หลายกลุuมองค_กรอxางอิงแนวคิดทางศาสนาและสิทธิความ

เสมอภาคระหวuางเพศ เชuน ผูxหญิงสามารถใชxสิทธิในการเตือนและตuอวuาสามีหากเขากระทำความผิด เพื่อผดุง

ความถูกตxองและยุติธรรม แมxเธอถูกมองวuาเป�นผูxหญิงหัวกxาวหนxาและไมuเชื่อฟ>งสามี  ขณะเดียวกัน เกิด

                                                             
2 รายงานการเขxาถึงความยุติธรรมของผูxหญิง ขxอมูลเชิงลึกที่เก่ียวขxองกับป>ญหาของระบบยุติธรรมในชุมชนมุสลิม รวมทั้งการบังคับใชxและตีความ

กฎหมายอิสลามวuาดxวยครอบครัวและมรดกดำเนินไปในลักษณะของการเลือกปฏิบัติตuอผูxหญิง ดูป>ญหาของระบบยุติธรรมในชุมชนมุสลิมเพ่ิมเติมใน 

คณะกรรมการนักนิติศาสตร_สากลและมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ, 2555: 51-58; มุฮำหมัดซากี เจ®ะหะ, 2553: 73-83; Dorloh & hi Mokhtar, 

2015: 95-112. 
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ปรากฏการณ_การพยายามนำคำอธิบายทางศาสนาจากแหลuงตuางๆ มาใชxสื่อสารในชุมชนมุสลิมระหวuางการ

ดำเนินกิจกรรมทางสังคม แมxผูxหญิงมลายูทั่วไปมีความรูxในวิชาการศาสนาคuอนขxางจำกัด   

 

แนวคิดตออะห_ 

การตออะห_หรือการเช่ือฟ>ง เป�นหลักการทีถู่กกลuาวอxางอยูuบuอยครัง้และใชxประกอบขxอโตxแยxงจากผูxที่ใชx

ความรุนแรงและผูxถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ทั้งน้ีเพื่อเป�นพื้นฐานในการอภิปรายอิทธิพลของแนวคิด

ที่สัมพันธ_กับจารีตในชุมชนมุสลิม กระทั่งยอมใหxเกิดและใชxความรุนแรงหลากรูปแบบ รวมถึงความรุนแรงทาง

จิตใจ ตลอดทั้งเพื่อใหxเกิดความเขxาใจวuาเหตุใดคนในชุมชนมสุลิมจึงระบุถึงแนวคิดน้ี ผูxเขียนเห็นความจำเป�นใน

การทำความเขxาใจชุดคำอธิบายที ่มีผลจากการตีความของนักคิดมุสลิม กลuาวคือ โดยความหมายของคำ 

“ตออะห_” (tta‘a หรือ obedience) หมายถึงการเชื่อฟ>งและไมuขัดขืนคำสั่งตuอผูxเป�นนาย (masters หรือ 

sadat ในภาษาอาหรับ) เชuน พuอแมu ผูxปกครอง ผูxนำในระดับและรูปแบบตuางๆ  แนวคิดตออะห_จึงสัมพันธ_กับ

บริบททางศาสนา การเมือง และสังคม  ดังตัวอยuางชuวงคริสต_ทศวรรษ 1670 มีบันทึกมุมมองของนักคิดมุสลิม

ในเมืองบัสรา (Basra) ทางตอนใตxของอิรัก ซึ่งไดxพัฒนาแนวคิดนี้ผuานงานเขียนวuาดxวยศิลปะในการปกครอง

จักรวรรดิ โดยเสนอใหxมีการวางมาตรการป«องกันการละเมิดกฎเกณฑ_ของผูxอยูuภายใตxอำนาจการปกครอง ใหxผูx

มีอำนาจออกระเบียบบังคับผูxอยูuภายใตxการปกครองทราบ แลxวถือเป�นแนวทางการใชxชีวิต ทั้งน้ีผูxที่อยูuใตxอำนาจ

ตxองจuายภาษีใหxผูxปกครอง หxามกuอการแข็งขืน ตxองเช่ือฟ>ง ไมuกuอกบฏ อันถือเป�นการแลกเปลี่ยนตuางตอบแทนที่

ผูxปกครองไดxใหxการดูแลและคุxมครองทรัพย_สิน  ฉะน้ัน ภายใตxสภาวการณ_เชuนน้ีนักทฤษฎีศาสนาในยุคดังกลuาว

เห็นวuาเป�นขxอเสนอที่มีความชอบธรรม เพราะกuอใหxเกิดสภาวะแหuงการเกื้อกูลที่สuงผลตuอความเทuาเทียมกันใน

สังคม (Marlene Kurz, 2012: 96-121)   

ในมิติความสัมพันธ_ระหวuางคนในครอบครัวพบวuาแนวคิดตออะห_ถูกพัฒนาและอธิบายถึงสถานะของ

สามีภรรยา การศึกษาของ Yusra (2014) ช้ีใหxเห็นถึงหลักการตีความสถานะทางเพศของนักคิดมุสลมิคนสำคัญ 

เชuน มุฮำหมัด อับดุห_ เสนอวuาการเช่ือฟ>งหรือไมuเช่ือฟ>งน้ันเกี่ยวโยงกับวิธีอภิปรายคุณลักษณะความเป�นมนุษย_ 

มุมมองตuอเพศหญิงไดxรับการตีความแบบเดียวกับขxอเสนอในคริสตธรรมคัมภีร_ ดังตัวอยuางอรรถกถาตัวบท

คัมภีร_ใน Tafsir Al-Manar3 เสนอใหxเห็นสภาวะความอuอนแอของผูxหญิงที่ถูกชักนำไปสูuหนทางทีผ่ิดพลาดและมี

คุณสมบัติของการเป�นผูxพึ่งพิง เชuนเดียวกับอีฟ (Eve) ที่ถูกลวงจากซาตาน (เพิ่งอxาง: 127-129)  ผูxหญิงจึงตxอง

เชื่อฟ>งผูxชายในฐานะผูxที่มีคุณสมบัติตรงกันขxาม มีความบกพรuอง และจอมวางแผน  ดxวยเหตุนี้ผูxหญิงจึงตxอง

ไดxรับการขัดเกลา ฝ±กฝนใหxอยูuในระเบียบ และไดxรับการอบรมสั่งสอนเพื่อใหxเป�นบุคคลที่มีวินัย  ขณะเดียวกัน 

พบขxอถกเถียงของนักวิชาการที่พยายามอภิปรายวuาฐานการตีความคัมภีร_ของมุฮำหมัด อับดุห_ แตกตuางไปจาก

จารีตแบบฮิบรูดังที่ไดxกลuาวถึงในงานของ Yusra (2014) เน่ืองจากมุฮำหมัด อับดุห_ เป�นนักคิดมุสลิมที่มีอิทธิพล

                                                             
3 ชuวงกลางศตวรรษที่ 19 ปราชญ_มุสลิมเขียนตำราและอรรถกถาสำคัญๆ ตามกรอบการศึกษาแบบสมัยใหมu โดยเฉพาะกลุuมนักคิดมุสลิมสายปฏิรูป 

Tafsir Al-Manar เป�นหนึ่งในงานอรรถาธิบายความคัมภีร_เพ่ือเป�นแนวทางการปฏิรูปสังคมมุสลิมผuานการกำหนดระเบียบทางสังคม ซ่ึงประเด็นของ

เพศสภาพปรากฏอยูuในงานนี้เชuนกัน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากการศึกษาของ Hadia Mubarak (2014) และ Ahmad N. Amir et al. (2013: 124-

138)      
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ในฐานะที่ยุคหน่ึงเป�นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประเทศอียิปต_ สถาบันการศึกษาช้ันสูงที่เกuาแกuและช้ีนำ

หลักคิดตuอโลกมุสลิมและไดxรับการศึกษาในระบบวิชาการสมัยใหมuจากฝรั่งเศส นักคิดมุสลิมกลุuมน้ีเห็นวuาทuาน

ไดxพยายามปฏิรูปการตีความสถานภาพชายและหญิงดxวย โดยบางตอนของตำราอรรถกถาเสนอวuาทั้งสองเพศ

น้ันเสมอภาคกันตuอหนxาพระพักตร_ของพระผูxเป�นเจxา (Amir et al., 2012: 2034-2044; Engineer, 2013) 

ในเชิงตัวบท การเช่ือฟ>งผูxนำถูกอธิบายผuานการอxางอิงบัญญัติในคัมภีร_อัลกุรอานบทที ่4 โองการที่ 59 

สำหรับชาวมุสลิมคัมภีร_อัลกุรอานนับเป�นหลักฐานช้ันตxนของแหลuงความรูxและแนวทางปฏิบัติศาสนกิจ โองการ

ขxางตxนระบุวuา “ผูxศรัทธาทั้งหลาย จงเช่ือฟ>งอัลเลาะห_ และเช่ือฟ>งรuอซูลเถิด และผูxปกครองในหมูuพวกเจxาดxวย 

(*1*) แตuถxาพวกเจxาขัดแยxงกันในสิ่งใด ก็จงนำสิ่งน้ันกลับไปยังอัลเลาะห_ และรuอซูล (*2*) หากพวกเจxาศรัทธา

ตuออัลเลาะห_และวันปรโลก นั่นแหละเป�นสิ่งที่ดียิ่งและเป�นการกลับไป (*3*) ที่สวยยิ่ง”4  ขณะที่ผูxรูxมุสลิมใน

พื้นที่ชายแดนภาคใตxใหxความสนใจกับแนวคิดตออะห_โดยผูกโยงกับหลักการครองเรอืน นักการศาสนาสuวนใหญu

เนxนย้ำบทบาทของผูxชายหรือสามีในฐานะผูxนำ ซึ่งจากขxอเสนอขxางตxนเทียบเคียงไดxกับการเป�นผูxเป�นนาย หรือ 

master และผูxอยูuภายใตxอำนาจการปกครองหรือผูxตามคือภรรยา มีหนxาที่ตxองเชื่อฟ>งคำสั่งของสามแีละไดxรับ

มอบหมายใหxดูแลสามี ทรัพย_สมบัติที่สามีหามาเลีย้งดูคนในครอบครัว โดยเห็นวuาหากไดxดำเนินการตามบรรทดั

ฐานเชuนน้ีจะกuอใหxเกิดวงจรของชีวิตครอบครัวที่เป�นสุข   

ขxอเสนอเชิงแนวคิดจากตัวบทดังกลuาวเกี่ยวโยงกับการอธิบายบทบาทหนxาที่ของภรรยาในการตอบ

แทนสามีดxวยการตออะห_ โดยอxางอิงและตีความจากคัมภีร_อัลกุรอานบทที ่4 โองการที ่345  นอกจากน้ี ยังมี

                                                             
4 บทความนี้อxางอิงการถอดความและอธิบายคัมภีร_เป�นภาษาไทย ฉบับสมาคมนกัเรียนเกuาอาหรับ (ความหมายอัลกุรอuานภาษาไทย, ออนไลน_).  

ในที่นี้คำวuา อัลเลาะห_หมายถึงพระเจxา และรuอซูลคือศาสดา สำหรับตัวเลขที่ปรากฏเพ่ืออธิบายอรรถกถาในบทนี้ใหxความเห็นเพ่ิมเติมโดยสมาคม

นักเรียนเกuาอาหรับ ดังนี้  

(*1*)  บรรดาเจxาหนxาที่ในหมูuพวกเจxาที่ไดxรับแตuงตัง้ใหxเป�นผูxปกครอง เมื่อเจxาหนxาที่เหลuานั้นส่ังใหxทำส่ิงใดก็จงปฏิบัติตาม  

(*2*)  นำส่ิงที่ขัดแยxงกันนั้นไปตรวจสอบดูกับอัล-กุรอานและซุนนะฮ_ของทuานนะบีวuา อัลเลาะห_ และทuานนะบีไดxกลuาววuาอยuางไร แลxวใหxยึดถือ

ตามนั้นโดยปราศจากการดื้อดึงใด ๆ ทั้งส้ิน  

(*3*)  กลับไปสูuความจริงที่สวยงามยิ่ง เพราะจะทำใหxทุกฝ�าย ตัง้อยูuในส่ิงที่ถูกตxอง และมีความพอใจโดยทัว่กัน 

5 “บรรดาชายนั้น คือผูxที่ทำหนxาที่ปกครองเล้ียงดูบรรดาหญิง(*1*) เนื่องดxวยการที่อัลเลาะห_ ไดxทรงใหxบางคนของพวกเขาเหนือกวuาอีกบางคน(*2*) 

และดxวยการที่พวกเขาไดxจuายไปจากทรัพย_ของพวกเขา(*3*) บรรดากุลสตรีนั้นคอืผูxจงรักภักดี ผูxรักษาในทุกส่ิงทุกอยuางที่อยูuลับหลังสามี(*4*)  เนื่อง

ดxวยส่ิงที่อัลเลาะห_ทรงรักษาไวx(*5*) และบรรดาหญิงที่พวกเจxาหวั่นเกรงในความดื้อดึงของนางนั้น(*6*) ก็จงกลuาวตักเตือนนางและทอดทิ้งนางไวxแตu

ลำพังในที่นอน(*7*) และจงเฆ่ียนนาง(*8*) แตuถxานางเชื่อฟ>งพวกเจxาแลxว ก็จงอยuาหาทางเอาเร่ืองแกuนาง(*9*) แทxจริงอัลเลาะห_เป�นผูxทรงสูงสuงผูxทรง

เกรียงไกร” 

(*1*)  หมายถึงบรรดาภรรยา  

(*2*)  ใหxชายมีรuางกายกำยำ แขง็แรง และมคีวามกลxาหาญเหนือกวuาหญิง จึงเป�นผูxมีหนxาที่ทำการปกครองและเล้ียงดูหญิง  

(*3*)  จuายทรัพย_ของเขาในการเล้ียงดูภรรยา  

(*4*)  รักษาเนื้อรักษาตัวของนางใหxอยูuในความบริสุทธิ์และรักษาทรัพย_และส่ิงอ่ืนๆ ขณะสามีไมuอยูu  

(*5*)  หมายถึงส่ิงที่อัลเลาะห_ทรงกำหนดใหxเป�นหนxาที่ของสามีที่จะตxองปฏิบัติตั้งแตuการใหxมะฮัร และคuาใชxจuายในชีวิตความเป�นอยูuของนางทุก

อยuาง  

(*6*)  เกรงวuาในความดื้อดงึของนางนั้นจะทำใหxนางประพฤตินอกลูuนอกทางอันกuอใหxเกิดความเสียหายในครอบครัว  

(*7*)  ถxานางไมuเชื่อฟ>งคำตักเตือน ก็ใหxลงโทษนางโดยปลuอยใหxนางนอนแตuลำพังคนเดียวในที่นอน ทัง้นี้เพ่ือใหxนางเกิดความวxาเหวu และมคีวาม

สำนึกผิด  



 
 

26 

หลักฐานเชิงตัวบทที่ระบุถึงสิทธิของผูxหญิงและภรรยา เชuน บทที่ 2 โองการที ่128 และ โองการที ่2336 ซึ่งนัก

คิดหลายสายสกุลความคิดนำมาประกอบการอธิบายความดxวย โดยรวมเป�นการถอดตัวบทออกมาเป�นชุดคำ

สอนวuาดxวยหนxาที่ของสามีในการแสวงหาป>จจัยยังชีพและคuาเลี้ยงดู และเป�นสิทธิของภรรยาในการไดxรับการ

ดูแลเรื่องดังกลuาวที่มิใชuเพียงป>จจัยเชิงวัตถุสิ่งของ (Habibi, 2016: 67)  นอกจากน้ี ยังมีขxอถกเถียงเกี่ยวกับ

โองการขxางตxน (4:34) ในกลุuมนักคิดและผูxศึกษาตีความหลักคำสอน โดยเฉพาะนักการศาสนาสายกxาวหนxา 

สายปฏิรูป และนักสตรีนิยมมุสลมิตuางลงความเหน็วuา วิธีวิทยาในการศึกษาที่มาของโองการตuางๆ ในคัมภีร_อัลกุ

รอานตxองไดxรับการพิจารณา ไมuละเลยบริบทของสังคมที่สะทxอนถึงเหตุและทีม่าของการประทานโองการตuางๆ 

ในคัมภีร_ (asbab al-nuzul) ขxอเสนอสำคัญที่นักสตรีนิยมมุสลิมอxางอิงจากหลักฐานการอธิบายของนักคิดสาย

จารีต เชuน อัลฏอบร ี(Al-Tabari) ระบุถึงเหตการณ_และคำกลuาวในหะดิษซึ่งเป�นหลักฐานชั้นรองวuา โองการน้ี

สนทนาในประเด็นที ่เฉพาะ กลuาวคือเมื ่อภรรยาถูกสามีตบตีทำรxาย และเมื ่อศาสดาทราบความทuานเคย

                                                             
(*8*)  ถxานางยังดื้อดึงไมuยอมสำนึกผิด ก็ใหxเฆ่ียนนางไดxตามสมควรเพ่ือใหxเข็ดหลาบโดยไมuใหxเกิดบาดแผล หรือรอยช้ำบวม  

(*9*)  ระหวuางสามีภรรยา ซ่ึงจะเป�นญาติของพวกเราเองหรือพ่ีนxองมุสลิมของเราที่เราสามารถจะชuวยเหลือไดx 

6 “และบรรดาหญิงที่ถูกหยuารxาง พวกนางจะตxองรอคอยตัวของตนเองสามกุรุอ_(*1*) และไมuอนุมัติใหxแกuพวกนาง ในการที่พวกนางจะปกปดส่ิงที่อัล

เลาะห_ไดxทรงใหxบังเกิดขึ้นในมดลูกของพวกนาง(*2*) หากพวกนางศรัทธาตuออัลเลาะห_และวันปรโลกและบรรดาสามีของพวกนางนั้นเป�นผูxมีสิทธิกวuา

ในการใหxพวกนางกลับมาในกรณีดังกลuาว(*3*) หากพวกเขาปรารถนาประนีประนอมและพวกนางนั้นจะไดxรับเชuนเดียวกับส่ิงที่เป�นหนxาที่ของพวก

นางจะตxองปฏิบัติโดยชอบธรรม(*4*) และสำหรับบรรดาชายนั้นมีฐานะเหนือพวกนางขั้นหนึ่งและอัลเลาะห_นั้นเป�นผูxทรงเดชานุภาพ ผูxทรงปรีชา

ญาณ” (2:128) 

(*1*)  ใหxนางรอคอยจนกวuามดลูกของนางสะอาดสามคร้ัง หรือนางมีประจำเดือนสามคร้ัง ดงันี้เนื่องจากมีความเขxาใจแตกตuางกันของ

นักปราชญ_ในคำวuา “กุรุฮ_” แตuความเขxาใจวuา “กุรุฮ_” หมายถึง ฎความสะอาด” นั้น ตรงกับที่ไดxเคยปฏิบัติในสมัยรuอซูล  

(*2*)  หมายถึงการปดบังการตัง้ครรภ_ เพ่ือตxองการแตuงงานใหมuโดยเร็ว เพราะถxานางเปดเผยการตั้งครรภ_ของนางแลxว นางจะตxองรอ

จนกวuาจะคลอดเสียกuอน  

(*3*)  ในกรณีที่นางรอคอยตวัเองสามกุรุฮ_ หรือในระหวuางที่นางอยูuใน อิดดะฮ_  

(*4*)  จะไดxรับปฏิบัติชอบจากสามี เชuนเดียวกับที่พวกนางมีหนxาที่จะตxองปฏิบัติชอบแกuสามี กลuาวคือตuางฝ�ายตuางกระทำความดีเป�นการ

แลกเปล่ียนกัน 

 
“และมารดาทั้งหลายนั้น(*1*) จะใหxนมแกuลูก ๆ  ของนางภายในสองป¤เต็ม สำหรับผูxที่ตxองการ(*2*) จะใหxครบถxวนในการใหxนม และหนxาที่ของพuอเด็ก

นั้นคือป>จจัยยังชีพของพวกนางและเคร่ืองนุuงหuมของพวกนางโดยชอบธรรม(*3*) ไมuมีชีวิตใดจะถูกบังคับนอกจากเทuาที่ชีวิตนั้นมีกำลังความสามารถ

เทuานั้น มารดาก็จงอยuาไดxกuอความเดือดรxอน(ใหxแกuสามี) เนื่องดxวยลูกของนาง และพuอเด็กก็จงอยuาไดxกuอความเดือดรxอน(ใหxแกuภรรยา) เนื่องดxวยลูก

ของเขา(*4*) และหนxาที่ของทายาทผูxรับมรดกก็เชuนเดียวกัน(*5*) แตuถxาทัง้สองตxองการหยuานม อันเกิดจากความพอใจ และการปรึกษาหารือกันจาก

ทั้งสองคนแลxว ก็ไมuมีบาปใดๆ แกuเขาทั้งสอง และหากพวกเจxาประสงค_ที่จะใหxมีแมuนมขึ้นแกuลูก ๆ ของพวกเจxาแลxวก็ยuอมไมuมีบาปใด ๆ แกuพวกเจxา 

เมื่อพวกเจxาไดxมอบส่ิงที่พวกเจxาใหx (แกuนางเป�นคuาตอบแทน) โดยชอบธรรม(*6*) และจงยำเกรงอัลเลาะห_เถิด และพึงรูxดxวยวuา แทxจริงอัลเลาะห_นั้น 

ทรงเห็นในส่ิงที่พวกเจxากระทำ” (2:233) 

(*1*)  หมายถึงมารดาของเด็กที่สามีเดิมของพวกนางหรือคูuครองใหมuก็ตาม  

(*2*)  หมายถึงพuอของเด็ก  

(*3*)  เป�นหนxาที่ของพuอเด็ก ที่จะตxองใหxป>จจัยยังชีพและเคร่ืองนุuงหuมแกuนางโดยชอบธรรม  

(*4*)  แตuละฝ�ายจากภรรยาและสามีนั้นจะตxองไมuทำใหxฝ�ายหนึ่งฝ�ายใดไดxรับความเดือดรxอน โดยใชxลูกเป�นส่ิงตuอรอง  

(*5*)  ถxาพuอเด็กเสียชีวิต ทายาทผูxมีสิทธิรับมรดกจากเด็กจะตxองจuายเงินคuานมและส่ิงอ่ืน ๆ แทนพuอเด็ก  

(*6*)  หมายถึงเงินที่เป�นคuาจxางของแมuนม 



 
 

27 

ประสงค_ใหxผูxหญิงโตxกลับดxวยวิธีการเดียวกัน  อยuางไรก็ตาม การโตxกลับดxวยการใชxความรุนแรงก็ไมuไดxรับ

ฉันทานุมัติจากพระผูxเป�นเจxา (Silvers, 2006: 177; Chaudhry, 2011: 424)  

การอภิปรายของนักสตรีนิยมมุสลิมสuวนหนึ่งเชิญชวนใหxทบทวนสถานการณ_ทางสังคมในกลุuมชน

อาหรับในยุคแหuงการประทานโองการตuางๆ ในคัมภีร_อัลกุรอานเพื่อทำความเขxาใจประเด็นของการเช่ือฟ>งและ

ฝ�าฝ¡นของผู xหญิง เพื ่อมุ uงใหxความสำคัญกับการอภิปรายบริบทแวดลxอมทางสังคมที่อำนาจของผู xชายเป�น

ศูนย_กลางในการจัดการความสัมพันธ_ของผูxคน จนปรากฏขxอเสนอวuาการเชื่อฟ>งและภักดีตuอสามีเป�นลักษณะ

ของความสัมพันธ_เชิงอำนาจที่นักการศาสนาตีความจากคัมภีร_ เหตุน้ีนักสตรีนิยมมุสลิมเห็นถึงความจำเป�นใน

การทบทวนความสัมพันธ_ระหวuางสถานการณ_กับตัวบท ในประเด็นของสถานการณ_พบวuามีความพยายามหxาม

ปรามไมuใหxผูxมีอำนาจลงโทษผูxหญิงจนเกินเลย ดxวยเหตุที่ผูxหญิงละเมิดขxอตกลงและละเมิดสิทธิระหวuางสามีกับ

ภรรยา เชuน ตxองโกหกเนื่องจากภาวะกดดันจากสังคมหรือตกอยูuในความสัมพันธ_เชิงชูxสาว (Roald, 2001: 

171-174; Anwar & Ismail, 2012: 63-72)   

ถึงกระนั้น ผู xอธิบายความสายปฏิรูปไมuเห็นวuาการพิจารณาจากสถานการณ_ประกอบตัวบทนั้นๆ 

พอเพียงตuอการทำความเขxาใจเรื่องการเช่ือฟ>งสาม ีสถานะความสัมพันธ_ระหวuางสามีกับภรรยาในฐานะผูxนำกับ

ผูxตาม และการยอมใหxใชxความรุนแรงตuอผูxหญิงแมxในฐานะบทลงโทษจากการกระทำผิดใดๆ เนื่องมาจากการ

เป�นภรรยา ทั้งหมดน้ียังไมuใชuขxอสรุปของหลักการศาสนา โดยมีขxอคำนึงวuาเมื่อใดก็ตามสภาวะคำสอนในแตuละ

โองการไมuไดxดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน มีความจำเป�นอยuางมากที่ผูxรูxตxองหันกลับไปพิจารณาหลักเจตนารมณ_

ข้ันพื้นฐานในศาสนาที่วuาดxวยการสรxางครอบครัว หลักฐานในคัมภีร_อัลกุรอานจำนวนมากยืนยันอยuางชัดเจนถึง

ความเทuาเทียมเสมอภาคระหวuางเพศ (3:195, 49:13)7 และการแตuงงานเป�นการสรxางครอบครัวจากความรัก 

                                                             
7 “แลxวพระเจxาของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาวuา แทxจริงขxาจะไมuใหxสูญเสียซ่ึงงานของผูxทำงานคนหนึ่งคนใดในหมูuพวกเจxาไมuวuาจะเป�นชายหรือหญิงก็

ตาม โดยที่บางสuวนของพวกเจxานั้นมาจากอีกบางสuวน(*1*) บรรดาผูxที่อพยพและที่ถูกขับไลuใหxออกจากหมูuบxานของพวกเขา(*2*) และไดxรับความ

เดือดรxอนในทางของขxา และไดxตuอสูxและถูกฆuาตายนั้น แนuนอนขxาจะลบลxางใหxพxนจากพวกเขา ซ่ึงบรรดาความผิดของพวกเขาและแนuนอนขxาจะใหx

พวกเขาเขxาบรรดาสวนสวรรค_ซ่ึงมีบรรดาแมuน้ำไหลอยูuเบ้ืองลuางของสวนสวรรค_เหลuานั้น ทั้งนี้เป�นรางวัลตอบแทนจากอัลเลาะห_ และอัลเลาะห_ฮ_นั้น 

ณ พระองค_มีการตอบแทนอันดีงาม” (3:195)  

(1) หมายถงึวuามนุษย_นั้นมคีวามเทuาเทียมกัน ประหนึ่งคนคนเดียวกัน เพราะตuางก็สืบสายเลือดมาจากกันและกันซ่ึงก็ทั้งหมดนั้นมาจาก

อาดัมผูxเป�นมนุษย_คนแรก ของโลก  

(2) หมายถงึบรรดาผูxศรัทธาจากชาวมักกะฮ_ที่อพยพ และที่ถูกขับออกจากมักกะฮ_ 

 

“โอxมนุษยชาตทิั้งหลาย แทxจริงเราไดxสรxางพวกเจxาจากเพศชาย และเพศหญิง (*1*) และเราไดxใหxพวกเจxาแยกเป�นเผuา และตระกูลเพ่ือจะไดxรูxจักกัน 

(*2*) แทxจริงผูxที่มีเกียรติยิ่งในหมูuพวกเจxา ณ ที่อัลเลาะห_นั้น คือผูxที่มีความยำเกรงยิ่งในหมูuพวกเจxา (*3*) แทxจริงอัลเลาะห_นั้นเป�นผูxทรงรอบรูxอยuาง

ละเอียดถี่ถxวน” (49:13) 

(1)  คือไดxสรxางมาจากตxนกำเนิดเดียวกัน คืออาดัมและเฮาวาอ_  

(2)  ความแตกตuางระหวuางเผuา ตระกูล และประชาชาติ หรือความแตกตuางทางภาษาคำพูด ผิวพรรณ ขนบธรรมเนียมประเพณีมิไดxเป�น

สาเหตุใหxมีการแตกแยกเป�นศัตรูกัน แตuเพ่ือใหxมีการรูxจักกันปรึกษาหารือกัน และรuวมมือกันทำประโยชน_เพ่ือสuวนรวม  

(3)  คุณคuาแหuงความเป�นมนุษย_นั้น อัลเลาะห_เป�นผูxทรงกำเนิดนั่นก็คือผูxที่มีเกียรติที่สุด ณ อัลเลาะห_คือผูxที่มีความยำเกรงพระองค_มาก

ที่สุด ผูxที่รักษาขอบเขตและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค_ 
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เมตตา ใหxเกียรติและเคารพซึง่กนัและกนั (30:21)8  ฉะน้ัน ภายใตxการปฏิรูปสังคมใหมuในยุคของศาสดามุฮำมดั

ที่เรียกรxองความยุติธรรมและเสริมสรxางความเสมอภาคระหวuางผูxคนในสังคม นักการศาสนาสายปฏิรูปจึง

สรุปวuาโองการที่ระบุขxางตxนนี้ไมuสามารถใชxคำอธิบายไดxอยuางตรงไปตรงมาตามตัวอักษรในตัวบทและตxอง

เช่ือมโยงกับองค_ประกอบของบริบททางสังคม (El Fadl, 2001: 213; Nurmila, 2013: 155-166) 

นอกจากน้ี ขxอถกเถียงวuาดxวยนัยของการแปลอรรถกถาที่กxาวหนxาไดxใหxขxอเสนอวuาการตออะห_ตuอสามี

ไมuใชuพื้นฐานแนวคิดการครองเรือนในอิสลาม แตuเป�นจารีตที่ถือปฏิบัติกันในกลุuมชนชาวอาหรับ โดยนักวิชาการ

ดxานอิสลามศึกษาที่สนใจวิเคราะห_ประเด็นเพศภาวะในตัวบทหลักฐานศาสนา เชuน Abdullah Saeed (2006, 

2008) ใหxขxอเสนอตuอชุมชนมุสลิมในการศึกษาผuานปรัชญาประวัติศาสตร_ เพื่อทำความเขxาใจการตีความโดยใชx

การศึกษาแบบอนุกรมวิธานวิทยา (taxonomy-interpretative method) และศาสตร_วuาดxวยยุทธศาสตร_ใน

คัมภีร_อัลกุรอาน (Qur’anic strategy) ในฐานะที่เป�นองค_ประธานของการเปลี่ยนแปลงสังคมในศตวรรษที่ 79 

นักวิชาการอิสลามศึกษาเห็นวuาเป�นชuวงที่สังคมอาหรับประกาศคุณคuาชุดใหมuผuานแบบแผนที่ศาสดามุฮำมัด

เสนอวuา ศาสนาอิสลามตxองการสรxางสังคมที่มีความยุติธรรมและเสมอภาค ซึ่งเป�นขxอเสนอที่ใกลxเคียงกับกลุuม

นักวิชาการมุสลิมสายปฏิรูป เชuน Khaled Abou El Fadl  สuวน Abdullah Saeed ไดxใหxขxอเสนอวuาวิธวิีทยา

ทั้งสองประการชuวยชี้ใหxเห็นความเขxาใจในที่มา ตัวบทหลักคำสอน และบริบทของที่มาของหลักคำสอน ทั้งน้ี

เพื่อยืนยันสถานะที่หลักการศาสนาอิสลามสนับสนุนแนวคิดสิทธิความเสมอภาคระหวuางเพศ ตลอดจนใหxการ

คุxมครองผูxหญิง (Habibi, 2016; Abu Zayd, 2006: 90)   

ยิ่งไปกวuานั้น ขxอถกเถียงวuาดxวยการตออะห_ที่ถูกกลuาวอxางบuอยครั้งและเชื่อมโยงกับการตีความใน

โองการขxางตxน (4:34) มักถูกนำเสนอโดยปราศจากการอxางอิงโองการอื ่นๆ ที ่มีคำอธิบายเชิงตัวบทเกี่ยว

เน่ืองกันตลอดจนวิธีการโตxกลับ เชuน สามีตxองรักษามารยาทที่ดีงาม ใหxความเคารพ ยกยuองเกียรติ และเมตตา

ตuอภรรยา10 ซึ่งเป�นวิธีการตั้งประเด็นกลับเพื่อทวงถามความรับผิดชอบครอบครัวของสามี แนวทางเชuนน้ี

                                                             
8 “และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค_คือ ทรงสรxางคูuครองใหxแกuพวกเจxาจากตัวของพวกเจxา (*1*) เพ่ือพวกเจxาจะไดxมีความสุขอยูuกับนาง 

และทรงมีความรักใครuและความเมตตาระหวuางพวกเจxา (*2*) แทxจริงในการนี้ แนuนอนยuอมเป�นสัญญาณแกuหมูuชนผูxใครuครวญ” 

(1)  คือจากมนุษย_ดxวยกันเป�นเพศหญิง มิใชuมาจากจำพวกญินหรือสัตว_ มิฉะนั้นแลxวอาจจะเกิดความไมuเขxาใจและความบาดหมาง

ระหวuางกัน นับไดxวuาเป�นพระมหากรุณาธิคุณและเป�นความเมตตาจากพระองค_  

(2)  คือทำใหxสามีและภริยามีความรักใครuและสงสารตuอกัน 

9 ชuวงที่สังคมอาหรับเกิดการเปล่ียนผuานทางสังคม ยกเลิกวัฒนธรรมการกดขี่ รวมทั้งจารีตที่สuงผลตuอความไมuเสมอภาคระหวuางเพศ หลังจากการเผย

แผuศาสนาอิสลามของศาสดามุฮำมดั ดูเพ่ิมเติม Mazheruddin Siddiqi (1978: 203-215)  
10 “ผูxศรัทธาทั้งหลาย! ไมuอนุมัติแกuพวกเจxาการที่พวกเจxาจะเอาบรรดาหญิงเป�นมรดกดxวยการบังคับ(*1*) และไมuอนุมัติเชuนเดยีวกันการที่พวกเจxาจะ

ขัดขวางบรรดานางเพ่ือพวกเจxาจะเอาบางสuวนของส่ิงที่พวกเจxาไดxใหxแกuพวกนาง(*2*)  นอกจากวuาพวกนางจะกระทำส่ิงลามก(*3*) อันชัดแจxงเทuานั้น 

และจงอยูuรuวมกับพวกนางดxวยดี หากพวกเจxาเกลียดพวกนาง(*4*) ก็อาจเป�นไปไดxวuา การที่พวกเจxาเกลียดส่ิงหนึ่งขณะเดียวกันอัลเลาะห_ก็ทรงใหxมีใน

ส่ิงนั้น ซ่ึงความดีอันมากมาย 

(*1*)  เอาบรรดาภรรยาของญาตทิี่ตายมาเป�นมรดกในฐานะเป�นภรรยาของตนดxวยการบังคับ กลuาวคือในสมัยญาฮิลียะฮ_นั้น มีการรับมรดกภรรยา

ของญาติทีต่ายกันในการนี้ ถxาเราปรารถนานางก็สมรสกับนางโดยปราศจากสินตอบแทน (มะฮัร) ใดๆ หรือไมuก็สมรสกับชายอ่ืน แลxวรับสินตอบ

แทนเป�นของตนโดยไมuคำนึงวuานางจะพอใจหรือไมu คร้ันเมื่ออิสลามมาจึงไดxประกาศยกเลิกไมuอนุมัติ  

(*2*)  เชuนเดียวกับในการที่พวกเจxาไมuชอบภรรยาของพวกเจxาแลxวไมuยอมหยuา ทั้งๆ ที่พวกเจxาก็ไมuปรารถนาในตัวนางทัง้นี้เพ่ือขัดขวางทางมิใหx
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นักวิชาการมุสลิมสายวิพากษ_และนักสตรีนิยมมุสลิมถือเป�นยุทธศาสตร_ของการไมuเชื่อฟ>ง (disobedience) 

ดำเนินงานผuานแนวคิดการรื้อสรxางตัวบท (deconstruction of verses) ดังตัวอยuางเชuน หากภรรยาปฏิบัติ

หนxาที ่ของตนครบถxวนแตuสามีละเลยภารกิจตนเอง การไมuเชื ่อฟ>งและโตxกลับถือเป�นการตuอสู xเพื ่อรักษา

เกียรติยศของตนเองและสรxางความยุติธรรม แนวคิดการโตxกลับเนxนการตั้งคำถาม วิจารณ_ และตีความใหมu 

โดยเฉพาะประเด็นการมีภรรยามากกวuาหน่ึงคน สิทธิในการหยuารxางของผูxหญิง การเช่ือวuาสถานภาพของชาย

เหนือกวuาและเพศหญิงตxองเช่ือฟ>งทำตามโดยปราศจากขxอโตxแยxง เป�นตxน (Abu Zayd, 2006: 89-91; Habibi, 

2016: 95-103, 109-110) 

 

ความรุนแรงในครอบครัวมุสลิม 

การขับเนxนแนวคิดการเช่ือฟ>งสามีหรือตออะห_จึงมีสuวนสัมพันธ_กับการอนุญาตใหxผูxชายถือสิทธ์ิในการ

อบรมสั ่งสอนผู xหญิงกระทั ่งใชxความรุนแรงในรูปแบบตuางๆ เพื ่อดัดนิสัย กำราบ และลงโทษหญิงที่ขาด

คุณสมบัติการเป�นผูxตามที่ดี การศึกษาในพื้นที่ภาคใตxพบวuากรณีการใชxความรุนแรงตuอคูuสมรสจำนวนมากแมxไมu

ระบุอxางวuาถือหลักการศาสนาในตัวบทใด แตuมักใหxคำอธิบายกวxางๆ วuาเป�นที่อนุมัติจากสิทธิทางศาสนาของ

ผูxชาย  ขณะที่กลุuมผูxหญิงที่ดำเนินกิจกรรมยุติความรุนแรงในพื้นที่วิจัยมีความเห็นตuอแนวคิดตออะห_แตกตuาง

กัน แมxภรรยาถูกเรียกรxองใหxทำหนxาที่ตามที่ครูผูxรู xสอน เชuน ผูxหญิงที่เห็นวuาตxองขออนุญาตสามีกuอนออกจาก

บxาน หรือทำภารกิจในบxานใหxเรียบรxอยกuอนออกไปทำงานสังคม เพราะพิจารณาวuาการกระทำเชuนน้ีจะสuงผลดี

ตuอความสัมพันธ_ระหวuางคนในบxานไดxดxวย ทั้งยังแสดงใหxเห็นวuาตนเคารพสิทธิที่สามีพึงไดxรับ หากสามีพยายาม

บuายเบี่ยงไมuใหxออกจากบxาน ผูxหญิงกลุuมนี้ซึ่งสuวนใหญuมีอายุระหวuาง 25-35 ป¤ มองวuาควรรับฟ>งและเชื่อตาม 

เพราะการเป�นผูxทีเ่ช่ือฟ>งจะทำใหxผูxหญิงไดxรับเกยีรติจากสามีและคนในชุมชน  ในทางกลับกันผูxหญิงจำนวนหน่ึง

ที่เป�นทั้งนักกิจกรรมทางสังคมรุuนอายุมากกวuา 35 ป¤ และเป�นผูxถูกกระทำความรุนแรงใหxความเห็นวuาการสอน

ใหxเชื่อฟ>งสามีของผูxรูxตxองพิจารณาประกอบกับพฤติกรรมของผูxชายดxวย เชuน หากสามีละเมิดหลักการศาสนา

อิสลามที่กuอใหxเกิดความเลวรxาย (maksiat) อาทิ ผูxชายเลuนการพนัน เสพยาเสพติด และทำรxายภรรยารวมทั้ง

ขxาวของทรัพย_สิน   

การที่ความรุนแรงดำเนินการผuานชุดประสบการณ_ของผูxหญิงเป�นหลัก กรอบการศึกษาน้ีจึงนำเสนอ

กระบวนการและวิธีคิดที่ถูกถuายทอดโดยบุคคลที่เกี่ยวขxอง ขxอมูลหลักจากงานวิจัยที่ใชxวิเคราะห_ในบทความน้ี

ใหxพื้นที่ในการรับฟ>งประสบการณ_ผูxหญิงและมุมมองของผูxที่ตxองการเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้ง

เยาวชนในพื้นที่ความขัดแยxงบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตx ซึ่งมีประสบการณ_ชีวิตในโลกทัศน_แบบอิสลามที่

สัมพันธ_กับความเป�นมลายู ชุดประสบการณ_ดังกลuาวสามารถเดินทางขxามไปมาและเกี่ยวเนื่องกับความรูxและ

                                                             
แตuงงานกับชายอ่ืน เป�นการทรมานนางเพ่ือใหxนางไถuตัวนางดxวยบางสuวนของมะฮัร ที่พวกเจxาใหxแกuนาง ดังกลuาวนี้เป�นส่ิงที่กระทำกันในสมัยญาฮิ

ลีญะฮ_แลxวอิสลามก็ไมuอนุญาติใหxกระทำ  

(*3*)  กลuาวคือถxาภรรยามีชูxเป�นที่ประจักษ_ชัดเจนก็อนุญาตใหxปฏิบัติแกuนางดังกลuาวไดx  

(*4*)  หมูuภรรยาของพวกเจxา 
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โลกทัศน_ที่ผสมผสานแบบพุทธ-ฮินดู-ทxองถิ่นในคาบสมุทรมลายูที่อิทธิพลของขบวนการฟ¡¢นฟูอิสลามและการ

หวนคืนสูuรากเหงxาทางศาสนาในทศวรรษ 1970 กำกับอยูuดxวย  

 ดังที่ไดxกลuาวไวxแลxวตั้งแตuตอนตxนวuาบทความน้ี ผูxเขียนใหxความสำคัญกับขxอถกเถียงวuาดxวยเรื่องการ

ตออะห_ซึ่งเป�นจารีตของสังคมที่สัมพันธ_กับแนวคิดทางศาสนา โดยวิเคราะห_ผuานปรากฏารณ_ความรุนแรงใน

ครอบครัวรูปแบบตuางๆ ที่ถูกเลuาถuายทอดประสบการณ_และความรูxสึก เชuน สามีใชxป¡นยิงขูuขึ้นฟ«า เอาดxามป¡น

ทุบศีรษะ บีบคอ ใชxเทxากระทืบและถีบหนxาภรรยา เผาขxาวของในบxานและตัวบxานเน่ืองจากไมuพอใจที่ภรรยาไมu

ปฏิบัติตามคำสั่งของสามี ผูxหญิงมักอดทนอยูuกับความรุนแรงทางกายและวาจาที่มาจากหลายสาเหตุ รวมถึง

การที่สามีติดยาเสพติดและไมuทำงานรับผิดชอบคuาใชxจuายของครอบครัว บuอยครั้งที่ผูxหญิงเห็นวuาตนเองคือสuวน

หน่ึงของป>ญหาในการย่ัวยุใหxผูxชายโกรธเคือง โตxเถียง หรือบกพรuองในหนxาที่ภรรยาที่สามีมีสิทธิเหนือตน เชuน 

ไมuตxองการหลับนอนดxวยเพราะเหน่ือยจากการทำงานทั้งในบxานและนอกบxาน ซึ่งผูxชายจำนวนมากในป>จจุบัน

ไมuทำงานเลี้ยงชีพ  

 

“ผูEชายมุสลิมไมXทำงาน กลายเปjนวัฒนธรรมไปแลEว เชXนผูEชายคนไหนทำงาน 

ผูEชายดEวยกันก็จะบอกวXา มึงไมXอายเหรอ เวลาไปนั่งรEานน้ำชา เขาก็ถามกันวXาทำไมมึง

ออกชEา นี่กtะเคยไดEยินกับหูนะ คนนั้นก็บอกกูไปเก็บขี้ยางใหEเมียก ูเขาก็บอก มึงไมXอาย

ชาวบEานเหรอ เปjนหนEาที่ของผูEหญิง มึงชXวยงานผูEหญิง เขาเรียกอะไร ศักดิ์ศรีของผูEชาย 

ตอนนี้มันกลายเปjนเรื่องปกติที่ผูEหญิงจะทำงานทั้งในบEานนอกบEาน มันเกี่ยวกับความ

จำเปjนทางเศรษฐกิจ ย่ิงตอนน้ีเกี่ยวกับสถานการณPดEวย ไปตัดยางกลางคืนก็กลัว ใหEผูEหญงิ

ไปตัดยางกลางคืนคนเดียว กXอนหนEาน้ีไมXมีสถานการณPผูEหญิงยังเถียงไดE พอมีเถียงไมXออก” 

(แกนนำหญงิภาคประชาสังคม จ.ยะลา, 5 ตุลาคม 2561) 

 

“ผูEหญิงทน เขาคิดวXาเปjนกฎทางศาสนามาแลEว ผูEหญิงไมXกลEาโตEแยEง สาเหตุจาก

การเช่ือฟ�งสาม ีหรือสามีกEาวรEาว ถEาพูดออกไปอาจจะโดนอะไรสักอยXาง ประมาณสามีไมX

ชอบใหEโตEเถียง เคยเจอ คือไมXเชิงโตEเถียงแตXผูEหญิงอยากอธิบาย พอพูดไปแลEวไมXเปjนผลดี 

ถูกตบตีทำรEายรXางกาย ก็เลยเลือกที่จะเงียบ”  

(ผูxหญิงที่ถูกกระทำความรุนแรง จ.ป>ตตานี, 6 ตุลาคม 2561) 

 

ในขณะที่ความรุนแรงในครอบครัวมีผลกระทบตuอจิตใจของสมาชิกทุกคน โดยเฉพาะกรณีที่สามีกลuาว

อxางวuาตxองการและไดxไปแตuงงานกับภรรยาอื่น ผูxหญิงมักไมuยินยอมจนเกิดการทะเลาะและทำรxายรuางกาย

ตามมา ทำใหxผูxหญิงทนไมuไดx เสียใจ และรูxสึกสูญสิ้นศักดิ์ศร ีบางกรณีผูxหญิงไมuตxองการรักษาสถานะของการ

เป�นภรรยาที่เช่ือฟ>งสาม ีและไมuทนอยูuกับความเจ็บช้ำใจ เชuน คำอธิบายจากผูxหญิงสองคนที่ทำงานขับเคลื่อน

การยุติความรุนแรงระดับแกนนำในจังหวัดชายแดนภาคใตxสะทxอนความเห็นวuา  
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“ผูEหญิงใหEความคิดเห็นวXาสามารถยอมรับและเผชิญป�ญหาเพื่อหาทางแกEไขหาก

ผูEชายเสพยา แตXผูEชายที่โกหก ไมXซื่อสัตยPตXอภรรยาและครอบครัว รวมทั้งทำผิดหลักศาสนา 

เชXน การมีภรรยาคนที่สองและไมXบอกกลXาว ถือวXาเปjนการโกหก เราถูกสอนใหEเชื่อวXาเปjน

สิทธิของผูEชายที่จะมีภรรยาคนที่สอง แตXการบอกกลXาวใหEทราบภายหลัง จะนำไปสูXการ

ทะเลาะเบาะแวEงในครอบครัว ผูEหญิงถูกบอกใหEยึดมั่นหลักคำสอน เพราะผูEชายไมXอยากใหE

คนอื่นมองตัวเองวXาไมXไดEสอนเมีย ผูEหญิงจึงถูกคาดหวังวXาเปjนตัวหลักในการทำใหEครอบครัว

อยูXเย็นเปjนสุข”  

(แกนนำภาคประชาสงัคม จ.ป>ตตานี, 7 ตุลาคม 2561) 

 

“ผูEชายชอบบอกวXาตัวเองมีสิทธิมีไดEสี ่กXอนหนEาน้ีไมXเถียงกลัวบาป แตXพอทำงานภาค

ประชาสังคม เราก็เถียง ผูEหญิงมุสลิมสXวนใหญXเขาไมXเถียง กXอนหนEานี้ไมXเคยเถียง ไปไหนก็

บอก ไมXเถียงนั้นเพราะกลัวผิดหลักศาสนา บอกวXาเราตEองดูแลสาม ีผูEหญิงบางคนทนไมXไหว

แลEวตEองไปฟ�องหยXา ตัวเองออกไปตัดยางกลางคืน แลEวสามีออกไปหาผูEหญิงอื่น พอรูEเหมือน

ถูกหลอกใหEทำงานโดยอEางสถานการณP แตXเกาะเมียกิน สXวนจุดที่ทำใหEทนไมXไดE คือ ความไมX

ซื่อสัตยP การโกหก เขามีคนที่สอง เอาเงินของเราไปปนเปรอผูEหญิงอีกคนมันไมXถูก ถEาจะ

ทำงานเลี้ยงเขาก็ไป แตXเอาเงินของเราไปใหEผูEหญิงอื่นมันไมXใชX”  

(แกนนำผูxหญิงภาคประชาสงัคม จ.ยะลา, 5 ตุลาคม 2561) 

 

ในกลุuมเยาวชนหลายคนไมuสามารถยอมรับไดxที่ผูxชายและพuอของตนมีภรรยามากกวuาหนึ่งคนและ

มากกวuาแมuตนเอง  บuอยครั้งเยาวชนใชxคำวuาเมียนxอยเมื่อกลuาวถึงผูxหญิงที่แมuของพวกเขาตxองทนทุกข_ทรมาน

จากการที่พuอไมuยอมแยกทาง เพิ่มความลำบากใจและเจ็บปวดใหxกับแมuและตัวของพวกเขา การสนทนากลุuมกบั

เยาวชนทั้งชายและหญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตxนและตอนปลาย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 

พบวuา เกิดการตั้งคำถามและถกเถียงกันในกลุuม เนื่องจากมีการรับรูxขxอมูลและชุดประสบการณ_วuาดxวยการ

แตuงงานที่อนุญาตใหxสามีมีภรรยาไดxสี่คนแตกตuางกัน  

เยาวชนชายคนที่ 1 “สามีมีภรรยาไดEสี่คน แตXตามหลกัศาสนาตEองบอกภรรยากXอน”  

เยาวชนชายคนที่ 2 “ตามหลกัศาสนาไมXจำเปjนตEองบอก”  

เยาวชนหญิงคนที่ 3 “เคยไดEยินมาอยXางน้ัน แตXจำไมXไดEที่ไหน รูEแตXวXาหEามปฏิเสธและเถียง

สามีไมXงั้นมันบาป เออ แตXบาปของผูEหญงิที่แตXงงานแลEวคนรบับาปแทนคือสาม”ี 

เยาวชนหญิงคนที่ 4 “ที่เคยเรียนมาอุซตาส (ครูผูxสอนศาสนา) สอนวXา ถEาสามีมาบอกวXาจะมี

ภรรยาก็ใหEถามไป ถามไดEวXาทำไมถึงจะม”ี  

เยาวชนชายคนที่ 1 “แลEวถEาเขาไมXบอก ภรรยาคนแรกก็ไมXรูE ภรรยาเขาก็คิดวXาเปjนชูEไง มัน

จะขัดแยEงกัน หรือบังเอิญภรรยามารูEเห็นภายหลงั มันจะเปjนการทะเลาะกัน หลักอสิลามไมX

ควรทำใหEเกิดการโตEแยEง ขัดกัน”  
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เยาวชนหญิงคนที่ 4 “ทีส่ำคัญ เขาตEองดูแลจิตใจเราดEวยไมXใชXแคXใหEวัตถุสิ่งของ” 

 

บทสนทนาเชuนนี้สะทxอนความรูxความเขxาใจในหลักศาสนาที่ปรากฏอยูuในชุมชนของกลุuมคนหนุuมสาว 

รวมทั้งความเห็นที่ไมuตรงกันในการตีความหลักการหรือการอภิปรายขxอเท็จจริงที่นำไปสูuภาคปฏิบัติ เยาวชน

เห็นวuาการสอนของผูxรูxมีผลอยuางมากตuอความเขxาใจและถูกเลือกไปใชxโดยคนในชุมชน และหนxาที่ของการใหx

ความรูxเชิงระบบนั้นสังคมคาดหวังจากผูxรูxเพศชาย เนื่องจากมีหนxาที่ตxองเรียนรูxศาสนาเพื่อนำไปสอนคนใน

ครอบครัวตuอไดx นอกจากน้ี เยาวชนเห็นวuาผูxหญิงตxองมีความรูxศาสนาเพิ่มขึ้นดxวยเพื่อจะไดxที่มีบทบาทในการ

ทำงานสอดคลxองกับสภาพการณ_ป>จจุบัน   

สำหรับการต้ังคำถามกับแนวคิดการตออะห_ปรากฏในกลุuมผูxหญิงที่ทำงานรณรงค_และเรียกรxองการยุติ

ความรุนแรงทุกรูปแบบในระยะเวลากวuา 10 ป¤ รวมทั้งหญิงที่พยายามเสนอใหxสงัคมมสุลมิเห็นถึงป>ญหาทีส่uงผล

กระทบกลับไปยังชุมชนและครอบครัว โดยเฉพาะเยาวชน เกิดการเรียกรxองใหxเรยีนรูxคำอธิบายชุดใหมuที่ไมuคuอย

ถูกสอนหรือปรากฏในกลุuมนักคิดนักวิชาการมสุลิมทxองถิ่นที่มีบทบาททางสังคม โดยอาศัยขxอมูลเชิงประจักษ_

และการการศึกษาที่เป�นระบบ เชuนงานวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสนทนาเพื่อแสวงหาวิธีการใหมuๆ ใน

การทำความเขxาใจหลักการศาสนาที่ยุติธรรม การต้ังคำถามกลับไปยังผูxรูxเพื่อใหxทำงานปรับแกxความเช่ือที่สuงผล

ตuอป>ญหาความรุนแรงและละเมิดเจตนารมณ_ขั้นพื้นฐานในหลักการอิสลาม  จากการศึกษาในชuวงป¤ 2561 

ผูxหญิงในกลุuมที่ทำงานภาคประชาสังคมเห็นรuวมกันวuาการโตxกลับหรือตuอสูxขัดขืนสามารถกระทำไดxเพื่อใหxผูxชาย

หยุดการกระทำความรุนแรงและเอาผิดในเชิงอาญากับผูxทีใ่ชxความรุนแรงในการลงโทษภรรยาเมื่อไมuตออะห_ตuอ

สามี  

 

อนาคตการปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือจัดการปEญหาความรุนแรงในครอบครัวมุสลิม 

จากปรากฏการณ_การใชxความรุนแรงตuอผูxหญิงจากงานวิจัยในชุมชนมุสลิมภาคใตxของประเทศไทย 

โดยเฉพาะชuวงการเปลี่ยนแปลงของสังคมทuามกลางสถานการณ_ความไมuสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตx และ

จากการทบทวนงานที่เกี่ยวขxองตลอดจนขxอถกเถียงเชิงแนวคิดวuาดxวยการเชื่อฟ>งและไมuขัดขืนคำสั่งสามหีรือ

ตออะห_ตuอสาม ีพบวuาการสรxางความชอบธรรมในการใชxความรุนแรงมีตxนเหตุสำคัญประการหน่ึงคือการตีความ

ตัวบทที่ดำเนินอยูuภายใตxโครงสรxางสังคมที่เอื้อและมอบอำนาจใหxชายเหนือกวuาหญิง แสดงใหxเห็นวuาความ

เขxาใจและการถuายทอดความรูxของนักคิดตลอดทั้งนักการศาสนารุuนกuอนมีอิทธิพลจวบจนกระทั่งป>จจุบัน สังคม

มุสลิมในไทยไดxรับผลจากชุดการอธิบายแบบเดียวกัน แมxเกิดการขยายตัวของความคิดที่ชวนใหxตั้งคำถามถึง

ป>ญหาของความไมuยุติธรรมทางเพศระหวuางผูxคนในสังคม และมีกระแสความคิดทีแ่ตกตuาง แตuนักคิดมสุลิมที่

อuอนไหวเขxาใจประเด็นเพศสภาพ (gender sensitivity) รวมทั้งนักสตรีนิยมมุสลิมหรือขxอเสนอจากกลุuมผูxหญงิ

ที่ดำเนินงานสรxางความเสมอภาคในชุมชนทxองถ่ิน ตuางยังคงเผชิญขxอทxาทxายจากวัฒนธรรมในสังคมที่ปลกูฝ>งใหx

ยอมรับการเชื่อฟ>งผูxนำผูxชาย รวมทั้งสามี ซึ่งยากตuอการยอมรับความเปลี่ยนแปลง ดxวยเหตุที่ถูกพิจารณาวuา

เป�นขxอเสนอทางความคิดในนามการเรียกรxองสิทธิสตรี ซึ ่งชุมชนมุสลิมเลือกรับขxอเสนอแบบหลังอยuาง
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ระมัดระวังเพราะเห็นวuาเป�นกรอบคิดที่เติบโตมาจากสังคมของเจxาอาณานิคมเดิม และเป�นวัฒนธรรมเสรีแบบ

ตะวันตก ที่ตuางไปจากการใหxคุณคuาของชีวิตในสังคมมลายูมุสลิม 

ในจังหวัดชายแดนภาคใตx งานยุติความรุนแรงในครอบครัวเป�นพื้นที่ของการตัดขxามระหวuางความไมu

เสมอภาคทางเพศภาวะกับความสัมพันธ_เชิงอำนาจในมิติการเมืองของชาติพันธุ_ การที่ระเบียบกลไกสากลเพื่อ

ยุติความรุนแรงตuอผูxหญิงถูกนำเสนอเพื ่อผลักดันเชิงนโยบาย (advocacy) เชuนตัวอยuางการประสานงาน

ระหวuางองค_กรภาคประชาสังคมชายแดนใตx กับองคPการเพื่อการสuงเสริมความเสมอภาคระหวuางเพศและเพิ่ม

พลังของผู Eหญิงแหuงสหประชาชาติ (UN Women) รวมทั ้งองค_กรระหวuางประเทศดxานกิจการผู xหญิง และ

ภาครัฐรuวมจัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นใหxทบทวนมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหuงสหประชาชาติ 1325 

(UNSCR 1325) วuาดxวยผ ู xหญิง ส ันติภาพ และความมั ่นคง (Women, Peace and Security) และเพิ่ม

มาตรการยุติความรุนแรงในครอบครัวมุสลิมดxวยนั้น (สำนักขuาวประชาไทออนไลน_, 2561; กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย_, 2558) จำเป�นตxองใหxความสำคัญกับชุดคำอธิบายที่ลุuมลึกในเชิงแนวคิดที่

สัมพันธ_กับการตีความศาสนา อิทธิพลของประเพณีทxองถ่ินที่เช่ือมโยงกับการตีความเชิงจารีต บริบทแวดลxอม

ในชุมชนและการวางแผนการทำงานอยuางตuอเนื่อง เพื่อเป�นมาตรการในการทำความเขxาใจ ตรวจสอบการ

จัดการป>ญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผูxหญิงในพื้นที่ความขัดแยxง และนำไปสูuการแลกเปลี่ยนเพื่อผลักดันใหx

กลไกในระบบการปกครองและกระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการใหxลุลuวงตuอไปไดx 

ขxอเสนอตuอมาตรการสำคัญในการทำงานเชิงความคิดขxางตxน รวมทั้งภาพการวิเคราะห_ป>ญหาความ

รุนแรงของผู xหญิงและเยาวชนสะทxอนใหxเห็นวuาผู xมีสuวนเกี ่ยวขxองทุกฝ�าย โดยเฉพาะนักการศาสนาและ

นักวิชาการมุสล ิมที ่ม ีบทบาทในการดูแลชุมชนมุสลิมทั ้งประเทศ เชuนสำนักจ ุฬาราชมนตรี รวมทั้ง

คณะกรรมการอิสลามในแตuละระดับต้ังแตuชาติจนถึงหมูuบxาน ตxองตระหนักถึงการถuายทอดความรูxที่เช่ือมโยงกบั

ชุมชน โรงเรียน และสถาบันการศึกษาช้ันสูง เชuนวิทยาลัยอิสลาม และใหxกลับมาทบทวนป>ญหาเชิงความคิดที่

จะนำไปสูuความเขxาใจ ทัศนะ ตลอดจนการทำงานในภาคปฏิบัติรuวมกับกลุuมองค_กรและเครือขuายงานยุติความ

รุนแรงในครอบครัวอยuางเต็มกำลังเชuนเดียวกับป>ญหาอื่นๆ ในสังคม เพื่อใหxขxอเสนอเชิงนโยบายกับความ

เปลี่ยนแปลงที่ผลักดันโดยเครือขuายตuางๆ เป�นไปในทิศทางเดียวกัน แมxจะเกิดความพยายามในการทำงาน

รuวมงานกันระหวuางนักปกป«องสิทธิผูxหญิงมุสลิมที่ใหxความสำคัญและใชxมโนทัศน_เรื่องการตออะห_ในการอธิบาย

ความไมuเทuาเทียมทางเพศ ผuานกรอบคิดเชิงกลไกในการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงระบบก็ตาม เชuน ปรากฏการณ_

งานรณรงค_กิจกรรมในเดือนยุติความรุนแรงตuอผูxหญิงชuวงพฤศจิกายน เครือขuายผูxหญิงยุติความรุนแรงในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตxเรียกรxองใหxรัฐและสังคมมุสลิมเอาจริงเอาจังกับการดำเนินงานแกxไขป>ญหาความรุนแรง

ในครอบครัว โดยยื่นขxอเสนอตuอสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและผูxวuาราชการ จ.นราธิวาส 

(MGR Online ขuาวภาคใตx, 2561; the101.world, 2561) เป�นตxน  

ทั้งน้ี ยังมีความจำเป�นตxองยกระดับงานเสริมสรxางความเสมอภาคระหวuางเพศใหxเป�นประเดน็กระแส

หลัก (gender mainstreaming) และไมuมองวuาเป�นงานของกลุuมเครือขuายผูxหญิงเทuานั้น โดยวิเคราะห_ความรูx

เชิงลึกในการอธิบายหลักการศาสนา และตัวบท ซึ ่งผuานการอภิปรายดxวยวิธีวิทยาที ่เอื้อตuอการสืบทอด

เจตนารมณ_ของการสรxางสังคมที่เคารพตuอกันโดยไมuเลือกปฏิบัติดxวยเหตุแหuงเพศและสถานะ ใหxขยายความ
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เขxาใจการตีความหลักคำสอนศาสนาอยuางเป�นระบบ ตลอดจนเผยแพรuความรูxที่พรxอมสuงตuอความเขxาใจและการ

รับรูxไปยังชุมชนใหxคนในสังคมเขxาถึงไดxในวงกวxางและเป�นการเขxาถึงขxอมลูที่สงัคมใหxคุณคuา กระบวนการเหลuาน้ี

ยังตxองอาศัยความรuวมมือกับหลายภาคสuวนซึ่งรวมไปถึงกระทรวงยุติธรรมและศูนย_อำนวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใตx เพื่อใหxเกิดความตuอเนื่องในการทำงาน ขณะเดียวกัน การรณรงค_ยุติการใชxความรุนแรงทุก

รูปแบบรวมทั้งความรุนแรงในครอบครวัมีแนวโนxมที่จะไดxรบัความสนใจจากกลุuมองค_กรตuางๆ ที่ดำเนินกิจกรรม

ทางสังคมและการเมืองในภาคใตxมากข้ึน และกลายเป�นขxอเสนอสำคัญของเครือขuายผูxหญิงในภาคประชาสังคม

ใหxดำเนินงานไปพรxอมกับกระบวนการสรxางสันติภาพแบบมีสuวนรuวมของผูxหญิง  ดังน้ัน ความพยายามเปลี่ยน

คำอธิบายและการทำงานเชิงความคิดเพื่อใหxเกิดความเขxาใจ ผuานการถอดชุดประสบการณ_ที่มีการอภิปราย

แนวคิดเบื้องหลังของการยอมรับการใชxความรุนแรงตuอผูxหญิง การวิเคราะห_ในมิติการตีความหลักฐานทาง

ศาสนาโดยมีเป«าหมายสูuการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดประโยชน_ตuอสังคม จึงเป�นขxอเสนอสำคัญประการหน่ึงในการ

สรxางกรอบคิดและวิธีวิทยาที่คำนึงถึงรากเหงxาของป>ญหาความรุนแรงในเชิงโครงสรxางวัฒนธรรม ซึ่งกำกับ

ความคิดความเช่ือของผูxคนเป�นสำคัญ 
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