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ความรุนแรงในครอบครัวกบัการต่อรองตวัตนและความทุกข์ทน 
ของผู้หญิงในเขตปกครองพเิศษอาเจะห์ ประเทศอนิโดนีเซีย 

สาลาม๊ะ  หลงสะเตียะ 

วทิยานิพนธ์นีเ้สนอต่อมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลกัสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กุมภาพนัธ์  2563 
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แด่ 
พ่อ Yard Longsatia และ อาจารย์รอฮีม นิยมเดชา 

ผู้เป็นแรงบันดาลใจด้านการศึกษา 
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กติตกิรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จได้ดว้ยการสนับสนุน ช่วยเหลือ และก าลงัใจจากบุคคลต่าง ๆ มากมาย 
ซ่ึงทั้งเก่ียวขอ้งกบัผูศ้ึกษาในการเรียน ในการท างาน ในสนามวิจยั และในชีวิตส่วนตวั ดงันั้นผูศึ้กษา
จึงใคร่ขอขอบคุณผูท่ี้อยูท่ ั้งเบ้ืองหลงัและเบ้ืองหนา้ของวทิยานิพนธ์เล่มน้ีดว้ยความซาบซ้ึงใจ 

 อนัดบัแรกตอ้งขอขอบคุณ รศ.ดร. ป่ินแกว้  เหลืองอร่ามศรี อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัวทิยานิพนธ์
เล่มน้ีท่ีช่วยผลกัดนัและกระตุน้ให้ผูเ้ขียนสามารถท าวทิยานิพนธ์ไดส้ าเร็จ อาจารยมี์ส่วนส าคญัอยา่งยิ่ง
ในความส าเร็จของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ท่ีทุ่มเท อดทน และสละเวลาให้ค  าปรึกษา และขอขอบคุณอาจารยท่ี์
ปรึกษาร่วมอีกสองท่าน ไดแ้ก่ ผศ.ดร. อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล และผศ.ดร. อริยา เศวตามร์ ซ่ึงไดก้รุณาให้
ค  าแนะน าในการแกไ้ขคครงร่างและวิทยานิพนธ์ดว้ยความเอาใจใส่เสมอมา นอกจากน้ี ขอขอบคุณ 
ผศ.ดร.อรอนงค ์ทิพยพ์ิมล ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ รศ.ดร.ไพครจน์ คงทวศีกัด์ิ กรรมการฯ 
ซ่ึงกรุณาให้ค  าแนะน าในการแกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และอาจารยสุ์ริยา สมุทคุปต์ิ ครูผูก้รุณา
เมตตาต่อผูศึ้กษา คอยไถ่ถาม ใหค้  าปรึกษา และเปิดมุมมองทางมานุษยวิทยาใหผู้ศึ้กษาไดเ้ขา้ใจมากยิง่ข้ึน 
ในขณะท่ีในดา้นองคค์วามรู้ทางศาสนาอิสลาม ผูศึ้กษาขอกล่าวขอบคุณ “Jazakumullahu Khairan” 

รศ.ดร.อบัดุลเลาะ การีนา และ ผศ.ดร.อสัมนั แตอาลี ส าหรับค าแนะน าและช่วยให้ความกระจ่างในหลาย
ประเด็นเก่ียวกบัวฒันธรรมครอบครัวมุสลิมของอินคดนีเซีย วฒันธรรมการปรับใชก้ฎหมายอิสลามวา่ดว้ย 
การแต่งงาน ครอบครัวและมรดกในประเทศอินคดนีเซีย   

 ขอขอบคุณพี่ช้ืน เจา้หน้าท่ีภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครอบครัวพี่แอร์ พี่ประดิษฐ์ 
และพี่ทศัน์ เจ้าของหอพกับ้านก่ิงไผ่ และครอบครัวเอ่ียวส่วย ป๊าสมชาย ม๊าวฒันา เจเ้หวิน เจ้ชิง พี่นิก 
Aisha Sucharit และพี่มด พมส.4 ท่ีคอยดูแลผูศึ้กษาเสมือนลูกหลาน ญาติพี่น้อง และคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ถามสารทุกขสุ์กดิบ และรับฟังความทุกขใ์จของผูศึ้กษาอยูเ่ป็นประจ า และขอขอบคุณรุ่นพี่ 
ป.เอก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และรุ่นพี่ร่วมคณะสังคมศาสตร์ทุกคน พี่นุกนิก พี่หน่ึง พี่หน่อย พี่นก 
พี่อ๊ีด พี่ออ้ย และพี่ตุก ท่ีคอยช่วยเหลือและใหค้ าปรึกษา 

  ขอขอบคุณศูนย  ์Yakesma Aceh และ Rotary International Healt Center Banda Aceh 

ส าหรับการสนับสนุนท่ีพกัและอ านวยความสะดวกเร่ืองการเดินทางลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลภาคสนาม และ
ขอขอบคุณครอบครัว Alfiatunnur, M.Ed. ครอบครัว Nazliati munir  ครอบครัว Mohd. Noer Bant  
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ครอบครัว Nana Muliana S.Pd M.Pd และ Lilis Su'adah M.A Tesol. ผูค้อยให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลภาคสนามในเขตเมืองบันดาอาเจะฮ์ (Banda Aceh) และ
มณฑลอาเจะห์ เบซาร์ (Kabupaten Aceh Besar) และขอขอบคุณครอบครัว Ibu Nasriah (Ibu 

Keuchik Gampong seuriweuk) ส าหรับท่ีพกัและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูศึ้กษาในช่วงผูศึ้กษา
ลงพื้นท่ีภาคสนามเพื่อเก็บขอ้มูลในเขตพื้นท่ีชนบท มณฑลอาเจะห์ตอนเหนือ (Kabupaten Aceh Utara) 

 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใตค้ครงการพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากรส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาในเขตพฒันาเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนใตท่ี้สนบัสนุนทุนการศึกษา
ระดบัปริญญาเอกคร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณครอบครัวของผูศึ้กษา คุณแม่ พี่ชายและพี่สาวทั้งส่ีคน ท่ีช่วยเป็นก าลงัใจให้ผูศึ้กษา
เสมอมา นอกจากน้ี ยงัช่วยสนบัสนุนดา้นการเงินในช่วงท่ีผูเ้ขียนไม่ไดรั้บทุนการศึกษามาโดยตลอด 
ท าใหผู้เ้ขียนสามารถทุ่มเทเวลาในการท าวิทยานิพนธ์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทา้ยท่ีสุดน้ี คุณค่าและประโยชน์ท่ี
เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขออุทิศความดีให้กบัครอบครัวของผูศึ้กษา บิดามารดา พี่น้อง และญาติพี่นอ้ง 
ลุง นา้ ท่ีคอยสนบัสนุน เป็นแรงผลกัดนัและใหก้ าลงัใจท่ีเป่ียมลน้ในทุกยา่งกา้วของการศึกษาเสมอมา  
        

สาลามะ๊  หลงสะเตียะ 
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หัวข้อดุษฎนิีพนธ์ ความรุนแรงในครอบครัวกบัการต่อรองตวัตนและความทุกขท์นของ 
ผูห้ญิงในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ ประเทศอินคดนีเซีย  

ผู้เขียน    นางสาวสาลามะ๊  หลงสะเตียะ 

ปริญญา    ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สังคมวทิยาและมานุษยวทิยา) 

คณะกรรมการทีป่รึกษา  รศ.ดร. ป่ินแกว้ เหลืองอร่ามศรี   อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
     ผศ.ดร. อภิญญา  เฟ่ืองฟูสกุล   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
     ผศ.ดร. อริยา เศวตามร์   อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคดัย่อ 

วทิยานิพนธ์น้ีมุ่งเนน้การท าความเขา้ใจปรากฏการณ์การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยา
มุสลิมอาเจะห์ ในฐานะผลิตผลจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมในบริบททางประวติัศาสตร์ท่ีส่งผลต่อ
การพลิกผนัของชุดวาทกรรมความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งสามีภรรยาในครอบครัวและสังคม เป็น
การพลิกผนัท่ีก่อให้เกิดการกลัน่ตวัไปสู่การท าให้ความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงเป็นเร่ืองปกติ
ธรรมดาในชีวิตประจ าวนั และเกิดการฝังแน่นดว้ยวฒันธรรมการใช้ความรุนแรงต่อผูห้ญิงในปริมณฑล
ส่วนตวั การศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัเชิงชาติพนัธุ์วรรณนาโดยเก็บขอ้มูลจากประสบการณ์ชีวิตของ
ผูห้ญิงผูนิ้ยามตวัเองเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวโดยสามี อายุระหว่าง 25 – 65 ปี จ  านวน 13 กรณี 
ในเขตพื้นท่ีเมืองบนัดาอาเจะฮ์ (Banda Aceh) มณฑลอาเจะห์ เบซาร์ (Kabupaten Aceh Besar) และ
มณฑลอาเจะห์ตอนเหนือ (Kabupaten Aceh Utara) การท าวิจยัภาคสนามเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2560   

  การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า ประการแรก การเปล่ียนแปลงเชิงคครงสร้างในระดับมหภาค 
คดยเฉพาะคครงสร้างทางศาสนาในบริบททางประวติัศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา ได้เปิดคอกาสให้เกิดการพลิกผนัของระบบคุณค่าท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยาจากชุดเดิม น าไปสู่การสามารถท าให้ผูช้ายใน
ฐานะสามีเล่ือนฐานะและชนชั้นเหนือผูห้ญิง คดยเป็นอ านาจท่ีท างานบนฐานของความเป็นเพศชายใน
ฐานะเพศซ่ึงมีอ านาจน าท่ีชอบธรรมเหนือภรรยาคดยไร้เง่ือนไข  
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  ประการที่สอง ผลจากการเปล่ียนผา่นของสังคมอาเจะห์อนัเน่ืองมาจากการเมืองของการใช้ศาสนา
หรือการเมืองเร่ืองตีความกฎหมายอิสลามวา่ดว้ยเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งเพศ มีส่วนผลกั
ผูห้ญิงไปอยู่ในสภาวะปลายสุด ท่ีเป็นผลพวงจากการท างานของอ านาจน าของผูช้ายท่ีขา้ม ฝ่า และ
แทรกสถานะและชนชั้นทางสังคม ซ่ึงท าให้ชนชั้นหรือสถานะไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยท าให้เขา้
ใจความรุนแรงต่อผูห้ญิงในระบบครอบครัวไดเ้ลย  

 ประการที่สาม การเปล่ียนแปลงทั้งสองประการขา้งตน้ ไม่ไดเ้ป็นเพียงการเปล่ียนผ่านท่ีน าไปสู่
สภาวการณ์ท่ีผูช้ายมีอ านาจทางเพศเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น แต่ยงัส่งผลต่อการท่ีผูห้ญิงมีการรับเอาตวัตน
ความเป็นผูห้ญิงมุสลิมอาเจะห์ (Internalized) เขา้มาเป็นตวัตนของตนเอง ซ่ึงท าให้พบวา่ ในการต่อรอง
ความหมายเร่ืองความเป็นผูห้ญิงในอาเจะห์ในระบบความสัมพนัธ์ครอบครัวระหว่างสามีภรรยานั้น 
ผูห้ญิงส่วนใหญ่ยงัคงเลือกท่ีจะต่อรองตวัตนในฐานะท่ีเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ เพียงแต่ผูห้ญิงมีการเลือก
ท่ีจะนิยามความเป็นภรรยาในมิติท่ีเช่ือมคยงกบัความรุนแรงท่ีต่างกนั ดงันั้น การหย่า การออกจาก
ความสัมพนัธ์สามีภรรยาจึงไม่อาจพิจารณาไดว้า่ ผูห้ญิงไดท้า้ทายระบบอ านาจชายเป็นใหญ่ในครอบครัว 
การท่ีเป็นเช่นน้ี เน่ืองดว้ย ในสังคมจารีตแบบอาเจะห์ ผูห้ญิงไม่พื้นท่ีมากพอท่ีจะสามารถนิยามตวัตน
ออกนอกกรอบของความเป็นผูห้ญิงท่ีจะไม่พึ่ งพาสามีและครอบครัว การตอ้งเผชิญกบัความรุนแรง
ของผูห้ญิง ถึงท่ีสุด ในเม่ือสังคมไม่เปิดพื้นท่ีให้กบัการนิยามเสรีภาพทางเพศของผูห้ญิง ในฐานะท่ีจะ
เป็นผูห้ญิงอิสระ ผูห้ญิงจึงยงัคงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาสามีและครอบครัวในการสร้างตวัตนของตนเอง 
ไม่วา่จะในปัจจุบนัหรือในอนาคตหลงัจากออกจากความสัมพนัธ์ผ่านการหยา่ร้างไปแลว้ ในขณะเดียวกนั 
พบว่า ในเครือญาติใกลชิ้ดของผูห้ญิงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสนบัสนุน หรือผลิตซ ้ าการตกเป็นเบ้ียล่าง
ผูช้ายของผูห้ญิง และเครือญาติส่วนใหญ่จะปกป้องผูช้าย 
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ABSTRACT 

 This thesis aims to understand the phenomenon of domestic violence against Aceh 

Muslim Wives as a result of social changes in a historical context that affects the transformation 

of gendered power relation discourse between husband and wife in households and society. 

The aforementioned shift causes the distillation which normalized domestic violence 

against women and condenses the culture of violence against women in the private sphere. 

The study applied ethnographic research by collecting data from the lived experiences of 

13 women aged between 25 and 65 who have defined themselves as victims of domestic 

violence perpetrated by their husbands in Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, and 

Kabupaten Aceh Utara. The ethnographic fieldwork was conducted from October 2014 

to February 2017. 

The study shows that, firstly, macro-structural changes especially in terms of 

religion in a historical context related to power relations between husband and wife opened 

an opportunity to turn over the old value of gendered power relations between husband and 

wife and elevated males status over women. This increased male gender-based power 

over their wives unconditionally.  
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  Secondly, the social transition of Aceh due to politics in relation to the religion 

or the interpretation of the Islamic law regarding gendered power relations played a role 

in pushing women to the edge. This results in the function of the power of men working 

across, breakthrough and insert social classes and status, which underscore the importance 

of class and status were acting not as the main factors of understanding domestic violence 

against women. 

Lastly, the two aforementioned changes did not only give men more gendered power 

but also internalized women with the subjectivity as Aceh Muslim women. In negotiating 

the definition of women in marital relationships in Aceh, most women chose to identify 

themselves as Aceh Muslim Wives, although they held different definitions of wife in 

regard to violence. Therefore, divorce or getting out of a marital relationship did not 

necessarily mean that those women challenged patriarchy in their families. This was 

because the tradition in Aceh barely had an opportunity for women to define themselves 

outside the box, in which they had to rely on their husbands and family. With no way to 

define their freedom of gender, the women of Aceh remain dependent on their husbands and 

families to build their subjectivity whether it is during a relationship or after divorce. In 

the meantime, their own relatives or kinship were found to be the main factors that 

supported the women’s inferiority and most of them were likely to protect the men. 
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ข้อความแห่งการริเร่ิม 

วิทยานิพนธ์น้ีไดน้ าเสนอมุมมองใหม่เก่ียวกบัการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยาในฐานะ
ผลิตผลของการเปล่ียนแปลงในบริบททางประวติัศาสตร์ อนัน าไปสู่ปรากฏการณ์การใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวท่ีแฝงฝังและถูกก ากบัคดยอุดมการณ์ทางเพศ ครอบครัว และศาสนา ซ่ึงเผยให้เห็นถึง
ผลกระทบต่อผูห้ญิงท่ีมีทั้งเลือกสยบยอมและต่อรองความรุนแรงในครอบครัว ในฐานะผูก้ระท าการท่ี
มีส านึกรู้คิดในตวัตนของผูห้ญิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ฑ 

STATEMENTS OF ORIGINALITY 

A new perspective on domestic violence against wives as a product of changes 

in historical context which leads to a phenomenon of embedded domestic violence and 

to a state of being under control by sexual, family and religious ideologies. It reveals impact 

on women who submit to violence and those who negotiate it as agencies with their own 

subjectivities. 

 

 

 

  
 

 

 

 



 

 

บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความส าคัญของปัญหา 

  การใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงในปริมณฑลส่วนตวัหรือครอบครัว เป็นหน่ึงในประเด็นปัญหา
สังคมท่ีส าคญั และมีการพยายามศึกษาในหลายส านกัคิดทางการศึกษา เพื่อหาค าอธิบายถึงสาเหตุและท่ีมา
อนัมีความสลบัซับซ้อนของประเด็นความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิง แนวทางการแกปั้ญหา และเพื่อ
ยกระดบัให้เห็นถึงผลกระทบและปัญหาในระดบัสังคมมาอยา่งยาวนาน ทั้งน้ี แนวการศึกษาความ
รุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงจากส านกัคิดต่าง ๆ ท่ีไดมี้การพยายามศึกษานั้น พบวา่ ในแต่ละส านกัคิดมี
การติดยึดตามแนวคิดทฤษฎีเฉพาะสาขาใดสาขาหน่ึง ตวัอยา่งเช่น แนวการศึกษาทางจิตวิทยา เป็น
แนวการศึกษาที่มีการพิจารณาปัจจยัภายในส่วนบุคคลของผูใ้ชค้วามรุนแรงในฐานะผูท่ี้มีความผิดปรกติ
ทางจิต และพิจารณาเป็นปัญหาในระดบัปัจเจก (Lilian, 2010, pp. 13; Newman, 2010, pp. 100) หรือ 
การพยายามอธิบายการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวภายใตก้รอบของกฎหมาย คดยเช่ือวา่ การควบคุม
การใช้ความรุนแรงตอ้งควบคุมผ่านการร่างกฎหมายและจบักุมผูก้ระท าความผิดรายบุคคลตามกฎหมาย 
เพื่อแยกออกจากกลุ่มคนท่ีไม่ใชค้วามรุนแรงตามส านกัคิดอาชญาวทิยา (Guzik, 2006, pp. 7) เป็นตน้  

  ทั้งน้ี ทั้งสองส านกัคิดขา้งตน้ เป็นแนวการศึกษาท่ีมีรูปแบบการศึกษาแบบมองขา้มผลกระทบจาก
ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขเชิงคครงสร้างของปัจเจกบุคคล การอธิบายเป็นไปในรูปแบบของการเหมารวมและ
ลดทอนความซบัซ้อนของกระบวนการคิดท่ีจะพิจารณาขอ้เท็จจริง ดงันั้น แนวการศึกษาทั้งสองแนวจึงได้
ขอ้คน้พบท่ีเผยให้เห็นถึงค าตอบแบบคู่ตรงขา้ม ดว้ยการแยกระหว่างคนท่ีปรกติกบัคนท่ีมีความผิดปรกติ 
การใช้ความรุนแรงถูกเจาะจงไวเ้ฉพาะคนท่ีมีความผิดปรกติ จากการวิเคราะห์รูปแบบบุคลิกกา้วร้าว 
อนัน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีว่า การใช้ความรุนแรงเกิดข้ึนเฉพาะกบัคนท่ีมีอาการป่วยทางจิต หรือท่ีเรียกว่า 
“จิตพยาธิวิทยา” (Psychopathology) (Lilian,  2010, pp. 13) หรือ การพิจารณาหรือนิยามระหวา่ง
คนดีคือผูไ้ม่ใช้ความรุนแรงหรือมีพฤติกรรมท่ีใชค้วามรุนแรงกบัคนท่ีกระท าผิดหรือผิดกฎหมายคือผูใ้ช้

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=David+M.+Newman&search-alias=books&field-author=David+M.+Newman&sort=relevancerank
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 ความรุนแรงจากชุดอธิบายตามแนวการศึกษาอาชญาวิทยา คดยทั้งสองแนวการศึกษาเป็นแนวการศึกษาท่ี
ยงัขาดมิติของเพศภาวะ (Gender) เช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม, เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีอาจเก่ียวขอ้ง
ทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิง ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีไดรั้บ
ความสนใจในการอธิบายปรากฏการณ์การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวในกรอบการศึกษาของส านกั
คิดสังคมวทิยา สตรีนิยม และมานุษยวทิยา เป็นตน้  

  ทั้งน้ี ด้วยแต่ละแนวการศึกษาขา้งตน้ เป็นแนวการศึกษาท่ีมีความเฉพาะของแนวคิดในการใช้
อธิบายปรากฏการณ์การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ดงัเช่น แนวการศึกษาทางสังคมวิทยาเป็นแนว
การศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัปัจจยัเชิงโครงสร้างและสถาบนัทางสังคมเพื่อใช้อธิบายปรากฏการณ์
การเกิดความรุนแรงในครอบครัว ในขณะท่ีความเป็นมนุษยเ์ก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเชิงโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั 
แนวการศึกษาทางสังคมวิทยาจึงสามารถศึกษาปรากฏการณ์การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวไดเ้พียง
การศึกษาที่เจาะจงไดเ้ฉพาะปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง หรือสามารถวิเคราะห์ไดเ้พียงขอ้มูลทัว่ไป ดงัเช่น 
การพิจารณาความรุนแรงระหวา่งสามีภรรยาเพียงการใช้ความรุนแรงประเภทหน่ึงในสังคม ในฐานะ
ความรุนแรงระหวา่งบุคคลท่ีเกิดจากความขดัแยง้ประเภทหน่ึง (Andersson,  2006, pp. 28-29) เป็นตน้ 

  ดงันั้น ตามแนวการศึกษาของส านักคิดสังคมวิทยา จึงเป็นอีกแนวการศึกษาท่ีเผยให้เห็นถึง
ขีดจ ากดัทางแนวการศึกษาในประเด็นความรุนแรงในครอบครัวและถูกวิจารณ์จากหลายส านักคิด 
คดยเฉพาะส านกัคิดสตรีนิยมท่ีไดว้ิจารณ์วา่ แนวการอธิบายหรือวิเคราะห์ความรุนแรงในครอบครัวตาม
ส านักคิดสังคมวิทยาเป็นแนวการศึกษาท่ีขาดมิติการพิจารณาความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศภาวะ 
ดว้ยเหตุท่ีเป็นแนวการศึกษาท่ีลดทอนบทบาทหรือกลบเกล่ือนความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งเพศ และมี
การละเลยท่ีจะพิจารณาในเร่ืองของอ านาจ ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งเพศภาวะในฐานะส่ิงท่ีถูก
ประกอบสร้างข้ึนในครอบครัว ซ่ึงส่งผลท าให้เกิดคครงสร้างของส่ิงท่ีไม่สามารถตอบค าถามว่า เหตุใด
ผูห้ญิงในฐานะภรรยาจึงเป็นเป้าหมายของการกลายเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว (Andersson,  

2006, pp. 28) ซ่ึงเป็นค าถามท่ีส านกัคิดทางสตรีนิยมตั้งค  าถามกบัระบบการใชค้วามรุนแรงท่ีเกิดจาก
ผูช้าย หรือที่เรียกวา่ “ระบบชายเป็นใหญ่ในสังคม ในฐานะผูก้่อการร้าย (patriarchal terrorism)” 
ดว้ยเพราะส านกัคิดสตรีนิยมพิจารณาการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวนั้น ผูช้ายในฐานะเพศท่ีมกัเป็น
ฝ่ายใช้ความรุนแรง คดยมีผูห้ญิงเป็นเพศท่ีถูกละเมิด ดว้ยเหตุเพราะผูช้ายตอ้งการควบคุมความสัมพนัธ์
และควบคุมคู่ครองในทุกดา้น ซ่ึงมีรากฐานส าคญัมาจากวฒันธรรมชายเป็นใหญ่ในสังคม (Johnson, 

1995, pp. 291)  

  ในการศึกษาน้ี ด้วยผู ้ศึกษาต้องการท าความเข้าใจปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีแยกออกจากประเภทการใช้ความรุนแรงระหว่างบุคคลประเภทอ่ืน ๆ แต่มีความสนใจ
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เจาะจงเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงในคครงสร้างทางสังคมแบบชายเป็นใหญ่ท่ียดึผูช้าย
เป็นศูนยก์ลาง ผูศึ้กษาจึงเลือกประยุกตใ์ชแ้นวการศึกษาทางสังคมวทิยากบัสตรีนิยมประกอบการศึกษา
ปัจจยัเชิงคครงสร้างของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ทั้งน้ี นอกจากการพิจารณาปัจจยัเชิงคครงสร้าง
ทางสังคมแลว้ อีกแนวการศึกษาท่ีผูศึ้กษาเลือกประยุกตใ์ช ้คือ แนวการศึกษาทางมานุษยวิทยา ซ่ึงเป็น
แนวการศึกษาท่ีให้ความส าคญักบัการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีคิดการสร้างความหมาย  
กระบวนการสร้างตวัตน ปฏิบติัการท่ีเป็นวาทกรรมและไม่ใช่วาทกรรม ซ่ึงเป็นแนวการศึกษาท่ีมองตวัตน
ของมนุษย์บนความหลากหลาย เปล่ียนแปลง ผนัแปร เล่ือนไหล ตามสภาวการณ์ทางสังคมและ
ความรู้สึกนึกคิดของตวัตน ผูศึ้กษาจึงเลือกผสมผสานแนวคิดแบบมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และสตรีนิยม
เข้าด้วยกัน เพื่อท าความเข้าใจปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัว ตั้งแต่ระดบัปัจเจกบุคคล
ร่วมกบัการสะทอ้นให้เห็นความรุนแรงเชิงคครงสร้างท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริบททางประวติัศาสตร์ 
คครงสร้างทางสังคม และส านึกรู้ในตวัตน (Subjectivity) ของผูห้ญิง  

กล่าวคือ การเลือกผสมผสานแนวการศึกษาทางมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และสตรีนิยมเขา้
ดว้ยกนั ในการศึกษาน้ี  เน่ืองจากผูศึ้กษาเช่ือวา่ ในดา้นหน่ึง มนุษยท์ั้งท่ีเป็นผูใ้ชค้วามรุนแรงและผูถู้ก
ใช้ความรุนแรงถูกก ากบัคดยคครงสร้างทางสังคมในหลายระนาบท่ีสลบัซบัซ้อน และคครงสร้างทาง
สังคมนั้นมีส่วนในการประกอบสร้างและก าหนดสถานะความเป็นเพศภาวะของตวัตน ในอีกดา้น ก็
เช่ือว่าตวัตนมนุษยมี์อิสระในการก าหนดบทบาทหรือชีวิตของตนเองผ่านการคิดค านวณและไตร่ตรอง
ดว้ยตนเอง แมจ้ะตกอยูภ่ายใตก้ารถูกควบคุม ก ากบั หรือในสถานะเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว 
ซ่ึงในด้านน้ีผูศึ้กษาให้ความส าคญักับการพิจารณา มนุษยท่ี์มีความรู้สึกนึกคิด (Subjectivity) ซ่ึง
ไม่ใช่วตัถุหรือเป็นมนุษยท่ี์มีความหมายตายตวัท่ีถูกก าหนดจากวาทกรรมหลกัของสังคม  

 การเลือกผสมผสานแนวการศึกษาความรุนแรงในครอบครัว ดว้ยแนวคิดแบบมานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา และสตรีนิยมเขา้ดว้ยกนั ในการศึกษาน้ี นอกจากตอ้งการสะทอ้นอ านาจสองดา้น ทั้งในส่วน
ของอ านาจท่ีเขา้มาก ากบั ควบคุม และกดทบัผูห้ญิง และอ านาจในดา้นของตวัตนท่ีมีส านึกรู้คิดของผูห้ญิง 
ดว้ยแนวคิดแบบผสมผสานตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้แลว้ ในความพิเศษเฉพาะท่ีสลบัซับซ้อนของบริบท
ทางสังคมอาเจะห์ คดยเฉพาะการท่ีตอ้งศึกษาความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงในสังคมซ่ึงปรากฏ
ขอ้มูลในทางประวติัศาสตร์วา่ ผูห้ญิงในสังคมอาเจะห์มีสถานะและบทบาทท่ีสูงในครอบครัวและสังคม  
ความยอ้นแยง้ในขอ้มูลบริบททางสังคมและวฒันธรรมเป็นอีกหน่ึงเหตุผลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้การผสมผสาน
แนวคิดแบบมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และสตรีนิยมมาช่วยในการแยกแยะ ผสาน และเติมเต็มขอ้มูล
ในการศึกษาน้ี  
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 กล่าวคือ ดว้ยในงานศึกษาเก่ียวกบัสังคมอาเจะห์ทางประวติัศาสตร์ศาสนา สังคม วฒันธรรม 
สงคราม และเพศภาวะในสังคมอาเจะห์ คดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานะและบทบาทของผูห้ญิงอาเจะห์ 
ท่ีมีการศึกษา ขอ้มูลหรือผลการศึกษาสะทอ้นความยอ้นแยง้ของขอ้มูลเก่ียวกบัภาพตวัแทนของผูห้ญิง
อาเจะห์ในสองดา้น ภาพตวัแทนส่วนหน่ึงของผูห้ญิงอาเจะห์ท่ีมกัถูกใช้วิเคราะห์หรือตั้งค  าถาม คือ 
ผูห้ญิงมุสลิมในสังคมมุสลิมซ่ึงมีระบบวฒันธรรมครอบครัวแบบชายเป็นใหญ่ ในขณะท่ีภาพตวัแทน
อีกส่วนหน่ึงของผูห้ญิงอาเจะห์ คือ การเป็นผูห้ญิงมุสลิมท่ีมีสถานะและบทบาทท่ีสูงทั้งในครอบครัว
และสังคม ตั้งแต่ในระดบัชนชั้นปกครองทั้งในฐานะนักการเมืองการปกครอง วีรสตรี ไปจนถึงสถานะ
และบทบาทภรรยาในฐานะเจา้ของบา้นท่ีมีสิทธิอ านาจในครัวเรือน (Siapno, 2002, pp. 59; Clavé, 

2014, pp. 275-282) ในทางตรงกนัขา้ม ผูช้ายอาเจะห์กลบัเป็นกลุ่มคนท่ีมีความเป็นชายขอบ (male 

marginality) ในครอบครัวและสังคม (Siegel, 1969, pp.177-179)  

ในขณะท่ีสถานการณ์ปัจจุบนั สถานะและบทบาทของผูห้ญิงในครอบครัว กลบัเผยขอ้มูลสถานะ
ของผูห้ญิงท่ีถูกกดข่ี ละเมิด และเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงจากขอ้มูลการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีปรากฏในฐานขอ้มูลสถิติการใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงในสังคมอาเจะห์ ปี ค.ศ. 2012-2017 
ของศูนยบ์ริการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งของผูห้ญิงและเด็กอาเจะห์ (P2TP2A) พบว่า 
ผูห้ญิงในฐานะภรรยาถูกจดัเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการถูกสามีใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงจาก
ขอ้มูลทั้งหมดของเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว 953 กรณี พบว่า ผูห้ญิงเป็นเหยื่อความรุนแรงใน
ครอบครัว 666 กรณี ซ่ึงส่วนใหญ่ถูกสามีใช้ความรุนแรงในครอบครัว นอกจากน้ี ยงัพบว่า ประเด็น
ปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงในสังคมอาเจะห์นั้น ถูกยกระดบัสู่ปัญหาสังคมท่ีอยู่ใน
ระดบัวิกฤติ จากขอ้มูลของศูนย ์Balai Syura Ureung Inong Aceh พบว่า ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิงในครอบครัวอาเจะห์ นอกจากอยูใ่นระดบัวิกฤตแลว้ ยงัมีความเป็นไปไดท่ี้จะเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงส่งผลท าให้มีความจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานและศูนยช่์วยเหลือผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงใน
ครอบครัว เพื่อรองรับและรับมือกบัปัญหาเป็นจ านวนมาก ทั้งศูนยช่์วยเหลือฯ จากภาครัฐและหน่วยงาน
อิสระรวม 23 ศูนย ์ ซ่ึงจากขอ้มูลทางสถิติการถูกใช้ความรุนแรงของผูห้ญิงท่ีเขา้มาขอความช่วยเหลือกบั
ทางศูนยช่์วยเหลือทั้ง 23 ศูนย ์ตั้งแต่ระหวา่งช่วง ปี ค.ศ. 2011-2013 พบวา่ ผูห้ญิงตกเป็นเหยื่อความรุนแรง
ในครอบครัว 564 กรณี ซ่ึงมากกวา่เม่ือเทียบกบัการตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในพื้นท่ีสาธารณะ 222 กรณี 
(BSUIA, 2015) 

  จากขอ้มูลสถิติของผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัว 564 กรณีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
พบวา่ มีกรณีผูห้ญิงถูกใช้ความรุนแรงท่ีจดัอยู่ในประเภทความรุนแรงทางจิตใจสูงท่ีสุด จ านวน 202 
กรณี เป็นความรุนแรงทางจิตใจท่ีอยูใ่นกลุ่มของ การถูกหยา่คดยสามี การขู่หรือบงัคบัจะหยา่คดยสามี 
การฟ้องหยา่คดยภรรยาท่ีไม่ไดรั้บอนุมติั  การมีพหุภรรยาของสามี (Polygamy) เป็นตน้ รองลงมาคือ
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ความรุนแรงทางร่างกาย จ านวน 114 กรณี อยู่ในกลุ่มความรุนแรงทางร่างกายประเภท ทุบตี ตบ เตะ 
หยกิ บีบคอ สาดน ้ าร้อน เป็นตน้ และความรุนแรงทางเพศ จ านวน 29 กรณี อยูใ่นกลุ่มของความรุนแรง
ประเภทการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง  การบังคับภรรยาให้มีเพศสัมพันธ์ การบังคับภรรยาให้มี
เพศสัมพนัธ์กบัชายอ่ืน การถูกข่มขืน/การละเมิดทางเพศ เป็นตน้ และ สุดทา้ย ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ 
จ านวน 103 กรณี อยูใ่นกลุ่มของการไม่จ่ายค่าเล้ียงดู การห้ามผูห้ญิงท างานนอกบา้น ผูห้ญิงถูกบงัคบั
ใหท้ างาน เป็นตน้ (BSUIA 2015)  

จากขอ้มูลประเภทความรุนแรงในครอบครัวแต่ละประเภทขา้งตน้นั้น สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
ยอ้นแยง้ของรูปแบบการให้ความหมายของความรุนแรงของผูห้ญิง และการนิยามขอบเขตอ านาจความ
เป็นชายเหนือผูห้ญิงของผูช้ายท่ีสัมพนัธ์ทั้งกฎหมายของศาสนา รัฐ และบรรทดัฐานตามเพศภาวะในระดบั
ทอ้งถ่ินในรูปแบบท่ีต่างกนั ดงัเช่น การข่มขู่จะหยา่ภรรยาของสามีเน่ืองจากการหยา่เป็นสิทธิอ านาจ
ของผูช้ายฝ่ายเดียวตามเง่ือนไขทางศาสนา การห้ามผูห้ญิงท างานนอกบา้นตามอุดมการณ์เพศภาวะของรัฐ  
การบงัคบัภรรยาให้มีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้ายคนอ่ืนตามการนิยามอ านาจชายเป็นใหญ่ในระดบัส่วนบุคคล
ของผูช้ายหรืออ านาจแห่งตวัตนท่ีรู้คิด (Subjectivity) ของผูช้ายท่ีเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐ
และศาสนา เป็นตน้   

ดงันั้น ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาตั้งค  าถามจากการพิจารณาขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของสถานะและ
บทบาทท่ีเคยมีอยู่ในระดบัสูงของผูห้ญิงอาเจะห์ในครอบครัวและสังคม ตั้งแต่ในระดบัชนชั้นปกครอง
ในฐานะนกัการเมืองการปกครอง วรีสตรี ไปจนถึงสถานะและบทบาทภรรยาในฐานะเจา้ของบา้นท่ีมีสิทธิ
อ านาจในครัวเรือนในช่วงเวลาหน่ึง มาสู่สถานะและบทบาทท่ีมีความเป็นชายขอบ ความเป็นเพศท่ีน าไปสู่
ความเสียเปรียบ และเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวของผูห้ญิง ซ่ึงในดา้นหน่ึงของการตั้งค าถามการวิจยั 
ไม่เพียงแต่ตอ้งการสะทอ้นปัญหาความขดัแยง้ในระดบัปฏิบติัการ แต่ยงัตอ้งการสะทอ้นชุดอุดมการณ์
ความเป็นเพศและเพศภาวะท่ีถูกพลิกผนัท่ีเป็นผลิตผลจากการเปล่ียนแปลงในบริบททางประวติัศาสตร์ 
การเมืองวา่ดว้ยเร่ืองการตีความกฎหมายอิสลามทั้งคดยผูน้ าศาสนาและรัฐในเร่ืองเพศภาวะ ครอบครัว และ
การแต่งงาน อนัน าไปสู่การถูกกดบงัคับและถูกกดข่ีของผูห้ญิง แต่ในอีกด้าน เป็นการตั้งค  าถามกับ
อ านาจของผูห้ญิงในส่วนท่ีเป็นอ านาจอิสระในฐานะมนุษยท่ี์มีความรู้สึกนึกคิดเพื่อต่อตา้น ต่อรอง หรือ
สยบยอมต่อการถูกกดบงัคบัหรือกดข่ีจากผูช้าย เป็นตน้ 

1.2 ค าถามการวจัิย 

 1.2.1 การเมืองวา่ดว้ยการตีความกฎหมายอิสลาม คดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว
และการแต่งงานในประวติัศาสตร์ของการถูกผนวกรวมเขา้เป็นส่วนหน่ึงของประเทศอินคดนีเซีย และ
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การแผข่ยายของลทัธิจารีตนิยมทางศาสนา (Fundamentalism) มีผลต่อการกดบงัคบัผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยา
ในอาเจะห์ และเป็นเง่ือนไขของความรุนแรงแฝงฝังในครอบครัวอยา่งไรบา้ง  

1.2.2 ผูห้ญิงในชนชั้นและสถานะท่ีต่างกัน พวกเธอต่อรองและรับมือกับความรุนแรงใน
ครอบครัวอย่างไร และในกระบวนการต่อรองนั้น ไดน้ ามาสู่การสร้างตวัตนใหม่และการปรับตวัต่อ
ความทุกขท์นอยา่งไร 

 1.2.3 ผูห้ญิงออกจากความสัมพนัธ์ท่ีรุนแรงอย่างไร และใช้ชีวิตอย่างไร ความสัมพนัธ์ทาง
เครือญาติของทั้งสองฝ่ายมีส่วนสนบัสนุนหรือขดัขวางต่อการต่อรองเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว
อยา่งไรบา้ง 

1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.3.1 เพื่อท าความเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจรัฐ ศาสนา และความรุนแรงในครอบครัวต่อ
ผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาในอาเจะห์  

1.3.2 เพื่อท าความเขา้ใจสถานการณ์การเกิดความรุนแรงในครอบครัว และยุทธวิธีการปรับตวักบั
การรับมือของกลุ่มผูห้ญิงท่ีมีความแตกต่างทางชนชั้นและสถานะทางสังคม  

1.3.3 เพื่อศึกษาการตดัสินใจของผูห้ญิงผูเ้ป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเก่ียวกบัการให้
ความหมายต่อความสัมพนัธ์กบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน การเลือกหรือการไม่เลือกขอความช่วยเหลือของ
ผูห้ญิง  

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 

กฎหมายอิสลาม (Fiqh) หมายถึง ระบบกฎหมายศาสนาทั้ งในส่วนของหลักปฏิบัติท่ีถูก
ตีความในระดบัปัจเจกในชีวิตประจ าวนัและกฎหมายของรัฐท่ีใช้เป็นกฎเกณฑ์ส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดใน
ก าหนด ควบคุม และบงัคบัใช้ในชีวิตประจ าวนัของผูน้ับถือศาสนาอิสลามในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ 
คดยเป็นตวัก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งมุสลิมอาเจะห์ มุสลิมอินคดนีเซีย และมุสลิมสากลทัว่คลก 
คดยเฉพาะในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการแต่งงานและความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา 

 
กฎหมายอิสลาม (Fiqh) ในชีวิตประจ าวนั หมายถึง ชุดวาทกรรมการตีความกฎหมายอิสลาม

ในระดบัปัจเจกท่ีครอบคลุมความเช่ือ หลกัศรัทธา หลกัปฏิบติัทางศาสนา และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
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มนุษยใ์นชีวิตประจ าวนัท่ีข้ึนอยูก่บัการผนัแปรตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาศยัอยู ่หรือ สถานการณ์ใน
ขอบเขตของกฎหมายอิสลาม (Fiqh) 

ความรุนแรงในครอบครัว หมายถึง ความรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยาในพื้นท่ีเขตปกครองพิเศษ
อาเจะห์ ท่ีครอบคลุมความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงทางร่างกาย ความรุนแรงทางจิตใจ และความ
รุนแรงทางเศรษฐกิจ 

การต่อสู้ต่อรองของผู้หญิง หมายถึง ยุทธวิธีของเหยื่อผูเ้ป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ท่ีใชต่้อรอง 
ตอบคตค้วามรุนแรงในครอบครัว ผ่านการสร้างความหมายให้แก่ตวัของเหยื่อเองดว้ยหลากหลายวิธี
ทั้งด้ือแพ่ง ต่อตา้น ขดัขืน และประนีประนอม กระทัง่ใชล้กัษณะ “ความเป็นหญิง” ไม่วา่จะเป็นความ
อ่อนหวาน ความอ่อนแอ หรือแมก้ระทัง่ “น ้าตา” ในการต่อสู้ต่อรอง 

1.5 ระเบียบวธีิวจัิย 

 1.5.1 ขอบเขตของพืน้ทีก่ารศึกษา 

 ในงานศึกษาน้ี ผูศึ้กษาไดล้งไปเก็บขอ้มูลภาคสนามในเขตพื้นท่ีเมืองบนัดาอาเจะห์ (Banda 
Aceh) เมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษจงัหวดัอาเจะห์ มณฑลอาเจะห์ เบซาร์ (Kabupaten Aceh 
Besar) และมณฑลอาเจะห์ตอนเหนือ (Kabupaten Aceh Utara) คดยใช้ระยะเวลาอยู่ในพื้นท่ีเพื่อเก็บ
ขอ้มูลภาคสนามในพื้นท่ีแต่ละคร้ังประมาณ 1 เดือน ได้ลงพื้นท่ีทั้ งหมด 7 คร้ัง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2557 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ทั้งน้ี เหตุผลท่ีผูศึ้กษาเลือกทั้งสามพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลเน่ืองจาก ทั้งสาม
พื้นท่ีนั้น เป็นเมืองใหญ่ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี เช่น กรณีเมืองบนัดาอาเจะห์ เป็นเมืองหลวงท่ีเต็มไป
ดว้ยความหลากหลายของผูค้นพลดัถ่ินท่ีเดินทางเขา้มาท างานในพื้นท่ี ในขณะท่ีมณฑลอาเจะห์ เบซาร์ มี
ลกัษณะเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีลกัษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ีมีชาวอาเจะห์ทอ้งถ่ินอาศยัอยู ่และส าหรับพื้นท่ีใน
มลฑลอาเจะห์ตอนเหนือ เป็นพื้นท่ีมีลกัษณะเฉพาะเนน้ไปทางความเป็นชนบท เป็นตน้  อีกทั้งยงัพบวา่ทั้ง
สามพื้นท่ีเป็นเมืองท่ีมีสถิติความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงปี พ.ศ.2556-2557 สูงเป็นสามล าดบั
แรกในเขตปกครองพิเศษอาเจะห์จากการรวบรวมขอ้มูลของเครือข่ายการตรวจสอบอาเจะห์ (JPA) 231 
(BSUIA, 2015)  

1.5.2 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาใช้แนวการศึกษาท่ีวางอยู่บนฐานวิธีวิทยาท่ีผสมผสานระหว่างวิธีวิทยาทาง
สังคมวิทยา สตรีนิยม และมานุษยวิทยา คดยใช้การวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnographic Research) 
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาความสลบัซับซ้อนของวิธีคิดและกระบวนการทางสังคมของสังคมอาเจะห์ 
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ในการเก็บขอ้มูลและสร้างความสัมพนัธ์ผา่นการพูดคุย สัมภาษณ์ผูค้นในพื้นท่ี ทั้งชาวบา้น (ในเขตเมือง
และชนบท) เจา้หน้าท่ีของรัฐ  เจา้หน้าท่ีช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ทนายความ ผูน้ าศาสนา 
และใช้การสังเกตการณ์ในทางชาติพนัธ์ุวรรณนา ในการสังเกตการณ์บริบท เหตุการณ์ เร่ืองราวชีวิต
ของผูค้นท่ีจะน าไปสู่การท าความเขา้ใจกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ภรรยามุสลิมอาเจะห์ผูอ้า้งตนว่าเธอคือ
เหยื่อความรุนแรงในครอบครัวคดยผูเ้ป็นสามีของตนเอง ผ่านวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 13 กรณี คดยศึกษา
ผา่นเร่ืองเล่าประสบการณ์ชีวิต การบอกเล่าเร่ืองราวชีวิตความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา 
ความสัมพนัธ์หลงัการหยา่ร้าง  และการตดัสินใจเลือกแต่งงานใหม่ในบริบทของความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้
ความรุนแรงคดยสามี ภายใตส้มมุติฐานว่าความรุนแรงในครอบครัวท่ีแฝงฝังและซุกซ่อนตวัอยู่ใน
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาและการใช้ชีวิตท่ีปรากฏผ่านเร่ืองเล่า
เพื่อท่ีจะท าให้ส่ิงท่ีเป็นเพียงนามธรรมมีรูปธรรมมากข้ึน มองเห็นได ้เขา้ถึงเสียงท่ีพยายามจะส่ือสารและ
ระบายออกมา ท่ีเช่ือมคยงกบัการแสดงออกทางภาษาพูด ภาษากาย สีหนา้ แววตา รอยฝืนยิม้ น ้ าเสียงท่ี
ส่ือสารระหวา่งผูศึ้กษากบัผูใ้หข้อ้มูลหลกั  

 1) จุดเร่ิมต้นของสนาม  

การลงพื้นท่ีภาคสนามของผูศึ้กษาคร้ังแรก มีเป้าหมายเพื่อเก็บขอ้มูลภาคสนามในประเด็น
ความก้าวหน้าของผูห้ญิงอาเจะห์ ด้วยภาพตวัแทนของผูห้ญิงอาเจะห์จากขอ้มูลท่ีได้ศึกษา ประกอบกบั
เร่ืองเล่าเก่ียวกบัผูห้ญิงอาเจะห์จากผูใ้หญ่ในครอบครัวของผูศึ้กษา มีการกล่าวถึงภาพตวัแทนของ
ผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะผูห้ญิงมุสลิมท่ีมีความกลา้หาญ มีสถานะทางสังคมท่ีคดดเด่น การเก็บขอ้มูลจาก
การลงพื้นท่ีภาคสนามคร้ังแรก จึงมุ่งเน้นสัมภาษณ์ผูมี้ความรู้ในพื้นท่ี เช่น นักกิจกรรมทางสังคม 
ผูอ้  านวยการศูนยส์ตรี ผูน้ าศาสนา และชาวบา้นทัว่ไป ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคดดเด่นและกา้วหน้า
ของผูห้ญิงอาเจะห์ แต่ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีได้และน่าสนใจต่อการศึกษาท าความเขา้ใจในการศึกษาคร้ังน้ี กลบั
เป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาของผูศึ้กษา เน่ืองจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา กลบัเผยให้
เห็นถึงสถานะและบทบาทของผูห้ญิงหากพิจารณาเพียงผิวเผินในพื้นท่ีสาธารณะ สามารถท าให้เขา้ใจได้
ส่วนหน่ึงวา่ การออกมาท างานนอกบา้น การมีระดบัการศึกษาท่ีสูง การมีอาชีพการงานท่ีมัน่คงของผูห้ญิง 
อาจสามารถนิยามหรือน าเสนอให้เห็นถึงความก้าวหน้าของผูห้ญิงได้  แต่ความจริงอีกส่วนหน่ึง กลับ
พบวา่ ภายใตค้วามกลา้พูด มัน่ใจในตวัเองสูง การแต่งกายสวยหรูในพื้นท่ีสาธารณะนั้น หากเม่ือพวกเธอ
อยูใ่นปริมณฑลส่วนตวั กลบัพบวา่ เธอคือเหยื่อความรุนแรงของสามีในครอบครัว  ดงัเช่นในกรณีของ 
ซาเดีย (Sadia) เป็นกรณีของผูห้ญิงท่ีมีบทบาทและสถานะทางสังคมท่ีสูง จบการศึกษาระดบัปริญญาคท 
มีอาชีพเป็นอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในเมืองบนัดาอาเจะห์ มีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดี มีภาพ
ภายนอก ซ่ึงหากพิจารณาแลว้เผยให้เห็นถึงความกา้วหนา้ของผูห้ญิง แต่ชีวิตจริงอีกดา้นหน่ึงของเธอ



 

 

9 

ในปริมณฑลส่วนตวั คดยเฉพาะความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา เธอกลบัเป็นเหยื่อการถูก
ใชค้วามรุนแรงทางร่างกายระดบัสาหสัจากสามี เป็นตน้ 

จากจุดเร่ิมต้นของการได้ข้อมูลภาคสนามเบ้ืองต้นท่ีพบ ท าให้ผูศึ้กษาเร่ิมมองเห็น
ประเด็นท่ีจะเจาะลึกเพื่อท าการศึกษาและตดัสินใจศึกษาไปท่ีประเด็นความรุนแรงในครอบครัวต่อ
ผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ และตั้งค  าถามถึงความเป็นผูถู้กละเมิดหรือถูกท าให้เป็นเหยื่อ
ความรุนแรงในครอบครัวของผูห้ญิง การท างานของอ านาจน าของผูช้ายท างานอย่างไร ภายใตบ้ริบทท่ี
ยงัคงเผยให้เห็นภาพของผูห้ญิงมีสถานะและบทบาทในพื้นท่ีสาธารณะท่ีสูง หรือสถานะและบทบาทใน
พื้นท่ีสาธารณะท่ีสูงของผูห้ญิงถูกท าใหย้งัคงมีอยูภ่ายใตอ้  านาจน าหรือผลประคยชน์ของผูช้าย   

2) การลงพืน้ทีภ่าคสนามในฐานะผู้หญงิมุสลมิ 

  ผูศึ้กษาในฐานะผูห้ญิงมุสลิม การเดินทางหรือพกัอาศัยของผูศึ้กษาในต่างถ่ินเกิดข้ึน
ภายใตก้ารได้รับการอนุญาตหรือรับผิดชอบความปลอดภยัจากผูป้กครอง ซ่ึงการเดินทางลงพื้นท่ี
ภาคสนามเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของนา้ชาย
ในฐานะผูป้กครองท่ีตอ้งรับผิดชอบการเดินทางของลูกหลานผูห้ญิงท่ีตอ้งเดินทางไกลคดยไร้ผูป้กครอง 
คดยน้าชายของผูศึ้กษาติดต่อเพื่อนของน้าในอาเจะห์  เพื่อรับผิดชอบดูแลความปลอดภยัของผูศึ้กษาใน
ฐานะผูป้กครองหรือญาติพี่น้องในพื้นท่ีอาเจะห์ ในแง่หน่ึงคือ เสมือนการรักษาหนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของครอบครัวท่ีตอ้งรับผิดชอบความปลอดภยัของผูห้ญิงในครอบครัว แต่ในอีกแง่หน่ึง คือ เพื่อเผย
ตวัตนหรือรากเหงา้ของผูศึ้กษาในฐานะแขกผูม้าเยอืนในนามผูห้ญิงมุสลิมท่ีมีผูป้กครองปกป้องในพื้นท่ี
อาเจะห์ และในฐานะผูห้ญิงมุสลิมท่ีให้เกียรติครอบครัวของตนเองดว้ยการยินยอมอยูภ่ายใตก้ารดูแลของ
สมาชิกในครอบครัว 

การลงพื้นท่ีภาคสนามคร้ังแรกของผูศึ้กษาผา่นการแนะน าจากน้าชายในฐานะผูป้กครอง
เพื่อส่งต่อยงัเพื่อนของน้าชายในฐานะผูดู้แลผูศึ้กษาเสมือนผูป้กครองท่ีรับผิดชอบดูแลผูศึ้กษาตลอด
ช่วงเวลาท่ีอยูใ่นพื้นท่ีอาเจะห์ ซ่ึงส าหรับผูศึ้กษาแลว้นั้น ภาระผกูพนัระหวา่งครอบครัวของผูศึ้กษากบั
การส่งต่อความรับผิดชอบต่อเพื่อนน้าชายให้ดูแลผูศึ้กษานั้น เป็นเพียงใบเบิกทางเพื่อน าเสนอตวัตน
ขั้นแรกของการท างานภาคสนามของผูศึ้กษา การรักษามารยาทการเขา้พื้นท่ีเช่นเดียวกบัการลงพื้นท่ี
ภาคสนามในพื้นท่ีภูมิภาคอ่ืนท่ีเป็นสังคมมุสลิมหรือประเทศมุสลิม และเพื่อความไวเ้น้ือเช่ือใจจาก
ผูค้นในพื้นท่ีต่อผูศึ้กษาท่ีผูศึ้กษาเองก็ตอ้งใชเ้วลาในการพิสูจน์หรือเผยจุดยืนของตนเองอยา่งระมดัระวงั
ทั้งในฐานะผูห้ญิงมุสลิม นกักฎหมายอิสลาม นกัศึกษาปริญญาเอก และนกัวิจยัผา่นทั้งภาษากาย ภาษาพูด 
ความคิด การตดัสินใจท่ีตอ้งเผยให้คนในพื้นท่ีรับรู้ถึงจุดยืนท่ีชดัเจน ดงัตวัอยา่งเช่น ระหวา่งเลือกนัง่
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รถยนตค์ดยมีคนขบัเป็นผูช้ายคนเดียว ผูศึ้กษาจะเลือกความสะดวกสบายคดยเลือกเดินทางไปพร้อมกบั
ผูช้ายสองต่อสอง หรือผูศึ้กษาตอ้งเลือกนั่งรถจกัยานยนต์กบัผูห้ญิงเพื่อรักษาพรมแดนระหว่างเพศหรือ
รักษาเกียรติของตนเอง การไม่ใส่น ้ าหอมเน่ืองจากเป็นสัญลกัษณ์การย ัว่ยวนทางเพศ การไม่ไวเ้ล็บยาว
เน่ืองจากเล็บยาวถูกให้ความหมายถึงการสะสมเช้ือครคท่ีอาจท าใหก้ารปฏิบติัศาสนกิจไม่สมบูรณ์ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการเขา้พื้นท่ีคร้ังแรกกบัการรับการดูแลจากครอบครัวของเพื่อน
น้าชายตามมารยาทการเขา้พื้นท่ี และเพื่อเพิ่มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีง่ายข้ึนในฐานะคนนอกก่ึงคนใน
ในนามมุสลิมของผูศึ้กษานั้น ผูศึ้กษายอมรับการดูแลเพียงในเร่ืองของการไปรับไปส่งสนามบิน และ
พาผูศึ้กษาไปแนะน าต่อผูห้ลกัผูใ้หญ่ในพื้นท่ี อาทิ เช่น ผูน้ าศาสนา อาจารยผ์ูห้ลกัผูใ้หญ่ในมหาวิทยาลยั
เพื่อความสะดวกในการขอขอ้มูลและช่วยยืนยนัตวัตนของผูศึ้กษากรณีถูกตรวจสอบ เป็นตน้ ทั้งในฐานะ
ลูกหลานผูน้ าศาสนาจากเมืองไทย ลูกหลานมลายมุูสลิม นกักฎหมายอิสลาม และนกัศึกษาปริญญาเอก 
แต่ส าหรับท่ีพกัอาศยัของผูศึ้กษาในพื้นท่ีภาคสนามนั้น ผูศึ้กษาเลือกท่ีจะปฏิเสธท่ีจะพกัอาศยัร่วมกบั
ครอบครัวเพื่อนของน้าชาย ดว้ยการอา้งเหตุผลของความเป็นเพศหญิงของผูศึ้กษาเองท่ีไม่สะดวกพกัอาศยั
ในครอบครัวท่ีมีผูช้ายอยูใ่นครอบครัว เน่ืองจากผูศึ้กษาตอ้งสวมใส่ผา้คลุมและปกปิดใบหน้าตลอดเวลา 
ผูศึ้กษาจึงเลือกท่ีจะเขา้พกัในครงแรมในช่วงเวลาของการลงพื้นท่ีคร้ังแรก และคร้ังท่ีสอง และหลงัจากนั้น 
ผูศึ้กษาเลือกติดต่อเพื่อขอเขา้พกัในคลินิกของครตารี (Rotary) ภายในศูนยย์าเกสมา (Yakesma)ในพื้นท่ี
อาเจะห์ เบซาร์ เน่ืองจากปัญหาสุขภาพและความปลอดภยัของผูศึ้กษาเองตลอดช่วงเวลาท่ีอยูใ่นสนามวิจยั 

3) การน าเสนอตัวตนของผู้ศึกษาและการเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล 

ส่ิงท่ีส าคญักว่า “นักศึกษาปริญญาเอก” “นกักฎหมายอิสลาม”  “นกัวิจยั” คือ “ฉันคือ
คนมลาย”ู (Saya Orang Melayu)ในความหมายท่ีสามารถส่ือสารถึงความเป็นมุสลิม ซ่ึงรวมถึงภาษาท่ี
ผูศึ้กษาตอ้งใชส่ื้อสารให้ผูค้นในพื้นท่ีสามารถรับรู้ถึงความเป็นมลายขูองผูศึ้กษา ดว้ยตน้ทุนทางภาษา
มลายขูองผูศึ้กษานั้น มีทุนภาษามลายทูอ้งถ่ินสตูล ภาษามลายทูอ้งถ่ินสตูลในท่ีน้ี หมายถึง ภาษามลาย ู
อยา่งน้อง 4 ส าเนียงใน ตระกูลภาษาออสคตรนีเซียน (Austronesian) และภาษามลายท่ีูผสมผสานกบั
ภาษาอูรักลาควย้ (Urak Lawoi') หรือภาษาชาวเล แต่อยา่งไรก็ตาม การลงพื้นท่ีภาคสนาม ถึงแมก้ารส่ือสาร
ดว้ยภาษามลายูสามารถส่ือสารได้ แต่ก็เป็นเพียงการส่ือสารในชีวิตประจ าวนัทัว่ไป ท่ีผูศึ้กษามองว่า
ไม่เพียงพอต่อการใช้ส่ือสารในระดบัลึกหรือเขา้ถึงภาษาบาฮาซาอินคดนีเซียไดท้ั้งหมด ท าให้ใน
การลงพื้นท่ีคร้ังท่ีสองนั้น ผูศึ้กษาตอ้งใช้เวลาศึกษาภาษาหรือค าศพัท์เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรง 
ครอบครัว ความสัมพนัธ์สามีภรรยา เป็นตน้ ประมาณ 1 เดือน และปรับส าเนียง จงัหวะการวางเสียง 
เพื่อเพิ่มระดบัความเป็นกนัเองในการสนทนา หรือลดช่องวา่งความสัมพนัธ์ระหวา่งผูศึ้กษาและผูใ้ห้
ขอ้มูลผา่นภาษา  
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อีกหน่ึงประเด็นปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขเพื่อตดัปัญหาและเพิ่มระดบัความเช่ือใจกนัคือ การตอ้ง
เดินทางไปสัมภาษณ์คนเดียวคดยไม่ใชล่้ามหรือตดับรรยากาศการมีคนนอกเขา้มาเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก
ผลจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคนแรกนั้น ผูศึ้กษาใชล่้ามท่ีท างานใหค้วามช่วยเหลือดา้นจิตวทิยา 
ดว้ยหวงัวา่จะสามารถช่วยเหลือดา้นภาษาในบางเน้ือหาท่ีผูศึ้กษาอาจไม่สามารถเขา้ถึงเจตนาของการ
ตอ้งการส่ือสาร แต่พบวา่ กลบัเจอปัญหาการส่ือสารมากมาย เน่ืองจากล่ามท่ีเขา้มาช่วยส่ือสารนั้น ขาด
ประสบการณ์การสัมภาษณ์ มีการถามน าผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และมีการแปลความหมายผิดในหลายประเด็น 
ซ่ึงด้วยหลาย ๆ ประเด็นปัญหาจากการสัมภาษณ์ท าให้ผูศึ้กษาเห็นถึงความจ าเป็นท่ีการสัมภาษณ์มี
ความจ าเป็นตอ้งมีความเป็นส่วนตวั และปลอดจากคนภายนอก ซ่ึงการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ ผูศึ้กษาเลือก
ศึกษาเส้นทางในตวัเมืองบนัดาอาเจะห์ และอาเจะห์ เบซาร์ ประมาณ 2 สัปดาห์ และด าเนินการขอ
ใบอนุญาตขบัข่ีรถจกัยานยนตน์านาชาติเพื่อใชใ้นการขบัข่ีในอาเจะห์ และเลือกนดัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพื่อขอ
สัมภาษณ์ดว้ยตนเอง ตามสถานท่ีท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัสะดวก เน่ืองจากในบางกรณียงัอยูใ่นช่วงสถานการณ์
ของการหนีการคุกคามจากสามี และส่วนใหญ่ไม่สะดวกพบปะคนจ านวนมากในพื้นท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 

4) การคัดเลอืกกรณศึีกษา 

การคดัเลือกกรณีศึกษาในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดค้ดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัผูห้ญิงท่ี
เป็นตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว จ านวน 13  กรณี คดยคดัเลือกกรณีศึกษา ผูห้ญิงผูเ้ป็นเหยื่อ
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีสถานภาพเป็นเมียหลวงและเมียลบั ในประเภทความรุนแรงทางร่างกาย
และจิตใจ และความรุนแรงทางเพศ อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 25 – 65 ปี มีลูกอยา่งนอ้ย 1 คน มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมในระดบัปานกลางและระดบัล่าง (ยากจน) ทั้งท่ีมีประสบการณ์และไม่มีประสบการณ์
ความรุนแรงในครอบครัวในวยัเด็กเพื่อท าความเขา้ใจการใหค้วามหมายต่อความรุนแรงในครอบครัว  

ทั้งน้ี ถึงแมว้า่กรณีศึกษาท่ีเลือกมามีจ านวนไม่มากนกั แต่จากการศึกษา พบวา่ แต่ละกรณีซ่ึง
มาจากแต่ละสถานะและชนชั้นท่ีต่างกนั สะทอ้นให้เห็นวา่ ความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึนทัว่สังคม 
ประกอบกบัมีจ านวนไม่น้อยของผูห้ญิงผูซ่ึ้งยงัคงทนอยูใ่นความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงงานศึกษาน้ี
สืบสาวไปไม่ถึง เน่ืองจากงานศึกษาน้ี เลือกกรณีศึกษาท่ีถึงท่ีสุดแลว้ผูห้ญิงเลือกท่ีจะหยา่ หรือถูกหยา่ร้าง 
ดงันั้น ถึงแมว้า่จ านวนกรณีศึกษาท่ีมีอยู่ มีสัดส่วนท่ีอาจจะน้อยเม่ือเทียบกบัจ านวนประชากรผูห้ญิง
ทั้งหมดในสังคมอาเจะห์ แต่ดว้ยหากพิจารณา กรณีท่ีผูห้ญิงยงัคงทนอยูใ่นความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วาม
รุนแรงในระบบครอบครัว ผูศึ้กษาเช่ือว่ามีผูห้ญิงตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเป็นจ านวนมาก 
ดงันั้น กรณีศึกษาในงานศึกษาน้ี ส าหรับผูศึ้กษาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นกรณีท่ีน่าจะเป็นตวัแทนท่ี
สะทอ้นสภาวะทางเพศท่ีถูกใชค้วามรุนแรงในครอบครัวในสังคมอาเจะห์ได ้
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ตาราง 1. 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในพื้นท่ีเขตเมือง ทั้งหมด 9 คน 

ช่ือ
(นาม
สมมุติ)/
อายุ 

สามี 

คนที่/ลูก 

 

การศึกษา/อาชีพ ชาติพนัธ์ 
ประเภท

ความรุนแรง 
สถานะ/
สถานภาพ 

1. เดวา 
(Dewa) 
(41 ปี) 

1 

(ลูก 4 คน) 

(ญ) ม.ปลาย/คา้ขาย 

(ช) ม.ปลาย/คา้ขาย 

(ญ) Gayo 

(ช) อาเจะห์ 

เศรษฐกิจ 

/ติดการพนนั 

ฟ้องหยา่สามี 

ฐานสามีไม่จ่าย
เล้ียงดู 

 2 

(เมียลบั) 

(ลูก 1 คน) 

(ญ) ม.ปลาย/
แม่บา้น 

(ช) ม.ปลาย/
พนกังาน
ครงพยาบาล/นกั
บรรยายศาสนา 

(ญ) Gayo 

(ช) อาเจะห์ 

สามีข่มขืน
ลูกสาว 

ฟ้องหยา่สามี
ฐานข่มขืนลูก

สาว 

2.มียา 
(Miya) 
(43 ปี) 

1 

(ลูก 1 คน) 

(ญ) ม.ปลาย/
นกัร้อง 

(ช) ป.ตรี/ต ารวจ 

(ญ) Gayo 

(ช) ชวา-
จาการ์ตา 

ถูกสามี
ข่มขืนก่อน
แต่งงาน 

 

ตดัสินใจออก
จากบา้นสามี
คดยไม่สนใจ
เร่ืองหยา่ 

 2 

(ลูก 1 คน) 

(ญ) ม.ปลาย/
นกัร้อง 

(ช) ป.ตรี/คา้ขาย 

(ญ) Gayo 

(ช) ชวา-
จาการ์ตา 

ถูกสามี
ข่มขืนก่อน
แต่งงาน 

/มีผูห้ญิงอ่ืน 

ขอใหส้ามีหยา่ 

 

 3 

(เมียลบั) 

(ลูก 1 คน) 

 

(ญ) ม.ปลาย/
นกัร้อง 

(ช) ป.ตรี/
ร้านอาหาร 

(ญ)  Gayo 

(ช) อาเจะห์ 

ภรรยาคน
แรกของสามี
คุกคาม 

สามีหยา่เพราะ
เป็นห่วงความ
ปลอดภยัของ
เธอ 
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ตาราง 1. 1ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในพื้นท่ีเขตเมือง ทั้งหมด 9 คน (ต่อ) 

 

ช่ือ(นาม
สมมุติ)/
อายุ 

สามี 

คนที่/ลูก 
การศึกษา/อาชีพ ชาติพนัธ์ุ 

ประเภท
ความ
รุนแรง 

สถานะ/
สถานภาพ 

2.มียา 
(Miya) 
(43 ปี) 

4 (ญ) ม.ปลาย/แม่บา้น 

(ช) ป.ตรี/ขา้ราชการ 

(ญ)  Gayo 

(ช) อาเจะห์ 

จิตใจ คงสถานะสมรส
แบบแยกกนัอยู ่

3.นีลา 
(Nila) 

 (36 ปี) 

1 

(ลูก 1 คน) 

(ญ) ป.ตรี/ครู 

(ช) ม.ปลาย/ขายผลไม ้

(ญ) อาเจะห์ 

(ช) มินงักา
เบา 

เศรษฐกิจ ฟ้องหยา่สามี 

ฐานสามีไม่จ่าย
เล้ียงดู 

 2 

 

(ญ) ป.ตรี/ครู 

(ช) ป.ตรี/ ผูป่้วยติดเตียง 

อาเจะห์ 
(ญ,ช) 

 

วฒันธรรม
ครอบครัว 

สถานะสมรสแต่
ในนาม 

 

4.ระฮมี 

(Rahmi) 

(38 ปี) 

1 

(ลูก 1 คน) 

(ญ) ป.ตรี/นกัสังคม
สงเคราะห์ 

(ช) ป.ตรี/นกัการเมือง
ทอ้งถ่ิน 

อาเจะห์
(ญ,ช) 

 

สามีมีเมีย
ลบั 

ถูกสามีหยา่ 3 
คร้ังในเวลา
เดียวกนั 

5.รา
นะฮ 
(Ranah) 
(35 ปี) 

1 

(ลูก 3 คน) 

(ญ)ม.ปลาย/ขาย
เคร่ืองส าอาง 

(ช) ป.ตรี/ไม่ท างาน-
บุคคลลม้ละลาย 

(ญ) ชวา-อา
เจะห์ 

(ช) มินงักา
บาว  

ท าร้าย
ร่างกาย/
เศรษฐกิจ 

สถานะสมรส
(พยายามฟ้อง
หยา่ 3 คร้ัง) 

6.ไซนา
(Saina) 

(42 ปี) 

1 

(ลูก 3 คน) 

(ญ)ม.ปลาย/แม่บา้น
ส านกังาน 

(ช) ม.ปลาย/
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

อาเจะห์
(ญ,ช) 

 

ร่างกาย/
เศรษฐกิจ 

ฟ้องหยา่ฐานไม่
จ่ายค่าเล้ียงดู 
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ตาราง 1.1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในพื้นท่ีเขตเมือง ทั้งหมด 9 คน(ต่อ) 

 

 

 

 
 

ช่ือ(นาม
สมมุติ)/
อายุ 

สามี 

คนที่ 
การศึกษา/อาชีพ ชาติพนัธ์ 

ประเภทความ
รุนแรง 

สถานะ/
สถานภาพ 

7.จูต 

(Cut) 

(53 ปี) 

1 

(ลูก 6คน) 

(ญ) ม.ปลาย/
แม่บา้น 

(ช) ม.ปลาย/
คา้ขาย 

อาเจะห์(ฝ่าย
ชาย คนทัว่ไป) 
ฝ่ายหญิงอา
เจะห์ลูกหลาน
ขนุนางเก่า)
(Cut) 

ขายบา้นจ่าย
หน้ีใหส้ามี/ 
ภรรยาลบัสามี

คุกคาม 

สถานะสมรส 
แต่อา้งสถานะ
หยา่ร้างเพื่อ
ขอเขา้พกัใน
ศูนยพ์กัพิงฯ 

8.ฟีซา 

Fisa 

(39 ปี) 

2 

(ลูก 3 คน)  

 

(ญ) ป.ตรี/แพทย ์

(ช)  ป.ตรี/ตกงาน 

อาเจะห์(ญ,ช) 

  

ร่างกาย/สามี
เป็นชูก้บัภรรยา

ชายอ่ืน 

ฟ้องหยา่ฐาน
สามีใชค้วาม
รุนแรงทาง
ร่างกาย 

9.ซาเดีย
(Sadia) 
(46 ปี) 

1 

(ลูก 3 คน)  

(ญ) ป.คท/
อาจารย ์

(ช) ม.ปลาย/ ไม่
ท างาน 

(ญ)อาเจะห์ 

(ช) อาเจะห์
(เช้ือสายขนุนาง
เก่า) 

ร่างกาย/จิตใจ 

 

ฟ้องหยา่ฐาน
สามีใชค้วาม
รุนแรงทาง
ร่างกาย 

 2 

(ลูก 1 คน)  

 

(ญ) ป.คท/
อาจารย ์

(ช) ม.ปลาย/ขบั
รถส านกังาน 

อาเจะห์ 

(ญ,ช) 

แม่สามีรังเกียจ
แม่หมา้ยลูกติด 

สถานะสมรส 
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ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลกัในพืน้ทีเ่ขตเมือง ทั้งหมด 9 คน 

กรณทีี ่1 เดวา (Dewa) :  โลกของมารดาและภรรยาร่วมสามีกบัลูกสาว 

เดวา (Dewa) อายุ 41 ปี ชาติพนัธ์ุบาตกั ชนเผ่ากาคย (Gayo) ภรรยาของสามีชาวอาเจะห์ มี
ภูมิล าเนาเดิมของครอบครัวมาจากเมืองตาเกงอน (Takengon) มณฑลอาเจะห์กลาง เธอจบการศึกษา
มธัยมศึกษาตอนปลาย (SMP) และเติบคตมาในวฒันธรรมครอบครัวชายเป็นใหญ่แบบชนเผ่ากาคย 
(Gayo) มีพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่หยา่ร้าง จากประสบการณ์ครอบครัวในวยัเด็ก ทั้งพ่อและพ่อเล้ียงมี
พฤติกรรมใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อแม่ของเธอ เธอเรียกพฤติกรรมเหล่านั้นวา่ “เกอจาม” (Kejam) 
ท่ีเธอตอ้งการส่ือถึง พฤติกรรมของการทารุณ ท าร้ายจิตใจ กา้วร้าว และใชค้วามรุนแรงตบตี ท าร้ายร่างกาย 
เป็นพฤติกรรมท่ีท าให้เธออา้งวา่ บีบเธอจนไม่สามารถอดทนอยู่ในครอบครัวของแม่และพ่อเล้ียงไดอี้ก
ต่อไป การแต่งงานกบัสามีคนแรกส าหรับเธอจึงเป็นทางเลือกท่ีเป็นทางออกจากครอบครัวพ่อเล้ียง
วธีิการหน่ึงท่ีดีท่ีสุดท่ีเธอไดเ้ลือก คดยแมว้า่เธอและสามีคนแรกคบหากนัดว้ยเวลาเพียงแค่ 1 เดือน เธอ
ตดัสินใจแต่งงานกบัสามีคนแรกเม่ือตอนอายุประมาณ 18 ปี ในขณะท่ีสามีคนแรกของเธอ อายุ 28 ปี 
สามีคนแรกของเธอเป็นชาวอาเจะห์ ชาติพนัธ์ุอาเจะห์ จากเมืองซีกลี (Sigli) มณฑลปีดี (Pidie) มีลูก
ดว้ยกนั 3 คน ผูช้าย 2 คน และผูห้ญิง 1 คน ซ่ึงก็คือ เปตรา (Petra) สามีคนแรกของเดวา (Dewa) มีอาชีพ
ขายผลไม ้และ เดวา (Dewa) ขายผกัในตลาดสด  

เดวา (Dewa) ใชชี้วติสมรสกบัสามีคนแรกประมาณ 11 ปี ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา
และชีวติครอบครัวไม่เป็นไปตามท่ีเธอคาดหวงัมากหนกั เน่ืองจากการท่ีเธอให้ความหมายและวาดฝัน
บทบาทหนา้ท่ีของภรรยาในจินตนาการของเธอนั้นมีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบภายในครอบครัว และคาดหวงั
ภาระการหาปัจจยัยงัชีพจากสามี ในขณะท่ีชีวิตภายหลงัจากแต่งงานกบัสามีคนแรก เดวา (Dewa) เป็นฝ่าย
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายและท างานนอกบา้นเพื่อดูแลครอบครัว เป็นภาระท่ีไม่เพียงแต่สร้างความรู้สึก
ถูกเอาเปรียบจากสามี แต่ยงัเป็นภาระท่ีเธอมองตวัเธอเองว่าเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเศรษฐกิจใน
ครอบครัว อีกทั้งนอกจากสามีคนแรกขาดความรับผิดชอบในฐานะหวัหนา้ครอบครัวแลว้ สามีของเธอ
ยงัมีปัญหาเร่ืองการสร้างหน้ีและติดการพนนั ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีเป็นสาเหตุหลกัของการเลือกตดัสินใจ
ฟ้องหยา่สามีคนแรก  

การแต่งงานคร้ังท่ีสอง ของ เดวา (Dewa)  เกิดข้ึนภายหลงัจากเธอฟ้องหย่ากบัสามีคนแรก
ของเธอประมาณ 1 ปี ซ่ึง เดวา (Dewa) เล่าวา่ สามีคนท่ีสองของเธอเป็นฝ่ายเสนอและทาบทามเธอเพื่อ
ขอแต่งงานเม่ือตอนท่ีเธอขายผกัอยูใ่นตลาดสด เธอและสามีคนท่ีสองรู้จกักนัมาก่อนหยา่ร้างกบัสามีคน
แรก เน่ืองจากสามีคนท่ีสองเป็นลูกพี่ลูกน้องกบัสามีคนแรก เติบคตมาในหมู่บา้นเดียวกนัจากเมืองซีกลี 
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(Sigli) มณฑลปีดี (Pidie) การแต่งงานคร้ังท่ีสองน้ี ตามการอา้งของ เดวา (Dewa) เธอบอกว่าเธอไม่ได้
เตม็ใจแต่งงานมากนกั เพราะสามีคนท่ีสองเคยคบหาดูใจกบัพี่สาวของเธอ แต่ครอบครัวเธอสนบัสนุน 
และเธอก็ตอ้งการท่ีพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากสามีคนท่ีสองตามขอ้เสนอของสามีคนท่ีสองท่ีจะเล้ียงดูเธอ
เป็นอยา่งดี จึงท าใหเ้ธอตดัสินใจแต่งงานและยอมเป็นภรรยาลบั (Istri Siri) ของสามีคนท่ีสอง  

ในขณะท่ี เปตรา (Petra) วยั 17 ปี ลูกสาวจากสามีคนแรกของเดวา (Dewa) เธอถูกพ่อเล้ียง
(สามีคนท่ีสองของ เดวา (Dewa)) ข่มขืนตั้งแต่อายุ 12 ปี เท่าท่ีเธอจ าความได้ เธอเล่าถึงเหตุผลการเลือก
ปกปิดเร่ืองท่ีเธอถูกล่วงเกินทางเพศตามการอา้งของเธอวา่ กระท าไปดว้ยเหตุของความรู้สึกติดกบั อบัอาย 
และตอ้งเก็บเป็นความลบั เน่ืองจากถูกข่มขู่จากพ่อเล้ียง และความกงัวลท่ีจะท าให้ผูใ้หญ่ในครอบครัว
อบัอาย ซ่ึงในช่วงระยะแรก เป็นความรุนแรงท่ีเธอให้ความหมายกบัค าว่าทรมานและทุกข์ท่ีไม่ใช่ความ
รุนแรงทางร่างกาย แต่เธอบอกว่าเป็นความรุนแรงท่ีอยู่ภายใน “ความรุนแรงทางความรู้สึกนึกคิด” 
(Kekerasan batin) ท่ีคนทัว่ไปมองไม่เห็น ในระยะท่ีสอง ช่วงระหว่างปีท่ี 2-3 ปีหลงัจากถูกข่มขืน และ
เป็นช่วงเวลาท่ีแม่ขอเธอเร่ิมสังเกตพฤติกรรมและรู้ความจริง เป็นช่วงเวลาท่ีความสัมพนัธ์ท่ีถูกละเมิด
พฒันาไปสู่ความเคยชินในฐานะคู่นอนของพ่อเล้ียงท่ีแลกกบัส่ิงของเส้ือผา้ ค่าลงทะเบียนเรียน และอะไรท่ี
อยากได ้ไปพร้อม ๆ กบัการตอ้งจ านนดว้ยสถานะ คสเภณีราคาถูก “cewek murah” ท่ีพ่อเล้ียงใชด่้าเม่ือไม่
พอใจ และในระยะท่ีสาม ช่วงระหวา่งปีท่ี 3-5 หลงัจากถูกข่มขืน เป็นช่วงท่ีเธอเร่ิมถูกกกัตวั แยกออกจาก
สังคมท่ีเธอเคยมี พ่อเล้ียงยา้ยไปเช่าบา้นในพื้นท่ีห่างผูค้น และสั่งห้ามออกนอกบริเวณบา้น ห้ามมีเพื่อน 
ห้ามใช้คทรศพัท์ และห้ามเรียนต่อหลังจากจบการศึกษามธัยมศึกษาตอนต้น  เป็นช่วงเวลาท่ีพ่อเล้ียง
ควบคุม ทั้งการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ ในขณะท่ีความรุนแรงทางเพศ ในช่วงระยะเวลา
ท่ี 3 เป็นช่วงท่ีผา่นช่วงท่ีจะสามารถเรียกวา่ข่มขืนไดแ้ลว้นั้น ความรุนแรงทางเพศหรือการละเมิดทาง
เพศในระยะเวลา 3-5 ปีหลงั ส าหรับ เปตรา (Petra) จึงอยูใ่นจุดท่ีไม่มีการพูดถึงในฐานะความรุนแรงหรือ
การละเมิด แต่เธออธิบายในฐานะธรรมชาติของความตอ้งการทางเพศของผูช้ายท่ีเธอเป็นผูห้ญิงตอ้งเขา้ใจ 

เปตรา (Petra) เป็นเด็กอารมณ์ดี หน้าตาสวย ร่างสูงคปร่ง  และค่อนขา้งเป็นเด็กเฉลียว
ฉลาดและสุขุม จากการสนทนากบัเธอ เธอให้ความหมายกบัการนิยามคุณค่าของตนเองผ่านการให้
ความส าคัญและคาดหวงักับการศึกษาในฐานะเคร่ืองมือท่ีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเธอและ
ครอบครัว ในขณะเดียวกนั เร่ืองการศึกษาก็กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัของพ่อเล้ียงท่ีใช้ต่อรอง เปตรา 
(Petra) ให้ปิดบงัเร่ืองท่ี เปตรา (Petra) ถูกพ่อเล้ียงข่มขืนและต่อรองให้เธอยอมอยู่ในความสัมพนัธ์ท่ี
ถูกใชค้วามรุนแรงหรือละเมิด 
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กรณทีี ่2 มียา (Miya) : จากเด็กเร่ร่อน (Anak Jalanan) สู่ขยะเหลอืใช้จากชายอืน่ 

มียา (Miya) อายุ 43 ปี เธอเป็นเพื่อนของเดวา (Dewa) (กรณีท่ี 1) เติบคตมาในหมู่บา้น
เดียวกนัในเมืองตาเกงอน มณทลอาเจะห์กลาง ทั้งสองไม่เพียงแต่เติบคตมาในชุมชนเดียวกนั แต่ยงัเขา้อก
เขา้ใจสถานการณ์ความล าบากในการใชชี้วิตในสังคมบา้นเกิดในฐานะผูห้ญิง ลูกสาว และคลกของภรรยา
จากประสบการณ์ของตนเองและผูห้ญิงในหมู่บา้น ซ่ึงเป็นสังคมท่ีมีพื้นฐานวฒันธรรมครอบครัวชาย
เป็นใหญ่แบบชนเผ่ากาคย (Gayo) เป็นหลกั ผูศึ้กษามีคอกาสไดรู้้จกั มียา (Miya) ในวนัท่ีเธอไปเยี่ยม 
เดวา (Dewa) ท่ีครงพยาบาลต ารวจในเวลาเดียวกนักบัตอนท่ีผูศึ้กษาก าลงัสัมภาษณ์ เดวา (Dewa) ซ่ึง
ภายหลงัจากสัมภาษณ์ เดวา (Dewa) เสร็จ มียา (Miya) ไดถ้ามผูศึ้กษาว่า ฉนัมีเร่ืองอยากจะเล่า คุณอยากจะ
ฟังฉันเล่าหรือไม่? (Saya ada cerita kakak mau dengar gak?) ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสนทนา
และฟังเร่ืองเล่าจาก มียา (Miya) คดยผูศึ้กษาไม่มีขอ้มูลเบ้ืองตน้เพื่อเตรียมตวัสัมภาษณ์ การสนทนาจึง
เป็นไปในลกัษณะผูฟั้งเป็นหลกั  มียา (Miya) นั้นเป็นฝ่ายเลือกจะเล่าประวติัส่วนตวัตั้งแต่ชีวิตในวยัเด็ก
ของเธอและครอบครัวอย่างละเอียด ดว้ยเธอมองว่า ชีวิตท่ีแตกสลายไม่มีช้ินดีของเธอ (kehidupan 

hancur sampai sekarang) เป็นผลจาก ชีวิตท่ีมีพื้นฐานชีวิตครอบครัวท่ีแตกสลายของผูใ้หญ่ใน
ครอบครัวของเธอ อนัน าไปสู่วงจรความบา้นแตกสาแรกขาดไร้ความสงบสุขและมัน่คงในครอบครัว
ของเธอ ส าหรับเธอ ความรุนแรงในครอบครัวคือ “ความเคยชิน”  เฉกเช่นปัจจยัหน่ึงในชีวิตประจ าวนั
ท่ีมีและเรียนรู้จะอยูก่บัมนัเสมือนมนัคือ “ส่ิงปรกติ” ส่วนหน่ึงของชีวิตในประจ าวนั เฉกเช่น การกิน
อาหารในแต่ละวนั 

มียา (Miya) เติบคตมาในครอบครัวท่ีทั้งพ่อและแม่ของเธอก็เคยเป็นเหยื่อความรุนแรง
ในครอบครัวตั้งแต่วยัเด็ก ส าหรับพอ่ของเธอ ดว้ยพ่อมีพี่นอ้ง 13 คน ซ่ึงพอ่ของเธอเป็นลูกคนท่ี 3 ของ
ครอบครัวและถูกเล้ียงดูแบบขาดความรัก การเอาใจใส่ ฐานะยากจน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้ มียา (Miya) 
มองวา่ เธอไม่คทษพ่อของเธอท่ีใชค้วามรุนแรงหรือไม่รู้จกัเรียนรู้ท่ีจะให้ความรักต่อภรรยา หรือเธอ
ในฐานะลูกสาว ไม่เคยแสดงความรักความสัมพนัธ์ หรือเป็นห่วงเธอ รวมถึงการไม่อนุญาตให้เธอ
เรียนหนงัสือ และบงัคบัแต่งงาน, ในขณะท่ีแม่ของเธอ ก าพร้าแม่(ยายของ มียา (Miya)) ตั้งแต่วยัเด็ก 
คดนทอดทิ้ง คดนรังแก ดว้ยฐานะยากจนท าให้แม่ของเธอตอ้งแต่งงานตั้งแต่อายุเพียงแค่ 13 ปีกบัพ่อ
ของเธอ ในขณะท่ีพ่อของเธออายุ 40 ปี ส าหรับ มียา (Miya) แม่ของเธอก็ไม่ไดต่้างจากพอ่ในเร่ืองของ
การใชชี้วิตในวยัเด็กท่ีถูกทารุณ ขาดความรักจากคนในครอบครัว  ความสัมพนัธ์ในครอบครัวของพ่อ
แม่เธอจึงเต็มไปดว้ยความขดัแยง้และความรุนแรงในครอบครัว และส้ินสุดลงดว้ยการหยา่ร้าง ซ่ึง มียา 
(Miya) เนน้ย  ้าถึงสาเหตุการหยา่ร้างของพอ่แม่ของเธอวา่ ตวัเธอเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้พอ่แม่ตอ้งแยก
ทางกนั การหย่าร้างของพ่อแม่เร่ิมตน้จากเจตนาของเด็กท่ีตอ้งการช่วยแม่จากการถูกเฆ่ียนตีคดยพ่อ 
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การตอ้งการช่วยเหลือแม่ท าใหเ้ธอตอ้งวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บา้น และความช่วยเหลือ
ท่ีไดรั้บไม่เพียงแต่ช่วยแม่ของเธอจากการถูกพ่อท าร้ายได ้แต่ยงัสามารถปลดปล่อยแม่ของเธอให้เป็น
อิสระจากพ่อของเธอดว้ยการหยา่ร้าง  และเป็นช่วงเวลาเดียวกนัท่ีเธอและพี่ชายเร่ิมตน้ชีวิตสู่การกลายเป็น  
เด็กเร่ร่อน (Anak Jalanan)   

การใชชี้วิตเร่ร่อนช่วงวยัเด็กในความทรงจ าของเธอ เร่ิมตน้ภายหลงัจากพ่อแม่หยา่ร้าง 
เธอถูกฝากให้อยูใ่นการดูแลของลุงเน่ืองจากเป็นผูห้ญิง ส่วนพี่ชายของเธอหนีเอาตวัรอดเร่ร่อน(Merantau) 
หายสาบสูญ ในขณะท่ีแม่ก็ทอดทิ้งเธอเพราะไร้ความสามารถท่ีจะดูแลเธอ ทั้งดว้ยฐานะยากจนและไม่
มีท่ีอยูท่ี่แน่นอน พ่อของเธอก็ไม่รับเล้ียงเธอ ท าให้เธอจ าเป็นตอ้งอยูก่บัลุงและป้า ซ่ึงเล้ียงดูเธอดว้ยขา้วบูด 
ขา้วกบัน ้ าเกลือ จนเธอตอ้งเอาตวัรอดด้วยการหาผลไมต้ามริมทะเลสาบกินเพื่อความอยู่รอด มียา (Miya) 
เล่าวา่ ครอบครัวของลุงและป้าทารุณเธอจนเธอตอ้งหนีออกจากบา้นและเร่ร่อน ประมาณ 1 ปี การเป็น
เด็กเร่รอน (Anak Jalanan) ในความหมายของเธอ คือ การเร่ร่อนในชุมชนคดยไม่ยอมเขา้ไปอาศยับา้น
ลุงและป้า ประกอบกบัดว้ยลกัษณะของชุมชนท่ีเธออาศยัอยู่เต็มไปดว้ยตน้ไม ้บนพื้นท่ีหุบเขา และ
บา้นเรือนก็อยู่ห่างไกลกนั การเร่ร่อนจึงเป็นไปในลกัษณะของการหลบผูค้นตามตน้ไมใ้นช่วงเวลา
กลางวนั และแอบนอนตามใตบ้นัไดของบา้นเพื่อนบา้นในเวลากลางคืน ประมาณ 1 ปี  

ภายหลงัจากใชชี้วิตเร่ร่อนประมาณ 1 ปี เธอมีคอกาสกลบัไปอาศยัอยูก่บัพ่อแม่อีกคร้ัง 
ภายหลงัจากพอ่และแม่มีการตกลงกนัท่ีจะคืนดีเพื่อรับเธอไปเล้ียงดู ประกอบกบัพอ่ของเธอป่วย ท าให้
พอ่และแม่ของเธอไดคื้นดีและใชชี้วติครอบครัวพ่อแม่ลูกอีกคร้ัง แมก้ารคืนสู่ครอบครัวของเธอคร้ังน้ี 
ต่างไปจากเดิม เน่ืองจากอาการป่วยของพ่อท าให้ผูห้ารายได้หลกั หรือ “กระดูกสันหลงัของครอบครัว” 
(Tulang Punggung) คือแม่ของเธอ การคืนดีกบัแม่คร้ังน้ี พ่อของเธอไม่เขม้งวดกบัแม่ของเธอมากนัก 
แต่กลบัมุ่งมาควบคุมชีวิตการเป็นอยูข่องเธอแทน ในขณะท่ีความสัมพนัธ์ในครอบครัวก็ยงัคงเต็มไป
ดว้ยการควบคุมบงการคดยพ่อ ไม่สามารถหวัเราะ อ่าน เรียน เขียนในบา้นไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มีหนงัสือ
หรือสมุดเรียนเช่นเด็กคนอ่ืน เน่ืองจากพ่อไม่สนับสนุนให้ศึกษาต่อ แต่เธอตอ้งการศึกษา ท าให้เธอ
ตดัสินใจหารายไดด้ว้ยการเก็บเมล็ดกาแฟท่ีร่วงตามไร่กาแฟเพื่อน าไปขายจนเพียงพอท่ีจะศึกษาต่อ
คดยไม่ตอ้งพึ่งพาพ่อ ซ่ึงผูศึ้กษาก็ถามเธอว่า เป็นไปไดห้รือไม่ว่าการเขม้งวดต่อลูกสาวมีสาเหตุจาก
การท่ีพ่อห่วงลูก เธอตอบว่า เธอไม่เห็นดว้ยเพราะเธอไม่เคยไดรั้บความรักจากพ่อ ไม่เคยสัมผสัได ้
(Aku tak pernah terima kasih sayang dari dia) จากพฤติกรรมของพ่อ เธอเล่าว่า พ่อของเธอ
ปล่อยให้เธอเดินไปครงเรียนท่ีตอ้งใชเ้วลาเดินประมาณ 2 ชัว่คมงกวา่จะถึงครงเรียนคดยล าพงั พ่อเธอ
ไม่เคยไปส่งเธอไปครงเรียน และเร่ืองอ่ืน ๆ แมแ้ต่หวัเราะกบัแม่ในบา้นเช่นครอบครัวทัว่ไปท่ีสามารถ
ท าได้ก็ถูกห้าม เธอเน้นย  ้าถึงชีวิตในครอบครัวท่ีเต็มไปด้วยความตึงเครียด ไม่มีความรู้สึกรักและ
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อบอุ่นเช่นครอบครัวอ่ืน แต่เธอก็ยงัคงเลือกท่ีจะอยูก่บัพอ่และแม่ เลือกท่ีจะท างาน ท าขนมขาย เพื่อให้
ไดศึ้กษาต่อ แทนท่ีจะไปอยูบ่า้นลุงและป้าท่ีเธอถูกทรมานและตอ้งเร่ร่อน  

การบงัคบัแต่งงานเกิดข้ึนเม่ือตอนเธอจบประถมศึกษาคดยพ่อของเธอ ท าให้เธอตดัสินใจ
หนีการถูกบงัคบัแต่งงานไปอยูก่บันอ้งสาวของแม่ที่จงัหวดัเมดาน (Medan) อาศยับา้นนอ้งสาวแม่ 
หารายไดด้ว้ยการท าขนมขายเพื่อส่งตวัเองศึกษาจนจบมธัยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 6 ปี และตดัสินใจ
กลบับา้นอีกคร้ัง การกลบัไปอยูบ่า้นกบัพ่อแม่ภายหลงัจากเรียนจบมธัยมศึกษาตอนปลาย ท าให้ มียา 
(Miya) มีคอกาสเขา้กลุ่มคณะร้องเพลงท่ีเดินทางมาแสดงในงานแต่งงานในหมู่บา้นของเธอ ดว้ยเธอ
ชอบและรักการร้องเพลง เธอจึงเลือกไปขอติดตามทางคณะร้องเพลงและเดินทางกบักลุ่มคณะร้องเพลง
ไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ  และผนัตวัเองเป็นนกัร้องในร้านอาหารในเวลาต่อมา ซ่ึงการผนัตวัเองและเลือก
เป็นนกัร้อง ไม่เพียงแต่เป็นอาชีพท่ีเธอรักแต่ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของส่ิงท่ี มียา (Miya) เรียกวา่ จุดเร่ิมตน้
ชีวติท่ีแตกสลาย “Di situ lah kehancuran hidup saya” และน าไปสู่การถูกบงัคบัแต่งงานกบัสามีคนแรก 

มียา (Miya) แต่งงานกบัสามีคนแรกดว้ยเหตุผลของการถูกบงัคบัแต่งงานเน่ืองจากฝ่าย
สามีตอ้งการรับผิดชอบท่ีเขาไดข้่มขืนเธอ การข่มขืนเกิดข้ึนคดยท่ีสามีคนแรกของเธอเขา้ใจวา่เธอเป็น
ผูห้ญิงขายบริการทางเพศในร้านอาหาร ซ่ึงตามเร่ืองราวท่ี มียา (Miya) เล่า เธอคกรธแคน้และคทษผูท่ี้
อยูเ่บ้ืองหลงัของการหลอกลวงเธอให้เดินทางไปพบสามีคนแรก ซ่ึงก็คือเพื่อนร่วมงานในร้านอาหาร
ของเธอ จนท าให้เธอถูกสามีคนแรกข่มขืนมากกวา่ความผิดท่ีสามีล่วงเกินเธอคดยไม่เจตนา เน่ืองจาก
ในดา้นของสามีคนแรกเองก็ถูกเพื่อนร่วมงานของเธอคกหกสามีคนแรกวา่เธอเป็นผูห้ญิงขายบริการ 
ดว้ยความเขา้ใจวา่สามีคนแรกของเธอไม่ไดต้ั้งใจข่มขืนเธอ หรือการข่มขืนเกิดข้ึนจากความเขา้ใจผิด
วา่เธอเป็นผูห้ญิงขายบริการทางเพศนั้น สร้างความสับสนไม่นอ้ยต่อความรู้สึกนึกคิดของ มียา (Miya)  
ระหวา่งการสูญเสียความบริสุทธ์ิท่ีเธอรักษาไวใ้หแ้ก่ผูช้ายท่ีเธอไม่รู้จกัและรู้สึกรังเกียจ  ฝันสลายจาก
ความคาดหวงัและคหยหารักแทใ้นจินตนาการท่ีเธอคาดหวงัเพื่อทดแทนความขาดความอบอุ่นและ
ความรักในวยัเด็ก ในขณะเดียวกนัก็ตระหนกัถึงความเส่ียงของอาชีพนกัร้องท่ีครอบครัวเธอสั่งห้าม
นักหนาว่าเป็นอาชีพไร้เกียรติ แมเ้ธอพยายามจะพิสูจน์ว่าอาชีพนักร้องนั้นเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติเช่น
อาชีพอ่ืน และเป็นอาชีพท่ีท าใหเ้ธอมีความสุข เป็นอาชีพท่ีสามารถช่วยเธอลืมวนัท่ีเลวร้ายเม่ือเธอร้อง
เพลง แต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการถูกข่มขืนของเธอ สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากอาชีพท่ีถูกตีตราว่าเป็น
อาชีพของผูห้ญิงกลางคืน 

มียา (Miya) แต่งงานกบัสามีคนแรกเม่ือตอนอายุ 20 ปี สามีคนแรกของเธออายุ 30 ปี 
ชาติพนัธ์ุชวา เกิดและเติบคตในจงัหวดัสุมาตราตะวนัตก มีอาชีพรับราชการทหาร มียา (Miya)  ใช้
ชีวติครอบครัวกบัสามีคนแรกไดป้ระมาณ 2 ปี และตดัสินใจขอแยกทางกบัสามีคนแรกหลงัจากคลอด



 

 

20 

ลูกไดป้ระมาณ 3 เดือน คดยท่ีสามีของเธอไม่ยอมหย่าเธอ แต่ มียา (Miya) เลือกออกจากบา้นคดยไม่
สนใจเร่ืองสามีจะยอมหยา่ให้หรือไม่ก็ตาม การตดัสินใจยติุความสัมพนัธ์ของ มียา (Miya) กบัสามีคน
แรกเกิดจากการตดัสินใจตามความรู้สึกเกินฝืนทนของเธอท่ีเต็มไปดว้ยความรู้สึกของผูห้ญิงท่ีรังเกียจ
ผูช้ายท่ีเคยล่วงเกินทางเพศเธอ ความรู้สึกต่อผูช้ายผูท่ี้สร้างรอยแผลให้เธอทั้ งทางกายและจิตใจ 
ความรู้สึกต่อผูช้ายผูท่ี้ท  าลายฝันท่ีจะมีรักแท้ แม้ว่าภายหลังจากแต่งงาน สามีคนแรกของเธอดูแล
รับผดิชอบเธอค่อนขา้งดี ไม่เคยใชค้วามรุนแรงและท าร้ายจิตใจเธอ  

ภายหลงัจาก มียา (Miya) ตดัสินใจหนีออกจากบา้นสามีคนแรกเพื่อกลบัมายงับา้นเกิดท่ี
เมืองตาเกงอน มียา (Miya) ถูกครอบครัวไล่เธอออกจากบา้นเน่ืองจากไม่เห็นดว้ยกบัทางเลือกและการ
ตดัสินใจของเธอท่ีตอ้งการหย่าร้างกบัสามีคนแรก ท าให้เธอตดัสินใจเดินทางไปหางานท าในเมืองบนัดา
อาเจะห์ เธอยงัคงเลือกท างานเป็นนกัร้องเช่นท่ีเธอถนดั ซ่ึงท่ีนั้นท าให้เธอไดพ้บกบัสามีคนท่ีสองหรือ
เพื่อนชายจากหมู่บา้นเดียวกนัจากเมืองตาเกงอน การแต่งงานเกิดข้ึนดว้ยสาเหตุเดียวกบักรณีสามีคน
แรกของ มียา (Miya) คือ สามีคนท่ีสองของเธอข่มขืนเธอ แต่คร้ังน้ีต่างกนักบักรณีของสามีคนแรก
เน่ืองจากเธอเป็นฝ่ายร้องขอให้สามีคนท่ีสองรับผดิชอบแต่งงานกบัเธอ ดว้ยเพราะสามีคนท่ีสองไม่คิด
จะรับผิดชอบการกระท าท่ีได้ข่มขืนเธอ แต่การแต่งงานเกิดข้ึนภายหลังจาก มียา (Miya) ท้องได้
ประมาณ 5 เดือน มียา (Miya) จึงจ าเป็นตอ้งขอให้สามีคนท่ีสองรับผิดชอบเธอและลูกจากการท่ีเธอถูก
สามีคนท่ีสองข่มขืน และเธอขอสามีหยา่หลงัคลอดลูก 

 มียา (Miya) แต่งงานคร้ังที่สามกบัสามีคนที่สามเมื่อตอนเธออายุ 25 ปี และสามีอายุ 
30 ปี ในฐานะภรรยาลบัคนท่ีสอง สามีของเธอเป็นชาวอาเจะห์ ชาติพนัธ์ุอาเจะห์ที่เกิดและเติบคตใน
อาเจะห์กลาง สามีคนท่ีสามของเธอมีกิจการเป็นของตนเองหลายอย่าง เช่นรับเหมาก่อสร้าง เปิด
ร้านอาหาร เป็นต้น ซ่ึง มียา (Miya) เป็นหน่ึงในพนักงานในร้านท่ีสามีคนท่ีสามเป็นเจา้ของ  มียา 
(Miya) ให้ความหมายกบัการแต่งงานคร้ังน้ีว่า เป็นการแต่งงานท่ีท าให้เธอได้เจอรักแท ้รักแรกพบ 
และเข้าถึงความสุขของการมีชีวิตครอบครัว การมีสามีท่ีดี การแต่งงานของเธอกับสามีคนท่ีสาม
เกิดข้ึนดว้ยเหตุของการท่ีเธอถูกกล่าวหาว่า เธอมีสัมพนัธ์นอกสมรสกบัสามีคนท่ีสาม เน่ืองจากการตอ้ง
ท างานร่วมกนักบัสามีคนท่ีสามของเธอ และเพื่อรักษาช่ือเสียงของเธอท าให้สามีคนท่ีสามตดัสินใจขอ
เธอแต่งงานเพื่อรักษาเกียรติให้เธอ และเธอตอ้งออกจากความสัมพนัธ์กบัสามีคนท่ีสามดว้ยเหตุเพราะ 
สามีตอ้งการปกป้องชีวิตของ มียา (Miya) จากภรรยาคนแรกของสามีคนท่ีสามท่ีขู่ฆ่าเอาชีวิตเธอหาก
สามีไม่หยา่ร้างกบั มียา (Miya)    

 การแต่งงานคร้ังท่ีส่ีของ มียา (Miya) เธอไดรั้บขอ้เสนอจากสามีคนท่ีส่ีเพื่อขอแต่งงาน
คดยท่ีเธอและสามีไม่ไดรู้้จกักนัมาก่อน ขอ้เสนอท่ีเธอไดรั้บประกอบกบัเหตุผลของสามีคนท่ีส่ีท าให้
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เธอตดัสินใจแต่งงานกบัสามีคนท่ีส่ีไดไ้ม่ยาก สามีคนท่ีส่ีของเธอ เสนอขอแต่งงานเน่ืองจากเขาพึ่งหยา่ร้าง
กบัภรรยาและมีลูกท่ีเขาตอ้งดูแล เขา (สามีคนท่ีส่ี) ตอ้งการแต่งงานเพื่อมีภรรยาใหม่มาดูแลเขาและลูก 
ในขณะท่ีฝ่าย มียา (Miya)  ก็เสนอท าขอ้ตกลงวา่ เธอเองก็มีลูกท่ีเธออยากรับลูกมาอยูด่ว้ยกนั หากสามี
คนท่ีส่ีของเธอพร้อมดูแลเธอและลูก เธอก็ยินดีท่ีจะแต่งงาน ขอ้ตกลงระหวา่งสองคนตกลงกนัดว้ยดี 
ท าให้ มียา (Miya)  ตัดสินใจขออนุญาตผูใ้หญ่ในครอบครัวเพื่อแต่งงานกับสามีคนท่ีส่ี ซ่ึงทาง
ครอบครัวของ มียา (Miya) ก็เห็นพอ้งและอนุญาตใหส้ามารถแต่งงานกนัได ้

 การแต่งงานระหวา่ง มียา (Miya)  กบัสามีคนท่ีส่ีเม่ือตอนเธออาย ุ28 ปี และสามีอาย ุ40 
ปี สามีของเธอเป็นชาวอาเจะห์ ชาติพนัธ์ุอาเจะห์ ท างานเป็นพนกังานราชการในหน่วยงานของรัฐแห่ง
หน่ึงในเมืองจาการ์ตา้ มีฐานะร ่ ารวย ดว้ยขอ้ตกลงเร่ิมแรกก่อนแต่งงานระหวา่ง มียา (Miya) กบัสามีคน
ท่ีส่ี คือ สามีตอ้งการแต่งงานเพื่อให้เธอดูแลครอบครัวและลูกของสามีแลกเปล่ียนกบัฝ่ายสามีก็ช่วยดูแล
เธอและลูกของเธอ ดงันั้น ภายหลงัจากแต่งงาน มียา (Miya) รับบทบาทหน้าท่ีภรรยาเป็นแม่บ้านเต็มตวั 
ดูแลรับผิดชอบงานภายในบา้น ความสัมพนัธ์ชีวิตสมรสของเธอและสามีเร่ิมตน้ไดดี้เพียงแค่ 3 เดือน 
หลงัจากนั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งเธอและสามีเร่ิมมีปัญหา เธอเร่ิมถูกสามีควบคุมในเกือบทุกเร่ือง เช่น 
ห้ามสนิทสนมกบัครอบครัวของตนเอง ห้ามไปยุง่เก่ียวกบัเพื่อนบา้น เป็นตน้ ซ่ึงเธอเปรียบชีวิตสมรส
ของเธอกบัสามีคนท่ีส่ีเสมือนนกท่ีใชชี้วิตอยู่ในกรง (Burung Dalam Sangkar) การแต่งงานกบัสามีคน
ท่ีส่ีเธอเลือกออกจากความสัมพนัธ์ด้วยการหนีออกจากบ้าน คดยไม่สนใจว่าสามีจะหย่าร้างให้เธอ
หรือไม่ แต่คร้ังน้ีเธอไม่เรียกร้องการหยา่ร้างจากสามีเน่ืองจากเธอไม่ไดค้าดหวงัท่ีจะแต่งงานใหม่ เป็นตน้ 

 กรณทีี ่3 นีลา (Nila) : ผู้ชายยากจนคือสามีทีฉั่นเลอืก 

 นีลา (Nila) อายุ 36 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการครู ผูศึ้กษาไดมี้
คอกาสสัมภาษณ์เธอผ่านการแนะน าจากผูอ้  านวจการศูนยย์าเกสมา ในกรณีของ นีลา (Nila) เป็นกรณีท่ี
เธอน าเสนอตวัเองในฐานะเหยือ่ความรุนแรงทางเศรษฐกิจจากสามี แมว้า่เร่ิมแรกของการเลือกตดัสินใจ
แต่งงานของเธอกบัสามีคนแรกนั้น เกิดข้ึนจากส่ิงท่ีเธอเลือกให้ความหมายว่า เป็นการแต่งงานในนาม
การใหค้อกาสสามีไดแ้ต่งงานกบัผูห้ญิงท่ีดี มีสถานะทางสังคมท่ีดี และมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสามีสามารถ
พึ่งพาเธอได ้หรือเธอสามารถช่วยเหลือสามีเธอในเร่ืองการท างานในแง่ของความตอ้งการเป็นภรรยาผู ้
เป็นฝ่ายส่งเสริมอ านาจบารมีของสามี แต่ในขณะเดียวกนั เธอเองก็ตั้งค  าถามกบัการใหห้รือการเป็นฝ่าย
แบกภาระความรับผดิชอบทางเศรษฐกิจในครอบครัวฝ่ายเดียวในครอบครัว 

 ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเพื่อนของเธอ ในแง่หน่ึงการแต่งงานของเธอกบัสามีคนแรกเกิดจาก
การตดัสินใจท่ีเกิดจากความไม่สมหวงักบัความรักแรกพบท่ีเธอหลงรักผูช้ายท่ีมีภรรยาแลว้ ในขณะท่ี
ครอบครัวของเธอ คดยเฉพาะแม่ของเธอไม่ยอมรับการเลือกท่ีจะแต่งงานเป็นภรรยาลบักบัผูช้ายท่ี นีลา 
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(Nila) เลือก ในขณะท่ี นีลา (Nila) พิจารณาอายุท่ีมากแล้ว เธออยากมีลูก เพื่อนของเธอจึงเล่าว่า นีลา 
(Nila) ตดัสินใจชวนสามีคนแรกของเธอแต่งงาน ทั้งท่ีสามีคนแรกของ นีลา (Nila) มีอาชีพเป็นเพียง
พ่อคา้ขายผลไมริ้มทางท่ียากจน แต่ นีลา (Nila) ก็ชวนแต่งงานอย่างง่ายดาย ทั้งน้ี การแต่งงานกบัสามี
คนแรก เธอมีลูกชายกบัสามี 1 คน  และ นีลา (Nila) ตดัสินใจยุติความสัมพนัธ์กบัสามีคนแรก ภายหลงัจาก
เธอเล่าว่า เธอไดพ้ยายามให้คอกาสสามีหลายคร้ัง ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาของเธอท่ีเธอคาดหวงั
ไม่ไดเ้ป็นไปอยา่งท่ีเธอคาดหวงั กล่าวคือ การให้ความหมายต่อการเลือกเป็นภรรยาฝ่ายเสริมบารมีสามี
ท่ีเธอเลือก กลบัท าให้เธอมีความรู้สึกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเศรษฐกิจคดยสามีและครอบครัวของสามี 
ตลอดระยะเวลาท่ีมีความสัมพนัธ์ฉันท์สามีภรรยากบัสามีคนแรก เธอไดพ้ยายามให้เงินลงทุนแก่สามี 
เพื่อหวงัวา่สักวนัหน่ึงเงินลงทุนของเธอท่ีให้สามีไป จะกลบัหลายท าให้สามีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี
และสามีน าเงินมาจ่ายค่าเล้ียงดูเธอ ให้เธอไดมี้ความรู้สึกถึงความเป็นภรรยามุสลิมท่ีมีสามีให้พึ่งพาได ้
แต่สามีของเธอกลบัน าเงินไปใชจ่้ายอยา่งฟุ้มเฟือยและส่งเงินของเธอให้แม่ของสามีเพื่อตอกย  ้าความคชคดี
ของสามีท่ีไดภ้รรยามีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีดี เธอจึงตดัสินใจฟ้องหยา่สามีดว้ยเง่ือนไขการไม่
จ่ายค่าเล้ียงดู  

  การแต่งงานคร้ังท่ีสองของ นีลา (Nila) เธอเลือกแต่งงานกบัผูช้ายท่ีเป็นญาติห่าง ๆ ฝ่ายแม่
ของเธอท่ีมีอาการป่วย ตอ้งนอนติดเตียงเคล่ือนไหวไม่ได ้ดว้ยเพราะวฒันธรรมครอบครัวของเธอ แม่ของ
เธอเป็นเพียงญาติผูใ้หญ่คนเดียวท่ีเหลืออยูใ่นเครือญาติของฝ่ายชาย ภาระการดูแลช่วยเหลือฝ่ายชาย (สามี
คนท่ีสอง) ของเธอจึงตกเป็นภาระของแม่ของนีลา (Nila) และ นีลา (Nila) เป็นฝ่ายดูแลรับผดิชอบแทน
แม่ในเร่ืองของการดูแล เช็ดตวั จบัตอ้งทุกส่วนของร่างกายเพื่อดูแลฝ่ายชาย (สามีคนท่ีสอง) การแต่งงาน
กบัสามีคนท่ีสองของ นีลา (Nila) จึงเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลของการตอ้งการปกป้องเกียรติของครอบครัวจาก
ความสัมพนัธ์ต้องห้าม และเพื่อป้องกนัค าครหาจากสังคม เนื่องจาก นีลา (Nila)  เป็นผูห้ญิง ไม่
สามารถดูแลผูช้ายนอกความสัมพนัธ์การแต่งงานและท่ีไม่ใช่พี่น้องร่วมสายเลือดในครอบครัวได ้
การแต่งงานคร้ังท่ีสองจึงเกิดข้ึน   

 กรณทีี ่4 ระฮมี (Rahmi) : เมียน้อยของสามีคือเมียคนแรกของสามี 

 ระฮมี (Rahmi) อายุ 38 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ปัจจุบนัท างานเป็นนักสังคม
สงเคราะห์ท่ีคอยดูแลช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ผูศึ้กษารู้จกั ระฮมี (Rahmi) เม่ือตอนไป
สัมภาษณ์และแนะน าตวัเองกบันักการเมืองทอ้งถ่ินคนหน่ึงเพื่อขอค าแนะน าและช่วยเหลือการเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีจ าเป็น ซ่ึง ระฮมี (Rahmi) รับอาสาเป็นผูดู้แลขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาอยากได ้เช่น ประเด็นเร่ืองสถานะ
ของผูห้ญิงสมยัสงคราม คดยเฉพาะเร่ืองผูห้ญิงผ่อนคลายในช่วงสงคราม เป็นตน้ การอาสาช่วยเหลือ
จาก ระฮมี (Rahmi) และการพูดคุยท่ีเร่ิมสนิทสนมกบัผูศึ้กษา น าไปถึงจุดท่ี ระฮมี (Rahmi) ถามและ
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บอกวา่ พี่ก็เคยเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว จะสัมภาษณ์พี่ก็ได ้ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบ
วา่ เหยื่อความรุนแรงในความหมายของเธอ คือ เหยื่อจากการถูกสามีหลอกลวงหรือมีภรรยาลบัท่ีมีหัวใจ
ส าคญัของเร่ือง อยู่ท่ีเร่ือง การหยา่ 3 คร้ังในคราวเดียวกบัภรรยาคนแรก จนท าให้สามีไม่สามารถคืนดี
กบัภรรยาคนแรกตามกฎหมายของรัฐและกฎหมายอิสลาม ดงันั้น ภายหลงัจากสามีคนแรกของเธอ 
แต่งงานกบั ระฮมี (Rahmi) สามีก็ยงัแอบอยูกิ่นฉนัทส์ามีภรรยากบัภรรยาคนแรก ท่ีภายหลงัจากสามีคน
แรกแต่งงานกบัระฮมี (Rahmi) ไปแลว้ ภรรยาคนแรกท่ีเคยถูกตอ้งตามกฎหมายนั้น กลายเป็นภรรยาท่ี
ตกอยูใ่นสถานะเมียรองของสามีเธอ หรือเมียลบัของสามีท่ี ระฮมี (Rahmi) ไม่รู้  

 การใช้ชีวิตหลงัแต่งงานของ ระฮมี (Rahmi) ดว้ยฐานะทางเศรษฐกิจของสามีของเธอท่ี
ค่อนขา้งร ่ ารวย และเป็นนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เธอตระหนักดีถึงความสัมพนัธ์ในครอบครัวบนความ
หวาดระแวง การตอ้งคอยระวงัสามีจะมีภรรยาอ่ืน การตอ้งตรวจสอบเพื่อป้องกนั การรับมือในแบบท่ี
เธอเลือกจึงเป็นไปในแบบของการแอบตามสามีเท่าท่ีเธอจะสามารถติดตามได ้และเธอก็ตามสามีไปเจอ
สามีอยู่กบัผูห้ญิงอ่ืนในบา้นหลงัหน่ึง ซ่ึงผูห้ญิงคนดงักล่าวคือ ภรรยาคนแรกของสามีท่ีสามีเคยหย่า 
การทะเลาะคร้ังท่ี ระฮมี (Rahmi) ไปเจอสามีอยูก่บัภรรยาคนแรกของสามีนั้น น าไปสู่การท่ีท าใหเ้ธอถูก
สามีหยา่ 3 คร้ังในคร้ังเดียว ซ่ึงนั้นท าให้เธอเรียกตนเองวา่เป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัวและระบบ
ครอบครัว ดว้ยเพราะ เธอยงัรักสามีและไม่อยากหย่า แต่การถูกหยา่สามคร้ังในคร้ังเดียว ท าให้เธอไม่
สามารถเป็นสามีภรรยาไดอี้กกบัสามีคนแรกของเธอ  

 การแต่งงานคร้ังท่ีสอง ความสัมพนัธ์เกิดข้ึนดว้ยระยะเวลาสั้น ๆ กบัผูช้ายท่ีเธออา้งว่า 
เธอเองก็ไม่รู้จกัสามีคนท่ีสองในระดบัลึก การแต่งงานเกิดข้ึนด้วยเหตุผลของการท่ีเธอเองตอ้งการท่ี
พึ่งพาทางใจ และสามีคนท่ีสองของเธอก็เสนอเขา้มาเป็นผูป้กป้องเธอและครอบครัว แต่แลว้หลงัจาก
แต่งงานไม่นาน ในช่วงท่ีเธอตั้งครรภลู์กของสามีคนท่ีสองได ้3 เดือน เธอก็พบวา่ สามีคนท่ีสองของเธอ
ได้ขคมยสร้อยทองของเธอแล้วหนีหายสาบสูญจากไป ทิ้งภาระให้เธอตอ้งดูแลลูกของเขาล าพงั ซ่ึง
ความสัมพนัธ์สมรสคร้ังน้ี เธอมองวา่ เกิดจากการท่ีเธอเลือกแต่งงานกบัผูช้ายท่ีหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
ของผูห้ญิง หรือนกัตม้ตุ๋นท่ีใชค้วามไวใ้จของผูห้ญิง ผ่านการมีลูกให้ผูห้ญิงเพื่อหลอกให้ผูห้ญิงตายใจ
และหลอกขคมยทรัพยสิ์นผูห้ญิงไป  

กรณทีี ่5 รานะฮ (Ranah) : การใช้ความรุนแรงในฐานะทางรอดของสามี  

รานะฮ (Ranah)  อายุ 35 ปี ภรรยาชาวอาเจะห์ ชาติพนัธ์ุชวา (Java) ภูมิล าเนาเดิมของ
ครอบครัวมาจากเมืองซูราบายา จงัหวดัชวาตะวนัออก แต่เติบคตในอาเจะห์ เน่ืองจากเธอและครอบครัว
เดินทาง (merantau) ตามพ่อท่ีตอ้งมาท างานท่ีอาเจะห์ตั้งแต่เด็ก เธอจึงเติบคตท่ีอาเจะห์ในฐานะชาวอาเจะห์
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ชาติพนัธ์ุชวา ในกรณีความรุนแรงในครอบครัวของ รานะฮ (Ranah) เธอน าเสนอตวัเองในขณะสัมภาษณ์
ในฐานะเหยื่อ (Korban) ของสามี 3 รูปแบบ 1) เหยื่อของการถูกบีบให้ตอ้งท างานนอกบา้นเน่ืองจาก
ชุดความคิดของเธอมองว่า สิทธิของภรรยาคือการไดรั้บการดูแลและไดรั้บค่าเล้ียงดูจากสามี ดงันั้น 
การท างานนอกบา้นและตอ้งจ่ายเงินให้สามี จึงเป็นเร่ืองท่ีเธอมองตนเองอยูใ่นฐานะเหยื่อความรุนแรง
ทางเศรษฐกิจ 2) เหยือ่การถูกใชค้วามรุนแรงทางร่างกายในฐานะเคร่ืองมือในการควบคุมก ากบัเธอให้
อยูใ่นคอวาทในนามการหึงหวงทั้งท่ีรูปธรรมคือตอ้งการบงัคบัให้เธอท างานหาเงินและรีดไถเงินจาก
เธอตามจ านวนท่ีสามีตอ้งการ 3) เหยื่อการถูกใช้ความรุนแรงจากความเครียดและกดดนัส่วนตวัของ
สามีคดยใชร่้างกายเธอเป็นท่ีรองรับอารมณ์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี รานะฮ (Ranah) อา้งจากความเขา้ใจและตั้ง
ค  าถามกบัการท่ีเธอเลือกสยบยอมคดยไร้เง่ือนไขต่อสามีแล้ว เหตุใดมนัไม่เพียงพอต่อการหยุดการ
กระท าของสามี หรือเพราะสามีท าร้ายเธอเพียงเพราะตอ้งการหาท่ีระบายอารมณ์คดยไร้เหตุผลเพียง
เพื่อบ าบดัความไร้อ านาจของสามีเท่านั้น 

ดงันั้น ในกรณีน้ีเป็นกรณีตวัอยา่งภรรยาผูเ้ป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัวท่ีปรากฏ
การใชอ้  านาจท่ีส่งผลต่อการใชค้วามรุนแรงใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการใชค้วามรุนแรงของอ านาจท่ี
มีลกัษณะของอ านาจเหนือความเป็นภรรยาในฐานะสามีตามเหตุผลสาธารณะ และรูปแบบการใช้
ความรุนแรงท่ีเกิดจากสาเหตุเพราะการขาดหรือไร้อ านาจของสามีเพราะขาดเง่ือนไขหลกัเร่ืองการจ่าย
ค่าเล้ียงดู  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีสามีของเธอตระหนกัและรับรู้บนฐานเหตุผลสาธารณะว่า การไร้อ านาจบาง
ประการอาจจะส่งผลใหต้นเองผูเ้ป็นสามีถูกภรรยาฟ้องหยา่ได ้ในกรณีเช่นน้ี มกัพบวา่มีคอกาสท่ีจะท า
ให้การใช้ความรุนแรงต่อภรรยาถูกอธิบายถึงการใช้ความรุนแรงในฐานะเคร่ืองมือในการควบคุม
ก ากบัภรรยาจากการหนีออกจากความสัมพนัธ์ ดว้ยเหตุจากความบกพร่องของฝ่ายสามี กล่าวคือ ความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนในกรณีน้ี พบการท างานของอ านาจทั้ง 2 แบบท่ีท างานสลบักนัอยา่งต่อเน่ืองท่ีข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์ เจตนา และการหวงัผลของฝ่ายสามี เช่น การใช้ขอ้อา้งเหตุผลสาธารณะท่ีชอบธรรม
ส าหรับความเป็นสามีวา่ดว้ยเร่ืองหึงหวง เพื่ออา้งความชอบธรรมในการใชค้วามรุนแรงต่อภรรยา ใน
ขณะเดียวกนัก็อา้งสภาวะทางจิตท่ีไดรั้บผลกระทบจากการขาดทุนเพื่ออา้งความชอบธรรมท่ีจะรีดไถ
เงินจากภรรยา เป็นตน้ 

ในกรณี รานะฮ (Ranah) หากพิจารณาประเภทความรุนแรงท่ีรองรับในตวับทกฎหมาย
ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อผูห้ญิงและเด็กในครอบครัว ปี 2004 ประเภทความรุนแรงท่ีรานะฮ 
(Ranah) เผชิญนั้น เป็นประเภทความรุนแรงท่ีเป็นท่ีรับรู้ในระดบัสาธารณะวา่ สามารถด าเนินคดีต่อ
สามีหรือฟ้องหยา่สามีได ้คดยไม่มีขอ้กงัขา เช่น ประเภทการท าร้ายร่างกายขั้นรุนแรง ตบ ตี ต่อย และ
การใช้ความรุนแรงท่ีอยู่ในระดับเง่ือนไขชีวิต คือ ส่งผลต่อม้ามฉีกจนต้องถูกน าส่งครงพยาบาล 
ประเภทความรุนแรงทางจิตใจคือ ด่าดว้ยค าพูดท่ีดูถูก เช่น คสเภณี เป็นตน้ และประเภทความรุนแรง
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ทางเศรษฐกิจด้วยเพราะสามีไม่ท างาน และรานะฮ (Ranah) เป็นผูห้ารายได้หลัก และรับผิดชอบทั้ง
คา่ใชจ่้ายของสามีและลูก ๆ ทั้งครอบครัวเพียงผูเ้ดียว  

ในกรณีน้ีผูศึ้กษาได้มีคอกาสรู้จกัและสัมภาษณ์ รานะฮ (Ranah) จากการแนะน าของ
ทนายความมุสลิมหญิงในพื้นท่ี ไดแ้นะน าผูศึ้กษาให้รู้จกัเม่ือตอนท่ีผูศึ้กษาไปขอสัมภาษณ์ ซ่ึงในช่วง
เวลาเดียวกนักบัท่ี รานะฮ (Ranah) ติดต่อทนายความหญิงฯ เพื่อขอด าเนินการฟ้องหยา่สามีเป็นคร้ังท่ี 3 
ซ่ึงก่อนหนา้นั้น ทนายความหญิงฯ เล่าวา่ เธอเคยไดรั้บการติดต่อจาก รานะฮ (Ranah) เพื่อฟ้องหยา่สามี
มาแลว้ 2 คร้ัง แต่ก็เงียบหายในท่ีสุด ทนายความหญิงฯ มองวา่ รานะฮ (Ranah) เป็นกรณีตวัอยา่งท่ีเผย
ใหเ้ห็นความพยายามและยงัคงพยายามท่ีจะเลิกกบัสามีมาหลายคร้ัง แต่ทุกคร้ังท่ีเร่ิมด าเนินการก็จะจบ
ดว้ยการเงียบหายไปเองของ รานะฮ (Ranah) ดว้ยหลายเหตุผล เช่น สงสารลูก  ยงัรักสามี เป็นตน้ 

กรณทีี ่6 ไซนา (Saina) : ท าไมต้องทนกบัความรุนแรงในครอบครัวเพือ่ลูก 

ไซนา (Saina) อายุ 42 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาตอนปลาย มีอาชีพเป็นแม่บา้น
ส านกังาน ผูศึ้กษามีคอกาสไดรู้้จกัเธอเน่ืองจากลูกสาวของเธอถูกเจา้หนา้ท่ีดูแลเด็กรับตวัไปส่งให้ทาง
ศูนยพ์กัพิงยาเกสมาดูแลรับผิดชอบ และอยูใ่นช่วงท่ีทางเจา้หน้าท่ีดูแลเด็กมีเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินคดีกบั 
ไซนา (Saina) ท่ีละเลยการเล้ียงดูลูกดว้ยดี ท าใหลู้กสาวตอ้งใชชี้วติอยา่งล าบาก ดว้ยเหตุดงักล่าวท าให้
ทางเจา้หนา้ท่ีศูนยใ์หผู้ศึ้กษาช่วยสัมภาษณ์ ไซนา (Saina) ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดส่้วนใหญ่ เป็นค าตอบท่ี ไซนา 
(Saina) ตอ้งการฝากไปถึงเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดูแลลูกของเธอดว้ยความกลวัท่ีจะถูกด าเนินคดีตาม
กฎหมาย ซ่ึงท าใหค้  าตอบจากการสัมภาษณ์ท่ีไดจ้าก ไซนา (Saina) เป็นเร่ืองเล่าท่ีเล่าอยา่งหวาดระแวง
และระมดัระวงัอยา่งหวงัผลเก่ียวเน่ืองกนักบัขอ้หาท่ีไซนา (Saina) จะถูกด าเนินคดี เช่น เธอเลือกท่ีจะ
เล่าวา่ เธอในฐานะแม่ มีสิทธิท่ีจะเล้ียงลูกใหรู้้จกัความยากล าบาก เธอไม่จ  าเป็นตอ้งล าบากเพื่อลูก หรือ
อดทนอยูใ่นความสัมพนัธ์สามีภรรยากบัสามี (พ่อของลูก) เพื่อใหส้ามีและลูกไดอ้ยูอ่ยา่งสะดวกสบาย
ในขณะท่ีภาระทั้งหมด เธอเป็นฝ่ายแบก เธออา้งวา่ ถา้เธอยอม คนท่ีเป็นเหยื่อก็คือเธอ เพราะฉะนั้น 
ทางเลือกการเล้ียงลูก เธอเล้ียงตามความสามารถของเธอท่ีเธอมีสามีไม่จ่ายค่าเล้ียงดู งานท่ีเธอท าสามารถ
เล้ียงเธอไดค้นเดียว เพราะฉะนั้นลูกทั้งสามคนของเธอ คือ ตอ้งพกัอยูใ่นศูนยพ์กัพิงทุกคน ยกเวน้ลูก
สาวท่ีเป็นปัญหาท่ีท าให้เธอจะถูกด าเนินคดี คือ ลูกสาวไม่ยอมล าบาก อยากกลบัไปอยูบ่า้นท่ีเธอเองก็
ใชชี้วติอยา่งล าบาก เป็นตน้ 

 กรณทีี ่7 จูต (Cut) : ความเป็นเหยือ่ในฐานะโอกาส 

 จูต (Cut) อายุ 53 ปี จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีลูกชายทั้งหมด 6 คน 
เธอน าเสนอตวัเธอเองต่อผูศึ้กษาว่า เป็นผูดี้ตกยาก เป็นเหยื่อทางเศรษฐกิจของสามี ทรัพยสิ์นของเธอ
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ถูกสามีขายน าเงินไปลงทุน และขายเพื่อใช้หน้ีสิน ในขณะเดียวกนัก็น าเสนอตวัเธอเองว่าเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงทางจิตใจจากการท่ีเธอถูกภรรยาลบัของสามีมาด่าเธอถึงในบา้น เน่ืองจากเขา้ใจวา่สามี
ของเธอไปหลอกแต่งงานเพื่อหลอกเอาทรัพยสิ์นของภรรยาลบัไปขาย และน าเงินไปเล้ียงดูเธอ ดว้ย
เพราะเธอมีลูกมาก  ผูศึ้กษารู้จกั จูต (Cut) ดว้ยเพราะเธอมาขอพกัอาศยัในศูนยย์าเกสมาในฐานะผูต้กยากท่ี
เป็นผลจากการท่ีสามีทอดทิ้งและขายทรัพย์สินของเธอหมด ท าให้ผูศึ้กษามีคอกาสได้สัมภาษณ์ 
ในขณะท่ีขอ้มูลจากการตรวจสอบของทางเจา้หนา้ท่ีศูนย ์พบวา่ จูต (Cut) นั้นยงัไม่ไดห้ยา่ร้างกบัสามี 
ยงัคงอยูใ่นความสัมพนัธ์สามีภรรยากบัสามี แต่การให้ขอ้มูลวา่เธอและลูก ๆ เป็นเหยื่อความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีเป็นผลจากการถูกสามีทอดทิ้ง เน่ืองดว้ยตอ้งการเขา้มาพกัพิงในศูนยช่์วยเหลือฯ 

 กรณทีี ่8 ฟีซา (Fisa) : สามีในกรงทอง 

 ฟีซา (Fisa) อายุ 39 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีดา้นการแพทย ์มีอาชีพเป็นแพทย ์
เธอเคยผา่นการแต่งงานมาแลว้ 1 คร้ัง สามีคนแรกของเธอเสียชีวิตในช่วงเหตุการณ์ภยัพิบตัิสึนามิ 
การแต่งงานใหม่ของเธอ กบัสามีคนท่ีสอง เธอเล่าวา่ เธอพบรักกบัสามีคนท่ีสองในช่วงท่ีท างานดา้น
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูหลงัเหตุภยัพิบติัสึนามิ สามีท างานเป็นเจา้หนา้ท่ีประสานงานอิสระ จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี แต่หลงัจากแต่งงาน สามีตกงาน และเธอเองเลือกเป็นฝ่ายเล้ียงดูสามีอยา่งลบั ๆ และเลือกท่ี
จะปกปิดว่าสามีเธอไม่มีงานท า ทั้งน้ีในกรณีของ ฟีซา (Fisa) เธอน าเสนอตวัเองในฐานะเหยื่อความ
รุนแรงทางเศรษฐกิจ เหยื่อความรุนแรงทางร่างกายในระดบัสาหสั และสุดทา้ยเหยื่อความรุนแรงทาง
จิตใจซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัอนัน าไปสู่การตดัสินใจเลือกฟ้องหยา่สามี 

 ในกรณีของ ฟีซา (Fisa) เป็นหน่ึงในกรณีท่ีเธอยอมรับความรุนแรงทางร่างกายและ
เศรษฐกิจในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาของเธอ ไปพร้อม ๆ กบัการ
ตระหนกัถึงความบกพร่องต่อหน้าท่ีภรรยาของเธอต่อในเร่ืองการปรนนิบติัทางเพศสัมพนัธ์กบัสามี 
เน่ืองจากอาชีพของเธอท างานในเวลาท่ีไม่แน่นอน เธอเลือกท่ีจะทดแทนความบกพร่องของเธอ ดว้ย
การเอาใจสามี หรือเป็นฝ่ายรับผิดชอบทั้งภาระงานในครอบครัวไม่ให้บกพร่อง และการรับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่งของสามีเพื่อประคองความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาของเธอในครอบครัว 

 แต่อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจากมารดาของสามีเสียชีวติ ท าใหส้ามีไดรั้บมรดกของมารดา
ท่ีมากพอท่ีจะไม่ตอ้งพึ่งพาเธอ ซ่ึง ฟีซา (Fisa) เนน้ย  ้าวา่ การท่ีสามีไดรั้บมรดก เสมือนสามีไดมี้คอกาส
ออกจากกรง ไดมี้อิสระทางเศรษฐกิจ ไดท้  าในส่ิงท่ีกระหายของความอยากเป็นผูน้ าหรือผูช้ายตามการ
ให้ความหมายท่ีสามีเธอคาดหวงั คดยเฉพาะเร่ือง การมีภรรยาหลายคน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี ฟีซา (Fisa) 
ช้ีให้เห็นวา่ การมีเงินของสามีนอกจากท าใหส้ามีมีอิสระจากการตอ้งพึ่งพาเธอแลว้ ยงัหมายถึง การท า



 

 

27 

ให้สามีเธอถูกจอ้งมองและเป็นท่ีตอ้งการของผูห้ญิงคนอ่ืน ๆ ซ่ึงสุดทา้ย เธอก็พบวา่ สามีของเธอเป็นชูก้บั
ภรรยาของผูช้ายคนอ่ืน และเป็นเร่ืองท่ีท าให ้ฟีซา (Fisa) รับไม่ได ้และตดัสินใจฟ้องหยา่สามีในท่ีสุด 

 กรณทีี ่9 ซาเดีย (Sadia): กค็ิดซะว่าเป็นลขิิตจากพระเจ้า? (Andainya Takdir)  

  ในกรณีของ ซาเดีย (Sadia) เป็นกรณีท่ีผูศึ้กษามีคอกาสรู้จกัและขอสัมภาษณ์ผ่านการ
แนะน าจากผูอ้  านวยการศูนยส์ตรีฯ มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในเมืองบนัดาอาเจะห์  ซาเดีย (Sadia) วยั 46 ปี 
ชาติพนัธ์ุอาเจะห์ เธอเกิดและเติบคตท่ีเมืองยูมปา (Jeumpa)  มณฑลเบเรออุน(Bireuen) เธอน าเสนอตวั
เธอเองมีพื้นฐานครอบครัวอบอุ่นในความหมายของ ซาเดีย (Sadia) คือ พ่อแม่อยู่กนัพร้อมหน้าพร้อมตา 
แม่เล้ียงลูกอยา่งเสมอภาคระหวา่งเพศ แบ่งงานและหน้าท่ีกนัไม่เก่ียงเพศ ซ่ึงตามความเขา้ใจของเธอ 
ครอบครัวเธอถือวา่แตกต่างจากครอบครัวอาเจะห์ทัว่ไปในหมู่บา้นของเธอและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ในอาเจะห์ 
ซ่ึงมกัปฏิบติักบัลูกชายเยี่ยงราชา และส าหรับลูกสาวมีหน้าท่ีท างานบา้นฝ่ายเดียวคดยท่ีลูกชายไม่ได้มี
ส่วนในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระภายในครอบครัว ซาเดีย (Sadia) มีพี่น้อง 3 คน พี่ชาย 1 คน พี่สาว 1 คน 
และเธอเป็นน้องสุดทอ้ง  เธอจบการศึกษาระดบัปริญญาคท ดา้นการเผยแพร่ศาสนา (Ilmu dakwah) 
ท างานเป็นอาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในเมืองบนัดา อาเจะห์  

 ซาเดีย (Sadia) รู้จกักบัสามีคนแรกเม่ือตอนเธอก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ซ่ึงสามี
ของเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกบัเธอ แต่อายุมากกว่าเธอ 2 ปี การพบรักกนัในชั้นเรียนของเธอ
น าไปสู่การตดัสินใจแต่งงานในระหวา่งก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่าย 
ดว้ยขอ้ตกลงวา่ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบค่าเล้ียงดูและค่าเล่าเรียนของลูกของตนเอง ส าหรับ ซาเดีย (Sadia) 
ครอบครัวของเธอรับผิดชอบค่าลงทะเบียนเรียน และสามีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว การแต่งงาน
ระหวา่งทั้งสองเกิดข้ึนเม่ือตอนเธออายุ 21 ปี กบัสามี อายุ 23 ปี ชาติพนัธ์ุอาเจะห์ จากเมืองลงัซา (Langsa) 
มณทลอาเจะห์ตะวนัออก (Aceh Timur) มีเช้ือสายขุนนางเก่า (Uleebalang) ทางฝ่ายมารดา และทางฝ่ายพ่อ
ของสามีเธอเป็นคนสามญัชนทัว่ไปท่ีเคยมีฐานะร ่ ารวย แต่ดว้ยพอ่ของสามีมีภรรยาหลายคนท าใหชี้วิต
การเป็นอยูใ่นวยัเด็กของสามีของเธอนั้นไม่ไดอ้ยูอ่ยา่งสะดวกสบายตามฐานะทางเศรษฐกิจท่ีย  ่าแยล่ง
ของพ่อ แต่ใชชี้วิตอยา่งสะดวกสบายเยีย่งราชาเพราะแม่ของสามีพยายามยกระดบัลูกชายคนเดียวของ
ครอบครัวจากการอา้งฐานนัดรศกัด์ิว่าเป็นลูกหลานขุนนางเก่า แมใ้นความเป็นจริงแลว้ฐานนัดรศกัด์ิ
ไม่ไดสื้บทอดเช้ือสายทางฝ่ายแม่ของสามีซ่ึงเป็นผูห้ญิงก็ตาม และดว้ยการเล้ียงดูสามีเยี่ยงราชาจากแม่
ของสามีน่ีเอง เป็นหน่ึงในสาเหตุหลกัท่ี ซาเดีย (Sadia) มองวา่ แม่ของสามีมีส่วนท าให้สามีของเธอมี
พฤติกรรมท่ีเอาแต่ใจและชอบออกค าสั่งเพราะการมองตนเองเหนือคนอ่ืนทัว่ไป 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาท่ีเกิดข้ึนระหว่างเรียนของ ซาเดีย (Sadia) และสามีนั้น 
ในช่วงหลงัแต่งงานประมาณ 1 ปี ทั้งคู่มีปัญหาเร่ืองค่าใชจ่้ายในครอบครัว ท าให้ทั้งสองคนมีขอ้ตกลง
วา่จะ ตอ้งมีใครคนใดคนหน่ึงหยดุเรียนเพื่อให้คนอีกเรียนจบก่อน และเม่ือเรียนจบก็ท างานส่งอีกฝ่าย
เรียนจนจบปริญญาตรีไปดว้ยกนั ซ่ึงฝ่ายท่ีเลือกท่ีจะหยุดเรียนเพื่อท างาน คือ สามีของ ซาเดีย (Sadia) 
คดยเขาหยุดเรียนเพื่อออกมาท างานส่ง ซาเดีย (Sadia) จนเรียนจบ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์
บนความหวาดระแวงและหึงหวงจากสามีของเธอ ในขณะท่ีความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชรุ้นแรงมีความถ่ีของ
การถูกสามีรุนแรงมากข้ึนภายหลงัจาก ซาเดีย (Sadia) มีลูกคนแรกไดป้ระมาณ  1 เดือน เธอและสามีเร่ิม
มีปัญหาเร่ืองการหึงหวงคดยไร้เหตุผล เน่ืองจากสามีเป็นฝ่ายเล้ียงลูกอยูบ่า้น ในขณะท่ี ซาเดีย (Sadia)  
ตอ้งเขา้มหาลยัเกือบทุกวนั ความหึงหวงท่ีเกิดข้ึนท่ีน าไปสู่การใช้ความรุนแรงทางร่างกายและวาจา
อย่างต่อเน่ืองหลงัจากนั้น ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกหลงัการแต่งงาน เป็นช่วงเวลาท่ีสามีของ ซาเดีย 
(Sadia) เป็นผูห้ารายไดห้ลกัและ ซาเดีย (Sadia) เป็นฝ่ายตอ้งพึ่งพารายไดส้ามี และในช่วงตลอดระยะเวลา 
18 ปีนบัหลงัจาก 3 ปีแรก ซาเดีย (Sadia) จบการศึกษาระดบัปริญญาคท เป็น 18 ปีท่ีสามีของเธอไม่
ท างาน ท าให้ ซาเดีย (Sadia) ตอ้งกลายเป็นผูห้ารายไดห้ลกัในครอบครัว ซ่ึงมีระยะเวลารวม 21 ปี ท่ีซาเดีย 
(Sadia) อยูใ่นความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงในครอบครัวคดยสามีคนแรก รักแรก และรักตลอดไป
ของเธอ แมปั้จจุบนัเธอไดแ้ต่งงานใหม่เพื่อยติุวงจรคืนดีกบัสามีคนแรกก็ตาม 

ตาราง 1. 2 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในพื้นท่ีเขตชนบท ทั้งหมด 4 คน 

 

ช่ือ(นาม
สมมุติ)/
อายุ 

สามี 

คนที่ 

 

การศึกษา/อาชีพ ชาติพนัธ์ุ 
ประเภท

ความรุนแรง 
สถานะ/
สถานภาพ 

1.ครซี  

(Rozi) 

(31ปี) 

1 

(ลูก 3 คน) 

(ญ)ม.ปลาย/แม่บา้น 

(ช) ม.ปลาย/ท างาน
ร้านอาหารท่ีประเทศ
มาเลเซีย 

อาเจะห์(ญ,ช) 

 

ร่างกาย/
เศรษฐกิจ 

สามีหยา่
ใหค้ดยไม่
ตอ้งฟ้อง
หยา่ 

2.ซีตี 

(Siti) 

(29 ปี) 

1 

(ลูก 1 คน) 

(ญ) ม.ปลาย/แม่บา้น 

(ช) ป.ตรี/ลูกจา้ง
ส านกังาน 

อาเจะห์(ญ,ช) ร่างกาย/
จิตใจ สามี
ติดยาเสพติด 

ฟ้องหยา่
ฐานท าร้าย
ร่างกาย 
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ตาราง 1. 2 ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูลหลกัในพื้นท่ีเขตชนบท ทั้งหมด 4 คน (ต่อ) 

 
 
 

ช่ือ(นาม
สมมุติ)/
อายุ 

สามี 

คนที่ 

 

การศึกษา/อาชีพ ชาติพนัธ์ุ 
ประเภท

ความรุนแรง 
สถานะ/
สถานภาพ 

2.ซีตี 

(Siti) 

(29 ปี) 

2 

(ลูก 1 
คน) 

(ญ)ม.ปลาย/แม่บา้น 

(ช) ม.ปลาย/ลูกจา้งทัว่ไป 

อาเจะห์(ญ,ช) 

  

- สถานะ
สมรส 

3.ซลัมา
(Salma) 
(62 ปี) 

 

1 

(ลูก 2 
คน) 

 

(ญ)ม.ปลาย/แม่บา้น 

(ช) ม.ปลาย/ช่วยงานพอ่
ภรรยา 

(ญ) มินงักาบาว 

(ช) มินงักาบาว 

ตบตีลบัหลงั
พอ่แม่ภรรยา
เพราะหึง
หวง 

ฟ้องหยา่
ฐานหึงหวง
คดยไร้
เหตุผล 

 2 

(ลูก 1 
คน) 

(ญ)ม.ปลาย/เปิดร้านน ้าชา 
กาแฟ 

(ช) ม.ปลาย/เดินทางรับจา้ง
ท างานต่างถ่ิน 

(ญ) มินงักาบาว 

(ช) มินงักาบาว 

มีเมียรองต่าง
ถ่ินตาม
สถานท่ีต่าง 
ๆ ท่ีสามีไป
ท างาน 

ฟ้องหยา่
ฐานไม่จ่าย
ค่าเล้ียงดู 

4.เซอนี 
(Seuni) 

(43 ปี) 

1 

(ลูก 3 
คน) 

(ญ) ป.6 /แม่บา้น 

(ช) ม.ปลาย/ช่วยงานพอ่แม่ 

(ญ)ไทย 

(ช) ไทย 

- หมา้ยสามี
เสียชีวติ 

 2 

(ลูก 2 
คน) 

(ญ) ป.6 /เปิดร้านอาหาร 

(ช) ม.ปลาย/ขายยาเสพติด 

(ญ) อาเจะห์
(ปลอมเอกสาร
ขอสัญชาติ) 

(ช) อาเจะห์ 

ข่มขืนลูก
สาว 

สถานะ
สมรส 
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ข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลกัในพืน้ทีเ่ขตชนบท ทั้งหมด 4 คน 

กรณทีี ่1 โรซี (Rozi) : .ผู้หญงิขัดลาภ (Istri Pembawa Sial) 

 ครซี (Rozi) หญิงสาวร่างเล็ก ผิวคล ้ า ร่างกายก าย  า ห้าว นิสัยเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมา
แบบไม่ออ้มคอ้ม อายุ 31 ปี เธอเติบคตในหมู่บา้นเซอรีวอค ์(Seriweuk) เมืองมาตงักูลี มณฑลอาเจะห์เหนือ 
มีพื้นฐานครอบครัวพ่อแม่แยกทางกนัตั้งแต่เธออายุได ้ 9 เดือน เธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว 
เธอเติบคตในครอบครัวท่ีมีแม่เล้ียงเด่ียว คดยพ่อของเธอไม่เคยรับผิดชอบดูแลเธอเลย ดว้ยฐานะครอบครัว
ท่ียากจน ท าใหแ้ม่เธอสามารถส่งเธอเรียนไดเ้พียงแค่ระดบัประถมศึกษา และตดัสินใจส่งเธอเขา้อยูใ่น
ครงเรียนประจ าท่ีเป็นครงเรียนสอนศาสนา (pesantran= ครงเรียนประจ าแนวสอนศาสนาอยา่งเดียว) 
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายถูกกว่าการศึกษาในระบบของรัฐ ประกอบกบัแม่ของเธอคาดหวงัให้ลูกสาวมีความรู้
ศาสนาติดตวั ครซี (Rozi) อยู่ในครงเรียนประจ าจนอายุประมาณ  20 ปี และออกจากครงเรียนมาอยู่ท่ี
บา้นกบัมารดาของเธอไดป้ระมาณ 1 ปี มารดาของเธอก็แนะน าให้แต่งงานกบัสามีแบบคลุมถุงชน 
(Ikut perintah Ibu) ตอนเธออายุ 21 ปี ในขณะท่ีสามีของเธออายุ 20 ปี สามีของเธอจบการศึกษา
ระดบัประถมศึกษา มีอาชีพท าไร่ท าสวน เป็นชาวอาเจะห์เบซาร์ เธอและสามีมีลูกดว้ยกนั 4 คน ผูห้ญิง 
2 คน ผูช้าย 1 คน และเสียชีวติ 1 คน  

ในกรณีของ ครซี (Rozi) ดว้ยการแต่งงานระหว่างเธอและสามีนั้น เกิดข้ึนจากการถูก
คลุมถุงชนคดยผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่าย ความสัมพนัธ์หลงัแต่งงานกบัสามีจึงเป็นไปในลกัษณะของการเร่ิมตน้
เรียนรู้นิสัยใจคอกนัหลงัแต่งงาน คดยท่ีไม่ไดรู้้จกักนัมาก่อน ครซี (Rozi) เล่าวา่ สามีของเธอเผยให้เห็น
นิสัยหรือมีพฤติกรรมท่ีไม่ดีต่อเธอตั้งแต่เดือนแรกหลงัจากแต่งงานกบัเธอ ความสัมพนัธ์แบบสามีภรรยา
ระหว่างเธอและสามี มกัมีเร่ืองการใช้ความรุนแรงเป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ชีวิตสมรสของเธอ 
คดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงทางร่างกาย ทุบตี ตบ ต่อย และกระทืบ ในช่วงเวลา 7 ปีหลงัการแต่งงาน 
ดว้ยเป็นช่วงเวลาท่ีเธอและสามีอาศยัอยูด่้วยกนัในบา้นท่ีเธอเป็นเจา้ของบา้นและสามีเป็นเพียงผูอ้าศยั 
ดงันั้น เร่ืองราวการถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกละเมิดคดยสามีของ ครซี (Rozi) ในช่วง 7 ปีหลงัการแต่งงาน 
เธอจึงเลือกน าเล่าเร่ืองราวการถูกใช้ความรุนแรงทางร่างกายเป็นประเภทความรุนแรงหลกัในการน าเสนอ
ความเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวคดยสามีของเธอ เช่น ทุบตี ตบ ต่อย กระทืบเป็นตน้ และแม้
ส่ิงท่ีท าร้ายเธอและท าให้เธอหมดความอดทนหลายต่อหลายคร้ังในช่วง 7 ปีหลงัแต่งงานไม่ใช่การถูก
ใชค้วามรุนแรงทางร่างกาย แต่เป็นเร่ืองของ “สาเหตุ” (Sebab) อนัน ามาซ่ึงการถูกใชค้วามรุนแรงทาง
ร่างกายท่ีไร้เหตุผล (Tak ada sebeb) ท าร้ายจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของเธอ  
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กรณทีี ่2 ซีตี (Siti) : ยาเสพติดบอกเขาว่าฉัน(ภรรยา)มีชู้กบัชายอืน่ 

 ในกรณีของ ซีตี (Siti) เป็นกรณีของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเกิดและเติบคตในสังคมชนบท 
เธอเกิดท่ีเมืองลงัซา เมืองทางตอนใตข้องอาเจะห์ ดว้ยฐานะทางครอบครัวยากจน ท าให้ชีวิตเธอในวยัเด็ก
ต้องเดินทาง (Merantau) ตามพ่อแม่ท่ีไปท างานยงัสถานท่ีต่าง ๆ และท้ายท่ีสุดครอบครัวของเธอ
ปักหลักอาศยัอยู่ถาวรในหมู่บ้านเซอรีวอค์ (Seriweuk) เมืองมาตงักูลี มณฑลอาเจะห์เหนือ ซ่ึงเป็น
หมู่บา้นท่ีเป็นหน่ึงในพื้นท่ีภาคสนามท่ีเป็นสังคมชนบท ผูศึ้กษารู้จกัเธอในวนัท่ีลงพื้นท่ีชนบทเป็น
คร้ังท่ี 2 เพื่อไปสัมภาษณ์กรณีของ ครซี (Rozi) เพิ่มเติม เป็นวนัท่ี ซีตี (Siti) ไปเยี่ยม ครซี (Rozi) ซ่ึง ซีตี 
(Siti) แนะน าตัวเธอเองว่า “ฉันก็เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเช่นกัน” (Aku juga korban 
KDRT) พร้อมเสนอท่ีอยากจะเล่าเร่ืองราวของเธอต่อผูศึ้กษา 

ซีตี (Siti) หญิงสาวร่างสูงคปร่ง ผอมบาง ผิวคล ้ า หน้าตาคมเข้มแบบหน้าแขก อายุ 29 ปี 
เธอจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา เธอเกิดท่ีเมืองลงัซา ทางตอนใตข้องอาเจะห์ ชีวิตในวยัเด็กของ
เธอเป็นชีวิตท่ีอยู่กบัการเดินทาง (Merantau) เน่ืองจากฐานะทางครอบครัวท่ียากจน การเดินทางส าหรับ
ครอบครัวของเธอ เสมือนการเดินทางเพื่อหาคอกาสการท างานยงัสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีตอ้งการแรงงาน หรือ
แม้ว่าเพียงเพื่อให้ครอบครัวสามารถอยู่รอดได้  ซีตี (Siti) มีพี่น้อง 5 คน พี่ชาย 1 คน เธอมีพี่สาว 1 คน 
น้องสาว 2 คน และเธอเป็นลูกคนท่ี 3 ของครอบครัว และการเดินทางของเธอส้ินสุดลงหลงัจากเธอ
ตดัสินใจแต่งงานและใช้ชีวิตครอบครัวกบัสามีและครอบครัวของสามีในหมู่บา้นเซอรีวอค์ (Seriweuk) 
เมืองมาตงักลีู มณฑลอาเจะห์เหนือ  

ซีตี (Siti) แต่งงานกบัสามีคนแรกจากการไดรั้บการแนะน าจากผูใ้หญ่ในครอบครัว เธอ
เล่าวา่ ดว้ยในสมยันั้นเธอไม่มีแมแ้ต่คอกาสพบเจอหรือพบรักกบัใคร เน่ืองจากอยูใ่นช่วงสถานการณ์
สงครามความขดัแยง้ ในช่วง 2004 เธอจึงตดัสินใจแต่งงานกบัสามีคนแรกตามค าแนะน าของผูใ้หญ่
เม่ือตอนเธออายไุด ้18 ปี สามีของเธออาย ุ25 ปี เธอมีลูกสาวกบัสามีคนแรก 2 คน สามีของเธอมีอาชีพ
เป็นพนกังานราชการท่ีท างานในส านกังานของรัฐตามนคยบายช่วยเหลือลูกของเหยื่อสงครามความขดัแยง้ 
(PNS) คดยท่ีสามีไม่ได้มีวุฒิการศึกษา ในขณะท่ี ซีตี (Siti) เป็นแม่บ้านดูแลงานภายในครอบครัว 
เน่ืองจากหลงัแต่งงาน สามีของเธอไม่อนุญาตให้เธอท างานนอกบา้น แต่เธอก็แอบรับท างานเก่ียวกบั
งานบา้นในบา้นของพี่สาวเพื่อแลกกบัค่าขนมลูก และดว้ยสามีของเธอติดยาเสพติด ท าให้รายไดจ้าก
เงินเดือนของสามีนอกจากไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครอบครัวแลว้ รายจ่ายเก่ียวกบัค่ายาเสพติดของสามียงั
ท าให้เงินเก็บส่วนตวัของเธอท่ีไดจ้ากการท างานเป็นแม่บา้นในบา้นพี่สาวยงัถูกสามีของเธอยดึไป แต่
ดว้ยมีครอบครัวของสามีท่ีคอยช่วยเหลือ มารดาของสามีคอยส่งขา้วสาร ซ้ือขนมมาฝากหลาน ๆ ท า
ใหก้ารใชชี้วติครอบครัวตลอด 6 ปีท่ีอยูด่ว้ยกนักบัสามีคนแรก เธอบอกวา่เธอใชชี้วติไม่ล าบากมากนกั
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ตามการอา้งของเธอ หากพิจารณาในเร่ืองการมีกินไม่อดยาก เหลือเพียงความล าบากและทุกขท์นจาก
การถูกสามีกล่าวหาวา่เธอคบชู ้และใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อเธอ  

ซีตี (Siti) เล่าวา่ สามีของเธอเร่ิมใชค้วามรุนแรงต่อเธอตั้งแต่เธอทอ้งลูกคนแรกไดส้าม
เดือนเป็นตน้มา ความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดข้ึนเม่ือตอนสามีเธอเมายาเสพติด การถูกใช้ความรุนแรง
หนกัข้ึนอยา่งต่อเน่ือง คดยไม่เก่ียงเวลาและสาเหตุท่ีแน่นอนว่าเม่ือไหร่ หรือเร่ืองอะไรกนัแน่ท่ีท าให้
เธอถูกใช้ความรุนแรงในวนัท่ีไม่ไดท้ะเลาะกนั แต่เหตุผลของการใช้ความรุนแรงจากสามีท่ีสามีอา้ง
มกัอา้งความหึงหวงต่อเธอ ซ่ึงเธอเรียกมนัวา่ “หึงหวงตาบอด”(Cemuru Buta) เน่ืองจากเธอยืนยนัว่า
เธอไม่ไดค้บชูแ้ละความหึงหวงท่ีเกิดข้ึน เกิดจากความระแวงท่ีเป็นผลจากยาเสพติดท่ีสามีของเธอเสพ
ยาติด และดว้ยเธอไม่สามารถประเมินไดอ้ย่างแน่นอนว่าเม่ือไหร่ สามีจะเมายาเสพติด และเม่ือไหร่
สามีจะระแวงเธอวา่พาผูช้ายเขา้บา้น เพราะฉะนั้นชีวติเธอนอกจากใชชี้วติอยูใ่นความเส่ียงท่ีจะถูกสามี
ใชค้วามรุนแรงแลว้ ยงัใชชี้วิตอยูอ่ยา่งหวาดระแวงและตอ้งพร้อมรับมือกบัความไม่คงท่ีทางอารมณ์
และพฤติกรรมของสามี เธอตอ้งคอยสังเกตวา่วนัไหน เวลาใด สามีเมายาเสพติด เธอตอ้งหนีห่างสามี
เพื่อความอยูร่อด  

 ซีตี (Siti) กบัการแต่งงานกบัสามีคนท่ีสอง ผูช้ายในหมู่บา้นเดียวกนั เธอเล่าวา่สามีคน
ท่ีสองของเธอ อายุนอ้ยกวา่เธอ สามีคนท่ีสองแมก้ารแต่งงานเกิดจากการแนะน าของผูใ้หญ่ สามีเคยมี
ประวติัเมาเหลา้เน่ืองจากเติบคตมาแบบตอ้งเดินทางเร่รอน (Merantau) ไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ใช้ชีวิต
อยา่งไร้กติกา ไม่มีใครคอยควบคุมดูแล แต่หลงัจากแต่งงานกบัเธอ สามีเธอบอกวา่ เขาจะเปล่ียนแปลง
เพื่อเธอและครอบครัว สามีคนท่ีสองช่วยเติมเต็มส่ิงท่ีเธอขาดในหลายเร่ือง เธอย  ้าถึงเร่ือง การจดังาน
แต่งงานให้เธอท่ีท าให้เธอไดน้ัง่อยู่บนเวที แต่งตวัดว้ยชุดสวย แต่งหน้าเช่นเจา้สาวท่ีควรแต่ง เธอจึง
รู้สึกไดรั้บการเติมเต็ม เน่ืองจากการแต่งงานคร้ังแรกกบัสามีคนแรกท่ีเธอไม่มีแมแ้ต่การจดังานเล้ียง 
แต่งงานพอเป็นพิธี ซ่ึงท าให้เธอมีความรู้สึกตวัเธอไร้ค่าเม่ือเทียบกบัผูห้ญิงอ่ืน แต่ดว้ยฐานะยากจน 
เธอตระหนกัถึงการไร้สิทธิท่ีจะเรียกร้อง แต่ส าหรับ การแต่งงานคร้ังท่ีสองกบัสามีคนท่ีสอง ท าให้เธอ
รู้สึกว่าตวัเธอมีค่า ตั้งแต่การให้เกียรติเธอคดยการจดังานแต่งงานให้เธอ อีกทั้ง อายุท่ีน้อยกว่าเธอของ
สามีคนท่ีสอง ท าให้เธอมองว่า เขาท าให้เธอรู้สึกตวัเธอยิ่งมีค่าท่ีสุดในชีวิต เน่ืองจาก ฐานะหมา้ยลูก
ติด 2 คน ในความเขา้ใจของเธอคือ ผูห้ญิงท่ีไม่มีใครตอ้งการ แต่สามีคนท่ีสอง นอกจากยงัหนุ่มกว่า
เธอแลว้ เป็นสามีท่ีดีท่ีเธอไม่เคยคิดวา่จะไดเ้จอ เน่ืองจากสามีคนท่ีสองช่วยเธอเล้ียงลูก ท างานบา้น ซ่ึง
ส่วนนอ้ยท่ีผูช้ายอาเจะห์จะยอมท างานบา้น เล้ียงลูก เธอบอกวา่เพียงพอแลว้ส าหรับชีวติเธอท่ีไดส้ามีท่ี
ดีอยา่งสามีคนปัจจุบนั  
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 กรณีที่ 3 ซัลมา (salma) : สถานะสมรส คือ ทางเลือกที่เป็นทางรอดของฉัน  (Nikah 
Gantung pilihan saya) 

 ในกรณีของซัลมา (salma) เป็นกรณีของผูห้ญิงท่ีเกิดและเติบคตในครอบครัวลูกหลาน
ชาติพันธ์ุมีนังกาเบา (Anak Jamee) ผูใ้ห้ความหมายกับสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างเพศในฐานะชุด
อุดมการณ์หลกัของครอบครัวและชาติพนัธ์ุท่ีเธอเช่ือว่า ผูช้ายในชาติพนัธ์ุเดียวกบัเธอเท่านั้นท่ีจะท าให้
เธอรอดจากความสัมพนัธ์สามีภรรยาท่ีถูกใช้ความรุนแรง หากเม่ือเทียบกบัความสัมพนัธ์สามีภรรยาของ
ต่างชาติพนัธ์ุท่ีเธอพบเห็นในชุมชนท่ีเธออาศยัอยู ่เช่นชาติพนัธ์ุบาตกั ชนเผา่กาคย ซ่ึงเป็นชนเผา่ท่ีมีระบบ
ครอบครัวแบบชายเป็นใหญ่ ในขณะท่ี ซัลมา (salma) เติบคตมาในครอบครัวท่ีมีระบบวฒันธรรม
ครอบครัวแบบมารดาเป็นใหญ่ ในการท าความเขา้ใจการนิยามความรุนแรงในครอบครัวในกรณีของ 
ซลัมา (salma) ผูศึ้กษาจึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจประกอบร่วมทั้งบริบททางวฒันธรรมครอบครัวของ
เธอและบริบททางสังคมในชุมชนของเธอ เพื่อง่ายต่อการท าความเขา้ใจการรับมือและการต่อรองการรู้
คิดและความรู้สึกนึกคิดของตวัตนท่ีเธอตอ้งการน าเสนอ  

ซัลมา (salma) กับชีวิตในวยัเด็กของเธอ เธอย  ้าว่าเธอเติบคตมาในบ้านของมารดา 
เจา้ของบ้านคือมารดาของเธอ รวมถึงการใช้ชีวิตหลงัแต่งงานของเธอก็อาศยัอยู่ในบ้านของมารดา 
เน่ืองจากการแต่งงานของกลุ่มชาติพนัธ์ุมีนงักาเบานั้น มีระบบการแต่งงานท่ีฝ่ายชายเป็นฝ่ายแต่งงานเขา้
ครอบครัวฝ่ายภรรยา ซ่ึงหมายถึงการแต่งงานเขา้บา้นของมารดา ดงันั้น การแต่งงานในระบบครอบครัว
ของเธอ เธอและสามีอยูใ่นฐานะผูอ้าศยัมารดา ภรรยาไม่ใช่เจา้ของบา้น และสามีไม่ใช่เพียงผูอ้าศยับา้น
ภรรยาในแบบของธรรมเนียมปฏิบัติของชาวอาเจะห์ ซ่ึงภรรยามกัอ้างอ านาจในครัวเรือนในฐานะ
เจา้ของบา้นต่อสามีท่ีรู้จกักนัในนาม “คปครเมาะฮ์” (Po-Romoh) เน่ืองจากวฒันธรรมการสร้างบา้น
หรือยกทรัพยสิ์นให้ลูกสาวในครอบครัว ซ่ึงไม่พบว่ามีการอา้งความเป็นเจา้ของบา้นในกรณีของซัลมี 
กลบักนั เธอมองตวัเองในฐานะผูอ้าศยัเช่นเดียวกบัสามี แมท้า้ยท่ีสุดบา้นหลงัดงักล่าวเธอมีสิทธิเป็น
เจา้ของตามวฒันธรรมครอบครัวว่าด้วยเร่ืองการแบ่งมรดก (ไม่ใช่แบ่งทรัพยสิ์นเช่นอาเจะห์) ตาม
วฒันธรรมมีนงักาเบา (Minangkabau) จากท่ีเธออา้ง  

 ในขณะท่ีในระดบัชุมชนท่ีซัลมีอาศยัอยู่นั้น ระบบวฒันธรรมครอบครัวและการแต่งงาน
เป็นไปตามรูปแบบของวฒันธรรมชนเผา่กาคย (Gayo) ฝ่ายหญิงแต่งงานเขา้บา้นครอบครัวฝ่ายชาย 
ซ่ึงส าหรับ ซลัมา (salma) เธอมองว่าความแตกต่างระหว่างสองระบบครอบครัวและชาติพนัธ์ุนั้น ท า
ให้เห็นความไม่ลงรอยกนัของคอกาสท่ีจะสามารถแต่งงานขา้มชาติพนัธ์ุ รวมถึงต าแหน่งแห่งท่ีและ
สิทธิอ านาจของผูห้ญิงในครอบครัวหรือชีวิตหลงัการแต่งงานของผูห้ญิงท่ีต่างกนั ดว้ยเหตุดงักล่าว 
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การแต่งงานตามวฒันธรรมครอบครัวของเธอ(มีนงักาเบา) จึงเลือกแต่งงานหรือให้แต่งงานเฉพาะในกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุเดียวกนั   

ซัลมา (salma) อายุ 62 ปี จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้และตดัสินใจไม่ศึกษาต่อ
ดว้ยเหตุผลปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว เธอน าเสนอตวัเธอเองในฐานะชาวอาเจะห์ลูกหลาน
มีนงักาเบา (Anak Jamee) ท่ีเกิดและเติบคตในชุมชนของชนเผ่ากาคย (Gayo) ซัลมา (salma)   มีพี่ชาย 1 คน 
และพี่สาว 1 คน เธอเป็นน้องสุดท้อง ครอบครัวของเธอมีถ่ินฐานเดิมมาจากเมืองตาปะตูวนั (Tapaktuan) 
ในเขตมณฑลอาเจะห์ใต ้(Aceh Selatan) และไดค้ยกยา้ยมาตั้งถ่ินฐานมาอยูใ่นชุมชนของชนเผ่ากาคย 
(Gayo) เมืองตาเกงอน (Takengon) มณฑลอาเจะห์กลาง (Aceh Tengah) คดยซัลมา (salma) นั้น 
เธอสะทอ้นจากมุมมองก่ึงคนนอกสังคมชนเผา่กาคย แมว้า่เธอจะเกิดและเติบคตในชุมชนชนเผา่กาคยวา่ 
ผูห้ญิงในชนเผ่ากาคยมีแนวคน้มท่ีจะถูกทารุณคดยสามี เน่ืองจากระบบความสัมพนัธ์ในครอบครัวแบบ
ชายเป็นใหญ่ท่ีผูห้ญิงถูกเปรียบเสมือนสมบติัของผูช้ายภายหลงัแต่งงานตามความเขา้ใจของเธอ 

ดงันั้น การแต่งงานส าหรับ ซัลมา (salma) เธอจึงให้ความส าคญักบัชาติพนัธ์ุของผูช้ายท่ี
เธอจะแต่งงานดว้ย ท่ีไม่ใช่เพียงเพราะเพื่อรักษาเผา่พนัธ์ุ หรือเช่ือฟังผูใ้หญ่ แต่จากประสบการณ์ท่ีเธอ
ได้มีคอกาสพบเห็นและเปรียบเทียบความต่างระหว่างชาติพนัธ์ุ จากการสังเกตครอบครัวเพื่อนบา้น 
และครอบครัวของเธอ เธอเห็นความต่างนั้ น ดังนั้ นการแต่งงานทั้ ง 2 คร้ังของ  ซัลมา (salma) จึง
สอดคล้องกบัการแสดงความคิดเห็นและทศันคติต่อประเด็นความต่างทางชาติพนัธ์ุ คดยเธอเลือกท่ีจะ
แต่งงานกบัผูช้ายจากกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกนั ทั้งสองคน และสามีทั้งสองของเธอมาจากเมืองเดียวกนั คือ 
เมืองตาปะตูวนั (Tapaktuan) ในเขตมณฑลอาเจะห์ใต ้เมืองบา้นเกิดของพ่อของเธอ การแต่งงานคร้ัง
แรกเกิดข้ึนตอนเธออายุเพียง 14 ปี  และสามีคนแรกอายุ 17 ปี การแต่งงานกบัสามีคนแรก เธอใชชี้วิต
ครอบครัวกบัสามีคนแรก 8 ปี มีลูกด้วยกนั 2 คน และการแต่งงานคร้ังท่ีสองเกิดข้ึนหลงัหย่าร้างกบั
สามีคนแรกประมาณ 2 ปี  ตอนเธออายุ 25 ปี และสามีคนท่ีสองอาย ุ32 ปี การแต่งงานกบัสามีคนสอง 
เธอใชชี้วิตครอบครัวกบัสามีคนแรกท่ีอยูด่ว้ยกนัประมาณ 1 ปี และแยกกนัอยู่แต่ยงัคงสถานะสมรส
ประมาณ 31 ปี มีลูกดว้ยกนั 3 คน 

กรณทีี ่4 เซอนี (Seuni) :  สามีในฐานะพ่อแท้ ๆ ข่มขืนลูกสาว 

  เซอนี (Seuni) อายุ 43 ปี ภรรยาชาวอาเจะห์ ผูมี้สัญชาติไทยชาวจงัหวดัปัตตานีคดยก าเนิด 
และไดส้ัญชาติอินคดนีเซียในฐานะผูห้ญิงชาวอาเจะห์จากการท่ีสามีของเธอปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
ขอสัญชาติให้เธอในฐานะบุตรบุญธรรมของเพื่อนบ้าน ท่ีเคยหายสาบสูญ กรณีความรุนแรงใน
ครอบครัวของ เซอนี (Seuni) เป็นกรณีตวัอย่างท่ีผูศึ้กษาต้องการน าเสนอสถานการณ์การรับมือความ
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รุนแรงในครอบครัวของผูห้ญิงพลดัถ่ินขา้มชาติและวฒันธรรม ในสถานการณ์ท่ีผูถู้กกระท ามีผูท่ี้เป็นท่ี
พึ่งเดียวคือ สามี และท่ีพึ่งเดียวของเธอเป็นผูล้ะเมิดและใชค้วามรุนแรงในครอบครัว  

  ในกรณีของ เซอนี (Seuni) หน่ึงในกรณีตวัอย่างการต่อรองการรู้คิดของตวัตนและ
รับมือสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในครอบครัว ผ่านการเป็นผูก้ระท าการท่ีเผยให้เห็นถึงเสรีภาพ
ของทางเลือก หรือ การมีตวัเลือกไม่ไดท้  าให้ผูเ้ลือกเลือกท่ีจะมีอิสระเพื่อออกจากความสัมพนัธ์แบบ
ถาวร แต่การมีอิสระในการเลือกในแบบของเธอ เธอเลือกตดัสินใจบนฐานของการคาดค านวณเหตุผล
ท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะในแบบของเธอและครอบครัว ในกรณีน้ีเป็นกรณีท่ีผูถู้กกระท าตกอยู่ในสถานะท่ี
ไดรั้บผลกระทบความรุนแรงทางจิตใจในฐานะภรรยาของผูก้ระท าความผิด  และในฐานะมารดาของ
เหยือ่ผูถู้กข่มขืน เป็นกรณีท่ีจะเผยใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญและตดัสินใจ (dilemma) ผา่นเร่ือง
เล่าและประสบการณ์ของเธอ ทั้งในฐานะมารดาของลูกท่ีเธอมีหน้าท่ีตอ้งปกป้องเกียรติและปกป้อง
ลูกจากคอกาสถูกกระท าซ ้ าจากพ่อของลูก ในฐานะภรรยาท่ีมีหน้าท่ีปกป้องเกียรติของสามี ในฐานะ
ผูห้ญิงมุสลิมท่ีตอ้งจดัการกบัปัญหาให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขศาสนาท่ีตอ้งผ่านกระบวนการรับมือกบั
สภาวะด้ินรนต่อสู้ตวัตน วา่เธอให้ความหมายกบัส่ิงท่ีเธอเลือกผา่นเง่ือนไขใด ในสถานการณ์ใด และ
ประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถรับมือแล้วส่งผลเสียครอบครัวน้อยท่ีสุดแบบใด ประกอบดว้ย
การพิจารณาตนเองในฐานะมนุษยท่ี์ตอ้งปกป้องตนเองดว้ยเหตุเง่ือนไขท่ีตวัตนไม่มีสิทธิเหนือสิทธิ
ชีวิตร่างกายของตนเอง ในกรณีท่ีเธอตอ้งเลือกระหว่างการปกป้องตนเองหรือเลือกท่ีจะปกป้องผูอ่ื้น
ดว้ยเหตุผลใด เน่ืองจากผลของการตดัสินใจเลือกกระท าดงักล่าวจะส่งผลต่อความเส่ียงท่ีจะสูญเสีย
อิสรภาพของตนเอง เช่น ความเส่ียงจากการถูกคุกคามและลอบท าร้ายจากครอบครัวสามี  หรือคอกาส
ท่ีจะติดคุกเน่ืองจาก เซอนี (Seuni) นั้น เธอถูกข่มขู่จากครอบครัวของสามี ถา้หากเธอแจง้ความเอาผิด
สามีฐานข่มขืนลูกสาว ครอบครัวของสามีจะแจง้ความเอาผิด เซอนี (Seuni) ฐานไดส้ัญชาติอินคดนีเซีย
ดว้ยขอ้มูลเทจ็ เป็นตน้  

  เซอนี (Seuni) กับการเลือกหรือทางเลือกการต่อรองการรู้คิดของตัวตนและรับมือ
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เธอน าเสนอการต่อรองและการรับมือสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญผ่าน
การให้ความค านึงถึงผลของการตดัสินใจท่ีตอ้งอาศยัความระมดัระวงั ใคร่ครวญ การประเมินเจตนาและ
รับมือความเป็นไปไดท่ี้จะถูกตอบคตก้ลบัจากสามี ครอบครัวสามีในอาเจะห์ ในขณะเดียวกนั เธอก็ตอ้ง
รับมือกับครอบครัวและญาติพี่น้องของเธอเองในประเทศไทย ด้วยการเลือกท่ีจะปกปิดความจริง
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเธอถูกกระท า เพื่อท่ีเธอจะตั้งรับและรับมือสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลงัจากเกิด
การตดัสินใจข้ึนแลว้ ซ่ึงผลของการตดัสินใจของเธออาจน าไปสู่คอกาสเส่ียงและสถานการณ์ท่ีตอ้ง
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เผชิญนั้น สร้างความยากล าบากต่อคอกาสการเร่ิมตน้ใหม่ของลูกสาวท่ีถูกข่มขืน ของสามีในฐานะ
ผูก้ระท าความผดิ และตวัเธอเอง   

  สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของ เซอนี (Seuni) เธอตดัสินใจรับมือดว้ยการ
ตดัสินใจแจง้ความเพื่อด าเนินคดีต่อสามีฐานข่มขืนลูกสาว และยอมเอาอนาคตตนเองเส่ียงถูกจ าคุกหรือ
ถูกเนรเทศกลบัประเทศไทย ในขอ้หาให้ขอ้มูลเท็จเพื่อขอสัญชาติอินคดนีเซีย  จากการตดัสินใจแจง้ความ
และด าเนินคดีต่อสามี ซ่ึงผลจากการตดัสินใจแจง้ความสามีเป็นไปตามท่ีเธอคาดการณ์  เธอถูกพี่สาว
ของสามีแจง้ความเธอในความผิดฐานให้ขอ้มูลเท็จเพื่อขอสัญชาติ เธอเล่าว่า เธอรอดการถูกจ าคุกคดี
ให้ขอ้มูลเท็จทางราชการ เน่ืองจากเธออา้งวา่เป็นการกระท าความผิดที่เกิดจากการที่เธอเช่ือฟังสามี 
ในฐานะภรรยาท่ีดี แต่อย่างไรก็ตาม แมเ้ธอจะรอดพน้จากการถูกจ าคุก แต่เธอยงัคงถูกเนรเทศออกนอก
ประเทศอินคดนีเซียในช่วงเวลาท่ีเธออยากอยู่ใกล้และดูแลลูกสาวมากท่ีสุด ซ่ึงท าให้ เซอนี (Seuni) 
ตอ้งจ ายอมให้ลูกสาวอยู่ในการดูแลของเจา้หน้าท่ีศูนยแ์ม่และเด็ก เน่ืองจากอยูใ่นช่วงด าเนินคดีสามี
ของเธอฐานข่มขืนลูกสาว 

  การถูกเนรเทศออกจากประเทศอินคดนีเซียกลบัมายงัประเทศไทยของ  เซอนี (Seuni) 
ท าให้การติดต่อส่ือสารระหว่างเซอนี (Seuni) กับลูกสาวค่อนข้างติดขัด และมักถูกขัดขวางจาก
ครอบครัวสามีทางอาเจะห์ เน่ืองจากในช่วงของการด าเนินคดีสามีของเธอ ลูกสาวของเธอเลือกไปพกั
อาศยัอยูก่บัครอบครัวของสามีคดยสมคัรใจ แทนท่ีจะพกัอาศยัอยูใ่นศูนยพ์กัพิงแม่และเด็ก ซ่ึงตามการอา้ง
ของ เซอนี (Seuni) เธอถูกขดัขวางจากครอบครัวของสามีไม่ให้ลูกสาวพูดคุยทางคทรศพัท์กับเธอ 
ในขณะท่ีเธอไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศอินคดนีเซีย เน่ืองจากติดบญัชีด าผูห้ลบหนีเขา้เมืองอยา่งนอ้ย
เป็นเวลา 1 ปี ท าให้เธอพยายามติดต่อกบัทางเจา้หนา้ท่ีศูนยแ์ม่และเด็ก เพื่อขอความช่วยเหลือเร่ืองการขอ
เดินทางเขา้ประเทศอินคดนีเซียกรณีพิเศษเพื่อขอพบลูกสาว ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงท าให้ผูศึ้กษามีคอกาสได้
รู้จกักบั เซอนี (Seuni) จากการขอความช่วยเหลือเป็นผูป้ระสานงาน เป็นล่ามภาษามลายู และภาษาไทย 
เจ้าหน้าท่ีศูนย์แม่และเด็กประจ าเมืองล็อกเซอมาเว (Lhokseumawe) ผ่านศูนย์ยาเกสมา (Yakesma) ใน
เมืองบนัดาอาเจะห์  

  ในการสัมภาษณ์ เซอนี (Seuni) ผูศึ้กษาใช้ภาษามลายูส าเนียงท้องถ่ินปัตตานี ภาษา
มลายูกลางส าเนียงมาเลเซียซ่ึงเป็นส าเนียงท่ีเธอใช้ส่ือสารกับสามี และภาษาไทย ในการสนทนา
ร่วมกนัทั้ง 2 ภาษา 3 ส าเนียง เพื่อท าความเขา้ใจการพยายามน าเสนอตวัตนท่ี  เซอนี (Seuni) ตอ้งการ
เผยผ่านภาษา หรืออคติทางภาษาท่ีเผยผ่านการเลือกใช้ภาษาในการสนทนากบัผูศึ้กษา  อีกทั้งเพื่อ
ตรวจสอบประกอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากเจา้หน้าท่ีศูนยแ์ม่และเด็กไดต้ั้งขอ้สังเกตจากปัญหาการส่ือสารกบั 
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เซอนี (Seuni) ในเร่ืองของภาษา เป็นหน่ึงในปัญหาท่ีท าให้เกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนระหว่างเธอ
กบัเซอนี (Seuni) 

  จากการสัมภาษณ์คร้ังแรก การสนทนากบั เซอนี (Seuni) ท าให้ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เซอนี 
(Seuni) นั้นมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารเน่ืองจากเธอไม่สามารถส่ือสารภาษาใดภาษาหน่ึงเป็นหลกั ซ่ึงอาจมี
ส่วนท าให้เกิดความยากต่อการส่ือสารให้เขา้ใจตรงกนั แต่อยา่งไรก็ตาม ผูศึ้กษาไม่เห็นดว้ยว่าปัญหา
เร่ืองภาษาจะเป็นอุปสรรคส าหรับการส่ือสาร ไม่สามารถเขา้ถึงวตัถุประสงคห์รือเจตนาการขอความ
ช่วยเหลือจากเซอนี (Seuni) อาจเป็นเพียงเร่ืองของช่องวา่งระหวา่งการส่ือสารท่ีไม่ลงรอย ความหวาดระแวง
จากความเป็นคนในและคนนอก และการขาดขอ้มูลประกอบความเขา้ใจจากชุดวฒันธรรมเดียวกนั 
หรือความเขา้ใจในความต่างทางวฒันธรรมประกอบในการส่ือสารระหวา่งกนั ซ่ึงปัญหาส่วนหน่ึงเป็น
ผลจากการพยายามควบคุมการใหข้อ้มูลจาก เซอนี (Seuni) เอง ท าใหก้ารขอความช่วยเหลือจึงเป็นไปใน
ลกัษณะของการพยายามควบคุมและไตร่ตรองระหวา่งเหตุผลส่วนตวั เหตุผลสาธารณะ คดยเธอมกัเลือก
ยบิจบัประเด็นท่ีเธอจะเล่าอยา่งจดัวาง และผา่นการไตร่ตรองบนฐานของการยดึความตอ้งการของเธอ
เป็นหลกั ในฐานะผูเ้สียหายท่ีผูใ้ห้ความช่วยเหลือตอ้งฟังหรือควรท าตาม ซ่ึงเป็นชุดความคิดท่ีไม่ใช่
เร่ืองใหม่ส าหรับนกัสังคมสงเคราะห์ หรือผูท่ี้ท  างานดา้นช่วยเหลือดา้นสังคมสงเคราะห์ แต่อยา่งไรก็
ตาม การพยายามแสดงถึงอ านาจของผูเ้ป็นเหยื่อหรือผูถู้กกระท าอาจใช้ได้ผลในบางกรณี  แต่ไม่ใช่
กรณีของ เซอนี (Seuni) 

  การพยายามควบคุมเร่ืองเล่ามากจนเกินไปของ เซอนี (Seuni) ส่งผลท าให้ข้อมูลท่ีเธอ
เลือกเล่า เป็นขอ้มูลท่ีไม่มีความสมเหตุสมผลและเกิดความยากท่ีผูใ้ห้ความช่วยเหลือจะสามารถเช่ือขอ้มูล
ท่ีเธอเล่า และเกิดความหวาดระแวง เหตุผลขอ้อา้งเร่ืองภาษา จึงไม่ใช่ประเด็นหลกัของช่องวา่งระหวา่ง
วฒันธรรมในกรณีน้ี เซอนี (Seuni) นั้น เผยชัดถึงลักษณะของการเลือกเป็นผูต่้อรองมากกว่าผูข้อความ
ช่วยเหลือ คดยเธอน าเสนอความเป็นผูเ้ลือกวา่ เธอควรเปิดเผยขอ้มูลให้น้อยท่ีสุดระดบัไหน เร่ืองใดจึงจะ
เพียงพอและสามารถช่วยเหลือแกปั้ญหาของเธอได ้ และเลือกท่ีจะเป็นฝ่ายเลือกวา่เจา้หน้าท่ี หรือใคร
จะช่วยเหลือเธอ ควรท าอยา่งไร เวลาใดท่ีเหมาะสม หรือใครควรช่วยเหลือเธอ ในแบบท่ีเธอเลือกและ
ตอ้งการ ซ่ึงเผยให้เห็นถึงความกงัวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเธอตอ้งการปกปิด ควบคุม และประคบัประคอง
ความเสียหายจากสถานการณ์ท่ีเธอตอ้งรับมือหรือเผชิญ  เช่น ในการพูดคุยระหว่างผูศึ้กษากบั เซอนี 
(Seuni) ปฏิกิริยาตอบคตค้วามไม่ทนัตั้งตวัของเธอ เน่ืองจากผูศึ้กษาเป็นฝ่ายติดต่อไปเพื่อเสนอใหค้วาม
ช่วยเหลือเธอ เธอเร่ิมดว้ยการแสดงความกงัวลเร่ืองทางครอบครัวในจงัหวดัปัตตานีของเธอจะรู้ความจริง
ในเร่ืองสาเหตุการถูกเนรเทศกลับมายงัประเทศไทย  ซ่ึงสร้างความแปลกใจไม่น้อยต่อผูศึ้กษา 
เน่ืองจากการอาสาเขา้ไปช่วยเหลือกลุ่มคนท่ีเดือดร้อนหรือตอ้งการความช่วยเหลือในหลายกรณี มกัพบ
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ปฏิกิริยาท่ีตอบกลบัในลกัษณะดีใจ หรือคล่งใจท่ีไดรั้บความช่วยเหลือหรือมีท่ีพึ่ง  แต่ในกรณีของ เซอนี 
(Seuni)  ปฏิกิริยาก่ึงปฏิเสธท่ีจะรับการช่วยเหลือจากผูศึ้กษาของเธอ น าเสนอผา่นการเลือกจะขอเป็น
ฝ่ายติดต่อทางฝ่ายเจา้หนา้ท่ีศูนยแ์ม่และเด็กดว้ยตนเอง และเธอเลือกท่ีจะเป็นฝ่ายติดต่อกลบัผูศึ้กษาเอง
เม่ือเธอพร้อมหรือสะดวกท่ีจะขอความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

  ทั้งน้ี ดว้ยปฏิกิริยาระหวา่งการพูดคุยและสัมภาษณ์ของเซอนี (Seuni) เผยชดัถึงความ
ไม่ไวว้างใจต่อผูศ้ึกษา ผูศ้ึกษาจึงตดัสินใจปฏิเสธการเขา้ไปเก่ียวขอ้งช่วยเหลือประสานงานและเป็น
ล่ามกับทางเจ้าหน้าท่ีศูนย์แม่และเด็ก ประจ าเมืองล็อกเซอมาเว (Lhokseumawe) ผ่านศูนย์ยาเกสมา 
(Yakesma) ในเมืองบนัดาอาเจะห์  ด้วยเหตุผลเร่ืองความไม่ไวว้างใจต่อผูศึ้กษาในฐานะผูท่ี้ต้องเข้าไป
เก่ียวข้อง รู้เห็น และช่วยเหลือจากเซอนี (Seuni) และช้ีแจงเหตุผลถึงความจ าเป็นต้องได้ขอ้มูลเชิงลึก
ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ คดยเฉพาะในกรณีท่ีผูถู้กกระท าหรือเหยื่อมีความเป็นไปไดท่ี้จะ
เก่ียวขอ้งกบัคดีความมัน่คงท่ีผูศึ้กษาจ าเป็นตอ้งระมดัระวงั เน่ืองจาก เซอนี (Seuni) เคยอาศยัอยู่และ
เติบคตในพื้นท่ีท่ีเคยและก าลงัมีขอ้พิพาทและขดัแยง้ทั้ง 2 พื้นท่ี ในกรณีน้ี ส าหรับผูศึ้กษา การมีความ
เป็นมุสลิมอยา่งเดียวไม่เพียงพอต่อการพิจารณาช่วยเหลือแบบไร้เง่ือนไขเช่นในกรณีอ่ืน เน่ืองจาก ความ
หวาดระแวงและการเผยชดัถึงความตัง่ใจตอ้งการปกปิดท่ีเผยออกมาจาก เซอนี (Seuni) ท าให้ผูศึ้กษาเอง
ตอ้งตั้งค  าถามกบัชุดอุดมการณ์หรือความคิดท่ีแอบแฝงของ เซอนี (Seuni)  และเพิ่มความระมดัระวงัให้
ตนเองในการเขา้ไปเก่ียวขอ้งในเบ้ืองตน้  

  อย่างไรก็ตาม ภายหลงัจากผูศึ้กษาปฏิเสธท่ีจะช่วยประสานงานไปทางเจา้หน้าท่ีศูนย์
แม่และเด็ก ประมาณ  1  เดือน เซอนี (Seuni) เป็นฝ่ายติดต่อผูศึ้กษาเพื่อขอความช่วยเหลือให้ช่วย
ประสานงานกบัทางอาเจะห์ดว้ยตนเอง และยงัคงเลือกท่ีจะเป็นฝ่ายเลือกเล่าเฉพาะเหตุผลท่ีเธอคาดวา่
ผูฟั้งตอ้งการหรือเพียงพอท่ีจะท าให้สามารถช่วยเหลือเธอได ้เธอเลือกเล่าเหตุผลท่ีเธอปฏิเสธการขอ
ความช่วยเหลือกบัทางหน่วยงานช่วยเหลือในประเทศไทย ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ เพราะเธอปกปิดเร่ืองราวท่ี
สามีของเธอข่มขืนลูกสาวกบัครอบครัวเธอในจงัหวดัปัตตานี การเลือกท่ีจะปกปิดความจริง ท าให้เธอ
ตอ้งปกปิดทุกความเป็นไปไดท่ี้จะท าใหค้รอบครัวในจงัหวดัปัตตานีของเธอรู้ และการเลือกท่ีจะไม่เล่า
เร่ืองราวเลวร้ายท่ีเธอตอ้งเผชิญในครอบครัว เน่ืองจากเธอมีเหตุผลหลกัคือ เธอยงัหวงัท่ีจะคืนดีกบัสามี
ของเธอ ภายหลังจากท่ีสามีพ้นคทษจ าคุกจากความความผิดข่มขืนลูกสาว เธอเล่าว่าในส่วนเร่ืองของ
ความผิดฐานข่มขืนลูกสาวนั้น เป็นความผิดท่ีเธอเองก็รับไม่ได้ แต่หากพิจารณาเจตนาแล้ว สามีขาด
เจตนาท่ีจะกระท าความผิด เน่ืองจากเธอเลือกท่ีจะคิดว่าสามีกระท าไปเพราะเสพยาเสพติด ดงันั้น
ความผิดดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองของความผิดของสามีต่อลูกสาว  และรับคทษตามกฎหมายแลว้ ส่วนใน
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เร่ืองของคอกาสของครอบครัวท่ีจะกลบัมาเหมือนเดิม ภายหลงัจากสามีพน้คทษ เธอยงัหวงัและเห็น
คอกาสท่ีจะคืนดีเพื่อเร่ิมตน้ครอบครัวใหม่อีกคร้ัง 

  ดว้ยการคาดค านวณเหตุผลส่วนตวั ครอบครัว และสาธารณะตามท่ี เซอนี (Seuni) อา้ง เธอ
จึงเลือกปกปิดขอ้มูลและสถานการณ์การรับมือในแบบท่ีเธอเลือกต่อครอบครัว ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผล
จากการตระหนักถึงความแตกต่างของคครงสร้างบรรทดัฐานของเพศภาวะ เพศวิถี ครอบครัว และ
สังคม กล่าวคือ แมว้่าการคาดคทษความผิดทางเพศนั้น ในทางกฎหมายให้การค านึงเพียงถึงเร่ืองของการ
กระท าผิดท่ีเกิดข้ึนแลว้ ไม่วา่การกระท าความผดิท่ีเกิดข้ึนนั้นจะกระท าคดยเจตนาหรือไม่เจตนา แต่ผล
จากการกระท าท าให้มีผูเ้สียหายพร้อมจ านนดว้ยหลกัฐาน จึงตอ้งรับคทษตามเง่ือนไขกฎหมาย ดงันั้น ใน
กรณีของสามีของ เซอนี (Seuni) สามีเธอจึงถูกตดัสินรับคทษจ าคุก  15 ปี ในขอ้หาข่มขืนลูกสาวท่ี
จ านนดว้ยหลกัฐาน ซ่ึงในทางกฎหมายก็ถือวา่ส้ินสุดกระบวนการพิจารณาความผิดดว้ยการรับคทษจ าคุก 
แต่ส่ิงท่ี เซอนี (Seuni) กงัวลและตระหนกั คือ “การรับคทษทางวฒันธรรม”  ความผดิจากการข่มขืนลูก
สาวเป็นเร่ืองในพื้นท่ีส่วนตวัท่ียากต่อการให้อภยัในระดบัเหตุผลทางสาธารณะ ทั้งดว้ยเง่ือนไขทาง
วฒันธรรมศาสนาและสังคมตามความเขา้ใจของ เซอนี (Seuni) เป็นเร่ืองท่ียากต่อการใหอ้ภยัหรือยอมรับ
ทั้งจากสังคมปัตตานีและสังคมอาเจะห์ และไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการยอมรับในสังคมปัตตานี
บ้านเกิดของเธอ แต่ในการคาดค านวณเหตุผลส่วนตัวของเธอ เธอในฐานะเหยื่อคือ  ผูท่ี้ยอมรับ
สถานการณ์และเลือกท่ีจะให้คอกาสสามีและครอบครัว จึงท าให้เธอเลือกท่ีจะปกปิดญาติพี่น้องใน
ครอบครัว ดว้ยการเลือกตดัทางเลือกขอความช่วยเหลือทุกช่องทางท่ีมีคอกาสเส่ียงท่ีจะท าให้ขอ้มูลท่ีเธอ
ต้องการปกปิดรู้ถึงครอบครัวของเธอ ทางเลือกท่ีเธอเลือกตัดท่ีว่านั้ นคือ การขอความช่วยเลือกจาก
เจา้หน้าท่ีสังคมสงเคราะห์หรือหน่วยงานท่ีจะสามารถช่วยเหลือเธอคดยตรงจากฝ่ังประเทศไทย แต่เลือกท่ี
จะขอความช่วยเหลือทางประเทศอินคดนีเซียเพียงฝ่ายเดียว เน่ืองจากเธออา้งว่าเธอกลวัครอบครัวของ
เธอรู้ความจริง 

  เซอนี (Seuni) ชาวมลายูไทยมุสลิมท่ีเกิดและเติบคตในจงัหวดัปัตตานี จบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ก าพร้าพ่อตอนอาย ุ15 ปี ทั้งดว้ยขาดผูห้ารายไดห้ลกัเช่นพ่อ ผูเ้ป็นหัวหน้าครอบครัว 
ประกอบกบัฐานะทางครอบครัวยากจน เธอไม่มีความหวงัท่ีจะมีคอกาสจะได้ศึกษาต่อ เธอจึงตดัสินใจ
แต่งงานตอนอายุ 16 ปี กบัสามีคนแรกอายุ 20 ปี สามีคนแรกของเธอค่อนขา้งมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ครอบครัวท่ีดีตามการอา้งของเธอ ด้วยเธอและสามีคนแรกแต่งงานตั้งแต่อายุยงัน้อย ความรับผิดชอบใน
ครอบครัวต่าง ๆ จึงเป็นหน้าท่ีของพ่อแม่ของสามีท่ีตอ้งจ่ายค่าเล้ียงดูและดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างของเธอ
และสามี ความขดัแยง้ในครอบครัวระหวา่งเธอและสามีคนแรกมกัจบลงดว้ยการไกล่เกล่ียจากพ่อแม่ของ
สามีเสมอ เซอนี (Seuni) มีลูกกบัสามีคนแรกดว้ยกนั 3 คน และเม่ือเธออายุประมาณ 22 ปี สามีคนแรก
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ของเธอเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ ภายหลงัจากสามีเสียชีวิต เซอนี (Seuni) ตดัสินใจฝากลูกให้พ่อแม่ของสามี
เล้ียงดู และเธอเลือกเดินทางไปท างานในร้านอาหารท่ีประเทศมาเลเซีย ในช่วงเวลาท่ีท างานในร้านอาหาร
ท าใหเ้ธอไดรู้้จกักบัสามีชาวอาเจะห์ และตดัสินใจแต่งงานกบัสามีชาวอาเจะห์ตอนเธออาย ุ28 ปี เซอนี
(Seuni) มีลูกกบัสามีชาวอาเจะห์ดว้ยกนั 2 คน ลูกคนแรกเป็นผูห้ญิง อาย ุ12 ปี และลูกผูช้ายอายุ 8 เดือน  

 ในช่วง 5 ปีแรกหลงัแต่งงานกบัสามีชาวอาเจะห์ เซอนี (Seuni) ใชชี้วิตครอบครัวส่วน
ใหญ่ ในประเทศมาเลเซีย เธอและสามีท างานในร้านอาหารแห่งหน่ึงในเมืองกวัลาลมัเปอร์ และอาศยั
อยูใ่นยา่นของกลุ่มคนพลดัถ่ินท่ีมาขายแรงงานทั้งจากประเทศไทยและประเทศอินคดนีเซีย เธอเป็นหน่ึงใน
ผูป้ล่อยเช่าบา้นเช่าในยา่นนั้น เธอปล่อยเช่าห้องพกัในบา้นเช่าท่ีเธอเป็นผูเ้ช่าเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้าย 
ซ่ึงผูเ้ช่าส่วนใหญ่เป็นเพื่อนของสามีท่ีเดินทางมาท างานท่ีมาเลเซียจากอาเจะห์ เซอนี (Seuni) เล่าถึง
ประสบการณ์ท่ีเธอไดใ้ชชี้วติในยา่นของกลุ่มคนพลดัถ่ิน การอาศยัร่วมชายคาเดียวกนักบัเพื่อน ๆ ของ
สามีท่ีเดินจากมาจากอาเจะห์ และประสบการณ์ท่ีไดรู้้จกัผูห้ญิงชาวอาเจะห์และผูห้ญิงจากพื้นท่ีอ่ืนจาก
ประเทศอินคดนีเซีย ทั้งท่ีอาศยัร่วมในครัวเรือนเดียวกนั ย่านท่ีอยู่อาศยั และร้านอาหารท่ีเธอท างาน 
ส่งผลต่อทศันคติเก่ียวกบัชีวิตครอบครัวของเธอเปล่ียนไป เซอนี (Seuni) เล่าถึงประสบการณ์ท่ีเธอ
ไดรั้บรู้จากวิถีชีวิตของผูห้ญิงและผูช้ายอาเจะห์พลดัถ่ินเก่ียวกบัการนิยามครอบครัวและการแต่งงานท่ี
เล่ือนไหล ภายใตขี้ดจ ากดัและสถานการณ์ของแต่ละคน เช่น การสร้างความชอบธรรมของความสัมพนัธ์
นอกสมรสหรือการแต่งงานซอ้น เป็นตน้  

 เซอนี (Seuni) สะทอ้นความเขา้ใจของเธอวา่ ความสัมพนัธ์นอกสมรส การแต่งงานซ้อน
เป็นเร่ืองผิดศีลธรรม (Dosa) แต่ส าหรับกลุ่มคนพลดัถ่ิน เซอนี (Seuni) ใช้ค  าว่า ส่วนใหญ่ (Sebanyak) ใน
การอธิบายว่า มีการกระท าแต่ผูก้ระท าตระหนักว่าเป็นส่ิงไม่ถูกตอ้ง ข้ึนอยู่กบัขอ้อา้งของแต่ละคน แต่
ส่วนใหญ่นิยมแต่งงานซ้อน หรือมีความสัมพนัธ์นอกสมรส ในฐานะคอกาสทางเศรษฐกิจของทั้งผูห้ญิง
และผูช้าย แต่ดว้ยตระหนกัวา่เป็นการกระท าท่ีผิดศีลธรรม ก็มกัจะเลือกท่ีจะปกปิด รับรู้กนัเฉพาะคน
ใกล้ชิด และส าหรับคนใกล้ชิดท่ีรับรู้ถึงพฤติกรรมดงักล่าวก็เลือกท่ีจะท าเป็นไม่รับรู้เพื่อผลประคยชน์
บางอยา่ง เช่น บางครอบครัว ภรรยาท่ีประเทศบา้นเกิดรู้วา่คอกาสท่ีสามีจะมีเมียลบัมีสูง แต่ก็ตอ้งท าเป็น
ไม่รับรู้เพื่อความอยูร่อดของครอบครัวจากเงินท่ีสามีส่งกลบัมา  เซอนี (Seuni)  มองว่า ความสัมพนัธ์
นอกสมรสหรือการแต่งานซ้อนสามารถท างานเสมือนการลงทุนชนิดหน่ึงท่ีมีคอกาสสูงท่ีจะไดก้ าไร
มากกว่าขาดทุนในแง่ทางคลก  ก าไรท่ีวา่น้ีอาจหมายถึง คอกาสท่ีอาจจะไดก้ าไรมากกว่าตวัเงิน เป็น
คอกาสท่ีไม่ไดเ้พียงหวงัเพื่อให้อยู่รอดในระยะเวลาสั้น ๆ เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะหมายถึงการหวงั
คอกาสความมัน่คงของชีวิตระยะยาว หากเจอคู่ครองท่ีดีกวา่หรือรวยกวา่ในลกัษณะเส่ียงคชค ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัความคาดหวงั ความจ าเป็น และเหตุผลส่วนตวัของแต่ละคน ซ่ึงอาจจะขดัแยง้กบัเหตุผลสาธารณะของ
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ขนบธรรมเนียม บรรทดัฐานทางเพศภาวะทั้งของอาเจะห์หรือภูมิล าเนาเดิม และวฒันธรรมมาเลเซีย ใน
ฐานะประเทศปลายทางของคนพลดัถ่ิน  

กล่าวคือ กลุ่มคนพลดัถ่ินส่วนใหญ่ท่ีเดินทางเขา้ไปท างานในประเทศมาเลยเซีย ท่ี เซอนี 
(Seuni) รู้จกั ลว้นแลว้เป็นกลุ่มคนท่ีมีภาระความรับผดิชอบตอ้งจ่ายค่าเล้ียงดูครอบครัวในประเทศบา้น
เกิด ดงันั้น การแต่งงานซ้อน ความสัมพนัธ์นอกสมรสตามความเขา้ใจของ เซอนี (Seuni)  เธอจึงมองวา่
เป็นรูปแบบความสัมพนัธ์เฉพาะของกลุ่มคนพลดัถิ่นที่ใชช้่องวา่งของระยะทางหรือพรมแดนเป็น
คอกาสสร้างความสัมพนัธ์ซ้อนที่ชอบธรรมทางเศรษฐกิจอย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึนจากทั้งผูห้ญิงและผูช้าย 
เพื่อเพิ่มคอกาสการอยูร่อดในประเทศมาเลยเซียไปพร้อม ๆ กบัการอยูร่อดของครอบครัวในประเทศบา้น
เกิด ประเทศอินคดนีเซีย  แต่ส าหรับมุมมองทางศาสนาของเธอ เซอนี (Seuni) มองว่า กลุ่มคนเหล่านั้น 
เผยหรือแสดงให้เห็นถึงความบกพร่องทางศาสนา เลือกจะแสดงความเกรงกลวัพระเจา้เฉพาะเม่ือตอน
อยูป่ระเทศบา้นเกิด กล่าวคือ เวลากลบัไปอยู่อาเจะห์ กลุ่มคนเหล่าน้ีก็จะมีการปฏิบติัหรือปรับตวัให้
สอดคล้องกบัขนบธรรมเนียมอาเจะห์ ปฏิบติัตามครรลองของศาสนาตามค่านิยมของพื้นท่ี ท าให ้
เซอนี (Seuni)  เล่าว่า เธอมกัต่อว่าเพื่อนเธอว่า “ท าไม พระเจา้ของพวกคุณมีเฉพาะท่ีอาเจะห์เท่านั้น
หรือ” ท่ีมาเลยเซียไม่มีพระเจา้หรือ? (เซอนี (Seuni),สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2562) 

ด้วยประสบการณ์และสถานการ์ณท่ี  เซอนี (Seuni)  ประสบและเรียนรู้จากเพื่อน  ๆ 
ของเธอในร้านอาหารท่ีเธอท างาน ประกอบกบัการตระหนกัถึงขอ้จ ากดัและธรรมชาติของความตอ้งการ
ทางเพศตามการอา้งของผูช้ายตามท่ีเธอเขา้ใจ ท าให ้เซอนี (Seuni) มองวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา 
ไม่ควรแยกกนัอยูค่นละพื้นท่ี เธอพบวา่ กรณีครอบครัวท่ีภรรยาเป็นฝ่ายเล้ียงลูกอยูบ่า้นในประเทศบา้นเกิด 
เลือกท่ีจะไม่ตามสามีเดินทางท างานต่างแดน มีคอกาสสูงท่ีสามีจะแต่งงานซ้อนและไม่ส่งเงินกลบัให้
ครอบครัวอยา่งท่ีคาดหวงั  ในทางตรงกนัขา้ม ในกรณีครอบครัวท่ีสามีเล้ียงลูกอยูบ่า้น และภรรยาเป็น
ฝ่ายเดินทางไปท างานท่ีประเทศมาเลเซียเพื่อส่งเงินกลบับา้นใหส้ามีและลูก ก็ยงัคงพบวา่ ผูห้ญิงเองก็มี
คอกาสแต่งงานซอ้นเช่นเดียวกนั ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามสถานการณ์ของ
แต่ละครอบครัว ความจ าเป็น หรือเหตุผลส่วนตวัและสาธารณะท่ีเป็นสูตรค านวณเฉพาะของแต่ละ
ครอบครัว เซอนี (Seuni)  ยกตวัอยา่งครอบครัวเพื่อนบา้นของสามีเธอวา่ ฝ่ายชายแต่งงานกบัผูห้ญิง 2 คน
ในหมู่บา้นเดียวกนั การแต่งงานกบัภรรยาคนท่ีสองอาจเร่ิมตน้ดว้ยการเป็นภรรยาลบั แต่บทสรุปคือ 
ภรรยาทั้ง 2 คนร่วมมือกนัเพื่อหยุดหรือควบคุมพฤติกรรมของสามี หรือประคองคอกาสรอดของชีวิต
ครอบครัวดว้ยการเลือกให้สามีเล้ียงลูกอยู่บา้น และฝ่ายภรรยาทั้ง 2 คนเป็นฝ่ายเดินทางไปท างานท่ี
มาเลเซียเพื่อส่งเงินกลบัให้สามีและลูก ในขณะเดียวกนัก็มีผูห้ญิงจ านวนไม่น้อยท่ีแต่งงานซ้อนท่ี
ประเทศมาเลเซียทั้งท่ีมีสามีและลูกในประเทศบา้นเกิด เช่นภรรยาเพื่อนของสามีของ เซอนี (Seuni) 
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ท่ีมาขอแบ่งเช่าบ้านของเธอ เซอนี (Seuni) มารู้ภายหลังว่าผูห้ญิงคนดังกล่าวมีสามีและลูกอยู่ใน
ประเทศอินคดนีเซีย ซ่ึงการแต่งงานซ้อนในต่างแดน ตามการอธิบายของ เซอนี (Seuni)  หากพิจารณา
ในแง่ความเป็นผูห้ญิงในฐานะเพศท่ีตอ้งไดรั้บการจ่ายค่าเล้ียงดู การแต่งงานซ้อนอาจท าให้สามารถ
เขา้ใจไดว้า่ คือการเพิ่มทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ซ่ึงต่างจากการแต่งงานซ้อนของผูช้าย ในฐานะเพศท่ี
ตอ้งจ่ายค่าเล้ียงดูผูห้ญิง การแต่งงานซ้อนกลบักลายเป็นการแบ่งทรัพยากร ท าให้ไม่สามารถส่งเงิน
กลบัประเทศบา้นเกิดและกลายเป็นละทิ้งภาระความรับผดิชอบต่อครอบครัวในท่ีสุด เป็นตน้  

จากประสบการณ์ชีวิตและการเรียนรู้ขา้งตน้ เซอนี (Seuni)  จึงเลือกคงความสัมพนัธ์
สามีภรรยาแบบอยู่ดว้ยกนั เธอเลือกยา้ยตามสามีกลบัไปอยูอ่าเจะห์ เม่ือตอนลูกสาวของเธออายุได ้5 ขวบ 
เป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัสามีของเธอตอ้งการกลบัไปปักหลกัสร้างครอบครัวท่ีบา้นเกิดในชนบทอาเจะห์
ประกอบกบัลูกสาวของเธอถึงวยัท่ีตอ้งเลือกเขา้ครงเรียนท่ีประเทศอินคดนีเซีย ซ่ึงในช่วงแรกของการยา้ย
ไปอยูใ่นชนบทอาเจะห์ เซอนี (Seuni) ค่อนขา้งกงัวลในหลายเร่ืองเก่ียวกบัการตอ้งปรับตวั คดยเฉพาะ
ในเร่ืองความเป็นลูกสะใภท่ี้มีสถานะความเป็นหมา้ยติดตวั มากกว่าความกงัวลเร่ืองของความแตกต่าง
ทางวฒันธรรม เน่ืองจากเธอมองวา่ ความเป็นชาวอาเจะห์และความเป็นมุสลิมคือส่ิงเดียวกนั เพราะฉะนั้น 
เธอจึงมองอาเจะห์ในฐานะสังคมของเธอ สังคมอาเจะห์ ก็คือสังคมท่ีเธอสามารถใช้ชีวิตอยู่ไดด้้วย
อะไรก็ตามท่ีคือวฒันธรรมอิสลาม แต่ส าหรับความกงัวลเร่ืองการยอมรับการเป็นหมา้ยของเธอ เป็น
ความกงัวลท่ีเกิดจากวฒันธรรมท่ีติดตวัมาจากสังคมท่ีเธอเติบคตมาในสังคมปัตตานี การเป็นหมา้ยมกั
ถูกตั้งค  าถามและคยนความผิดแบบเหมารวมแก่ฝ่ายผูห้ญิงมากกวา่การตั้งค  าถามวา่เหตุใดจึงหยา่ หรือ
ถูกหยา่ตามความเขา้ใจของเธอ 

เซอนี (Seuni)  เล่าวา่เธอเลือกรับมือดว้ยการพูดความจริงแบบตรงไปตรงมา เน่ืองจากเธอ
มองวา่ หากเป็นเธอ เธอมองวา่ผูห้ญิงหมา้ยท่ีสามีเสียชีวติเป็นเร่ืองธรรมชาติ เธอจะไม่ถูกมองวา่ถูกหยา่
เพราะเป็นผูห้ญิงไม่ดีและคดนนินทา ซ่ึงตามการคาดการณ์ของเธอ วิธีการของเธอไดผ้ล หลงัจากท่ีเธอได้
ตอบค าถามเพื่อนบา้นของครอบครัวสามีวา่เป็นหมา้ยสามีเสียชีวิต ผลตอบรับจากเพื่อนบา้นค่อนขา้ง
เป็นมิตรตามการอา้งของเธอ ซ่ึงในเร่ืองน้ี เซอนี (Seuni) พยายามสะทอ้นมุมมองความเป็นหมา้ยใน
สังคมอาเจะห์ในความหมายท่ีแตกต่างกนั ระหวา่งสถานะผูห้ญิงมา้ยสามีเสียชีวิตและสถานะหมา้ยถูก
สามีหยา่หรือฟ้องหยา่สามี ซ่ึงเป็นสถานะท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขของการหยา่   

กล่าวคือ ความเป็นหมา้ยเป็นสถานะท่ีผูห้ญิงในสังคมอาเจะห์และสังคมอ่ืน ๆ เช่นใน
พื้นท่ีปัตตานีท่ี เซอนี (Seuni) เติบคตมา มองว่า สถานะหม้ายเป็นสถานะท่ีผูห้ญิงค่อนข้างกงัวล ทั้งจาก
เหตุผลส่วนตวัและสาธารณะ ซ่ึงมีระดบัความตึงเครียดของความกงัวลแตกต่างกนัตามขนบธรรมเนียมเชิง
วาทกรรมเน่ืองการหยา่ร้างในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงในบางกรณี ความกงัวลต่อสถานะความเป็นหมา้ยส่งผล



 

 

43 

ต่อการตดัสินใจท่ีจะเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัวใหม่ เน่ืองจากปัญหาการถูกตีตราผูห้ญิงหมา้ย และอาจน าไปสู่
การกลายเป็นเหตุผลส่วนตวัท่ีจะเลือกคงอยูใ่นความสัมพนัธ์ุท่ีถูกใช้ความรุนแรง ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนบ
ของพื้นท่ีดังกล่าว ในกรณีท่ีหากผูห้ญิงประเมินคอกาสเส่ียงหลังหย่าร้างแล้ว ส่งผลท าให้ใช้ชีวิต
ล าบากกวา่การคงสถานะสมรสบนฐานความสัมพนัธ์แบบใชค้วามรุนแรง ก็มีความเป็นไปไดท่ี้ผูห้ญิง
เลือกจะคงสถานะสมรสต่อไป  

อย่างไรก็ตาม ตามความเขา้ใจของ เซอนี (Seuni)  ดว้ยผูห้ญิงมกัถูกคาดหวงัว่าเป็นฝ่าย
ปรนนิบติัสามี เป็นฝ่ายดูแลครอบครัว การถูกหยา่คดยสามีทั้งท่ีสามียงัมีชีวติ ผูห้ญิงท่ีถูกหยา่จึงมกัถูกตั้ง
ค าถาม และหนีไม่พน้การถูกตีตรา แต่ในขณะเดียวกนั สามีท่ีถูกฟ้องหย่าคดยภรรยาอาจจะถูกตีตรา
เช่นเดียวกนั แต่เป็นไปในลกัษณะของอธิบายผา่นการขาดความรับผดิชอบของสามีต่อภรรยา ในขณะท่ี
ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีมกัถูกให้น ้าหนกัในดา้นของความบกพร่อง การไม่รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ซ่ึงมีแตกต่าง
กนัไปตามขนบธรรมเนียมในแต่ละพื้นท่ีท่ีคาดหวงัต่อการให้ความหมายการปรนนิบติัสามีหรือนิยาม
การปรนนิบติัสามีแบบใด ในทางตรงกนัขา้ม ในกรณีท่ีพบว่า ผูห้ญิงเป็นเหยื่อของสามี หรือมกัถูก
ละเมิดคดยสามีจนไม่สามารถอดทนไดอี้กต่อไปจนน าไปสู่การฟ้องหยา่ (Fasak) ของภรรยา ในกรณี
เช่นน้ี ผูห้ญิงมกัถูกมองวา่มีความผิดในแง่ท่ีไม่รู้จกัอดทน (ซอบรั) เพื่อลูกหรือครอบครัว แมส้ามีเป็น
ฝ่ายละเมิดหรือกระท าความผิด และค าตอบหรือบทสรุปสุดทา้ย ผูห้ญิงจึงมกัเป็นเหยื่อของการถูกตีตราทั้ง
สองแบบ และกลายเป็นผูห้ญิงมีต าหนิในท่ีสุด แต่ในกรณีการแยกทางท่ีเกิดจากสามีเสียชีวติ การกลายเป็น
หมา้ยสามีเสียชีวติเป็นสถานะใหม่ท่ีถูกอธิบายผา่นเง่ือนไขธรรมชาติ เน่ืองจากเป็นการแยกทางท่ีไม่ไดถู้ก
ใหค้วามหมายบนฐานของความขดัแยง้ท่ีตอ้งมีผูก้ระท าและผูถู้กกระท าบนฐานตรรกะการแยกทางตอ้ง
เกิดจากปัญหาความขดัแยง้เสมอ เป็นตน้ 

การใช้ชีวิตครอบครัวในสังคมชนบทอาเจะห์ของ เซอนี (Seuni) ผูศึ้กษาได้ถามถึงการใช้
ชีวิตครอบครัวและความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างสามีภรรยา และกบัครอบครัวสามีวา่เธอตอ้งปรับตวั
ในเร่ืองอะไรบ้างท่ีแตกต่างกับสังคมปัตตานีท่ีเธอเคยอาศยัอยู่  เซอนี (Seuni) เร่ิมต้นด้วยการเลือก
อธิบายดว้ยการลงรายละเอียดไปท่ีการปรนนิบติัสามี  ซ่ึงเธอมองวา่มีความต่างกบัสังคมปัตตานีและ
มาเลเซียท่ีเธอเคยอาศยัอยู่ เธออธิบายผ่านค าว่า “สามีเคยอยู่มาเลเซีย สามีค่อนขา้งเขา้ใจ” ในค าว่า 
“เข้าใจ” ท่ี เซอนี (Seuni) พยายามอธิบาย คือ เข้าใจความเสมอภาคระหว่างเพศ หรือระหว่างสามีภรรยา
ส าหรับประเทศท่ีเจริญแล้วตามการอา้งของเธอท่ีให้ความหมายประเทศมาเลเซียในฐานะประเทศ
ตวัแทนของความเจริญ หากเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศไทยหรือประเทศอินคดนีเซีย ท าให้เธออา้งว่า 
เธอสามารถต่อรองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างสามีไดค้ดยไม่ตอ้งกงัวล แต่ในกรณีตวัเธอในฐานะ
สะใภข้องครอบครัวสามี มีหลายกรณีเก่ียวกบัการให้ความหมายหรือการตีความการปรนนิบติัสามีท่ี
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มารดาและพี่สาวสามีมกัเขา้มาแทรกแซง ซ่ึงเธอมองวา่เป็นเร่ืองท่ีรับมือได ้คดยใชค้วามเป็นอ่ืนของ
เธอเป็นเคร่ืองมือในการต่อรอง และเธอเลือกท่ีจะไม่ปฏิบติัตามธรรมเนียมปฏิบัติตามวฒันธรรม
ครอบครัวสามีและชุมชนท่ีเธออาศยัอยู่ในบางกรณี เช่น วฒันธรรมการปรนนิบติัผูช้ายในครอบครัว
เยีย่งราชา (Layanan seperti Raja) เซอนี (Seuni) เล่าวา่ ในครอบครัวสามีของเธอ มารดาและพี่สาวสามี 
ปรนนิบติัต่อลูกชายและสามีของเธอเยี่ยงราชา น าไปสู่การท่ีเธอถูกต าหนิเร่ืองท่ีเธอกินขา้วก่อนสามี
ต่ืน เน่ืองจากวฒันธรรมครอบครัวของสามีและชุมชนท่ีเธออาศยัอยู่ ห้ามผูห้ญิงกินขา้วก่อนลูกชาย 
สามี หรือพ่อต่ืนนอน และตอ้งคอยปรนนิบติัและคอยตกัขา้ว เทน ้ าให้เต็มแกว้ ตลอดช่วงเวลาท่ี ลูกชาย 
สามี หรือพ่อ ก าลงัรับประทานอาหาร แต่ส าหรับ เซอนี (Seuni) เธอมองเป็นเร่ืองตลก และเลือกท่ีจะ
กินขา้วทา้ทายมารดาสามีและพี่สาว  

ดงันั้น ในแง่ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างสามีภรรยา หรือการใช้ชีวิตครอบครัว
คดยรวม ส าหรับครอบครัวของ เซอนี (Seuni) เธอมองว่า ไม่มีปัญหาความขดัแยง้ในครอบครัว ถ้าจะ
ขดัแยง้ส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ืองถกเถียงเล็กนอ้ย สามีไม่เคยตบตี ส่วนในเร่ืองการเงิน สามีเลือกให้เธอเป็นฝ่าย
เก็บเงินทั้งหมด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเธอค่อนขา้งพอใจ แมว้า่เธอเองจะรู้เท่าทนัสามี แต่ก็ไม่แสดงออก เธอเล่าวา่ 
“พ่ีรู้ว่าสามีต้องการให้พ่ีไม่ระแวงเร่ืองการมีเมียลับ” (เซอนี (Seuni),สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2562) 
เพราะจากการสังเกตสถานการณ์และเร่ืองเล่าของบรรดาเมียในชนบทท่ีเธออาศยัอยู ่“เมียลบั” ถือเป็น
หน่ึงในปัญหาส าคญัท่ีมีส่วนท าให้เกิดการหย่าร้างและความรุนแรงในครอบครัว คดยเฉพาะเร่ือง
เศรษฐกิจ แต่ส าหรับครอบครัวของเธอ ก่อนหน้าท่ีเธอจะรู้ว่าสามีข่มขืนลูกสาว ความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวของเธอ เธอเรียกวา่ “ครอบครัวมีความสุขดี” ไม่มีความขดัแยง้ในระดบัรุนแรง สามีไม่เคย
ตบตี ซ่ึงท าใหเ้ธอแปลกใจมากกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ในกรณีของ เซอนี (Seuni) การต่อรองการรู้คิดของตวัตนและความรุนแรงในครอบครัว
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของสามีของเธอข่มขืนลูกสาวแท ้ๆ วยั 12 ปี เธอตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีเหล่ือมซ้อนกนั
ระหวา่งสถานะภรรยาของสามีท่ีข่มขืนลูกสาว และมารดาของเด็กผูห้ญิงวยั 12 ขวบท่ีถูกพอ่แท ้ๆ ข่มขืน 
เซอนี (Seuni) เล่าวา่ ในวนัท่ีลูกมาเล่าเธอวา่ ลูกเธอเจ็บตรงอวยัะเพศในช่วงกลางวนั ตอนท่ีเธอก าลงัท างาน
ในร้านอาหาร เธอเองไม่ไดส้นใจเร่ืองท่ีลูกเล่า พอในช่วงกลางคืน เธอเล่าวา่ เธอฝันถึงเหตุการณ์ท่ีสามี
ข่มขืนลูกสาว เธอต่ืนอย่างตกใจและไปปลุกลูกสาวให้ต่ืนเพื่อตรวจสอบวา่ฝันเธอเป็นเพียงความฝัน
หรือเป็นจริง  

ฝันร้ายท่ีเป็นจริงของ เซอนี (Seuni) ท าให้เธอสามารถตดัสินใจในค ่าคืนนั้นเลยว่า ควรพา
ลูกชายและลูกสาวเธอหนีออกจากบา้นคดยไม่บอกใคร การตดัสินใจอย่างไตร่ตรองของ เซอนี (Seuni) ใน
การให้น ้ าหนกัไปทางเลือกท่ีจะหนีแทนท่ีจะเงียบหรือพูดคุยกนัดว้ยดีกบัสามีนั้น เป็นการตดัสินใจภาย



 

 

45 

หลงัจากประเมินและคาดค านวณเหตุผลเพื่อลดคอกาสเส่ียงต่อตวัเธอและลูกของเธออย่างรอบคอบ 
คดยมีเร่ืองของความฝันเป็นตวัแปรส าคญั เธอเช่ือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจา้ท่ีให้เธอรับรู้ความ
จริงผ่านความฝันเพื่อปกป้องลูกสาวในฐานะมารดา แต่ไม่ใช่เพื่อปกป้องเกียรติของสามีในฐานะ
ภรรยาในการใคร่ครวญตดัสินใจเลือกทางออกของปัญหา เธอจึงเลือกปกป้องลูกสาวเป็นล าดบัแรก 
หากตอ้งเลือกระหวา่งลูกสาวกบัสามีในเบ้ืองตน้ ขณะท่ีก าลงัเผชิญสถานการณ์ท่ีตอ้งตดัสินใจ 

ทั้งน้ี นอกจากเธอตอ้งเป็นฝ่ายตดัสินใจเลือกทางออกของปัญหาเพื่อลูกแลว้ การตดัสินใจ
อาจไม่สามารถช่วยเหลือเธอและลูกได้ตลอด หากขาดการประเมินฝ่ายตรงกันข้ามซ่ึงก็คือ สามีและ
ครอบครัวสามีภายหลงัจากตดัสินใจหนี ซ่ึงในเร่ืองน้ี เซอนี (Seuni) ใชก้ารคาดการณ์ความเป็นไปไดท่ี้เธอ
จะถูกตอบคตจ้ากสามีและครอบครัวสามี ดว้ยเธออา้งวา่ เธอรู้จกัสามีของเธอดี วา่เวลาท่ีสามีคมคห สามีจะ
คมคหร้ายท าลายขา้วของ ประกอบกบัพ่อของสามีเป็นผูน้ าทางศาสนาของหมู่บา้น เป็นผูน้ าละหมาด
(Imam) เป็นท่ีนบัถือของชาวบา้น การแจง้ความสามีเพื่อด าเนินคดีฐานข่มขืนลูกสาวของเธอ จึงไม่ใช่
ทางเลือกท่ีฉลาดนกั หากไม่มีพยานยืนยนั และตวัเธอในฐานะคนนอกพื้นท่ี เธอมองวา่ มีคอกาสนอ้ย
มากท่ีคนในชุมชนจะเช่ือเธอ เธอจึงเลือกท่ีจะหนี แต่เลือกท่ีจะไปอยูก่บัคนใกลต้วัครอบครัวสามีคือ
บา้นของหลานของสามี เป็นคนเดียวท่ีเธอคิดวา่จะสามารถเช่ือใจและช่วยเหลือเธอและลูกไดค้ดยท่ีคน
ในครอบครัวสามีคาดไม่ถึง 

เซอนี (Seuni) ตดัสินใจพาลูกไปตรวจภายในเพื่อประกอบการแจง้ความ ซ่ึงหลกัฐานท่ี
ปรากฎเพียงพอต่อการด าเนินคดีสามีขอเธอ แต่ไม่เพียงพอท่ีจะพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของเธอในขอ้หา
ใส่ร้ายสามี เน่ืองจากครอบครัวของสามีเธอไม่เช่ือวา่สามีเธอจะข่มขืนลูกสาว แต่มองวา่สามีเป็นเหยื่อ
ของการถูก เซอนี (Seuni) ใส่ร้าย ส่งผลท าให้ เซอนี (Seuni) ถูกตอบคตด้ว้ยการแจง้ความเอาผิดเธอ
ขอ้หาให้ขอ้มูลเท็จเพื่อขอสัญชาติจากครอบครัวของสามี  เพื่อหวงัท่ีจะลา้งแคน้ในเร่ืองท่ีเธอใส่ร้าย
สามีและท าให้ครอบครัวสามีเส่ือมเสียเกียรติ  จึงท าให้เซอนี (Seuni) ถูกสอบสวนในฐานะจ าเลยและ
คจทยใ์นเวลาเดียวกนัเพื่อด าเนินคดีและถูกด าเนินคดี   

ทั้งน้ีภายหลงัจากถูกสอบสวน เซอนี (Seuni) รอดจากการถูกจ าคุกฐานความผิดฐานให้
ขอ้มูลเท็จกบัทางราชการเพื่อขอสัญชาติ เน่ืองจากการตอบค าถามการสอบสวนของเธอเล่าถึงการอา้ง
วา่ เธอในฐานะภรรยา ตอ้งเช่ือฟังสามี เธอไม่มีเจตนาท่ีจะให้ขอ้มูลเท็จ แต่ฝ่ายสามีเป็นผูจ้ดัการเอกสารให้
เธอทุกอยา่ง การท่ีเธอไดส้ัญชาติในฐานะลูกบุญธรรมชาวอาเจะห์ ลว้นแลว้สามีเธอเป็นผูจ้ดัการ เน่ืองจาก
เธอเป็นชาวต่างประเทศ เธอไม่รู้จกัใครในอาเจะห์  แต่อย่างไรก็ตาม เธอยงัคงตอ้งถูกเนรเทศกลบั
ประเทศไทย ท าให้ไม่สามารถอยูดู่แลลูกสาวในช่วงด าเนินการด าเนินคดีพ่อของลูก หรือสามีของเธอ
ฐานข่มขืนลูกสาว 
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จากรายละเอียดค าช้ีแจงต่าง ๆ ขณะสอบสวนของ เซอนี (Seuni) เป็นค าช้ีแจงท่ีผูศึ้กษา
เองตั้งค  าถามกบัค าตอบของ เซอนี (Seuni) ในฐานะท่ีเธอเป็นผูห้ญิงมุสลิมไทย อะไรท าให้ เซอนี (Seuni) 
มัน่ใจไดว้่าจะสามารถอา้งหรือกลา้อา้งเช่นนั้นได ้เซอนี (Seuni) จึงเล่าว่า ตวัเธอเองไม่ทราบวา่จะสามารถ
ใช้ความเป็นภรรยาต่อรองไดห้รือไม่ แต่ท่ีอา้งไป เป็นเพราะเพื่อนบา้นของเธอเป็นผูแ้นะน าว่าควรตอบ
อย่างไร เพื่อให้หลุดจากขอ้หาและความผิดดงักล่าว ซ่ึงเธอเองก็มองว่าเป็นความรู้ใหม่ส าหรับเธอ 
เพราะเธอเองหากใช้ประสบการณ์ส่วนตวั หรือหากเกิดเหตุการณ์ท่ีประเทศไทย เธอเองคิดว่า คงไม่
สามารถใช้อา้งได้ในประเทศไทย แต่เร่ืองความเป็นส่วนตวัเช่น บทบาทหน้าท่ี หรือการเช่ือฟังสามี
กลบัสามารถใชอ้า้งไดต้ามกฎหมายของประเทศอินคดนีเซีย  ดว้ยการใช้การสยบยอมต่ออ านาจเหนือ
ของสามีในฐานะภรรยาเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองทางกฎหมาย  

ทั้งน้ี ภายหลงัจาก เซอนี (Seuni) ถูกเนรเทศกลบัมายงัประเทศไทย สามีของเธอถูก
ด าเนินคดีขอ้หาข่มขืนลูกสาวท่ีจ านนดว้ยหลกัฐาน ถูกจ าคุก 15 ปี ในขณะท่ีลูกสาวของ เซอนี (Seuni) 
พักอาศัยอยู่กับครอบครัวของสามีจนกว่าลูกสาวจะจบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี  6 (Sekolah 
Dasar (SD).) เธอวางแผนไวว้่าจะไปรับลูกสาวจากอาเจะห์กลบัมาศึกษาต่อท่ีประเทศไทย ภายหลงั
จากลูกสาวจบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 และยงัมีหวงัท่ีจะคืนดีกบัสามีและเร่ิมใช้ชีวิตครอบครัว
ใหม่หลงัจากสามีพน้คทษอีก 15 ปี ขา้งหนา้ 

1.5.3 หน่วยการวเิคราะห์ 

หน่วยท่ีเป็นความสัมพนัธ์ ซ่ึงหมายถึงความสัมพนัธ์ในมิติต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่ความรุนแรงใน
ครอบครัว ไดแ้ก่ 

ความสัมพนัธ์ภายใตก้ฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวกบักบัการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีระหวา่งเพศ 
การให้สิทธิผูช้ายมีอ านาจเหนือกว่าผูห้ญิง หรือการให้สิทธิสามีเฆ่ียนตีภรรยา การอนุญาตผูช้ายมี
ภรรยามากกวา่หน่ึงคน สิทธิในการหยา่ภรรยาของผูช้าย เป็นตน้ 

ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ  ในการวิเคราะห์ดา้นของการท่ีผูช้ายตอ้งพึ่งพารายไดข้อง
ภรรยา  หรือวิเคราะห์ความแตกต่างสถานะทางเศรษฐกิจของผูห้ญิงมีความสัมพนัธ์อยา่งไร ต่อการเกิด
ความรุนแรงในครอบครัวประเภทต่าง ๆ  และวิเคราะห์เก่ียวกบัสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดีของผูช้ายใน
ฐานะท่ีเปรียบเสมือนใบอนุญาตการมีภรรยามากกวา่หน่ึงคน เป็นตน้ 
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ความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ ในดา้นของความสัมพนัธ์ระหว่างผูห้ญิงผูเ้ป็นเหยื่อความ
รุนแรงในครอบครัวกบัเครือญาติของเธอและเครือญาติของสามี มีส่วนช่วยเหลือและปกป้องเหยื่อ
หรือตอกย  ้าใหเ้หยือ่ตอ้งทนทุกขใ์นชีวติครอบครัวแบบความสัมพนัธ์ท่ีใชค้วามรุนแรง 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.6.1 สามารถเข้าใจผลของความสัมพันธ์ระหว่างอ านาจรัฐ ศาสนา และความรุนแรงใน
ครอบครัวต่อผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาในอาเจะห์  

1.6.2 สามารถเขา้ใจกระบวนการท างานของคครงสร้างของรัฐ ศาสนา กฎหมายอิสลามในพื้นท่ี 
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวและเครือญาติ  บริบททางเศรษฐกิจ ผ่านยุทธวิธีการปรับตวัและรับมือของ
ผูห้ญิงผูเ้ป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัว  

1.6.3 สามารถสะท้อนให้เห็นถึงวงจรความสัมพนัธ์ของการปรับตวั ต่อสู้ ต่อรองระหว่างเพศ
ภายใตค้ครงสร้างทางสังคมท่ีเอ้ือต่ออุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 

1.7  เนือ้หาวทิยานิพนธ์โดยสังเขป 

บทที่ 1 จะกล่าวถึงท่ีมาและความส าคญัของการศึกษาประเด็นเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว
ต่อผูห้ญิงในสังคมอาเจะห์และวตัถุประสงคข์องการศึกษา รวมถึงวธีิวทิยาในการศึกษา  

บทที่ 2 จะกล่าวถึงการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดงัน้ี 1) ครอบครัว ความสัมพนัธ์ และการใช้ความรุนแรง 2) แนวการศึกษา
ความรุนแรงในครอบครัว 3) ศาสนาอิสลามกบัการเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิง 4) เพศภาวะ ภรรยามุสลิม 
และความรุนแรงในครอบครัว  

   บทที่ 3 จะกล่าวถึงบริบทเชิงประวติัศาสตร์ของสังคมอาเจะห์ อิทธิพลของลทัธิจารีตนิยมทาง
ศาสนาและผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัวใน 3 ประเด็น คือ  1) ชาวอาเจะห์ มุสลิมในอา
เจะห์ และสังคมมุสลิมอาเจะห์ 2) ยุค “การแต่งงาน” ในฐานะคอกาสความไดเ้ปรียบของผูห้ญิง (ปี 
ค.ศ.1641-1930) 3) ยุคหลงัการเขา้มาของกระบวนการปฏิรูปศาสนาอิสลามและการถูกผนวกเขา้เป็น
ส่วนหน่ึงของประเทศอินคดนีเซีย (ปี ค.ศ. 1930-ปัจจุบนั) 

   บทที่ 4 จะกล่าวถึงความรุนแรงในครอบครัวท่ีแฝงฝังในความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาใน
ครอบครัวอาเจะห์ใน 4 ประเด็น 1) มิติดา้นเง่ือนไขเชิงอุดมคติของ/ต่อผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอา
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เจะห์ 2) มิติดา้นแรงงานและการแบ่งงานในครอบครัว 3) มิติดา้นหน้าท่ีของภรรยาท่ีตอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการของสามี และ 4) มิติดา้นการท างานและบทบาททางเศรษฐกิจ  

  บทที่ 5 จะกล่าวถึง การต่อรองตวัตนท่ีรู้สึกนึกคิดของผูห้ญิงในฐานะ “ภรรยามุสลิมอาเจะห์” 
ใน 3 ประเด็น 1) ความรุนแรงในชีวติประจ าวนั 2)  ความรุนแรงทางกายภาพ และ 3) การต่อรองตวัตน
ของผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ 

  บทที่ 6 บทสรุป



 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจรัฐ ศาสนา และ
ความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาในฐานะ “ภรรยามุสลิมอาเจะห์” เพื่อท าความเขา้ใจ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในอาเจะห์ผ่านยุทธวิธี การตดัสินใจ การรับมือ และการปรับตวั
ของกลุ่มผูห้ญิงท่ีมีความแตกต่างทางชนชั้นและสถานะทางสังคม คดยในการท าความเขา้ใจประเด็น
ปัญหาขา้งตน้นั้น ผูศึ้กษาแบ่งหวัขอ้ในการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี หน่ึง 
ครอบครัว ความสัมพนัธ์ และการใชค้วามรุนแรง สอง  แนวการศึกษาความรุนแรงในครอบครัว สาม 
ศาสนาอิสลามกบัการเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิง  และส่ี เพศภาวะ ภรรยามุสลิม และความรุนแรงในครอบครัว 

2.1 ครอบครัว ความสัมพนัธ์ และการใช้ความรุนแรง 

 ปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวนั้น นบัเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีการถกเถียงจากบรรดา
นกัวิชาการ โดยเฉพาะนกัสังคมวิทยา นกัสตรีนิยม ท่ีเช่ือวา่ ส่วนหน่ึงของการก่อให้เกิดการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวเป็นผลท่ีมาจากประวติัศาสตร์เชิงโครงสร้างทางสังคมและกระบวนการขดัเกลา
ทางสังคมท่ีสนับสนุนและคาดหวงับทบาทของเพศชายและเพศหญิงบนฐานของความแตกต่างทางเพศ 
การประกอบสร้างความเป็นเพศภาวะ อนัน าไปสู่การจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีและพื้นท่ีการใช้ชีวิตตาม
อุดมการณ์ท่ีคาดหวงัเก่ียวกบัความเป็นเพศแตกต่างกนั กล่าวคือ ผูห้ญิงบนฐานของความเป็นเพศหญิง 
มกัถูกคาดหวงัให้ใชชี้วติอยูใ่นพื้นท่ีครอบครัวมากกวา่พื้นท่ีสาธารณะผา่นบทบาทหนา้ท่ีท่ีถูกก าหนด
โดยอุดมการณ์ทางสังคม ในขณะเดียวกนั อุดมการณ์ทางสังคมท าหน้าท่ีให้ความหมายกบัอุดมการณ์
วา่ดว้ยเร่ืองครอบครัว ในฐานะท่ีครอบครัวคือพื้นท่ีความสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยั ปกป้องเกียรติ พื้นท่ีซ่ึง
ช่วยเหลือเก้ือกูลและดูแลซ่ึงกนัและกนั  ครอบครัวเป็นพื้นท่ีของการแสดงความรักของสามีภรรยา
และความรักความอบอุ่นต่อลูก กลายเป็นแนวคิดท่ีถูกท าให้เป็นอุดมการณ์ครอบครัว ดงันั้นจึงเป็น
เร่ืองยากท่ีจะท าให้ผูค้นในสังคมเขา้ใจวา่ ครอบครัวสามารถเป็นท่ีมาของการกระท าผิดและเป็นพื้นท่ี
ท่ีสามารถเกิดความรุนแรง แมใ้นความเป็นจริงแลว้ในปริมณฑลส่วนตวัหรือครอบครัวนั้น มีการละเมิด
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บนฐานของความสัมพนัธ์ใกล้ชิด ดงัเช่น การละเมิดต่อลูก การละเมิดระหว่างสามีภรรยา การละเมิด
ระหว่างพี่น้อง การละเมิดของผูป้กครอง และการละเมิดผูสู้งอายุเกิดข้ึน เป็นตน้ และส่วนใหญ่อยู่ใน
ปริมณฑลส่วนตวั ในพื้นท่ีครอบครัวซ่ึงยงัคงเป็นประเด็นท่ีถูกปิดซ่อน ไม่มีใครสังเกต และเป็นเร่ืองท่ี
ไม่ถูกรับรู้หรือไม่อยากรับรู้ (Barnett,  Miller-Perrin, Perrin 2011,  pp. 2)  อีกทั้ง ความรุนแรงในครอบครัว
ต่อผูห้ญิง มกัมีการละเมิดหรือใช้ความรุนแรงคดยผูช้ายคนใกล้ชิด ผูน้ าครอบครัว เช่น ผูเ้ป็นสามี 
เพื่อนชายคนสนิท พ่อ พ่อเล้ียง ลุง ลูกชาย เป็นตน้ ในขณะท่ีผูท่ี้ละเมิดหรือใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิง
คดยผูห้ญิง หรือใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อผูช้ายคดยผูห้ญิงนั้น มีเกิดข้ึนค่อนขา้งน้อยหากเม่ือ
เทียบกบัความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงท่ีมีผูใ้ชค้วามรุนแรงคดยผูช้าย (UNICEF, 2000, pp. 3)  

อยา่งไรก็ตาม ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น มกัถูกให้
ความหมายถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิด กล่าวคือ ด้วยการนิยาม
ความหมายค าว่า “ครอบครัว” มีการให้ความหมาย “ครอบครัว” ท่ีมกัต้องการส่ือถึง กลุ่มคนท่ีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดคดยการแต่งงานหรือความสัมพนัธ์ทางสายเลือด ดงันั้นการนิยามความหมาย
เก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนจึงมักมีการมุ่งให้ความสนใจท่ีความรุนแรงท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา  ลูก  และพ่อแม่ ในกรอบการให้
ความหมายความสัมพนัธ์ท่ีเกิดภายหลงัจากการแต่งงานท่ีถูกตอ้งตามจารีตประเพณี (Barnett, Miller-
Perrin, 2011; Jackson, 2007, pp.  xx)  

 ในขณะท่ีอตัราการละเมิดและใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ในคู่ชายหญิงท่ีใชชี้วติอยูร่่วมกนั
ก่อนแต่งงานหรือตดัสินใจไม่แต่งงาน (cohabit) มีผลการศึกษาพบวา่ มีการละเมิดและใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวสูงกวา่ครอบครัวทัว่ไปท่ีผา่นการแต่งงาน (Anderson, 1997, pp.  656) ขอ้มูลเหล่าน้ี ท าให้เกิด
ค าถามวา่ การใชชี้วติอยูร่่วมกนัของชายหญิงในความสัมพนัธ์แบบสามีภรรยาคดยไม่ไดผ้า่นการแต่งงาน
ตามจารีตประเพณีนั้น สามารถเรียกวา่ครอบครัวไดห้รือไม่ เช่นในกรณีการแต่งงานแบบลบั (Siri) 
ในประเทศอินคดนีเซีย (Widyaningrum,  2005, pp. 74) เป็นตน้ และถา้การใชชี้วิตครอบครัวอยูร่่วมกนัของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศก่อนแต่งงานนั้นคือ “ครอบครัว” ก็เป็นไปไดว้า่ การใชชี้วิตคู่ของความสัมพนัธ์
เพศเดียวกนั เช่น คู่ชีวิตของหญิงรักหญิง (lesbian couples) หรือ คู่ชีวิตของชายรักชาย (gay couples) 
นั้น คือ ความสัมพนัธ์ในรูปแบบของครอบครัวเช่นเดียวกบัความสัมพนัธ์ของคู่ครองระหว่างเพศท่ี
แต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตาม เพราะเป็นความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนบนความสัมพนัธ์ของการใช้ชีวิตคู่ 
เช่นเดียวกบัความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวแบบความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ (Renzettis, 
1992 อา้งใน  Loseke, D. 2005, pp.  36). ทั้งน้ี จากการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดแบบคู่ครองหรือ
คู่ชีวิต  (couples) มีอัตราการใช้ความรุนแรงต่อกันสูงกว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม

http://research.easybib.com/research/index/search?ft=contributor_full&search=%20%20%22Nicky%20Ali.%20Jackson%22&medium=all_sources
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ความสัมพนัธ์อ่ืน (Greenfield et al., 1998, pp.  16) ในขณะเดียวกนั ในพื้นท่ีครอบครัวนั้น นอกจาก
ความสัมพนัธ์ในแบบสามีภรรยาแลว้ ยงัมีความสัมพนัธ์ระหวา่งพ่อแม่กบัลูกท่ีเป็นอีกความสัมพนัธ์
ในครอบครัวท่ีพบว่า มีการละเมิดและทารุณทางเพศเด็กในครอบครัวคดยผูช้ายคู่รักแม่ของเด็ก 
(Patton 1991, pp.  228) หรือการใชค้วามรุนแรงต่อลูกคดยผูเ้ป็นพ่อหรือแม่ เป็นตน้ 

การนิยามความหมายของ “ครอบครัว” คดยทัว่ไปในอดีตนั้น อาจจะสามารถพิจารณาตามขอ้
ผูกมดัผ่านเง่ือนไขทางสังคมคดยการแต่งงาน แต่ในปัจจุบัน การนิยามความหมาย “ครอบครัว” 
ค่อนขา้งมีความยืดหยุน่ตามความหลากหลายของรูปแบบความสัมพนัธ์ของผูค้นในสังคม ดงันั้น การท า
ความเขา้ใจการนิยามความหมายของครอบครัว จึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบหรือท าความเขา้ใจ
ประเด็นปัญหาปรากฏการณ์การใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ดว้ยเพราะรูปแบบของความสัมพนัธ์ท่ี
แตกต่างนั้น มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างของคุณลกัษณะของปัญหา และมีความเป็นไปได้ท่ีการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวเกิดข้ึนตามความแตกต่างของประสบการณ์และการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสามี
ภรรยาหรือคู่ครอง (couples) ไม่วา่จะเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่สามีภรรยาท่ีแต่งงานหรืออยูด่ว้ยกนั
ก่อนแต่งงาน(cohabiting) และระหว่างคู่ครองท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างเพศตรงขา้ม (heterosexual) 
และคู่ครองท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน  (homosexual) ล้วนแล้วมีความแตกต่างของ
ประสบการณ์และการปฏิสัมพนัธ์บนความสัมพนัธ์ท่ีเรียกวา่ ครอบครัว 

 นอกจากน้ี การศึกษาเพื่อตรวจสอบและท าความเขา้ใจความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึน มีขอ้
ควรระมดัระวงัในการนิยามความหมายของค าว่า “ความรุนแรง” เน่ืองจากการเผยให้เห็นถึงความ
รุนแรงในบางประเภท เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงถือวา่เป็นสถาบนัที่มีความศกัด์ิสิทธ์ิตาม
การให้ความหมายของบางวฒันธรรม และเป็นสถาบนัสากลของผูค้นในทุกวฒันธรรม ดงันั้นการให้
ความหมายครอบครัวท่ีขาดการระมดัระวงัอาจเป็นการละเมิดภาพวฒันธรรมของครอบครัวในฐานท่ี
เป็นพื้นท่ีของความสันติสุขและมีความเป็นปึกแผน่ และถึงแมว้า่ ผลการศึกษาความรุนแรงในครอบครัว
พบวา่ มีการใชค้วามรุนแรงในพื้นท่ีครอบครัวอยา่งแพร่หลายก็ตาม ในขณะเดียวกนั ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมหรือครอบครัวไม่ใช่ความรุนแรงทุกประเภทเป็นความรุนแรงท่ีสร้างปัญหา ดงัตวัอยา่งเช่น 
การใชค้วามรุนแรงเพื่อปกป้องตนเอง การใชค้วามรุนแรงเพื่อฝึกวินยัเด็ก มกัถูกพิจารณาเป็นประเภท
การใช้ความรุนแรงดว้ยเหตุผลท่ีดีหรือชอบธรรมตามวฒันธรรมและกฎหมาย ( legitimate) ในขณะท่ี
การใช้ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างพี่น้อง ดงัเช่น การหยอกลอ้ ผลกั ตบ ระหว่างกนันั้น เป็นความ
รุนแรงท่ีถูกพิจารณาเป็นเร่ืองปรกติ (normal) ของการใช้ชีวิตครอบครัว (Loseke, D. 2005, pp. 37) 
ดงันั้นการนิยามความหมายของความรุนแรงจึงจ าเป็นตอ้งมีการแยกแยะเพื่อแบ่งประเภทว่าภายใต้
บริบทใด สถานการณ์ใดถึงเรียกวา่ ความรุนแรง 
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 ทั้ งน้ี การนิยามความรุนแรงของผูค้นในสังคม นักวิจยัหรือนักวิชาการ รวมถึงนคยบายทาง
สังคมส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นไปท่ีความรุนแรงท่ีชอบด้วยกฎหมาย (legitimate) หรือ ความรุนแรง
ประเภททัว่ไป (normal) แต่มุง้เนน้ไปท่ี ความรุนแรงท่ีเก่ียวกบัการทารุณ ข่มเหง ละเมิด กระท าช าเรา 
(abuse) ในกลุ่มความรุนแรงท่ีไม่ใช่เร่ืองปรกติทัว่ไป (normal) หรือความรุนแรงท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
(legitimate) ซ่ึงในความเขา้ใจเก่ียวกบัความรุนแรงท่ีแพร่หลายนั้นหมายถึง การทารุณ ข่มเหง ละเมิด 
กระท าช าเรา (abuse) ท่ีเป็นความรุนแรงอนัก่อให้เกิด “เหยื่อ” (victims) ท่ีตอ้งทุกขท์รมานอยา่งรุนแรงหรือ
ถูกใช้ความรุนแรงอย่างไม่เป็นธรรมทั้งท่ีไม่มีความผิด (Loseke, D 2003 อา้งใน Loseke, D  2005, pp. 37) 
กล่าวไดว้่า ความรุนแรงนั้นมีการให้ความหมายสองแบบอย่างกวา้ง คือ ความรุนแรงท่ีสังคมยอมรับ
และชอบด้วยกฎหมาย กบัความรุนแรงท่ีสังคมไม่ยอมรับในกลุ่มความรุนแรงประเภทการละเมิดท่ี
ส่งผลต่อการทุกขท์รมาน (abuse) และไม่เป็นธรรม 

 ดงันั้น การนิยามความหมายความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีความทบัซ้อนในเชิงความหมายของ
ครอบครัวและความรุนแรงนั้น จึงเป็นเร่ืองท่ีบรรดานกัวิจยัหรือนกัวิชาการมีความเห็นวา่ เป็นเร่ืองท่ีสร้าง
ขอ้คน้พบทางการศึกษาเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีความขดัแยง้ (conflicting findings) ท่ี
เป็นอุปสรรคในการเปรียบเทียบการศึกษา (comparing studies) (Geffner, Rosenbaum, & Hughes, 
1988, pp. 458 ) และเป็นปัญหาในการพฒันาทฤษฎีเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว (Azar, 1991 อา้งใน 
Loseke, D 2005, pp. 38) ซ่ึงขอ้คน้พบทางการศึกษาเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีความขดัแยง้ 
(conflicting findings) น่ีเอง เผยให้เห็นว่า มีการศึกษาเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนจาก
หลายสาขาวิชาและวิธีการการศึกษาท่ีแตกต่างถูกผลิตข้ึน (Mash, E. J., & Wolfe, D. A. 2013, pp. 56) 
คดยนักวิชาการและนักวิจยัจากหลายส านักพยายามอธิบายเพื่อหาค าตอบจากวิธีการศึกษาและชุด
อธิบายท่ีแตกต่างกนั 

 การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวท่ีผ่านมาพบว่า ยงัคงไม่พบแม้แต่กลุ่มหรือสถาบันทาง
สังคมเดียวท่ีสามารถหาชุดอธิบายท่ีชดัเจนของปัญหาท่ีมีความหลากหลายและความซับซ้อนของความ
รุนแรงในครอบครัว ถึงแมว้า่ไดมี้การพยายามศึกษาแลว้ก็ตาม ในบรรดาหน่วยงานของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) กลุ่มการแพทย์และสุขภาพจิต (Medical and Mental health 
Communities) นักสังคมสงเคราะห์ (social welfare) สถาบนัการศึกษา และบรรดานักวิจยั ประกอบกบั
ความหลากหลายของวิธีการซ่ึงมีบทสรุปท่ีใชค้วามรู้บนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ท่ีหลากหลายและซบัซ้อน
ที่ดูเหมือนการพยายามหาค าตอบในภาพต่อขนาดใหญ่ (colossal jigsaw) ซ่ึงบางช้ินส่วนของภาพก็
สามารถต่อกนัเพราะมีความสัมพนัธ์ท่ีชดัเจน บางช้ินส่วนก็มีความคลุมเครือไม่ชดัเจน บางช้ินส่วน
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ก็ไม่เขา้กนั บางช้ินส่วนดูเหมือนจะไม่เขา้กนัแต่กลบัเป็นช้ินส่วนท่ีเขา้กนั และบางช้ินส่วนเม่ือต่อไป
แลว้กลบัท าใหภ้าพรวมทั้งหมดหายไป (Barnett,  Miller-Perrin, Perrin 2011, pp. 40) 

 ในปัจจุบนั พบวา่ ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวยงัคงไดรั้บความสนใจ และมีการขยาย
ขอบเขตการศึกษาไปในหลายสาขาวิชา คดยสาขาวิชาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประเด็นความรุนแรงใน
ครอบครัว เช่น อาชญาวิทยา (Criminology) จิตวิทยา (Psychological) สังคมวิทยา(Sociology) และ
มานุษยวิทยา(Anthropology) เป็นตน้ และมีการเช่ือมคยงกบัสนาม (Field) ท่ีอยูใ่นขอบเขตการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาขา้งตน้ ในสาขาครอบครัวศึกษา(Family studies) รัฐศาสตร์(Political science)  
เหยื่อวิทยา (Victimology)  ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) และสตรีศึกษา (Women’s studies) 
นอกจากน้ี มีสาขาด้านวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับความรุนแรงในครอบครัวในเร่ืองของกฎหมายและ
การแพทย ์เช่น พยาบาล (Nursing) กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics) สูติศาสตร์ (Obstetrics) และจิตเวช 
(Psychiatry) เป็นต้น (Barnett, Miller-Perrin, Perrin 2011 , pp. 40) กล่าวได้ว่าในแต่ละส านักคิด 
สาขาวชิา ต่างเปรียบเสมือนช้ินส่วนภาพต่อ (jigsaw) ของภาพใหญ่ซ่ึงก็คือ ความรุนแรงในครอบครัว  

2.2 แนวการศึกษาความรุนแรงในครอบครัว 

  ปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในปัจจุบนัเป็นปัญหาครอบครัวท่ีเป็นท่ียอมรับวา่เป็น
ปัญหาสังคม และไดรั้บความสนใจจากนกัวิชาการ นกัวิจยั และกลุ่มวิชาชีพในหลายส านกัคิด และ
แต่ละส านกัคิดนั้น ลว้นแลว้พยายามศึกษาปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนดว้ยแนวคิด
และทฤษฎีท่ีมีความแตกต่างและหลากหลาย  แต่ดว้ยประเด็นความรุนแรงในครอบครัวนั้น เป็นประเด็น
ท่ีมีความสลบัซบัซ้อนและคาบเก่ียวกบัศาสตร์ในหลายสาขาวิชาท่ีถูกใชใ้นการอธิบาย ซ่ึงในแต่ละศาสตร์
ก็มีชุดของความรู้ท่ีใชใ้นอธิบายนั้นมีความแตกต่างหลากหลาย เพราะแต่ละส านกัคิดก็พยายามแข่งกนั
สร้างชุดอธิบายผา่นแนวคิดทฤษฏีของตน ซ่ึงจากการทบทวนแนวการศึกษาเก่ียวกบัความรุนแรงใน
ครอบครัวท่ีผา่นมาส่วนใหญ่อยู่ในขอบเขต (field) การศึกษาในสาขาจิตวิทยา สังคมวิทยา อาชญาวิทยา 
และมานุษยวทิยาเป็นหลกั ซ่ึงสามารถสรุปแนวการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 2.2.1 ส านักคิดจิตวทิยา (Psychological) 

  แนวคิดทางจิตวิทยาเป็นแนวคิดการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและกระบวนการทางจิต (Behavior 
and Mental Processes) กล่าวคือ เป็นวิชาท่ีท าความเขา้ใจความเป็นเหตุเป็นผลถึงวิธีท่ีคนเราแสดงออก 
เหตุใดคนถึงแสดงพฤติกรรม และเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีถูกใชใ้นการศึกษาเก่ียวกบั
พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคมรวมถึงพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงทั้ง
ในพื้นท่ีสาธารณะและครอบครัว อีกทั้งยงัเป็นแนวคิดเร่ิมแรกท่ีถูกใชใ้นการอธิบายปรากฏการณ์ความ

http://www.bpaccountant.com/images/sub_1408201131/Present%2057.ppt
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รุนแรงในครอบครัว คดยเป็นแนวการศึกษาท่ีให้ความส าคญัปัจจยัด้านจิต (Psychological) ท่ีเป็นปัจจยั
ภายในของมนุษย ์การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวในช่วงแรกของแนวการศึกษาน้ี ให้ความส าคญั
กบัการใชค้วามรุนแรงระหวา่งสามีภรรยา คดยพิจารณาการใชค้วามรุนแรงต่อภรรยา ดว้ยเหตุพิจารณา
ความเป็นไปไดท่ี้ผูห้ญิง (ภรรยา) มีอาการทางจิตประเภทท่ีมีความสุขหรือความพึงพอใจทางเพศเม่ือ
ไดรั้บความเจ็บปวด (Masochism) (Newman, 2010, pp. 100) ในการอธิบายความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนต่อภรรยา
จากสามี แต่ในปัจจุบนั นกัจิตวิทยามองวา่แนวการอธิบายตามท่ีอา้งขา้งตน้นั้น เป็นการวิเคราะห์ท่ีไม่
สมเหตุสมผล และถูกมองว่าเป็นยุทธวิธีในการต าหนิเหยื่อ (Snell, J.E., R.J. Rosenwald, A. Robey 
1964 อา้งใน Andersson, 2006, pp. 69) แต่ส าหรับการอธิบายทางจิตวิทยาอ่ืน ๆ ได้เน้นไปท่ีรูปแบบของ
บุคลิกกา้วร้าวของผูช้ายและผูห้ญิง และมกัสรุปว่าเป็นอาการป่วยทางจิต หรือท่ีเรียกวา่ “จิตพยาธิวิทยา” 
(psychopathology) (Lilian,  2010, pp. 13)  

  ดงันั้น การใช้ความรุนแรงในครอบครัวตามส านกัคิดน้ี พฤติการณ์การใช้ความรุนแรงหรือ
พฤติกรรมการยอมถูกใช้ความรุนแรงนั้น มักลงเอยด้วยข้อวินิจฉัยว่าเป็นอาการป่วยทางจิต หรือท่ี
เรียกว่า “จิตพยาธิวิทยา” (Psychopathology) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีถูกน ามาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการใช้
ความรุนแรงในครอบครัวในช่วงทศวรรษท่ี 1970 ของส านักคิดทางจิตวิทยา ด้วยแนวการวิเคราะห์
ดงักล่าว ท าให้ส านกัคิดจิตวิทยามกัถูกวิจารณ์จากส านักคิดอ่ืน ๆ เช่น นกัสังคมวิทยา คดยวิจารณ์ว่า 
การวเิคราะห์การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวตามส านกัคิดจิตวทิยาเป็นการวเิคราะห์เพื่อลดทอนปัจจยั
เชิงคครงสร้างทางสังคม ดว้ยการมุ่งสนใจเพียงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงบนฐานการพิจารณาว่า 
ความรุนแรงนั้นแฝงอยู่ (embedded) ในแต่ละบุคคล (Individual) ดงันั้น แนวการวิเคราะห์ตามส านกั
คิดน้ี จึงพิจารณาการใช้ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมของคนป่วยทางจิตเท่านั้ น อีกทั้ งแนวคิดน้ียงั
เช่ือมคยงการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวกบัความผิดปรกติของบุคลิกภาพผูใ้ช้ความรุนแรง (Gelles 
1998 อา้งใน Andersson  2006, pp. 69-70) 

  อยา่งไรก็ตาม หน่ึงในเหตุผลท่ีท าให้แนวคิดหรือวธีิการทางจิตวิทยาค่อนขา้งไดรั้บการสนบัสนุน
และเป็นท่ียอมรับวา่มีความเหมาะสมกบัการศึกษาหรือใชใ้นการอธิบายความรุนแรงในครอบครัว ดว้ยเหตุ
เพราะสายงานของนกัจิตวิทยาอยูใ่นฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิต ผูท่ี้ตอ้งรับมือกบัความไม่เสถียรของ
รูปแบบพฤติกรรมของบุคคลมากกวา่ส านกัคิดอ่ืน ๆ และดว้ยการจะพิจารณาเพียงปัจจยัทางสังคมอยา่ง
เดียวไม่สามารถเขา้ถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได ้ดงันั้น การใช้แนวคิดทางจิตวิทยาในการศึกษา
ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล และผลกระทบของกระบวนการบุคลิกภาพ (personality processes) 
และอาการป่วยทางจิต หรือท่ี เรียกว่า “จิตพยาธิวิทยา” (Psychopathology) (O’Leary, 1993 อ้างใน 
Andersson  2006, pp. 70) ตามแนวการศึกษาทางจิตวิทยาจึงเป็นหน่ึงในแนวการศึกษาท่ีส าคญัในการ

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=David+M.+Newman&search-alias=books&field-author=David+M.+Newman&sort=relevancerank
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พยายามท าความเขา้ใจความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงเป็นประเด็นปัญหาท่ีมกัถูกท าให้เช่ือว่าเกิดจาก
ความผดิปรกติจากส่ิงท่ีเรียกวา่ สุขภาพจิตของบุคคล 

 2.2.2 ส านักคิดสังคมวทิยา 

 การศึกษาเก่ียวกบัความรุนแรงในระยะแรกนั้น เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ไปยงัการใชค้วามรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนในพื้นท่ีสาธารณะ เช่น การข่มขืนการฆาตกรรมท่ีท าคดยคนแปลกหน้า ส่ิงเหล่าน้ีถูกมองว่าเป็น
อาชญากรรม ในขณะท่ีประเด็นความรุนแรงในครอบครัวมีการตระหนกัถึงน้อยมาก อีกทั้งความรุนแรง
ในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนมกัไม่ไดถู้กมองวา่เป็นอาชญากรรม ทั้งน้ี เพราะวา่สังคมมกัมองครอบครัวเป็น
สถาบนัท่ีเป็นจุดรวมของความรัก ความสงบ (วิลาสินี พนาครทรัพย์ 2545, น. 7) ตามแนวคิดท่ีถูกท าให้
เป็นอุดมการณ์ ซ่ึงต่อมา การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวเร่ิมเกิดข้ึนในช่วงปลายทศวรรษ 1960 
คดยนกัสตรีนิยมซ่ึงลุกข้ึนมาทา้ทายแนวคิดอุดมการณ์เก่ียวกบัการเหมารวมและทศันคติความเป็นเพศ 
ซ่ึงกดข่ีผูห้ญิง คดยเฉพาะในประเด็นภรรยาถูกใช้ความรุนแรงคดยสามี (Cleary 2002, pp. 14) แต่ด้วย
การศึกษาส่วนใหญ่มุ่งไปยงับุคลิกลกัษณะของบุคคลท่ีท าร้ายหรือใชค้วามรุนแรง จึงท าให้ผลการศึกษาท่ี
ไดม้กัมองวา่ความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนบ่อยนกั และหากเกิดข้ึนก็เป็นเพราะปัญหาท่ีเกิด
จากอาการป่วยทางจิต (Psychopathology) ของบุคคลท่ีกระท าความรุนแรง (วิลาสินี พนาครทรัพย์ 2545, 
น. 7) ตามแนวคิดจิตวทิยา จนกระทัง่ยุคตน้ทศวรรษ 1970 นกัสังคมวิทยาเร่ิมหนัมาสนใจความรุนแรง
ในครอบครัวในระดบัท่ีกวา้งข้ึน (Dutton 2006, pp. 95; Cleary 2002, pp. 14) 

 แนวการศึกษาทางสังคมวิทยานั้นเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัชีวิตทางสังคมของมนุษย ์กลุ่มคน
และสังคม คดยมุ่งให้ความสนใจดา้นกฎเกณฑ์และกระบวนการทางสังคมท่ียึดเหน่ียวหรือแบ่งแยกผูค้น 
ทั้งในสภาวะท่ีเป็นปัจเจก และในฐานะของสมาชิกของสมาคม กลุ่ม หรือสถาบนั ดงันั้น การศึกษาทางดา้น
สังคมวิทยาจึงมีแนวการศึกษาท่ีตั้งอยูบ่นสมติฐานท่ีวา่พฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั้นข้ึนอยูก่บัคครงสร้าง
ทางสังคม จากฐานคิดดา้นสังคมวทิยาท่ีพยายามเช่ืองคยงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจเจกบุคคลกบัคครงสร้าง
ทางสังคมนั้น นกัสังคมวิทยาใชฐ้านคิดเดียวกนัในการท าความเขา้ใจและอธิบายปรากฏการณ์ความรุนแรง
ในครอบครัว เช่น Gelles (1998 อา้งใน Andersson, 2006, pp. 8) มองว่า สถานภาพทางสังคมของบุคคล
ไม่วา่จะเป็น อายุ ความเป็นเพศ สถานะทางเศรษฐกิจ เช้ือชาติ และชาติพนัธ์ุนั้น ลว้นแลว้มีความเป็นไปได้
ท่ีจะส่งผลต่อชีวิตการเป็นอยูท่ี่พวัพนักบัความรุนแรงในครอบครัวในฐานะพฤติกรรมของบุคคลนั้น
ไดรั้บอิทธิพลจากคครงสร้างครอบครัว และครอบครัวนั้นเป็นส่วนหน่ึงของคครงสร้างทางสังคม 

  นกัสังคมวิทยามองวา่ ปรากฏการณ์การเกิดความรุนแรงในครอบครัวนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัทุก
กลุ่มสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ และสามารถพบไดใ้นทุกกลุ่มอาชีพ คนท่ีมีงานท าหรือคนวา่งงาน 



 

56 

ในกลุ่มคนมีฐานะร ่ ารวย และฐานะอยากจน ไม่เกี่ยงเร่ืองชนชั้นเพราะเป็นประเด็นที่เกิดทุกชนชั้น 
แต่ผลการส ารวจสถิติท่ีมีนั้ นแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนหรือองค์ประกอบทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
รุนแรงในครอบครัวนั้นไม่สม ่าเสมอ ไม่แน่นอนตายตวั (Gelles 1998 อา้งใน Andersson, 2006, pp. 9)  
ดงัตวัอย่างเช่น ในงานศึกษาของ Petersen (1980 อา้งใน Andersson, 2006, pp. 9) พบว่า การถูกละเมิดและ
ถูกใช้ความรุนแรงของภรรยาคดยสามีนั้น มีอตัราการละเมิดและใช้ความรุนแรงสูงอยู่ในกลุ่มคู่ครองท่ี
ฝ่ายสามีมีระดบัการศึกษาต ่า อีกทั้งมีความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดข้องสามีกบัการใช้ความรุนแรง ซ่ึงมี
ขอ้มูลระบุว่า ผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัผูช้ายมีรายได้น้อยมีความเส่ียงต่อการถูกละเมิดหรือใช้ความรุนแรง
มากกวา่ผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัผูช้ายท่ีมีรายไดป้านกลางหรือมาก 

 แต่อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลขา้งตน้ ช้ีให้เห็นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการถูกก าหนดคดยสถานะ
ของต าแหน่งงานท่ีท ามากกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ กล่าวคือ ผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัผูช้ายผูท่ี้ท  างานในส านกังาน 
(White-collar Workers)  มีระดับการถูกละเมิดน้อยกว่าผูห้ญิงท่ีแต่งงานกบัผูช้ายท่ีเป็นผูใ้ช้แรงงานท่ี
ท างานในครงงาน  (Blue-collar Workers) ซ่ึงในประเด็นน้ี Petersen อธิบายให้เห็นความแตกต่างของ
กลุ่มอาชีพท่ีมีหลกัเกณฑ์ (Codes) และบรรทดัฐาน (Norms) ท่ีแตกต่างนั้น มีส่วนในการท าให้เกิด
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงต่อภรรยา และอาจจะดว้ยการยอมรับว่าจากสังคมวา่ อาชีพใดท่ีมีเน้ืองานท่ี
ตอ้งใช้ความรุนแรงในการท างานมกัมีส่วนในการใช้ความรุนแรงกบัภรรยา เพราะความคุน้ช้ินกบัการใช้
ความรุนแรงในการท างาน หรืออาจจะเป็นเพราะกลุ่มอาชีพดงักล่าวสังคมยอมรับว่าควรมีพฤติกรรม
เช่นไร อาชีพใดใช้ความรุนแรงได ้เป็นตน้ ในขณะเดียวกนัผูห้ญิงท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีฐานะ
ร ่ ารวย คดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีมีฐานะร ่ ารวยกวา่ฝ่ายสามี ผูห้ญิงเหล่าน้ีจดัอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการถูก
ใช้ความรุนแรงจากสามี  ด้วยเหตุผลท่ีผู ้ชายต้องการมีอ านาจเหนือผู ้หญิง  (Kuypers, 1992 อ้างใน 
Andersson, 2006, pp. 10)  

   อย่างไรก็ตาม ส าหรับ Andersson  (2006, pp. 10) มองว่า ทฤษฎีท่ีถูกใช้ในการศึกษาและอธิบาย
การเกิดความรุนแรงในครอบครัวในประเด็นท่ีมุ่งพิจารณาสถานะทางสังคมเศรษฐกิจนั้น ผูท่ี้ศึกษา
จ าเป็นตอ้งตั้งค  าถามด้วยว่า ท าไมหรือเหตุใดกลุ่มผูห้ญิงท่ีมีรายได้น้อยและมีระดบัการศึกษาท่ีต ่าถึงมี
ระดบัพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงน้อย ในขณะท่ีผูช้ายในกรณีเดียวกนั กลบัเป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียง
ต่อการใช้ความรุนแรงต่อภรรยา ซ่ึงในเร่ืองน้ีเป็นประเด็นท่ี Andersson มองว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่มีความ
เป็นไปได ้หากจะพิจารณาเหตุผลตามการอา้งชุดอธิบายความเก่ียวขอ้งของสถานะทางสังคมเศรษฐกิจ
และระดบัการศึกษากบัประเด็นความรุนแรงในครอบครัวของ Peterson นั้น เพราะเป็นการศึกษาซ่ึง
บรรทดัฐานและค่านิยมในกลุ่มอาชีพของผูห้ญิงนั้นไม่ไดถู้กใชเ้ป็นเหตุผลหรือขอ้อา้งต่อการใชค้วาม
รุนแรง แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจมากกว่าการมุ่งไปท่ีอาชีพหรือระดบัการศึกษาคือ การพิจารณาบรรทดัฐาน

http://www.komchadluek.net/search.php?search=%E1%C3%A7%A7%D2%B9
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ทางเพศในการอธิบายว่าท าไมผูห้ญิงจึงเป็นเพศท่ีขอ้งเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงท่ีอยู่ใน
ระดบันอ้ยเม่ือเทียบกบัผูช้าย ซ่ึงในเร่ืองน้ี นกัสังคมวิทยามองถึงความเป็นไปไดว้า่ผูห้ญิงไม่ไดค้าดหวงัใน
การมีอ านาจ ดงันั้น การมีบทบาททางเพศน้อยกว่าผูช้ายจึงไม่ใช่ประเด็นท่ีพวกเธอตอ้งอา้งสิทธิใน
พื้นท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ เช่นในครอบครัว พื้นท่ีซ่ึงถูกจดัว่าเป็นสถาบนัท่ีมีความรุนแรงมาก
ท่ีสุดในสังคม (Leeder 2004, pp. 239; Mansley, E.A. 2007, pp. 41 )   

  ทั้งน้ี ดว้ยแนวการศึกษาความรุนแรงในครอบครัวของนกัสังคมวิทยานั้น เป็นแนวการศึกษาท่ี
ตั้งอยูบ่นสมติฐานท่ีวา่พฤติกรรมของแต่ละบุคคลนั้นข้ึนอยูก่บัคครงสร้างทางสังคม ดงันั้น การศึกษา
ทางสังคมวิทยาเก่ียวกบัประเด็นความรุนแรงในครอบครัวนั้น จึงพบว่า เป็นการอธิบายคดยใช้ปัจจยัเชิง
คครงสร้างมองปรากฏการณ์การเกิดความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดในระดบับุคคล และด้วยแต่ละ
บุคคลนั้นเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัเชิงคครงสร้างท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การศึกษาท่ีพบจึงมกัเป็นการศึกษา
เจาะจงเฉพาะปัจจยัใดปัจจยัหน่ึง หรือหากศึกษาในหลายๆ ปัจจยัก็ท  าไดเ้พียงศึกษาจากขอ้มูลสถิติ 
ขอ้มูลเอกสารซ่ึงเป็นขอ้มูลชั้นท่ีสอง หรือจากการศึกษาเชิงปริมาณ ดงันั้นแนวการศึกษาทางสังคม
วิทยาท่ีใช้ในการศึกษาความรุนแรงในครอบครัวนั้ น จึงมีทั้ งข้อจ ากัดและประคยชน์ท่ีจะใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาในระดบัต่อไป  

  2.2.3 ส านักคิดสตรีนิยม 

  แนวการศึกษาทางสตรีนิยมเป็นแนวการศึกษาท่ีมุ่งให้ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจใน
ปัญหาท่ีเป็นพื้นฐานเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง สตรีนิยมในฐานะแนวคิดและ
กระบวนการเคล่ือนไหวท่ีมีรากฐานมาจากความเช่ือพื้นฐานท่ีวา่ ผูห้ญิงเป็นพลเมืองเตม็ตวัของสังคม
และประเทศของตนเอง และมีความตอ้งการไดรั้บการปฏิบติัอย่างผูท่ี้มีสิทธิเท่าเทียมกนักบัผูช้ายคดยรัฐ
และจากสมาชิกในสังคมเป็นเป้าหมายหลกัของการขบัเคล่ือน สตรีนิยมคือวาทกรรมการวเิคราะห์ท่ีมุ่ง
ให้ความสนใจประสบการณ์ของผูห้ญิงและความไม่เสมอภาคระหวา่งเพศท่ีเกิดข้ึนคดยระบบชายเป็น
ใหญ่ ซ่ึงค าว่า “สตรีนิยม ” (Féminisme) ถูกบัญญัติข้ึนเป็นคร้ังแรกในภาษาฝร่ังเศสในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 19คดย Hubertine Auclert  ผูว้ิพากษ์การเมืองของผูช้ายท่ีจ  ากัดสิทธิของผูห้ญิงท่ีพึงมี
ในช่วงหลงัการปฏิวติัฝร่ังเศส ซ่ึงเป็นกระแสท่ีเร่ิมตน้ข้ึนในคลกตะวนัตก ท าใหแ้นวคิดสตรีนิยมนั้นมี
ความเป็นเอกลกัษณ์และมีความเฉพาะเจาะจงนัยเชิงพื้นท่ีท่ีได้รับอิทธิพลมา (Ribeiro, 2014, pp. 7)  
แต่อยา่งไรก็ตาม สตรีนิยมในฐานะแนวคิดเชิงวิชาการนั้นไดเ้สนอมุมมองใหม่ดา้นมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และกลายเป็นทฤษฎีท่ีถูกใช้อธิบายและช้ีให้เห็นถึงความเป็นชายขอบของผูห้ญิงและ
เพศภาวะของผูห้ญิงในวาทกรรมของทฤษฎีการครองอ านาจน าของผูช้าย คดยมีเป้าหมายเพื่อเปล่ียน
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วิธีการตีความกระบวนทศัน์ของสังคม เศรษฐกิจและทา้ยท่ีสุดคือการเปล่ียนกระบวนทศัน์ความสัมพนัธ์
เชิงอ านาจระหวา่งผูห้ญิงและผูช้ายในสังคมสมยัใหม่และก่อนสมยัใหม่ (Afsaruddin, 1999, pp. 1) 

   แนวการศึกษาในระยะแรกของส านกัคิดน้ีเป็นการศึกษาท่ีเน้นอธิบายเก่ียวกบัผูห้ญิงและผูช้ายท่ี
ถูกผูกติดกบักรอบแนวคิดเร่ืองขอ้ก าหนดทางชีวภาพ (Biological Determinism) กล่าวคือ เน้นการอธิบาย
วา่เพศ (Biological Sex) หรือความแตกต่างทางสรีระเป็นตวัก าหนดบทบาทและความสัมพนัธ์ของผูห้ญิง
และผูช้ายในสังคม อีกทั้งยงัเป็นแนวการศึกษาท่ียอมรับในระดบัประสบการณ์ส่วนตวัวา่เป็นขอ้มูลท่ีใช้
ในการศึกษาได ้(Shewin, 1988 อา้งใน ปอรินทร์ 2551, pp. 6) และไดมี้การเสนอใหแ้นวคิดเก่ียวกบัเพศภาวะ 
(gender) เป็นหน่วยเร่ิมแรกของการวเิคราะห์ความเป็นเพศ ในฐานะเคร่ืองมือการวเิคราะห์ท่ีส าคญั และ
พิจารณาให้ผูห้ญิงเป็นหน่วยหลกัของการวเิคราะห์ (Beasley, 1999 อา้งใน ปอรินทร์ 2551, pp.  6) คดยให้
ความส าคญักบัการพยายามท่ีจะวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีมาก าหนดชีวิตผูห้ญิง และส ารวจความเขา้ใจในเชิง
วฒันธรรมวา่ผูห้ญิงถูกให้ความหมายวา่อยา่งไร ดว้ยเพราะส านกัคิดน้ีตั้งค  าถามบนความเขา้ใจความหมาย
วา่ผูห้ญิงเป็นวตัถุของความรู้มากกว่าจะเป็นผูผ้ลิตสร้างความรู้ ดงันั้นแนวคิดทฤษฎีสตรีนิยมจึงมีความ
คดดเด่น มีการตั้งค  าถามเก่ียวกบัความรู้และความจริงท่ีมีอยู ่วา่ใครเป็นผูส้ร้างความรู้และความจริง (วารุณี 
ภู ริสินสิทธ์ิ  2543 อ้างใน ปอรินทร์  2551, น.  6) ดังเช่นในงานของ Kete Millett เร่ือง Sexual Politics 
กล่าวถึงมคนทศัน์ “ การเมืองเร่ืองเพศ ” วา่เพศเป็นปัจจยัก าหนดสถานภาพท่ีมีนยัทางการเมือง ซ่ึงมกัจะ
ถูกมองขา้มไปเป็นความสัมพนัธ์และการจดัระเบียบทางสังคมท่ีแสดงถึงคครงสร้างอ านาจ คนกลุ่มหน่ึง
ถูกควบคุมคดยคนอีกกลุ่มหน่ึงและสถาบนัการเมืองน้ีก็คือ ระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) (Beasley, 
1999 อา้งใน ปอรินทร์ 2551, น.  7)  

  การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดสตรีนิยม จึงเป็นการศึกษาครอบครัวและ
ความรุนแรงในฐานะท่ีเป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้าง (Adelman 1997, pp. 58) ท่ีขบัเคล่ือนตามความคาดหวงั
ของสังคมเก่ียวกบัความเป็นหญิงและชาย และระเบียบทางสังคมท่ีแสดงถึงคครงสร้างอ านาจท่ีสร้างความ
แตกต่างระหวา่งเพศคดยการให้อ านาจผูช้ายเป็นหลกัทั้งในครอบครัวและสังคม (Andersson, 2006, pp.  47)  
แนวการศึกษาของส านักคิดสตรีนิยมจึงตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งส ารวจพื้นท่ีส่วนตวั และ
ประสบการณ์ในชีวติประจ าวนัของสตรี เช่น เร่ืองพื้นท่ีภายในบา้น งานบา้น ความเป็นแม่ และเพศธรรม 
เพราะพื้นท่ีเหล่าน้ีแทจ้ริงถูกก าหนดดว้ยการเมือง ดงัท่ี Millett (1971) กล่าวไว ้จุดน้ีเองไดก้ลายเป็น
จุดเด่นของกลุ่มเคล่ือนไหวสตรีนิยม ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงวาระทางการเมืองและทฤษฎี คดยท าพื้นท่ี
ของชีวิตท่ีเคยถูกมองวา่เป็นพื้นท่ีส่วนตวัเขา้มาสู่พื้นท่ีของการต่อสู้ทางการเมือง และเป็นประเด็นของ
การวิเคราะห์ทางทฤษฎี  (Jackson and Jones, 1998 อ้างใน ปอรินทร์ 2551, น.  7) และเป็นหน่ึงใน
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แนวคิดส าคญัท่ีถูกใช้ในการศึกษาความรุนแรงในครอบครัวท่ีไดรั้บการยอมรับและถูกน าไปปรับใช้ใน
การศึกษาจากส านกัคิดอ่ืน ๆ  

  การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวตามส านกัคิดสตรีนิยมนบัเป็นหน่ึงในแนวคิดท่ีไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัต่อการศึกษาท าความเขา้ใจการใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิง ในทาง
กลบักนัก็มกัถูกการวิจารณ์ว่า แนวการศึกษาตามแนวคิดสตรีนิยมเป็นแนวการศึกษาท่ีละเลยและมี
กรอบแนวคิดท่ีขาดมิติการศึกษาความรุนแรงในครอบครัวด้านอ่ืนๆ เช่น ความรุนแรงต่อเด็ก หรือ
ความรุนแรงท่ีเกิดจากคู่ความสัมพนัธ์เพศเดียวกนั (Perilla, 1999 อา้งใน Andersson, 2006, pp.  53) อีก
ทั้ง ถูกมองวา่ การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวตามแนวคิดสตรีนิยมเป็นแนวการศึกษาท่ีมีลกัษณะ
เหมารวมเก่ียวกบัเพศภาวะ คดยมุ่งสนใจความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งหญิงชาย และมกัมีบทสรุป
วา่ผูช้ายนั้นมกัเป็นผูใ้ชค้วามรุนแรง และผูห้ญิงนั้นมกัเป็นเหยือ่เสมอ (Andersson, 2006, pp.  55)  

  ในประเด็นเร่ืองนกัสตรีนิยมนั้นมกัให้ความหมายการเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว คือ 
ผูห้ญิงเท่านั้น เป็นประเด็นท่ีมกัถูกวจิารณ์จากส านกัคิดอ่ืนๆ เช่น นกัสังคมวิทยา นกัอาชญาวิทยา และ
นกัจิตวิทยา มีความเห็นพอ้งกนัวา่ แนวคิดสตรีนิยมนั้นเป็นแนวการศึกษาท่ีไม่ไดเ้พิ่มผูห้ญิงอยู่ในฐานะ
ผูส้ร้างปัญหาหรือเป็นผู ้ใช้ความรุนแรง  (Currie and MacLean, 1993, pp. 6) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า 
แนวคิดสตรีนิยมมีความเด่นชดัในเร่ืองการละเลยหรือมองขา้มความเป็นเหยื่อของผูช้าย แต่ในงานศึกษา
ของ Kathleen Daly และ Meda Chesney-Lind (1988, pp. 502) นั้น ช้ีให้เห็นวา่ ถึงแมแ้นวคิดสตรีนิยม
เป็นแนวคิดท่ีถูกวิจารณ์ว่าเป็นแนวคิดท่ีละเลยการวิเคราะห์หรือศึกษาเก่ียวกบัมุมองความเป็นเหยื่อของ
ผูช้าย แต่แนวคิดน้ีกลบัไดรั้บการตอบรับและมีถูกใชใ้นการศึกษาวจิยัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากแนวคิดน้ี
มีความชดัเจนวา่ เป็นแนวคิดท่ีใชส้ าหรับการศึกษาวิเคราะห์ ในฐานะท่ีเป็น แนวคิดสตรีนิยมท่ีหมายถึง
ชุดของทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการกดข่ีผูห้ญิงและชุดของยทุธศาสตร์การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัผูห้ญิง 

  ในขณะท่ีภายในส านกัคิดสตรีนิยมเองก็มีการวิพากษว์จิารณ์ความแตกต่างของจุดยนืในกรอบ
ของแนวคิดสตรีนิยมเอง ดงัเช่น การวิพากษส์ตรีนิยมตะวนัตกวา่มีลกัษณะแนวคิดท่ีครอบง าความคิด
จากนักสตรีนิยมคลกท่ีสามในงานของ Chandra Talpade Mohanty (1997) เร่ือง Under Western Eyes: 
Feminist Scholarship and Colonial Discourses คดย Mohanty มองว่า “อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่สากลท่ี
นกัวิชาการสตรีนิยมตะวนัตกตอ้งการรับมือและต่อตา้น ไม่มีอยู่จริง เวน้เสียเเต่วา่ เราจะยอมรับวา่ผูช้าย
ทุกคนในคลกสมรู้ร่วมคิดกนักดข่ีผูห้ญิงและคครงสร้างอ านาจมีคครงสร้างเดียวท่ีไม่เปล่ียนแปลงตาม
ระดบัชั้นของอ านาจทางประวติัศาสตร์ท่ีมี” (Mohanty 1997, pp. 335) Mohanty มองว่า การวิเคราะห์เช่นน้ี
ตามแนวของสตรีนิยมตะวนัตกท าให้การศึกษาผูห้ญิงในแต่ละพื้นท่ี และแต่ละกรณีสามารถน ามาใชไ้ด้
ทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์ และทุกบทบาทการวิเคราะห์ ยิ่งไปกว่านั้น Mohanty ยงัมองไปถึงการเกิดการ
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เปรียบเทียบคดยนยัระหวา่งผูห้ญิงตะวนัตกกบัผูห้ญิงคลกท่ีสามในการศึกษาผูห้ญิงคลกท่ีสามคดยผูห้ญิง
ตะวนัตก ไดส้ร้างแนวการศึกษาท่ีเป็นภาพเหมารวมท่ีเน้นความอ่อนด้อยของผูห้ญิงคลกท่ีสาม เช่น 
การไร้การศึกษา ยากจน หวัเก่า เป็นแม่บา้นแม่เรือน ผกูติดกบัครอบครัว (พริศรา แซ่กว้ย 2547, น. 29-32) 

 Mohanty เสนอว่า การพิจารณาผู ้หญิงในฐานะหน่วยการวิเคราะห์ตามแนวคิดสตรีนิยม
ตะวนัตก มองการกดขี่ผูห้ญิงเป็นสายใยที่เช่ือมคยงผูห้ญิงเขา้ดว้ยกนัและเป็นกลุ่มที่ถูก “ติดป้าย” วา่ 
อ่อนแอ ไร้อ านาจ ถูกข่มเหงและกดข่ี  Mohanty จึงเช่ือวา่การศึกษาท่ีใชผู้ห้ญิงเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ 
ไม่ไดรั้บประกนัวา่ เป็นการศึกษาท่ีปราศจากการท าให้ผูห้ญิงเป็นวตัถุในการศึกษาและเป็นผูถู้กกระท า 
ซ่ึงในประเด็นน้ี Mohanty ยกตัวอย่าง “งานเขียนเก่ียวกับการสร้างภาพลักษณ์สตรีคลกท่ีสามท่ี
สอดคลอ้งกนัในแง่ของการมองผูห้ญิงถูกก าหนดให้เป็นเหยื่อความรุนแรงคดยผูช้าย เช่น การเป็นเหยื่อ
ของระบบครอบครัวอาหรับ จากงานเขียนของ Juliet Minces  การเป็นเหยื่อของกฎหมายอิสลาม จากงาน
เขียนของ Patricia Jeffery เป็นตน้ เป็นส่วนหน่ึงของตวัอยา่งการตกเป็นเหยื่อของผูห้ญิงตลอดกาล ท่ีมี
ผูห้ญิงเป็นผูถู้กกระท า และมีผูช้ายเป็นผูก้ระท าความรุนแรง (เพิ่งอา้ง, pp. 33-35) 

  การมองบทบาทของผูห้ญิงคลกท่ีสามในสายตานกัสตรีนิยมตะวนัตก จึงเป็นการจดักลุ่มของ
ผูห้ญิงคลกท่ีสาม หรือวตัถุในการศึกษาให้เป็นหมวดหมู่ของการศึกษา ผูเ้ป็นเหยื่อ ช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้
การจดัวางผูห้ญิงในฐานะเหยื่อ หรือผูอ่้อนแอตลอดกาล ดว้ยเหตุน้ี Mohanty จึงตั้งค  าถามวา่ การท่ีผูห้ญิง
คดยเฉพาะคลกท่ีสามถูกน าเสนอวา่ถูกกดข่ีนั้นเป็นปรากฏการณ์สากล หรือเพราะรูปแบบวธีิการศึกษา
ผูห้ญิงเหล่านั้นท าให้เกิดภาพดงักล่าว การศึกษาที่ใชจ้  านวนตวัเลขสถิติของผูห้ญิงที่ศึกษาเพื่อแสดง
หลกัฐานของขอ้คน้พบท่ีเป็นสากลคดยไม่ค  านึงถึงบริบททางวฒันธรรมและทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในท่ีน้ี 
Mohanty มองวา่ เป็นเร่ืองท่ีท าให้เกิดความเป็นสากลของระเบียบวิธีวิทยาท่ีเกิดข้ึนคดยใชเ้ง่ือนไขการ
ลดระดบัหน่วยวเิคราะห์ธรรมชาติ วฒันธรรมท่ีสร้างความเป็นหญิงเป็นชาย เหลือเพียงการตอ้งการหาขอ้
พิสูจน์เชิงประจกัษ ์(เพิ่งอา้ง, pp. 48, 55) 

  ดงันั้น แนวการศึกษาสตรีนิยมคลกท่ีสามของ Mohanty  เสนอ เป็นแนวคิดสตรีนิยมคลกท่ีสามท่ี
ให้ความส าคญักบัการอธิบายความรุนแรงต่อผูห้ญิงในระดบัทฤษฎีและตีความเป็นรายกรณีๆ ไปในแต่ละ
สังคม คดยไม่จ  ากดัให้ผูห้ญิงอยูใ่นสถานะของการเป็นเหยื่อความรุนแรงตลอดกาล แต่มองผูห้ญิงในฐานะ
ผูก้ระท าการดว้ยเช่นกนั ซ่ึง Mohanty  เสนอวา่ตอ้งมีการวิพากษ์การสร้าง “ความเป็นจริง” ในการศึกษา
เก่ียวกบัผูห้ญิงคลกท่ีสาม คดยให้ความส าคญักบัการน าบริบทแวดลอ้มของสังคมนั้น เขา้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของการวิเคราะห์ งานของ Mohanty  ตอ้งการมองลึกลงไปว่า วิธีการวิจยัเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ
สร้างความรู้ท่ีปลดปล่อยผูห้ญิงคลกท่ีสามในการศึกษาของผูห้ญิงตะวนัตกหรือนักวิชาการได้ เช่น 
การสัมภาษณ์ ซ่ึงอาจถือไดว้า่เป็นการวิธีวิจยัท่ีให้ผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยัมีเสียงและมีท่ีทางในการวิจยั 
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ทว่าทศันคติและระเบียบวิธีการวิจยัท่ีมองหาว่า ผูห้ญิงคลกท่ีสามยงั “ตอ้งการ” ความช่วยเหลือ เพียง
อยา่งเดียว ก็สามารถท าใหผู้ห้ญิงคลกท่ีสาม เป็น “ผูด้อ้ยกวา่” ในความเป็นจริงท่ีการศึกษานั้นสร้างข้ึน 

2.2.4 ส านักคิดอาชญาวทิยา 

  อาชญาวิทยามีความเป็นสหวิทยาการ เน่ืองจากใช้ศาสตร์จากหลายสาขาวิชาในการอธิบาย
ปัญหาอาชญากรรม สาเหตุอาชญากรรม และแนวทางในการป้องกนัอาชญากรรม และมุ่งพิจารณาถึง
ปรากฏการณ์อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากร ซ่ึงเป็นสาขาวิชาท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
กฎหมาย สังคมวิทยา มานุษยวิทยา  จิตวิทยา  จิตแพทย ์และสังคมศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กฎหมายอย่างใกล้ชิด  อีกทั้งยงัเป็นสาขาวิชาท่ีมุ่งความสนใจศึกษาเก่ียวกบัลักษณะสภาพปัญหา  
พฤติการณ์ของผูก้ระท าผิด สถิติอาชญากรรม  การวิจยัของอาชญากรรม  ผลสะท้อนความเสียหายของ
อาชญากรรมต่อสังคม  องค์กรอาชญากรรมต่อสังคม  องค์การอาชญากรรม  วิทยาการว่าดว้ยผูถู้กท าร้าย
อาชญากรรมเปรียบเทียบการจดัระบบบริหารและการประสานงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม  
รวมตลอดถึงทศันคติความรู้สึกของชุมชนท่ีมีต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีต ารวจ  อยัการ  ศาล  และ
ราชทณัฑ์  การคุม้ครองป้องกนัความเป็นธรรมกบัสิทธิมนุษยชน  และแนวการก าหนดนคยบายท่ี
สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของสังคม (Pease 2010, pp. 8) 

  การศึกษาอาชญาวิทยาจึงเป็นแนวการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรม 
หรือพฤติกรรมเบ่ียงเบน ซ่ึงมีแนวคิดและมุมมองต่อสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรมแตกต่างกัน 
สามารถแบ่งเป็น 3 แนวทางเพื่อท าความเขา้ใจ (อุทยั  ทะริยะ และคณะ,  2551, pp.  9-10) ดงัน้ี 

  แนวทางแรก มองวา่มนุษยมี์อิสระและเป็นผูท่ี้เลือกประกอบอาชญากรรม (Criminal Behavior as  
Chosen) มุมมองน้ีมีสมมุติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยว์่า มนุษยทุ์กคนมีความคิดและมีเหตุผล 
ดงันั้นจึงมีเจตจ านงอิสระหรือเจตจ านงเสรี (Free Will) ท่ีจะตดัสินใจในการเลือกประกอบอาชญากรรม 
คดยปราศจากส่ิงบงัคบัทั้งจากภายนอกและภายใน ทั้งน้ี มนุษยไ์ดเ้ล็งเห็นและค านวณถึงผลท่ีจะตามมา
ภายหลงั นกัอาชญาวิทยาแนวน้ี จึงมีแนวทางในการศึกษามุ่งเนน้ถึงการป้องกนัอาชญากรรม คดยการหา
เหตุผล ท่ีท าให้มนุษยต์ดัสินใจ เลือกมีพฤติกรรมท่ีไม่ผิดกฎหมาย ซ่ึงเรียกอาชญาวิทยาแนวน้ีว่า 
แนวความคิดอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิม ซ่ึงทฤษฎีแนวน้ียงัไดรั้บการยอมรับจากนกัอาชญาวิทยาจนถึง
ปัจจุบนั และเน่ืองจากนกัทฤษฎีแนวน้ี มีความเช่ือวา่มนุษยมี์อิสระในการเลือก หรือก าหนดพฤติกรรม
ของตนเองและมนุษยไ์ดมี้การค านวณและวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียของพฤติกรรมก่อนลงมือกระท าผิด
กฎหมาย ดงันั้นการป้องกนัอาชญากรรมท่ีดีท่ีสุด คือ การท าใหม้นุษยเ์ห็นวา่ ผลเสียของอาชญากรรมมี
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มากกว่าผลดีท่ีจะได้รับจากการประกอบอาชญากรรมนั้น นักอาชญาวิทยาแนวน้ีจึงพยายามคิดคน้
ระบบการลงคทษท่ีจะท าใหม้นุษยก์ลวั จนไม่กลา้กระท าผดิ เป็นตน้ 

  แนวทางที่สอง มองวา่พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากแรงกระตุน้ซ่ึงมนุษยไ์ม่สามารถควบคุมได ้
(Criminal Behavior as Caused) มุมมองน้ีมีสมมุติฐานพื้นฐานวา่พฤติกรรมของมนุษยส่์วนมากถูกก าหนด
คดยปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือจากการควบคุมของมนุษย ์มนุษยจ์ะใช้ความคิดก็เฉพาะในการปรับเปล่ียน
ตนเองให้เหมาะสมเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลกั ที่เกิดจากปัจจยัภายนอกได ้
นกัอาชญาวิทยาท่ีมีแนวคิดเช่นน้ีเป็นพวกแรก คือ กลุ่มแนวความคิดอาชญาวิทยาแบบปฏิฐานนิยม 
(Positivist Criminology) นักอาชญาวิทยาแนวน้ี จึงพยายามหาค าตอบว่า ปัจจยัใดเป็นสาเหตุหรือก่อให้
มนุษยมี์พฤติกรรมอาชญากรรม ซ่ึงสามารถแบ่งแยกไดด้งัน้ี คือ ปัจจยัภายในร่างกาย (Biological Factors) 
ปัจจยัทางจิตใจ (Psychological Factors) และปัจจยัทางสภาพแวดลอ้ม (Social Factors) เป็นสาเหตุท่ีท าให้
มนุษยมี์พฤติกรรมอาชญากรรม อยา่งไรก็ดี นกัอาชญาวิทยาบางคนเช่ือวา่ มีปัจจยัเพียงดา้นเดียวท าให้
เกิดพฤติกรรมอาชญากรรม บางคนมีความเช่ือวา่ มีหลายปัจจยัรวมกนัท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
นกัอาชญาวิทยากลุ่มน้ีให้ความสนใจในเร่ืองของอิทธิพลของปัจจยัท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม เร่ิมตั้งแต่
ปัจจยัทางชีวภาพ กายภาพ สภาพสังคม สภาพแวดลอ้ม ฯลฯ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ ปัจจยัเหล่าน้ีมีจ  านวนมากมาย 
ส่งผลให้มีการคิดคน้ทฤษฎีแนวน้ีอยา่งมากมาย แมว้่าในปัจจุบนั นกัอาชญาวิทยาจ านวนไม่น้อยก็ยงัยึด
หลกัการอา้งอิงในแนวน้ี  เน่ืองจากนกัอาชญาวิทยาแนวน้ีเช่ือวา่ มนุษยไ์ม่อาจควบคุมตนเองได ้ดงันั้น
ในการแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม จ าเป็นตอ้งแกไ้ขท่ีสาเหตุหรือตน้ก าเนิด กล่าวคือ ตวัปัจจยัท่ีท าให้มนุษย์
ประกอบอาชญากรรม ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทางชีวภาพ กายภาพ หรือสภาพแวดลอ้มทางสังคม เป็นตน้ 

  แนวทางที่สาม มองวา่กฎหมายเป็นตวัก าหนดรูปแบบและพฤติกรรมอาชญากรรมของมนุษย ์
(The Behavior of Criminal Law) มุมมองของสาเหตุพฤติกรรมอาชญากรรม แนวความคิดน้ี เพิ่งจะเกิดข้ึน
ประมาณทศวรรษท่ี 1960  มุมมองแนวน้ีมีสมมุติฐานวา่ อาชญากรรมเกิดจากการท่ีกฎหมายของสังคม 
ก าหนดให้พฤติกรรมของบุคคลบางกลุ่มเป็นอาชญากรรม ในขณะเดียวกนัก็ก าหนดให้พฤติกรรมของ
บุคคลกลุ่มอ่ืนไม่ขดัต่อกฎหมาย นกัอาชญาวิทยาเรียกแนวความคิดน้ีวา่ แนวความคิดอาชญาวิทยาแบบ
รุ่นใหม่ (Radical Criminology) นักอาชญาวิทยาแนวน้ีเช่ือวา่ พฤติกรรมอาชญากรรมมีสาเหตุมาจากกลไก
ในสังคมเป็นตวัก าหนดให้พฤติกรรมเป็นอาชญากรรมดงันั้นนักอาชญาวิทยาแนวน้ี จึงท าการศึกษา
เก่ียวกบัอาชญากรรมในแนวต่างๆ เช่น ศึกษากระบวนการท่ีมีการก าหนดให้พฤติกรรมของคนในสังคม
ให้เป็นพฤติกรรมอาชญากรรม  ศึกษาถึงเหตุผลและปัจจยัท่ีท าให้ชนชั้นต ่า กระท าผิดมากกวา่ชนชั้น
กลางหรือชั้นสูง และความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ การควบคุมทางสังคม (DeKeseredy, 2011, pp.  7) 
และศึกษาถึงเหตุผลท่ีท าให้กระบวนการยุติธรรมมกัมีการด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับบุคคลบางกลุ่ม 
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ในขณะท่ีมกัละเลยหรือไม่สนใจกบัพฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคลบางกลุ่ม (อุทยั ทะริยะ และคณะ,  
2551, น. 9-10) 

 2.2.5 ส านักคิดมานุษยวทิยา 

  ส านกัคิดมานุษยวิทยา เป็นหน่ึงในศาสตร์ท่ีไดช่ื้อวา่ศึกษาเร่ืองราวและกิจกรรมทุกอยา่งของ
มนุษย ์คดยเป็นการศึกษาท่ีมุ่งอธิบายเร่ืองราวท่ีเป็นวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคมทุกแห่งทัว่คลก ดงันั้น 
ขอบเขตการศึกษาของนักมานุษยวิทยาจึงไม่จ  ากัดสถานท่ีและเวลา คดยนัยน้ี  แนวการศึกษาทาง
มานุษยวิทยาจึงเป็นการศึกษามนุษยแ์ละวฒันธรรมของมนุษยท์ั้งในอดีตและปัจจุบนั และคดยอาศยั
ขอบเขตการศึกษาท่ีกวา้งขวาง จึงท าให้การศึกษาทางมานุษยวิทยาจ าเป็นตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา
อ่ืนๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ขอบเขตการศึกษาทางมานุษยวิทยาจึงไม่มีขอ้จ ากดัและวางอยูบ่นความสนใจ
ในการศึกษาประเด็นปัญหาท่ีครอบคลุมพฤติกรรมทางดา้นต่างๆ ของมนุษย ์(คสวตัรี, 2546, น. 1-3) 

  แนวการศึกษาทางมานุษยวิทยาอาศยัวิธีการศึกษาท่ีส าคญัคือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) คดยท่ีมีการตั้ งสมมติฐานหรือประเด็นปัญหาในการศึกษา และท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลภาคสนามเพื่อหาค าตอบให้กบัค าถามจากประเด็นปัญหาท่ีตั้งข้ึน วิธีการเช่นน้ีมีส่วน
คลา้ยกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หากแต่การตั้งสมมติฐานในทางมานุษยวิทยา เป็นการตั้งสมมติฐานพอ
เป็นแนวทางในการศึกษา ไม่ใช่การตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบคดยวิธีการทางสถิติ  วิธีการทาง
มานุษยวิทยาแบบน้ีจึงครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การเร่ิมตั้งประเด็นปัญหาในการศึกษา การวาง
กรอบความคิดท่ีเก่ียวขอ้ง การลงภาคสนามเก็บขอ้มูลท่ีเน้นหนกัเร่ืองการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
อีกทั้งวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยานั้นวางอยู่บนหลกัการของการคน้หาค าตอบคดยใช้แนวคิดแบบ
องคร์วม (Holism) ท่ีเสนอภาพของปรากฏการณ์ต่างๆ จากหลายองค์ประกอบในทุกมิติ วิธีการเก็บขอ้มูล
จึงกวา้ง และมีความหลากหลายไม่จ  ากดัเพียงขอ้มูลดา้นใดดา้นหน่ึง แต่จะตอ้งมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมคยง
ถึงกนั (คสวตัรี, 2546, น. 3) อีกทั้งแนวการศึกษาทางมานุษยวิทยายงัให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม
ของผูท่ี้อยู่ในวฒันธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัและเน้นการเกิด “ปฏิสัมพนัธ์” ทางความคิด
ระหว่างผูศึ้กษาและผูถู้กศึกษา นอกจากน้ี การศึกษาทางมานุษยวิทยามกัให้ความสนใจขอ้มูลทางดา้น
นามธรรม เช่น ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความหมาย อุดมการณ์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือไปจาก
ขอ้มูลเชิงปริมาณ และการไดม้าซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาค่อนขา้งนาน อยา่งไรก็ตาม 
วธีิการศึกษาทางมานุษยวทิยาดงักล่าวขา้งตน้นั้น ข้ึนอยูก่บับริบททางสังคมวฒันธรรม ซ่ึงนกัมานุษยวทิยา
นั้นตอ้งปรับวิธีการศึกษาตามความเหมาะสมและเพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบททางสังคมวฒันธรรมท่ี
นกัมานุษยวิทยาให้ความส าคญัหรือสนใจศึกษา (คสวตัรี , 2546, น. 4)  ส าหรับนกัมานุษยวิทยานั้น



 

64 

ทุกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant observation) ของผูว้จิยัคือ สนามวิจยั (fieldwork) แต่ไม่ใช่
ทุกสนามวจิยั (fieldwork) คือการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Participant observation) (Laine, 2000, pp. 103)  

  ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ด้วยแนวการศึกษาทางมานุษยวิทยามกัให้ความสนใจขอ้มูลทางด้าน
นามธรรม ดงันั้นจึงพบว่า การศึกษาประเด็นความรุนแรงในครอบครัวของนักมานุษยวิทยา จึงให้
ความสนใจขอ้มูลเชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความหมาย (meaning) และประสบการณ์  ประวติัศาสตร์
และบริบททางสังคม การเปรียบเทียบ และการเช่ือมคยงระดบัคลก (global connections) ในการศึกษา
ความรุนแรงในครอบครัว (Adelman, 2010, pp. 187)  และดว้ยแนวการศึกษาทางมานุษยวิทยานั้นมอง
คลกของความจริงสัมพนัธ์กบัคลกของการให้ความหมายท่ีเป็นการประกอบสร้างทางสังคม ซ่ึงบางคร้ัง
สังคมสร้างความหมายและความจริงให้กบัส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัมนุษยผ์่านการท าความเขา้ใจหรือการ
พิจารณาส่ิงใดส่ิงหน่ึงผ่านจากเร่ืองของคครงสร้าง มาสู่เร่ืองของประสบการณ์ของตน น าไปสู่การ
อธิบายท่ีมีความเฉพาะ ท่ีมีความแตกต่างหลากหลายทางวฒันธรรม คดยมีพื้นฐานจากความแตกต่างของวิธี
คิด คครงสร้างทางความคิดท่ีเป็นตวัก ากบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมน้ีจะสะท้อนให้เห็นผ่านสัญลกัษณ์และ
ภาษา ดังนั้ น ความหมายหรือนิยามของประเด็นความรุนแรงในครอบครัวตามแนวการศึกษาทาง
มานุษยวทิยาจึงเป็นเร่ืองตอ้งพิจารณาตามเง่ือนไข (Contingent) (Adelman, 2010, pp. 191)  

  ตวัอยา่งเช่น ในงานศึกษาประเด็นความรุนแรงในครอบครัวของ Adelman (2010) เร่ือง Gender, 

law and nation: The politics of domestic violence in Israel เป็นงานซ่ึงน าเสนอความรุนแรง
ในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในบริบทท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลายของประเทศอิสราเอล คดย Adelman 
ได้ตั้งค  าถามว่า เหตุใดการออกจากความสัมพนัธ์ของการเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวของผูห้ญิง
คดยการหย่าจึงเป็นเร่ืองยากส าหรับผูห้ญิงในสังคมอิสราเอล? คดยในงานของ Adelman เธอเสนอให้
พิจารณาความสัมพนัธ์ของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวผา่นความหลากหลายบริบททางวฒันธรรม 
กฎหมาย สถาบนัต่างๆ ของรัฐ  ชุดอุดมการณ์ท่ีเอ้ือต่อการใช้ความรุนแรงต่อผูห้ญิง และมองการตอบคต้
ของผูห้ญิงผูเ้ป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัวเก่ียวกบัความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน  

  จากการศึกษา Adelman เธอพบ 5 ประเด็นหลกัท่ีไดจ้ากการศึกษาการเมืองของความรุนแรงใน
ครอบครัวในอิสราเอล ประเด็นแรก คือ การศึกษาความรุนแรงในครอบครัวเป็นการศึกษาท่ีสามารถเปิด
ช่องทางสู่การตั้งสมมุติฐานทางวฒันธรรมเก่ียวกบั เพศภาวะ (Gender) เพศวิถี (Sexuality) ครอบครัว และ
อ านาจ  ประเด็นที่สอง คือ  การออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกควบคุม ละเมิด และใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิง
คดยผูช้ายนั้นเป็นเร่ืองยาก มีความเส่ียงและอนัตราย และตอ้งใช้ตน้ทุนสูง (costly) ทั้งทางดา้นสังคมและ
เศรษฐกิจ ประเด็นที่สาม คือ ผูห้ญิงผูเ้ป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวท่ีพยายามออกจากความสัมพนัธ์
ของการถูกใช้ความรุนแรงนั้นมกัพบปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากชุดคครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรม 
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ประเด็นที่ส่ี เป็นประเด็นท่ี Adelman มองวา่ การเป็นเหยื่อของผูห้ญิงคดยเฉพาะการเป็นเหยื่อความรุนแรง
ในครอบครัว เป็นประเด็นท่ีมีความจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาคดยเจาะจงการศึกษาในบริบททางวฒันธรรม
เฉพาะ เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของกลยุทธ์ท่ีผูห้ญิงคิดคน้ข้ึนเพื่อช่วงชิง (contest) ตลอดจนการ
ช้ีให้เห็นถึงแนวทางกระบวนการท างานต่าง ๆ ของสถาบนัทางสังคมและอุดมการณ์ เช่น กฎหมาย 
การแพทย ์และครอบครัวนิยม (familialism) ท่ีเป็นตวัขดัขวางการพยายามท าให้ประเด็นความรุนแรงใน
ครอบครัวเป็นท่ีรับรู้ถึงความจ าเป็นตอ้งแกปั้ญหาหรือมองเห็นวา่เป็นปัญหาในสังคม  ประเด็นสุดท้าย 
คือ Adelman เนน้ย  ้าเพื่อสะทอ้นให้เห็นวา่ การศึกษาเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวของเธอเผยให้เห็น
ว่า ครอบครัวนั้นเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นชาติ และความเป็นรัฐ และนคยบายของรัฐท่ีครอบคลุม
ครอบครัวนั้นส่งผลกระทบต่อการก าหนดความเป็นเพศ เป็นตน้ 

  ดงันั้น แนวการศึกษาท่ีจะเลือกประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาพิจารณาวา่ แนวการศึกษาท่ี
ให้ความส าคญัในระดบัปัจเจกบุคคลเป็นหลกั ค าตอบของการวิเคราะห์ปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรง
ในครอบครัวยงัขาดมิติของประวติัศาสตร์ เพศภาวะ  เช้ือชาติ  ศาสนา วฒันธรรม  เศรษฐกิจ และการเมือง
ท่ีอาจเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มต่อการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไข
ท่ีไดรั้บความสนใจในการอธิบายปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวในกรอบการศึกษาของ
ส านกัคิดสังคมวิทยา สตรีนิยม และมานุษยวทิยา ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาจึงเลือกประยุกตใ์ชแ้นวการศึกษา
ทางสังคมวิทยากบัสตรีนิยมประกอบการท าความเขา้ใจปัจจยัเชิงคครงสร้างของการใชค้วามรุนแรงใน
ครอบครัว ร่วมกบัแนวการศึกษาทางมานุษยวิทยาท่ีให้ความส าคญักบัการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิธีคิดการสร้างความหมาย  กระบวนการสร้างตวัตน ปฏิบติัการท่ีเป็นวาทกรรมและไม่ใช่วาทกรรม 
ซ่ึงเป็นแนวการศึกษาท่ีมองตวัตนของมนุษยบ์นความหลากหลาย เปล่ียนแปลง ผนัแปร เล่ือนไหล 
ตามสภาวการณ์ทางสังคมและความรู้สึกนึกคิดของตวัตน คดยการเลือกผสานแนวคิดแบบมานุษยวิทยา 
สังคมวทิยา และสตรีนิยมเขา้ดว้ยกนัเพื่อใชท้  าความเขา้ใจท่ีมาและประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
ของภรรยามุสลิมอาเจะห์ในสังคมซ่ึงเคยถูกพิจารณาจากบรรดานกัวิชาการทั้งสตรีนิยม และมานุษยวิทยา
วา่ สังคมอาเจะห์เป็นสังคมมุสลิมท่ีผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์มีสิทธิอ านาจในครอบครัวและ
สังคมหากเม่ือเทียบกบัสถานะและบทบาทของผูห้ญิงมุสลิมในประเทศมุสลิมหรือสังคมมุสลิมอ่ืน  

2.3 ศาสนาอสิลามกบัการเลอืกปฏิบัติต่อผู้หญงิ  

  ประเด็นเร่ืองศาสนากบัการเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิงอนัเป็นเหตุท่ีน าไปสู่ การกดข่ี ควบคุม และ
การใช้ความรุนแรงต่อผูห้ญิงเป็นประเด็นปัญหาข้อถกเถียงใหญ่ท่ีส าคญั และได้รับความสนใจทั้งจาก
นกัวิชาการมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม คดยเฉพาะนกัสตรีนิยม กลุ่มซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการท าความเขา้ใจใน
ปัญหาท่ีเป็นพื้นฐานเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง และตั้งค  าถามกบัประเด็นปัญหา
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เร่ืองศาสนากบัการเลือกปฏิบตัิต่อผูห้ญิงอนัน าไปสู่การอยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาผูช้ายของผูห้ญิง 
การกดข่ีทางเพศ การใช้ความรุนแรงต่อผูห้ญิง คดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงในปริมณฑลส่วนตวัเช่น
ครอบครัวในวาทกรรมอิสลาม เพื่อขบัเคล่ือนการเรียกร้องสิทธิของผูห้ญิงในสังคมมุสลิม ดว้ยหลาย
วิธีการ ดงัเช่น  การสืบสวนหรือตรวจสอบแหล่งท่ีมาของความรู้ศาสนา  การเขา้ไปวิพากษ์และทา้ทาย
การตีความหลกัปฏิบติัทางศาสนาอิสลามดั้งเดิม ผ่านการทบทวนและร้ือการอ่านตวับทคมัภีร์อลักุรอาน
และอธิบายใหม่เพื่อการก าหนดการตีความบทบาท และอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงในสังคมมุสลิมใหม่ เป็นตน้ 
ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า แนวทางของนกัวิชาการทั้งผูช้ายและผูห้ญิงมุสลิมหรือนกัสตรีนิยม
ท่ีมีการขบัเคล่ือนเร่ืองศาสนาอิสลามกบัการเลือกปฏิบติั กดข่ี ละเมิด และการใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงใน
สังคมมุสลิมนั้น มีการใชท้ฤษฎีและแนวการวเิคราะห์ 5 แนวดว้ยกนั ดงัน้ี 

2.3.1 กลุ่มขับเคลือ่นการปฏิรูปอสิลาม 

 การใช้การวิเคราะห์ตามทฤษฎีสตรีนิยมในการการพยายามขบัเคล่ือนสังคมมุสลิม สร้างกระแส
การเรียกร้องสิทธิของผูห้ญิง รวมถึงการพยายามเสริมพลงัอ านาจของผูห้ญิงในวาทกรรมอิสลามนั้น 
เป็นกระแสท่ีถูกรวมอยูใ่นขบวนการเรียกร้องสู่การปลดปล่อยการปฏิรูปอิสลามในศตวรรษท่ี 19 และ
ช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 ไดมี้การพยายามท่ีจะให้มีแนวคิดใหม่เก่ียวกบัศาสนาอิสลามให้เขา้กบัยุคสมยัใหม่ 
หรือท่ีเรียกว่า “อิสลามสมยัใหม่นิยม” (Islamic modernism) ผ่านการทบทวนต าราทางศาสนาและ
พฒันาความเขา้ใจจากภาพรวมของขบวนการเคล่ือนไหวทางศาสนาอิสลาม คดยบรรดานกัวิชาการ
มุสลิมสายปฏิรูปผูเ้ร่ิมบุกเบิกทั้ งชายและหญิง เช่น Muhammad ‘Abduh และ Zeinab al-Ghazali เป็นต้น 
คดยในงานเขียนของบรรดานกัวิชาการมุสลิมสายปฏิรูปนั้น นอกเหนือจากงานเขียนเก่ียวกบัแนวคิด
เร่ืองอิสลามสมยัใหม่นิยมแล้ว พวกเขายงัมีแนวคิดในการทบทวนตวับทคมัภีร์ของศาสนาอิสลามและ
ทบทวนการวิเคราะห์และวินิจฉยัก าหนดบทบญัญติั (ijtihad) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนสิทธิเสรีภาพและ
การปลดปล่อยผูห้ญิงในสังคมมุสลิม เช่นในงานเขียนของ Muhammad ‘Abduh บิดาของการปฏิรูปอิสลาม 
ไดก้ล่าวใน al-Manār วา่ “เด็กผูห้ญิงมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บการศึกษาเท่าเทียมกบัผูช้ายหรือตอ้งไม่
น้อยกว่าผูช้าย และจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปเง่ือนไขทางสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีส่งผล
กระทบต่อชีวติการเป็นอยูข่องผูห้ญิงในสังคมมุสลิม” (Adams, 1968, pp. 230) เป็นตน้ 

  ในงานของ Muhammad ‘Abduh เขาใช้วิธีวิทยาคดยการสืบสวนและตรวจสอบแหล่งท่ีมาของ
ความรู้ศาสนา เพื่อด าเนินการตีความใหม่ และน าไปประยุกต์กบัแนวคิดและสถาบนัดั้งเดิมเพื่อน าไป
ปรับใช้ได้จริงในยุคสมยัใหม่ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนการให้ความหมายใหม่รองรับการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนและท าให้ถูกตอ้งตามหลกัการศาสนาหรือกฎหมายอิสลามตามยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป ซ่ึง
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แนวความคิดน้ีเกิดข้ึนจากความเช่ือท่ีวา่การให้ความรู้กบัผูห้ญิงและการยกระดบัฐานะผูห้ญิงเป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการพื้นฐานของการปฏิรูปสังคมและการพฒันาชาติ   

  ในขณะที่นกักิจกรรมผูห้ญิงชาวอิยิปต ์ Zeinab al-Ghazali  ผูถู้กขนานนามวา่เป็นผูบุ้กเบิก
สตรีนิยมอิสลาม ในงานขบัเคล่ือนของ al-Ghazali  เธอมุ่งสนใจไปท่ีต าแหน่งแห่งท่ีของผูห้ญิง ดว้ยเพราะ 
al-Ghazali  มีบทบาทเป็นผูน้ าสมาคมสตรีและเป็นผูน้ าอนัดบัตน้ ๆ ในกลุ่มมุสลิมภราดรภาพ อีกทั้งยงั
ท างานในส านกัพิมพข์อง al-Da'wah นิตยสารส่ิงพิมพข์องกลุ่มภราดรภาพมุสลิมในต าแหน่งบรรณาธิการ
คอลมัน์ส าหรับผูห้ญิงของนิตยสาร และมีงานเขียนบทความและบรรยายเก่ียวกบับทบาทในครอบครัว 
(domestic nature) ของผูห้ญิงเก่ียวกบัประเด็นความส าคญัของความเป็นแม่และความเป็นภรรยา (wifedom) 
ส าหรับผูห้ญิงมุสลิม เธอมองวา่บทบาทแม่และภรรยา คือ บทบาทส าคญัท่ีจะช่วยสร้างประชาชาติอิสลาม 
เธอเชิญชวนผูห้ญิงท่ีตอ้งการเรียกร้องออกท างานนอกบา้นให้กลบัเขา้บา้น ผูห้ญิงไม่ควรออกท างาน
นอกบา้น เวน้ซะแต่วา่ผูห้ญิงตอ้งการหายนะ (Lewis, 2007, pp. 1) ซ่ึงเป็นฐานคิดท่ีน าไปสู่ขอ้ถกเถียงของ
เธอ al-Ghazali  ไดถ้กเถียงวา่ ผูห้ญิงไม่มีความจ าเป็นตอ้งประสบความส าเร็จทั้งสองพื้นท่ี ทั้งในพื้นท่ี
ครอบครัวและสาธารณะ คดยเธอตั้งค  าถามกบัความไม่เขา้ใจวา่ท าไมผูห้ญิงถึงตอ้งการแบกภาระของ
ครอบครัวและการท างานพร้อมกนั ทั้งที่ภาระความรับผิดชอบท างานนอกบา้นคือภาระของผูช้าย 
(Al-Ghazali, 1990, pp. 115) 

  จากฐานคิดดงักล่าวท าให้งานขบัเคล่ือนเพื่อเรียกร้องสิทธิผูห้ญิงของ Al-Ghazali นั้นเป็นไป
ในรูปแบบท่ีตอ้งการพฒันาผูห้ญิงในฐานะมนุษยเ์ท่าเทียมกนักบัผูช้าย ไดรั้บการศึกษาเช่นเดียวกบัผูช้าย 
ลดความเล่ือมล ้าทางเพศ แต่เธอไม่ไดเ้รียกร้องให้ผูห้ญิงเขา้ถึงต าแหน่งทางการเมืองหรือพฒันาความ
เป็นหญิงสู่การเป็นผูน้ า แต่กลบัเรียกร้องสิทธิในฐานะการเป็นพลเมืองเท่าเทียมกบัผูช้าย สิทธิการเป็น
ภรรยาตามหลกัการศาสนา สิทธิในการเลือกตั้ง เลือกผูน้ าประเทศ เป็นตน้ (Farag, 2013, pp. 68) 

  อย่างไรก็ตาม การเคล่ือนไหวเพื่อขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงและปฏิรูปศาสนาท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 และช่วงตน้ของศตวรรษท่ี 20 นั้นอาจพูดไดว้า่เป็นการเร่ิมตน้ของคล่ืนลูก
แรกของการปฏิรูปศาสนาอิสลามและมีการพูดถึงสิทธิของผูห้ญิง ซ่ึงต่อมาในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 
มีการเคล่ือนไหวและขบัเคล่ือนของนกัสตรีนิยมและนกัวชิาการผูห้ญิงมุสลิมอยา่งต่อเน่ือง คดยพบวา่
กระแสการขบัเคล่ือนคล่ืนลูกใหม่ของบรรดานกัวชิาการผูห้ญิงมุสลิมท่ีอา้งการวิเคราะห์คดยใชท้ฤษฎี
สตรีนิยมในการวิเคราะห์นั้น มีทั้งท่ีอา้งตนว่าเป็นสตรีนิยมและปฏิเสธว่าตนเองคือสตรีนิยมแต่เลือกใช้
เคร่ืองมือการวิเคราะห์ของนักสตรีนิยม เช่น Amina Wadud  ในงานศึกษาของ Wadud นั้นเป็นงาน
ศึกษาท่ีเน้นการเขา้ไปวิพากษ์และทา้ทายการตีความหลกัปฏิบติัทางศาสนาอิสลามดั้งเดิม ผ่านการ
ทบทวนและร้ือการอ่านตวับทคมัภีร์อลักุรอานและอธิบายใหม่เพื่อการก าหนดการตีความบทบาท
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และอัตลักษณ์ของผูห้ญิงในสังคมมุสลิมใหม่ และพยายามท่ีจะร้ือสร้างบรรทัดฐานทางสังคม 
คครงสร้างศาสนา วฒันธรรม และกฎหมาย ซ่ึงจะคล้าย ๆ กบันักวิชาการผูห้ญิงมุสลิมหรือนักสตรี
นิยมมุสลิมคนอ่ืนๆ ท่ีเนน้สายตีความ  เช่น Riffat Hassan,  Zainah Anwar  เป็นตน้ 

 2.3.2 กลุ่มสายปฏิรูปการตีความตัวบทศาสนาอสิลาม 

  นกัวิชาการผูห้ญิงมุสลิมและนกัสตรีนิยมมุสลิมกลุ่มสายตีความน้ีมุ่งให้ความส าคญัในประเด็น
ของต าแหน่งแห่งท่ีและสถานภาพและบทบาทของผูห้ญิงในอิสลาม คดยสนับสนุนสิทธิของผูห้ญิง 
ความเท่าเทียมกนัระหว่างเพศ  และการไดรั้บความยุติธรรมทางสังคมท่ีเป็นพื้นฐานในกรอบของศาสนา
อิสลาม คดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคระหวา่งเพศ พิจารณาผูช้ายและผูห้ญิงในฐานะปัจเจก
บนฐานของความเป็นมุสลิมเท่าเทียมกนั การขบัเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนในช่วงตน้นั้น เป็นการขบัเคล่ือนบนฐาน
ของความเขา้ใจขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความไม่สอดคลอ้งหรือไม่ลงรอยกนัระหวา่ง อุดมการณ์ของศาสนา
อิสลามทั้งในเร่ืองของขอ้เสนอเชิงภววทิยาและขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความหลากหลายของประสบการณ์
ชีวติผูห้ญิงมุสลิมในบริบททางสังคมท่ีต่างกนั ดงันั้น เพื่อให้สามารถขบัเคล่ือนร้ือสร้างชุดความคิดเก่า 
นกัวิชาการผูห้ญิงมุสลิมหรือนักสตรีนิยมมุสลิมกลุ่มน้ีจึงเน้นไปท่ีระดบัวิธีวิทยาและใช้ศาสนาเป็น
กรอบคิดในการขบัเคล่ือน คดยอา้งถึงความส าคญัของการทบทวนและร้ือการอ่านตวับทคมัภีร์อลักุรอาน
และอธิบายใหม่ เพื่อการก าหนดการตีความบทบาทและอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงในสังคมมุสลิมใหม่ ซ่ึง
ตามคิดเห็นของนักวิชาการกลุ่มน้ีมองว่า นกัการศาสนา นกันิติศาสตร์อิสลาม นกัวิชาการมุสลิมยุคก่อน
หน้าน้ีได้ท าการตีความตวับทคมัภีร์อลักุรอานท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงชุดความคิดทางการเมืองและสังคม
เศรษฐกิจของพวกเขา การอธิบายส าหรับนักการศาสนาหรือนักวิชาการมุสลิมยุคก่อนหน้าส าหรับ
นกัวิชาการผูห้ญิงมุสลิมหรือกลุ่มสตรีนิยมมุสลิมกลุ่มน้ีจึงพิจารณาว่า แมจ้ะมีการอธิบายดว้ยวิธีการใด
หรืออย่างไร ก็ถือว่ามนัเป็นส่ิงท่ีผิดพลาดส าหรับการพยายามใช้วิธีวิทยาแบบแยกส่วน (atomistic 
methodology) และขาดการรับรองและรองรับบนฐานความเป็นเอกภาพของคครงสร้างของคมัภีร์อลักุรอาน 
ในขณะท่ีเหตุผลส าคญัท่ีกลุ่มนกัเคล่ือนไหวผูห้ญิงมุสลิมหรือกลุ่มนกัสตรีนิยมมุสลิมกลุ่มน้ีต าหนิ
นกัวิชาการศาสนายุคก่อนหนา้วา่เป็นกลุ่มท่ีมีความผิดพลาด เน่ืองจาก “การตีความตวับทคมัภีร์อลักุรอาน
แบบดั้งเดิมทั้งหมดถูกเขียนคดยผูช้าย” (Wadud 1992, pp. 4)  

 ดงันั้น กลุ่มนกัเคล่ือนไหวผูห้ญิงมุสลิมหรือกลุ่มนกัสตรีนิยมมุสลิมกลุ่มสายตีความน้ี จึงเลือกใช้
วธีิการประยกุตใ์ชก้ลยทุธ์ส าคญัเดียวกนักบัท่ีผูช้ายใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอา้งความชอบธรรมเพื่อควบคุม 
ก ากบั และใช้ความรุนแรงต่อผูห้ญิง นั้นก็คือ การเสนอการตีความทางเลือกตวับทคมัภีร์อลักุรอานหรือ
กฎหมายอิสลามเพื่อพฒันาอตัลักษณ์ของพวกเขาเอง ซ่ึงเป็นอตัลักษณ์ท่ีสามารถเป็นได้เพียงแนวทาง
ระดบัปฏิบติัการของนกัวิชาการเพื่อท่ีจะสามารถวิพากษแ์ละหาค าตอบให้กบัค าถามเก่ียวกบัวา่ อะไร
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คือความไม่เป็นธรรมทางสังคมและความไม่เสมอภาคระหว่างเพศส าหรับผูห้ญิงท่ีเป็นผลจากการเมือง
วา่ดว้ยเร่ืองการตีความตวับทคมัภีร์หรือกฎหมายอิสลามแบบชายเป็นใหญ่ ในเร่ืองน้ี Wadud  เน้นว่า 
“ตวับทคมัภีร์อลักุรอานจ าเป็นตอ้งมีการตีความใหม่อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคล้องกบัยุคสมยัและ
สถานการณ์ปัจจุบนั” (2000, pp. 13, 1999, pp. 5-6) คดยการแก้ไขให้อยู่บนฐานท่ีสามารถปรับใช้ตวับท
ศาสนาอิสลามได้จริงในปัจจุบนั Wadud เน้นย  ้าว่า ในการพฒันาไปสู่การตีความทางเลือกจะท าให้เป็น
อิสระจากการครอบง าและสร้างอตัลกัษณ์ทางศาสนาอิสลามอย่างแทจ้ริงได ้(2000, pp. 3) ดงัตวัอยา่ง
ในงานของ Riffat Hassan นกัเทววทิยาสตรีนิยม 

 ในงานของ Riffat Hassan  มีการวิเคราะห์วา่ ดว้ยความเป็นเพศหญิงของผูห้ญิงมกัถูกพิจารณา
ในตวัของความเป็นเพศเองว่า ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีไม่เท่าเทียมกบัเพศชายผูซ่ึ้งมีอ านาจเหนือผูห้ญิง หรือมี
ความไดเ้ปรียบเหนือผูห้ญิงนั้น Hassan มองวา่เป็นอิทธิพลความเช่ือจากการตั้งสมมุติฐานเชิงเทววทิยา
เก่ียวกบัการสร้างมนุษยท่ี์น าไปสู่การกลายเป็นแหล่งท่ีมาของปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ  ดว้ย
ชุดความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองเล่าการสร้างมนุษยต์ามในคมัภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ ท่ีมีการอา้งถึงพระเจา้
ไดส้ร้างอาดมัซ่ึงเป็นผูช้ายก่อน หลงัจากนั้นพระเจา้จึงสร้างอีวาซ่ึงเป็นผูห้ญิงจากกระดูกซ่ีคครงของอาดมั 
หลังจากอีวาถูกสร้างข้ึนแล้ว ซาตานก็ล่อลวงอีวาเขา้หาบาป จากนั้นอีวาก็ล่อลวงอาดมัเข้าหาบาป 
เร่ืองราวน้ีถูกใช้เพื่อบ่งช้ีว่า ผูห้ญิงผูเ้ป็นเพศผูห้ญิงมีความด้อยกว่าผูช้าย และผูห้ญิงในฐานะเพศซ่ึงเป็น
ตวัแทนของการล่อลวงผูช้ายเขา้สู่บาป ในงานของ Hassan  จึงไดต้รวจสอบสมมุติฐานเชิงเทววิทยา 3 
ประเด็นดว้ยกนั  คือ 1) ในประเด็นความเช่ือท่ีวา่พระเจา้สร้างมนุษยผ์ูช้ายเป็นคนแรก ไม่ใช่มนุษยเ์พศ
หญิง และถูกท าให้เช่ือว่าผูห้ญิงถูกสร้างจากซ่ีคครงของผูช้าย 2) ผูห้ญิงเป็นเหตุแห่งความหายนะของ
มนุษยชาติ และ 3) ผูห้ญิงนั้นไม่ไดถู้กสร้างจากผูช้าย แต่ถูกสร้างเพื่อผูช้าย   

 ในการท าความเขา้ใจสมมุติฐานเชิงเทววิทยาขา้งตน้ Hassan ไดต้ั้งค  าถาม 3 ค  าถาม คือ มนุษย์
เพศหญิงถูกสร้างอย่างไร  ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีตอ้งรับผิดชอบต่อความหายนะของมนุษยช์าติจริงหรือ และ
ท าไมผูห้ญิงถึงถูกสร้าง ซ่ึงทั้ง 3 ค าถามท่ีถูกวิเคราะห์คดย Hassan น าไปสู่ค าตอบท่ีว่า ไม่มีการแยกความ
แตกต่างระหวา่งความเป็นมนุษยข์องผูห้ญิงและผูช้าย และไม่พบแนวคิดการมองผูห้ญิงเป็นเพศท่ีเป็น
เหตุแห่งความหายนะของมนุษยชาติในคมัภีร์อลักุรอาน และสถานภาพและบทบาทความรับผิดชอบ
ระหวา่งผูห้ญิงและผูช้ายนั้นมีความเสมอภาคกนั เพราะเร่ืองราวการสร้างมนุษยข์องศาสนาอิสลามมี
ความแตกต่างกบัศาสนาคริสต ์คดยในอลักุรอานกล่าวถึงการสร้างมนุษยว์า่ “พระเจ้าของพวกเจ้าท่ีได้
บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหน่ึง และได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซ่ึงคู่ครองของเขา…” (อลักุรอาน บทท่ี 
4, วรรค. 1) และในคมัภีร์อลักุรอ่านไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวในสวนสวรรคท่ี์ซาตานล่อลวงอาดมัและอีวา 
ว่า“แล้วชัยฏอน(ซาตาน)ก็ได้กระซิบกระซาบแก่ท้ังสองนั้น เพ่ือท่ีจะเผย แก่เขาท้ังสองซ่ึงส่ิงท่ีถูก
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ปิดบังแก่เขาท้ังสองไว้ อันได้แก่ส่ิงอันถึงละอาย ของเขาท้ังสอง และมันได้กล่าวว่า พระเจ้าของท่าน
ท้ังสองมิได้ทรงหวงห้ามท่านท้ังสอง ซ่ึงต้นไม้ต้นนี(้เพราะอ่ืนใด) นอกจากการท่ีท่านท้ังสองจะกลายเป็น
มะลาอิกะฮ์ หรือไม่ก็กลายเป็นผู้อยู่ในหมู่ผู้ ท่ียั่งยืนอยู่ตลอดกาลเท่านั้น” (อลักุรอาน บทท่ี 7, วรรค. 
20-21) จากตวับทขา้งตน้ Hassan สรุปในการวิเคราะห์ของเธอว่า “ในคมัภีร์อลักุรอานนั้นไม่เพียงแต่
ระบุถึงความชดัเจนของการยืนยนัถึงความเสมอภาคระหว่างเพศของผูห้ญิงและผูช้าย แต่ยงัระบุวา่ทั้ง
สองเพศนั้นเป็น “สมาชิก” (members) และ “ผูป้กป้อง” (protectors) ซ่ึงกนัและกนั และไม่พบว่ามีตวั
บทใดในคมัภีร์อลักุรอานระบุถึงการจดัล าดบัชั้นระหวา่งเพศ ซ่ึงบ่งช้ีวา่ศาสนาอิสลามคดยพื้นฐานนั้น
เช่ือในความเสมอภาคทางเพศ ทั้งชายและหญิงในอลักุรอานถูกสร้างข้ึนพร้อมกัน ผูช้ายไม่ได้ถูก
ล่อลวงคดยผูห้ญิงซ่ึงถูกซาตานล่อลวง ซาตานล่อลวงทั้งชายและหญิงพร้อมกันในเวลาเดียวกัน” 
(Hassan, 1999a, pp. 253-5) 

 ในขณะท่ีในงานของ Amina Wadud ตั้ งสมมุติฐานคล้ายกับในงานของ Hassan  และเธอ
ยืนยนัและเห็นพอ้งกบัผลการวิเคราะห์งานของ Hassan ว่าในคมัภีร์อลักุรอานมองเพศชายและเพศหญิง
อย่างเท่าเทียม (Wadud, 1999, pp. 15) Wadud แสดงให้เห็นจากการวิเคราะห์ในงานของเธอว่า อลักุรอาน
กล่าวถึงปัจเจกทั้ งชายและหญิงด้วยค าท่ีเป็นกลางทางเพศคือ “nafs” ซ่ึงหมายถึง ตัวตน/ วิญญาณ 
(Wadud, 1999, pp. 34)  Wadud  ช้ีให้เห็นว่า ในคมัภีร์อลักุรอานเผยให้เห็นว่า ปัจเจกบุคคลทั้งชายและ
หญิงมีคุณค่าคดยเน้ือแทท่ี้เท่าเทียมกนัคดยพิจารณาจากสามขั้นของการด ารงอยูข่องมนุษย ์คือ 1) พระ
เจา้สร้างชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกนัจากวิญญาณ/ตวัตน เดียวกนั 2) ในคมัภีร์อลักุรอานเน้นย  ้าถึง
ศกัยภาพในการเปล่ียนแปลงว่าอยู่ใน ‘nafs” (วิญญาณ/ ตวัตน) ของปัจเจกบุคคล “พระเจ้าจะมิทรง
เปล่ียนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกวา่พวกเขาจะเปล่ียนแปลงตวัตนของพวกเขาเอง” (อลักุรอาน 
บทท่ี 13, วรรค. 11) และ 3) ทุกกิจกรรมของมนุษยไ์ด้รับการตอบแทนบนพื้นฐานจากส่ิงท่ีปัจเจก
บุคคลสมควรไดรั้บ (อลักุรอาน, บทท่ี4, วรรค. 124) (Wadud, 1999, pp. 36) 

  คดย Wadud ไดช้ี้แจงวา่ในคมัภีร์อลักุรอานไม่ไดมี้การแยกความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงใน
แง่ศกัยภาพของปัจเจก “พระเจา้จะมิทรงเปล่ียนแปลง ตวัตน/ วิญญาณ เวน้เสียแต่วา่จะอยูใ่นศกัยภาพ
ของมนัเอง มนัจะตอ้งรับผลดีของความดีท่ีไดท้  าไวแ้ละรับผลของความชัว่ร้ายท่ีสมควรไดรั้บ” (อลักุรอาน 
บทท่ี 2, วรรค. 286) (Wadud, 1999, pp. 34) อลักุรอานยงักล่าวว่าชายและหญิงท่ีเป็นธรรมสามารถเข้าถึง
สวนสวรรคไ์ดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั (อลักุรอาน บทท่ี 4, วรรค. 124) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไดบ้่งช้ีถึงความเท่าเทียม
กนัทางจิตวิญญาณของชายและหญิง (Wadud, 1999, pp. 35) และอีกประเด็นเก่ียวกบัอลักุรอานและ
ความเป็นปัจเจกของผูห้ญิงคือ การท่ีในคมัภีร์มกัจะไม่กล่าวถึงผูห้ญิงดว้ยช่ือ แต่จะเรียกตามความสัมพนัธ์
กบัชายท่ีใกลชิ้ด เช่น ภรรยาของอิมราน ภรรยาของอาดมั นอ้งสาวของมูซา Wadud เสนอวา่น่ีเป็นวิธีการ
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กล่าวถึงผู ้หญิงท่ีสุภาพในบริบทสังคมอาหรับในขณะนั้ น (Wadud, 1999, pp. 33) Wadud ยงักล่าวถึง
แนวความคิดท่ีว่าพระเจา้นิยมชายมากกว่าหญิงในแง่พละก าลงั สติปัญญา และความมุ่งมัน่ มาจาก
ความคิดของนักคิดอิสลามในศตวรรษท่ี 12 ช่ือ Al-Zamakshari ซ่ึงไม่ได้อ้างอิงความคิดน้ีจากส่วนใด
ในอลักุรอ่าน (Wadud, 1999, pp. 35)   

  ทั้งน้ี แนวการขบัเคล่ือนของกลุ่มนกัเคล่ือนไหวผูห้ญิงมุสลิมและนกัสตรีนิยมมุสลิมกลุ่มสาย
ตีความกลุ่มน้ี นบัเป็นกลุ่มท่ีน ากระแสใหม่ในการตีความตวับทคมัภีร์อลักุรอานร่วมสมยั แต่ก็ยงัคง
เผยให้เห็นว่าขอ้คน้พบต่าง ๆ ของนักวิชาการกลุ่มน้ี  ยงัคงไม่เพียงพอต่อการสร้างแรงเคล่ือนในวงกวา้ง 
เน่ืองจากเป็นขอ้คน้พบท่ีสามารถเสนอให้เห็นเพียงความเก่ียวพนัระหว่างกนักบักระบวนทศัน์ของ
ศาสนาอิสลามในประเด็นเพศภาวะ คดยใชป้ระเด็น “ความเป็นอิสลามท่ีแทจ้ริง”(Islamic authenticity) 
และสิทธิชอบธรรมทางศาสนาอิสลามของผูห้ญิงมุสลิมในระดบันามธรรม ซ่ึงนั้นท าให้สามารถเป็นได้
เพียงแนวทางตอบสนองต่อความตอ้งการและเป็นแรงบนัดาลใจของผูห้ญิงมุสลิม แต่อาจไม่สามารถ
น ามาปรับใชเ้ป็นรูปธรรมในการใชชี้วติในคลกแห่งความเป็นจริง  

  2.3.3 กลุ่มขับเคลื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมแบบยอมรับระบบชายเป็นใหญ่แบบ
อสิลาม 

  กลุ่มนกัวิชาการผูห้ญิงมุสลิมกลุ่มน้ีมีผลงานและแนวคิดเก่ียวกบัประเด็นผูห้ญิงท่ีเผยให้เห็น
ถึงพื้นฐานของการถูกแทรกซึมทางจิตวิญญาณและศาสนา ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลแนวคิดจาก
กลุ่มนกัเคล่ือนไหวเพื่อปฏิรูปศาสนาและกลุ่มนกัวิชาการมุสลิมหรือนักสตรีนิยมมุสลิมสายตีความ
ก่อนหนา้น้ี คดยพยายามท่ีจะร้ือสร้างมุมมองท่ีมีความกา้วหนา้ของสตรีนิยมในสังคมมุสลิม ร้ือสร้าง
การให้ความหมายและทฤษฎีเสรีภาพของผูห้ญิงตามหลกัการศาสนาอิสลาม กล่าวคือ เป็นกลุ่มท่ีตอ้งการ
น าเสนอเสรีภาพของผูห้ญิงมุสลิมท่ีมีอยู่ในศาสนาอิสลาม ยอมรับระบบชายเป็นใหญ่ในแบบอิสลาม แต่
ปฏิเสธระบบชายเป็นใหญ่ท่ีไม่ใช่อิสลาม เช่นในงานของ Heba Raouf Ezzat, Ingrid Mattson  เป็นตน้ 

 Heba Rauf Ezzat  ผูเ้รียกตวัเองว่าเป็นนกัขบัเคล่ือนเพื่อสตรีอิสลาม การขบัเคล่ือนงานของเธอ
ตั้งอยูบ่นฐานคิดและความเช่ือท่ีวา่กลุ่มผูห้ญิงท่ีถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือถูกกดข่ีในสังคมมุสลิมนั้น 
เป็นกลุ่มผูห้ญิงท่ียงัเขา้ไม่ถึงหรือขาดการเขา้ถึงสิทธิในอิสลามท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากการไม่รู้สิทธิในอิสลาม
ของกลุ่มผูห้ญิงเหล่านั้น น ามาซ่ึงการถูกละเมิดของผูห้ญิง  อีกทั้ง Ezzat นั้น เธอปฏิเสธแนวคิดสตรีนิยม
อิสลาม เน่ืองจากเธอมองว่า แนวคิดสตรีนิยมนั้นไม่สามารถลงรอยไดห้รือมีความตรงกนัขา้มกบัแนวคิด
ทางศาสนา และแนวคิดสตรีนิยมนั้นเป็นแนวคิดท่ีมีแง่มุมของภาพตวัแทนของชาวตะวนัตกท่ีตอ้งการ
ครอบง าทางความคิด เธอจึงให้ความหมายกบังานขบัเคล่ือนเพื่อผูห้ญิงของเธอว่าเป็น “ขบวนการ
ขบัเคล่ือนสตรีอิสลาม” แทนท่ีจะเรียกวา่ สตรีนิยมอิสลาม (Grami, 2013, pp. 104-5) ในงานของ Ezzat 
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เผยให้เห็นว่า ในงานของเธอไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดเร่ืองอุดมการณ์สิทธิของหญิงตามแนว Al-Ghazali 
ซ่ึงในงานของ Ezzat นั้นค่อนขา้งเป็นไปในแนวของการส่งเสริมบทบาทความสัมพนัธ์ระหว่างเพศแบบ
ดั้งเดิม ส่งเสริมบทบาทความเป็นแม่และเมีย เป็นงานขบัเคล่ือนท่ีรณรงคเ์พื่อขบัเคล่ือนใหผู้ห้ญิงตระหนกั
ถึงสิทธิของตนในฐานะผูห้ญิง ซ่ึงตั้งค  าถามกบันคยบายของภาครัฐท่ีเร่ิมส่งเสริมให้ผูห้ญิงออกจาก
ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศแบบดั้งเดิม กล่าวในอีกแง่คือ Ezzat นั้นท างานขบัเคล่ือนส่งเสริมสิทธิ
สตรีในกรอบของกฎหมายอิสลาม  (Lazreg,2009, pp. 76) คดยเช่ือมัน่ว่าการปลดปล่อยผูห้ญิงจะเกิดข้ึน
ได้ตอ้งบงัคบัใช้กฎหมายอิสลามและส าหรับเธอ ระบบชายเป็นใหญ่ท่ีกดข่ีผูห้ญิง ไม่ใช่ระบบชายเป็น
ใหญ่แบบอิสลาม เธอมองว่า ระบบชายเป็นใหญ่แบบอิสลามนั้นมีความจ าเป็นส าหรับสังคม ครอบครัว 
และเพื่อปกป้องผูห้ญิง ระบบซ่ึงใหเ้กียรติและปกป้องรักษาเกียรติผูห้ญิง (Bayat, 2007, pp. 157) 

 ในขณะท่ีงานของ Ingrid Mattson เร่ือง The Story of the Qur'an เป็นงานเขียนท่ีเธอเลือกอธิบายตวั
บทคมัภีร์อลักุรอานท่ีเก่ียวกบับริบททางประวติัศาสตร์กบัการปรับใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนา ความรู้
วิชาการ ศิลปะ และการใช้ชีวิตร่วมสมยั คดยในงานของ Mattson ไม่ไดมุ้่งประเด็นปัญหาเร่ือง เพศภาวะ 
หรือ ประเด็นปัญหาการตีความตวับทท่ีผิดพลาด แต่ Mattson เลือกท่ีจะอภิปรายในหนังสือของเธอคดย
การอา้งตวับทคมัภีร์อลักุรอานจากมุมมองท่ีตอ้งการพิสูจน์ถึงสิทธิของผูห้ญิงและความเสมอภาค
ระหวา่งเพศในคมัภีร์อลักุรอาน เช่น Mattson เร่ิมตน้เล่าเร่ืองในหนงัสือของเธอดว้ยการหยิบประเด็นสิทธิ
ของผูห้ญิงว่าด้วยเร่ืองการหย่าในยุคก่อนอิสลาม การหย่าในยุคก่อนอิสลามในสังคมอาหรับสามารถ
เกิดข้ึนได้ด้วยเพียงค าพูดตามอ าเภอใจผูช้าย เช่นการพูดว่า “หลงัของภรรยานั้นเหมือนหลงัของมารดา”  
ซ่ึงในยุคอาหรับก่อนอิสลามนั้น มีนัยคือการหย่า แต่อิสลามเขา้มาแก้ไขและสร้างกฎห้ามผูช้ายขอหย่า
ภรรยาตามอ าเภอใจ ซ่ึง Mattson ยกประเด็นเร่ืองน้ีมาใช้อธิบายการให้ความยุติธรรมต่อผูห้ญิงในศาสนา
อิสลาม ในหนงัสือของเธอ (Mattson, 2013, pp. 1-3) เป็นตน้ 

 ดังนั้ น จุดยืนของงานขับเคล่ือนเพื่อสิทธิผู ้หญิงของนักวิชาการกลุ่มน้ีอาจกล่าวได้ว่า
ขบัเคล่ือนไปในแนวของการตอ้งการสนบัสนุนการเมืองอิสลาม และตอ้งการเสริมพลงัอ านาจของผูห้ญิง
ในกรอบหลกัการศาสนาอิสลาม ไปพร้อม ๆ กบัการวิพากษ์แนวคิดสตรีนิยมทางคลกหรือแนวคิด
ตะวนัตก คดยมองวา่แนวคิดสตรีนิยมท่ีถูกอา้งถึงเพื่อการเรียกร้องสิทธิผูห้ญิงมุสลิมนั้น เป็นแนวคิดท่ี
เกิดจากความตอ้งการคจมตีศาสนาอิสลามและตอ้งการท าลายอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงมุสลิม แนวทาง
ขบัเคล่ือนของกลุ่มน้ีจึงเป็นไปในรูปแบบของการขบัเคล่ือนท่ีน าเสนอทางเลือกเร่ืองสิทธิของผูห้ญิง
ในกรอบศาสนาในสังคมมุสลิม  
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  2.3.4 กลุ่มนักวชิาการผู้หญงิมุสลมิที่ยอมรับแนวสตรีนิยมในการใช้วเิคราะห์ระดับโครงสร้าง 

  กลุ่มนกัวชิาการผูห้ญิงมุสลิมหรือกลุ่มสตรีนิยมอิสลามกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มท่ีมุ่งใหค้วามส าคญักบั
ขอ้เท็จจริงของบทสรุปท่ีแพร่หลายของมุมมองท่ีเป็นปรปักษแ์ละมุมมองเชิงลบเก่ียวกบัต าแหน่งแห่ง
ท่ีของผูห้ญิงในอิสลาม และในความสัมพนัธ์ของผูห้ญิงมุสลิมกบัรัฐ เช่น ในงานของ Melanie P. Mejia , 

Anisseh van Engeland-Nourai, และ Ziba Mir-Hosseini เป็นตน้ 

  ในงานของ Van Engeland (2009)  เร่ือง  “On the Path to Equal Citizenship and Gender 

Equality: Political, Judicial, and Legal Empowerment of Muslim Women” เป็นงานท่ีตั้ ง
ขอ้สังเกตเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองระหวา่งเพศท่ีเท่าเทียมกนัวา่ ความเป็นพลเมืองท่ีเท่าเทียมกนัมกัมีการ
รับรองและถูกประกาศใหรั้บรู้คดยทัว่กนัในทุกประเทศมุสลิม แต่ในระดบัปฏิบติัการในชีวติประจ าวนั 
กลบัพบว่า มนัไม่มีอยู่จริง อีกทั้งการยอมรับแนวคิดแบบผูช้ายเป็นศูนยก์ลางมกัมีผลต่อระบบระบอบ
การปกครองในประเทศมุสลิม ด้วยเหตุน้ีเองในงานของ Van Engeland เธอจึงมุ่งสนใจกระบวนการ
ตีความกฎหมายอิสลามคดยมีผูช้ายเป็นผูว้ินิจฉยักฎหมาย ซ่ึงการศึกษาของ Van Engeland ไดเ้ผยให้
เห็นภาพของการก่อตวัของความแตกต่างในเร่ืองความเสมอภาค รวมไปถึงความเท่าเทียมกนัระหว่างเพศ  
ดว้ยการตั้งค  าถามกบัสิทธิต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกนัระหว่างเพศ เช่น สิทธิการเป็นพยานของผูห้ญิงในศาล 
การเขา้เป็นพยานในศาลของผูห้ญิงตอ้งใชผู้ห้ญิงถึงสองคน จึงจะไดรั้บอนุญาตท่ีจะสามารถเป็นพยาน
เพื่อรับรองบุคคลอ่ืนในชั้นศาลได ้แต่หากกรณีการเป็นพยานของผูช้าย มีผูช้ายเพียงคนเดียวก็สามารถ
เป็นพยานไดท้นัที ซ่ึง Van Engeland ตอ้งการช้ีให้เห็นวา่มีการให้ความส าคญัระหวา่งเพศท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยั  

  Van Engeland (2009) มีความเห็นว่า ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญของประเทศหรือ ตวับทจาก
คมัภีร์อลักุรอานมีการระบุถึงความเท่าเทียมกนัระหวา่งผูห้ญิงและผูช้ายในอิสลาม แต่ผลของการตีความ
ท าให้รับรู้วา่ ผูห้ญิงกลายเป็นพลเมืองชั้นท่ีสอง Van Engeland (2009) เลือกวิเคราะห์รัฐธรรมนูญของ 
5 ประเทศมุสลิม ประเทศซ่ึงความเป็นพลเมืองทั้งผูห้ญิงและผูช้ายไดถู้กระบุถึงความเท่าเทียมกนัและ
ความเสมอภาคตามกฎหมาย ถึงแมใ้นระดบัปฏิบติัการพบบทสรุปคือสองมาตรฐาน เพื่อสะทอ้นให้
เห็นภาพของการต่อสู้ของผูห้ญิงเพื่อเรียกร้องความเสมอภาคในหลายรูปแบบ คดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความสมดุลของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง  

  ในงานของ Melanie P. Mejia เร่ือง Gender Jihad: Muslim Women, Islamic Jurisprudence, 

and Women’s  Rights ไดต้ั้งค  าถามใหญ่ในประเด็นที่เกี่ยวกบัการกดขี่ผูห้ญิงในสังคมชายเป็น
ใหญ่แบบสังคมมุสลิม คดยตอ้งการตรวจสอบว่า ความเขา้ใจของคนทัว่ไปท่ีไดมี้การถกเถียงและคตแ้ยง้

http://www.zibamirhosseini.com/about/
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คดยการเหมารวมเชิงลบต่อสังคมมุสลิมในประเด็นผูห้ญิงมุสลิม ผา่นการเหมารวมวา่ผูห้ญิงในสังคม
มุสลิมเป็นกลุ่มผูห้ญิงท่ีได้รับการกดข่ีจากระบบสังคมท่ีสนับสนุนชายเป็นใหญ่ ซ่ึงในอีกด้านหน่ึง
กลบัพบวา่ ศาสนาอิสลามให้สิทธิเสรีภาพแก่ผูห้ญิง จากการศึกษาของ Mejia พบวา่ ปัญหาเร่ืองความ
เขา้ใจผิดต่อมุสลิมว่าเป็นศาสนาท่ีรุนแรง หรือ กดข่ีผูห้ญิงหลายปัญหาไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลกัการ
ศาสนา หากแต่ศาสนาถูกใช้ให้เป็นเคร่ืองมือ ในเร่ืองน้ี Mejia มีความเห็นวา่ วิธีการแกปั้ญหาท่ีดีควร
ตอ้งเกิดจากการสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และหากมองภาพรวมอย่างฉาบฉวยต่อคลกมุสลิมก็จะเห็นการ
ปฏิบติัท่ีดูกดข่ีผูห้ญิง  ยิ่งในประเด็นการศึกษาของผูห้ญิงมุสลิมแลว้นั้น บ่อยคร้ังท่ีมกัจะเขา้ใจว่าผูห้ญิง
มุสลิมเป็นผูถู้กกดข่ี (Mejia, 2007)  

 ในงานของ Melanie P. Mejia มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Mir-Hosseini (2011, pp. 9) 
นักมานุษยวิทยาสังคมและนักสตรีนิยมอิสลามท่ีได้ถกเถียงว่า สตรีนิยมกับศาสนาอิสลาม หรือสิทธิ
มนุษยชนกบักฎหมายอิสลาม ควรถูกมองวา่เป็นแนวคิดท่ีขดัแยง้กนั แต่นั้นอาจหมายถึงการท าให้เกิด
การแยกคุณลกัษณะพื้นฐานบางอย่างท่ีเหมือนกนั (Essentialize) อนัอาจน าไปสู่การปฏิเสธชีวิตจริง
ของผูห้ญิง คดย Mir-Hosseini (2006) ให้ความเห็นวา่ ผูห้ญิงมุสลิมมีสิทธิตามศาสนาของพวกเขาและ
นั้ นอาจหมายรวมถึงสตรีนิยม ซ่ึงในงานเร่ือง “Muslim Women’s Quest for Equality: Between 

Islamic Law and Feminism” ของ Mir-Hosseini ได้ตั้ งค  าถามชวนคิดเก่ียวกับหลักการศาสนา
อิสลามท่ีรวมถึงกฎหมายอิสลามว่า หากความยุติธรรมและความเสมอภาคเป็นระบบคุณค่าและ
หลกัการท่ีส าคญัของศาสนาอิสลาม แต่เหตุใดส่ิงท่ีพบในประเทศท่ีใช้ระบอบการเมืองการปกครอง
คดยกฎหมายอิสลาม กลับพบเห็นกฎหมายท่ีร่างข้ึนมาจากการตีความเพื่อควบคุมความสัมพนัธ์
ระหว่างเพศ และสิทธิระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง และเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิงเช่นพลเมืองชั้นท่ีสอง และ
ก าหนดให้ผูห้ญิงถูกปกครองคดยผูช้าย ค าถามชวนคิดขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็นภาพของระบบคิดสองชุด
ท่ียอ้นแยง้กันระหว่างระบบคุณค่าและหลักการส าคัญของศาสนา กับกฎหมายท่ีถูกตีความคดยนัก
กฎหมายท่ีเป็นผูช้ายหรือคดยรัฐท่ีถูกปกครองคดยผูช้าย และผลท่ีตามมาท่ีเกิดจากการอ้างศาสนาท่ี
แตกต่างไปจากเจตนาดัง่เดิมของกฎหมายอิสลามในอิหร่านไปพร้อมกบัความพยายามท่ีจะบงัคบัใช ้
งานของ Mir-Hosseini นับเป็นหน่ึงในงานด้านสตรีนิยมอิสลามตั้งค  าถามกับอ านาจรัฐท่ีพยายาม
ลดทอนสิทธิผูห้ญิงท่ีปรากฏอยูใ่นตวับทศาสนา และเป็นหน่ึงในนกัสตรีนิยมอิสลามท่ียืนยนัว่าไม่มี
ความขดัแยง้ระหวา่งศาสนาอิสลามกบัสตรีนิยม 

  2.3.5 กลุ่มนักวชิาการสายนักมานุษยวทิยาสตรีนิยม 

  กลุ่มน้ีใหค้วามสนใจศึกษาจากเสียงของคนในของผูห้ญิงมุสลิม “insider’s voice” ทั้งในระดบั
ภววทิยาและเชิงประจกัษจ์ากการรับรู้ในระดบัปฏิบติัการของผูห้ญิง และปฏิเสธการมองผูห้ญิงมุสลิม
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แบบเหมารวม คดยการวิเคราะห์ให้เห็นความเช่ือมคยงระหว่างวาทกรรม เสียงของผูห้ญิง (voice) 
ประสบการณ์ของผูห้ญิง และความเป็นตวัเองของผูห้ญิงในฐานะผูก้ระท าการ (agency) เช่นในงาน
ของ Leila Abu-Lughod , Saba Mahmood, Jacqueline Siapno เป็นตน้ 

  ในงานศึกษาของ  Leila Abu-Lughod (1986) เร่ือง “Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a 
Bedouin Society” เป็นงานภาคสนามทางมานุษยวิทยา ในเผ่าเบดูอิน  กลุ่ม Awlad ‘Ali ในอียิปต ์คดยใช้
แนวมานุษยวทิยาสตรีนิยมเป็นแนวการศึกษาท่ีตอ้งการสะทอ้นเสียงของ “คนใน”ของผูห้ญิงในชนเผา่  
ดว้ยการศึกษาปฏิบติัการการต่อตา้นในชีวิตประจ าวนัผา่นบทกวี ghinnawas ของผูห้ญิง คดยบทกวท่ีีถูก
พูดข้ึนนั้น ผูพู้ดพูดถึงตวัเองในฐานะบุคคลท่ีสาม ซ่ึง Abu-Lughod ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า บทกว ี
ghinnawas ท่ีถูกพูดหรือขบัร้องนั้น เป็นตวัแทนของการแสดงออก หรืออยากแสดงออกของผูพู้ด แต่
ไม่สามารถแสดงออกหรือพูดได้คดยตรง บทกวี ghinnawas จึงเป็นรูปแบบการแสดงออกท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในบริบทท่ีมีการใช้หรืออยากแสดงออกเป็นรหัสลับในพื้นท่ีสาธารณะ เน่ืองจากหากพูด
ออกมาคดยตรงอาจท าให้ผูพู้ดมีความเส่ียงต่อการท าให้อบัอาย ซ่ึงบทบาทของ ghinnawas ส าหรับ
ผูห้ญิงเผ่าเบดูอินจึงท าให้เห็นถึงความส าคญัของประวติัศาสตร์การเล่าเร่ืองผ่านบทกวีท่ีสะทอ้นชีวิต
จริงของผูห้ญิง หรือสะทอ้นให้เห็นการต่อตา้นของผูห้ญิงท่ีถูกกดข่ีแต่ไม่สามารถเล่าผ่านค าพูด หรือ
ในนามของตวัเอง แต่ใช้บทกวีเป็นส่ือกลางในการสะท้อนปัญหาความอดัอั้นของผูห้ญิงท่ีใช้ชีวิต
ภายใตค้ครงสร้างทางสังคมท่ีพวกเธอถูกควบคุม ก ากบั และกดข่ีคดยผูช้ายในชนเผ่า ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ผลงานท่ีพยายามจะส่ือสารและใหค้วามส าคญักบัผูห้ญิงผา่นเสียงคนใน 

  ในขณะท่ีในงานศึกษาของ Saba Mahmood เป็นงานศึกษาท่ีตั้งค  าถามเพื่อถกเถียงในเร่ือง
ตวัตน ความรู้สึกนึกคิด (Subjectivity) ของผูห้ญิงในฐานะผูก้ระท าการ เช่นเดียวกบั Lila Abu-Lughod 
แต่ในงานศึกษาของ Saba Mahmood นั้น เป็นงานท่ีตอ้งการสะทอ้นมุมมองในการรับรู้เก่ียวกบัการ
ประกอบสร้างตวัตนของผูห้ญิงมุสลิมผา่นความเคร่งครัดทางศาสนา ซ่ึง Mahmood  (2005) ไดน้ าเสนอใน
หนังสือของเธอเร่ือง Politics of Piety ซ่ึง Mahmood น าเสนอข้อถกเถียงเก่ียวกับตัวตน (Subjectivity) 
ความปราถณา และปฏิบัติการของผู ้หญิงในตะวนัออกกลาง คดย Mahmood ศึกษาผ่านปฏิบัติการ
ขบัเคล่ือนความเคร่งครัดทางศาสนาของผูห้ญิงชาวอียิปต์ เพื่อตรวจสอบและเสนอการวิพากษ์แนวคิด
ทางคลกและรูปแบบเสรีนิยมของผูก้ระท าการ (Agency) ในมุมมองท่ีมีเผยความตรงกนัขา้มกนักบั
แนวคิดผูก้ระท าการ (Agency) ท่ีสนบัสนุนปฏิบติัการของผูห้ญิงท่ีเคร่งครัดศาสนาในเมืองหลวงไคคร 
ประเทศอียิปต ์คดยการศึกษาหรือส ารวจปฏิบติัการในฐานะผูก้ระท าการ  (Human agency) ในงานของ 
Mahmood นั้น เธอตอ้งการน าเสนอให้เห็นถึงปฏิบติัการของผูห้ญิงในฐานะผูก้ระท าการท่ีมากกวา่การมอง
ในกรอบของการต่อต้าน (Resistance) การมองเพียงอ านาจหรือการครอบง า แต่เธอต้องการช้ีให้เห็น
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ปฏิบติัการท่ีมีความสัมพนัธ์เฉพาะทางประวติัศาสตร์ของการสามารถท าหรือการสร้างให้ผูห้ญิงอยูภ่ายใต้
การบงัคบับญัชา (Mahmood 2005, pp. 27) 

  ดงันั้น ในการแกปั้ญหาความอิหลกัอิเหล่ือเชิงทฤษฎี (Theoretical predicament)ในบริบทของ
อียิปต ์ Mahmood เลือกท่ีจะส ารวจรูปแบบของผูก้ระท าการ (Agency) เก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขาเหล่านั้น
ให้ความหมายและตอ้งการสะทอ้นให้เห็นท่ีไม่ใช่เพียงในรูปแบบของการให้เห็นภาพภายใตเ้หตุผลของ
การต่อตา้นเพื่อลม้ลา้งและการก าหนดนิยามใหม่ของบรรทดัฐานที่ถูกครอบง า (อา้งแลว้ ,pp. 15) ดงั
ตวัอย่าง เช่น Mahmood ใช้แนวคิดเก่ียวกบั “Al-haya” ว่าด้วยเร่ืองของความเขินอายและความถ่อมตวั
ของผูห้ญิงมุสลิมซ่ึงเป็นมารยาทเชิงคุณธรรมท่ีผูห้ญิงใช้ก าหนดคุณค่าของตนเองในฐานะจริยธรรม
ของการใช้ชีวิตในการวิเคราะห์ในงานของเธอ ซ่ึงเดิมทีแนวคิดเก่ียวกบั “Al-haya” นั้นมกัถูกใช้วิเคราะห์
เพื่อช้ีให้เห็นถึงส่ิงท่ีศาสนาอิสลามใช้ควบคุมเพศวิถีของผูห้ญิง แต่ Mahmood น าเสนอให้เห็นว่า
ผูห้ญิงมุสลิมใชแ้นวคิดเดียวกนัเพื่อบรรลุธรรมทางศาสนาดว้ยการควบคุมตนเองให้ถ่อมตวัและนอบนอ้ม 
เพื่อให้เกิดความสมดุลหรือสอดคลอ้งกนัของพฤติกรรมภายนอกกบัอารมณ์ภายในดว้ยความตอ้งการ
ของตนเอง ซ่ึงขอ้คน้พบของ Mahmood ท าใหรั้บรู้วา่ การเกิดเสรีภาพในระดบัปฏิบติัการนั้นไม่ไดเ้กิด
จากผลของการต่อตา้นเพียงอยา่งเดียว เป็นตน้ 

  ในงานของ Jacqueline Siapno เร่ือง  The politics of gender Islam and nation-state in Aceh, 
Indonesia: A historical analysis of power, co-optation and resistance เป็นอีกหน่ึงผลงานท่ีศึกษาความเป็น
ผูก้ระท าการของผูห้ญิงมุสลิม คดยในงานน้ีใช้แนวคิดเก่ียวกบัการประกอบสร้างตวัตนทางเพศ (gender 
performativity) ของ Butler เพื่อแยกแยะให้เห็นวาทกรรมเร่ืองเพศภาวะท่ีเกิดข้ึนในช่วงคริสตท์ศวรรษ 
1990 และช่วงตน้คริสต์ทศวรรษ 2000 ของชาวอาเจะห์ เพื่อมององคป์ระกอบท่ีหลากหลายของอ านาจใน
สังคมอาเจะห์ และใชมุ้มมองทางทฤษฎีเร่ืองความเป็นผูก้ระท าการของผูห้ญิงมุสลิมของ Abu-Lughod  
มาประยุกต์ดว้ยแนวคิดของคนอาเจะห์ เร่ือง Muslihat และ tipèe-muslihat เป็นพื้นฐานในการใช้ท า
ความเขา้ใจความเป็นผูก้ระท าการของผูห้ญิงอาเจะห์ในช่วงเกิดสงครามความขดัแยง้ในคริสตท์ศวรรษ 
1990 และช่วงตน้คริสตท์ศวรรษ 2000 ซ่ึงเดิมแนวคิด Muslihat น้ีมีรากศพัทเ์ดิมมาจากค าภาษาอาหรับ 

ท่ีอ่านวา่ Mosleh หรือ Moslehah มีความหมายวา่ ผูท่ี้แกไ้ขหรือท าบางส่ิงบางอยา่งท่ีผิดให้เป็นส่ิงท่ีถูก แต่
ค าเดียวกนัน้ี Muslihat ในวรรณกรรมอาเจะห์กลบัพบวา่ เป็นแนวคิดท่ีถูกนิยามและให้ความหมายแตกต่าง
จากความหมายในภาษาอาหรับ 

 คดยแนวคิด Muslihat ในความหมายของคนอาเจะห์นั้น เป็นแนวคิดท่ีอธิบายถึงกลยุทธ์เชิงบวกท่ี
ใช้อธิบายความสัมพนัธ์เชิงอ านาจทางเลือกของกลุ่มคนทัว่ไปกบัผูคุ้มกฎ (rulers) (Siapno 2002, pp. 11) 
หรือในอีกความหมายของ Muslihat ท่ีมาจากค าภาษาอาหรับวา่ Muslih หรือ Musaalih ท่ีมีความหมาย
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วา่ ผูส้ร้างสันติ ผูป้ระนีประนอม และผูป้ฏิรูป ซ่ึงเป็นความหมายท่ีมกัถูกอา้งถึงในนิทานพื้นบา้นของ
ชาวอาเจะห์ อย่างไรก็ตาม ส าหรับแนวคิด Muslihat ท่ี Siapno น ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดเพื่อสะท้อน
เสียงของผูห้ญิงจากความเป็นคนในนั้น Siapno ใชค้วามหมายของ Muslihat จากค าภาษามลายคูบราณ
ท่ีน ามาจากนิทานพื้นบา้นของชาวอาเจะห์ แปลว่า กลยุทธ์  เล่ห์เหล่ียม หรือยุทธศาสตร์สงคราม (Siapno 
2002, pp. 10-19) เป็นค าท่ีใชอ้ธิบายการต่อสู้ต่อรองเพื่อบรรลุเป้าหมายทางออ้ม ซ่ึงตามความเห็นของ 
Siapno แนวคิด Muslihat สามารถใช้ไดอ้ธิบายทั้งลกัษณะในดา้นดี ไม่ดี และลกัษณะท่ีเป็นกลางใน
นิทานพื้นบา้นอาเจะห์ และแนวคิดน้ีมกัจะช่วยสะทอ้นให้เห็นส่ิงท่ีเรียกว่า Akal (เหตุผลของผูห้ญิง)
ผา่นกลยทุธ์การต่อรอง ท่ีจะเผยใหเ้ห็นความล าบากจากการถูกควบคุมหรือครอบง า (เพิ่งอา้ง. 13-16) 

 ในงานของ Jacqueline Siapno เป็นงานศึกษาความเป็นผูก้ระท าการของผูห้ญิงมุสลิมคดยใน
งานน้ีใช้แนวคิดเก่ียวกับการประกอบสร้างตวัตนทางเพศ (gender performativity) ของ Butler เพื่อ
แยกแยะให้เห็นวาทกรรมเร่ืองเพศภาวะท่ีเกิดข้ึนในอาเจะห์ เพื่อมององคป์ระกอบท่ีหลากหลายของ
อ านาจในสังคมอาเจะห์ และใช้มุมมองทางทฤษฎีเร่ืองความเป็นผูก้ระท าการของผูห้ญิงมุสลิมของ 
Abu-Lughod  มาประยุกตก์บัแนวคิดของผูค้นในอาเจะห์ คดยให้ความส าคญักบัประวติัศาสตร์การเล่า
เร่ืองผา่นนิทานพื้นเมืองท่ีสะทอ้นชีวิตจริงของผูห้ญิง หรือสะทอ้นให้เห็นการต่อตา้นของผูห้ญิงท่ีถูก
กดข่ีแต่ไม่สามารถเล่าผ่านค าพูด หรือในนามของตวัเอง แต่ใช้เร่ืองเล่าเป็นส่ือกลางในการสะทอ้น
ปัญหา ช่วยสะทอ้นให้เห็นส่ิงท่ีเรียกว่า Akal (เหตุผลของผูห้ญิง) ผ่านกลยุทธ์การต่อรอง ท่ีจะเผยให้
เห็นความล าบากจากการถูกควบคุมหรือครอบง า (เพิ่งอา้ง. 13-16)  

 จากขอ้มูลการศึกษาขา้งตน้ ในประเด็นปัญหาศาสนากบัการถูกเลือกปฏิบติัหรือการถูกกดข่ีของ
ผูห้ญิงมุสลิมทั้งในระดบัรัฐ สังคมและครอบครัว งานศึกษาส่วนใหญ่คดยเฉพาะจากนกัสตรีนิยมมุสลิม
รวมถึงท่ีได้น าเสนอขา้งตน้ เผยให้เห็นว่า อ านาจการตีความหลกัการศาสนาหรือกฎหมายอิสลามของ
ผูช้ายฝ่ายเดียวทั้ งในระดับคครงสร้างเชิงสถาบนัและระดับปฏิบติัการในชีวิตประจ าวนั นับเป็นหัวใจ
ส าคญัส าหรับการถกเถียงท าความเขา้ใจการถูกเลือกปฏิบติัของผูห้ญิงมุสลิมในสังคมมุสลิมในฐานะ
เคร่ืองมือส าคญัทางการเมืองเร่ืองเพศวา่ดว้ยเร่ืองการตีความกฎหมายอิสลาม เป็นการเมืองที่บรรดา
นกัสตรีนิยมและนักวิชาการผูห้ญิงมุสลิมเห็นพอ้งว่า การตีความกฎหมายอิสลามท่ีเกิดข้ึนมีนัยทาง
การเมืองเร่ืองเพศทั้งท่ีใช้ตวับทศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการอา้งความชอบธรรมท่ีอยู่ในขอบเขตของ
ศาสนาและสวนทางกับเจนารมณ์หลักของศาสนาอิสลาม หรือ กฎหมายของพระเจา้ (Watt, 1994; 
Mernissi, 1991; Mir-Hosseini, 2003, pp. 20 Esposito, 2005, pp. 28-29)  
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2.4 เพศภาวะ ภรรยามุสลมิ และความรุนแรงในครอบครัว 

  ในประเด็นปัญหาปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยามุสลิมท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมมุสลิมนั้น เป็นหน่ึงในประเด็นท่ีมกัถูกตั้งค  าถามจากบรรดาวิชาการและนกัสตรีนิยมมุสลิม ถึง
หลกัการศาสนาหรือกฎหมายอิสลามท่ีถูกตีความและอา้งความชอบธรรมเพื่อใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิง
นั้นวา่ หลกัการศาสนาหรือกฎหมายอิสลามถูกหยิบจบัมาใช้ในการกดข่ีผูห้ญิงไดอ้ย่างไร ในขณะท่ีหน่ึง
ในประเด็นปัญหาหลกัท่ีศาสนาอิสลามเขา้มาปฏิรูปในยคุแรกของอิสลามนั้น คือ การปฏิเสธการกดข่ี
ผูห้ญิง (Watt, 1994; Mernissi, 1991; Mir-Hosseini, 2003, pp. 20, Esposito, 2005, pp. 28-29)  

2.4.1 ความรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยามุสลิม 

  จากการทบทวนงานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับคครงสร้างศาสนาว่ามีส่วนต่อการเกิดการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวต่อภรรยาในสังคมมุสลิมอย่างไรนั้น พบว่า มีข้อถกเถียงหลักอยู่สามประเด็น
ดว้ยกนั คือ ประเด็นแรก เป็นประเด็นเก่ียวกบัศาสนาให้อ านาจเหนือต่อผูช้ายในการควบคุมผูห้ญิง ใน
ตวับทคมัภีร์อลักุรอ่าน Qur’an 4, pp. 34 (บทท่ี 4 วรรคท่ี 34) วา่ดว้ยเร่ือง อ านาจเหนือผูห้ญิงของผูช้าย 
“Qawwamūn” ประเด็นที่สอง เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแต่งงานแบบพหุภรรยาไดไ้ม่เกิน 4 คน 
(Polygamy)  และประเด็นสุดท้าย เป็นประเด็นเก่ียวกับการหย่าและแนวคิดเก่ียวกับการขดัขืนของ
ผูห้ญิง (Nushuz)  ดงัน้ี 

1) อ านาจเหนือผู้หญงิของผู้ชาย Qawwamūn   

  ในประเด็นอ านาจเหนือผูห้ญิงของผูช้ายน้ีอยูใ่นคมัภีร์อลักุรอ่าน Qur’an 4, วรรค. 34  (บทท่ี 4 
วรรคท่ี 34) บญัญติัถึง “ผูช้ายเป็นผูป้กครองเหนือผูห้ญิง” เป็นตวับทท่ีมกัถูกให้ความหมายในเชิงท่ีว่า 
ผูช้ายไดรั้บสิทธิอ านาจเหนือผูห้ญิง เพราะมกัตีความกนัเองว่าผูช้ายเหนือกว่าผูห้ญิงทั้งด้านร่างกาย
และสติปัญญา และเป็นผูใ้ห(้ปัจจยัยงัชีพ)แก่ผูห้ญิงซ่ึงเป็นผูรั้บ แต่ในขณะเดียวกนักลบัไม่ปรากฏวา่มี
ตวับทคมัภีร์อลักุรอ่านบทใดระบุวา่ ผูช้ายมีความเหนือกวา่ทางสติปัญญาและร่างกาย ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้ง
มีการตรวจสอบท าความเขา้ใจความหมายของค าวา่ “Qawwamūn” ท่ีมีความวา่เป็น ผูน้ า หวัหนา้ หรือ
ผูป้กครอง ซ่ึงพบวา่ เป็นค าการตีความท่ีไม่ไดเ้จาะจงวา่เพศใด แต่เปิดให้อ านาจสามารถตีความในหลาย
ระดบัได ้ผ่านเง่ือนไขท่ีก าหนด ซ่ึงเง่ือนไขของผูช้ายท่ีสามารถเป็นผูป้กครองผูห้ญิงไดน้ั้น มี 2 เง่ือนไข
หลกั คือ เง่ือนไขแรกผูช้ายตอ้งเป็นผูช้ายท่ีมีความสามารถในการเล้ียงดูผูห้ญิงหรือมีฐานะรวยกวา่ผูห้ญิง  
เง่ือนไขท่ีสองคือผูช้ายจะตอ้งเป็นผูท่ี้จ่ายค่าเล้ียงดูผูห้ญิง (Mejia 2007, pp. 11; Siapno 1997, pp. 41) 
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ทั้งสองเง่ือนไขคือ เง่ือนไขของผูช้ายท่ีสามารถเป็นผูป้กครองหรือผูน้ าผูห้ญิงได ้และเป็นการ
ยนิยอมทั้งสองฝ่าย ซ่ึงหมายถึง ผูช้ายจะเป็นผูน้ าผูห้ญิงไดต้ามหลกัการศาสนาคือ ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ทั้งสองขอ้ หากขาดขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ถือวา่ไม่ใช่ผูป้กครองตามความหมายของ Qawwamūn นอกจาก
ตวับทท่ีไดมี้การอา้งถึงการก าหนดสิทธิใหผู้ช้ายมีอ านาจเหนือผูห้ญิงคดยการเป็นผูป้กครองผูห้ญิงตาม
ตวับท Qur’an 4, pp. 34  (บทท่ี 4 วรรคท่ี 34) แลว้ ยงัมีตวับทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง “ผูช้ายเป็นผูป้กครอง
ผูห้ญิง” คือ ตวับทท่ี 9 วรรค 71 ไดก้ล่าวถึง “ผูห้ญิงและผูช้ายผูศ้รัทธา ต่างเป็นผูท่ี้เก้ือหนุนส่งเสริม
ระหวา่งกนัและกนั” (awilya ) ตวับทน้ีท าให้เขา้ใจไดว้า่ผูห้ญิงสามารถให้ค  าแนะน า และดูแลกิจการ
ของผูช้ายได ้หากผูห้ญิงมีความสามารถ (Mejia 2007, pp. 12) 

 ทั้งน้ี พบว่า คดยแก่นแท้ของการจดัวางต าแหน่งแห่งท่ีระหว่างเพศในอิสลามนั้น เป็นการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีซ่ึงกนัและกนัทั้งสองฝ่ายทั้งหญิงและชาย ไม่ใช่การก าหนดเฉพาะเพศใดเพศ
หน่ึง ทั้งสองฝ่ายตอ้งท าตามหลกัการศาสนา ซ่ึงหากปฏิเสธท่ีจะท าตามก็จะกลายเป็นผูป้ฏิเสธศรัทธา
ตามทศันะของศาสนาอิสลาม  

 2) ระบบการแต่งงานแบบพหุภรรยาไม่เกนิ 4 คน (Polygamy) 

 การแต่งงานในศาสนาอิสลามนั้น เป็นท่ีเขา้ใจกนัคดยทัว่ไปว่า ผูช้ายมุสลิมนั้นสามารถแต่งงาน
หรือมีภรรยาไดไ้ม่เกิน 4 คน ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ การแต่งงานแบบพหุภรรยา (Polygamy) ตอ้งข้ึนอยู่
กบัเง่ือนไขหลายประการ ในหน้าประวติัศาสตร์ของศาสนาอิสลามผ่านการศึกษาแบบอยา่งของท่าน
ศาสดามูฮมัหมดั(ศ็อลฯ) นั้น การมีภรรยาหลายคนของท่านศาสดามูฮมัหมดั(ศ็อลฯ) พบว่าเป็นการ
แต่งงานด้วยเง่ือนไขและเหตุผลท่ีแตกต่างกนั เช่น การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างชนเผ่า หรือดว้ย
เหตุผลของการตอ้งการดูแลหญิงหมา้ยภายหลงัสงคราม เป็นตน้  

 ทั้งน้ี ในประเด็นการอนุญาตผูช้ายมุสลิมสามารถแต่งงานแบบสามารถมีภรรยาได้ไม่เกิน 4 คน  
(Polygamy)ไดน้ั้น มีตวับทจากคมัภีร์อลักุรอ่านปรากฎอยูใ่นตวับท บทท่ี 4 วรรค 3 มีใจความวา่ 

 “จงแต่งงานกบัผูห้ญิงท่ีเลือก 2 หรือ 3 หรือ 4 แต่ถา้พวกเจา้เกรงวา่พวกเจา้
จะให้ความยุติธรรมไม่ได้ ก็จงแต่งงานกบัผูห้ญิงเพียงคนเดียวเพื่อป้องกนั
ไม่ใหท้  าส่ิงท่ี อยติุธรรม” (Surat An-Nisaa 4, 3). 

ส าหรับตวับทน้ีส่ิงท่ีตอ้งท าความเขา้ใจ คือ ช่วงเวลาท่ีตวับทน้ีลงมาเป็นค าสั่ง คือ เป็นช่วงท่ีมี
สงครามอูฮูด ท่ีมีการบาดเจ็บล้มตายเป็นจ านวนมาก ท าให้มีผูห้ญิงหมา้ยและเด็กก าพร้า คดยอนุญาตให้
แต่งงานกบัผูห้ญิงมากกว่าหน่ึงคนได้เพื่อช่วยเหลือหญิงหมา้ยหรือเด็กก าพร้า แต่หากเกรงว่าจะไม่
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สามารถให้ความยุติธรรมได ้ก็ไม่ควรแต่งงานมากกว่าหน่ึงคน เพราะดว้ยบทบาทหน้าท่ีของผูเ้ป็นสามี
คือ ตอ้งจ่ายค่าเล้ียงดูให้แก่ภรรยาในฐานะผูป้กครอง ผูน้ า ตามเง่ือนไขดงัท่ีกล่าวมาในประเด็นเร่ือง
ความเสมอภาคระหวา่งเพศ ถือวา่เป็นภาระท่ีหนกัหากผูช้ายไม่มีความสามารถในการหาค่าเล้ียง และดว้ย
สัญญาการแต่งงาน การสร้างความยุติธรรมจึงถือเป็นเร่ืองยาก การมีภรรยาเพียงคนเดียวจึงเป็นเร่ืองท่ี
ถูกสนับสนุนมากกว่าหากฝ่ายชายเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมได ้ และนอกเหนือจากเหตุผล
เจตนาช่วยเหลือผูห้ญิงตามท่ีกล่าวมาขา้ง อีกเง่ือนไขพิเศษท่ีไดรั้บอนุญาตในกรณีท่ีฝ่ายผูห้ญิง(ภรรยาคน
แรก)ไม่สามารถมีลูกได ้ก็เป็นท่ีอนุญาตใหแ้ต่งงานมากกวา่หน่ึงคนได ้(Mejia, 2007, pp. 12-3) 

ส าหรับประเด็นเร่ืองการแต่งงานแบบสามารถมีภรรยาได้ไม่เกิน 4 คน (Polygamy) น้ี Mejia  
(2007, pp. 14) มองวา่ ถึงแมว้า่ฝ่ายชายมกัถูกมองวา่ไดผ้ลประคยชน์จากการไดแ้ต่งงานภรรยามากกวา่
หน่ึงคน แต่หากพิจารณาถึงความรับผิดชอบตามเง่ือนไขตามแนวคิดหลกัการศาสนาแลว้ จะพบวา่ มี
ผูห้ญิงหมา้ยและเด็กก าพร้าจ านวนไม่นอ้ยท่ีไดรั้บประคยชน์จากแนวคิดน้ี  

3) การหย่า และแนวคิดเกีย่วกบัการขัดขืนของผู้หญงิ (Nushuz) 

ประเด็นการหย่า และแนวคิดเก่ียวกับการขัดขืนของผูห้ญิง (Nushuz) มักเป็นเร่ืองท่ีถูก
น ามาใช้อ้างในประเด็นเก่ียวกับการท่ีผูห้ญิงมุสลิมไม่สามารถออกจากการเป็นเหยื่อความรุนแรงใน
ครอบครัว เน่ืองจากสิทธิการหยา่นั้นเป็นสิทธิของผูช้าย กล่าวคือ ในศาสนาอิสลามนั้นผูห้ญิงไม่มีสิทธิท่ีจะ
แต่งงานดว้ยตนเองอยา่งอิสระคดยปราศจากผูป้กครอง และภายหลงัจากการแต่งงานผูห้ญิงถูกคาดหวงั
ให้เช่ือฟังผูเ้ป็นสามีคดยไม่มีเง่ือนไข และถา้หากผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาไม่เช่ือฟังสามี สามีของเธอมีสิทธิ
เฆ่ียนตีภรรยา ตามตวับทอลักุรอ่านบทท่ี 4 วรรค 34 วา่ 

“บรรดากุลสตรีนั้นคือผู้จงรักภักดี(qanitat) ผู้ รักษาในทุกส่ิงทุกอย่างท่ีอยู่ลับ
หลังสามี (รักษาความบริสุทธ์ิของนางและทรัพย์สมบัติขณะสามีไม่อยู่ ) 
เน่ืองด้วยส่ิงท่ีอัลลอฮฺทรงรักษาไว้ (ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของสามีต้องปฏิบัติ 
ตั้งแต่การให้สินสอด (มะฮัร) และค่าใช้จ่ายในชีวิตความเป็นอยู่ของนางทุก
อย่าง) และบรรดาหญิงท่ีพวกเจ้าหวั่นเกรงในความดื้อดึง(nushuz)ของนาง
นั้น (เกรงว่านางจะประพฤตินอกลู่นอกทางอันก่อให้เกิดความเส่ือมเสียใน
ครอบครัว) ก็จงกล่าวตักเตือนนาง และทอดทิ้งนางไว้แต่ล าพังในท่ีนอน 
(เพ่ือให้เกิดความส านึกผิด) และจงเฆ่ียนนาง (เพ่ือให้เขด็หลาบ โดยไม่เกิด
บาดแผลหรือรอยช ้าบวม) แต่ถ้านางเช่ือฟังพวกเจ้าแล้ว ก็จงอย่าหาทางเอา
เร่ืองแก่นาง” (Surat An-Nisaa 4, 34). 
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 ส าหรับตวับทน้ีมีค าท่ีมกัถูกน ามาใช้ตีความหมายผิด คือ ผูจ้งรักภกัดี (qanitat) คดยมกัถูกนิยาม
ความหมายวา่ เช่ือฟัง ท่ีส่ือในทางเช่ือฟังผูเ้ป็นสามี ซ่ึงความหมายท่ีแทจ้ริงไม่ไดเ้จาะจงเฉพาะผูห้ญิง แต่มี
ความหมายอธิบายลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพในลกัษณะท่ีเป็นผูศ้รัทธาต่อพระเจา้ เพียงแค่ศรัทธาเขาก็
ถือว่าเป็น ผูจ้งรักภกัดี (qanitat) เพราะพวกเขาเกรงกลัวพระเจา้ ซ่ึงค าว่า ผูจ้งรักภกัดี (qanitat) มกัถูกให้
ความหมายผิดหรือเป็นท่ีเขา้ใจวา่มีความหมายเดียวกบัค าวา่ ตออตั  (Ta’a)  ซ่ึงมีความหมายใกลเ้คียงกนั 
คือ ผูจ้งรักภกัดี (qanitat) หรือ เช่ือฟัง แต่เป็นการเช่ือฟังระหวา่งมนุษย ์เช่น สามีสามารถห้ามภรรยาออก
นอกบา้น ภรรยาเลือกท่ีจะเช่ือฟังหรือไม่ก็ได ้แต่ถา้ไม่เช่ือฟัง ก็อาจจะคดนปฏิเสธการจ่ายค่าเล้ียงดู หรือ
น ามาซ่ึงการหยา่ เป็นตน้ ซ่ึงในเร่ืองของการไม่เช่ือฟัง(nushuz) น่ีเอง อาจน ามาซ่ึงการหยา่ร้าง ซ่ึง การ
ไม่เช่ือฟัง (nushuz) ของภรรยาต่อสามีนั้น ในอิสลามอนุญาตให้สามีตกัเตือนภรรยาได้ ใน 3 ระดับ 
ระดับแรก คืออธิบายดว้ยวาจา และ ระดับที่สอง คือในกรณีท่ียงัไม่เช่ือฟัง ก็ให้แยกกนัอยู่ และระดบั
สุดทา้ยคือระดบัท่ีอนุญาตให้เฆ่ียน กรณีสถานการณ์รุนแรง (Mejia  2007, pp. 14-6) กล่าวคือ ในอิสลาม
นั้นหากมีความขดัแยง้ระหวา่งสามีภรรยา ไม่อนุญาตใหมี้การหยา่ร้างทนัที ตอ้งมีการพูดคุยกนัก่อน ถา้
พดูคุยไม่ไดผ้ลก็ให้แยกกนัอยู ่หรืออาจจะแยกเตียงนอนอยา่งนอ้ย 1 คืนเพื่อให้ต่างฝ่ายทบทวนปัญหา ขั้น
สุดท้ายคือการเฆ่ียนตี และสุดท้ายแล้วหากวิธีการข้างต้นไม่เป็นผลก็จะเป็นการอนุญาตให้สามี
สามารถหยา่ร้างภรรยาได ้

 การหย่าเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีให้สิทธิแก่ผูช้ายมีสิทธิหยา่ภรรยาไดต้ลอดเวลา แต่ไม่เกิน 3 คร้ัง 
การหย่าในอิสลามนั้นมี 5 ประเภท  ประเภทแรก คือ การหย่าท่ีเป็นสิทธิของสามีในการหย่าภรรยาคดย
การพูด เป็นการหยา่ท่ีฝ่ายสามีมีสิทธิคดยชอบธรรมตามกฎหมายแต่มีขอบเขตจ ากดัฝ่ายสามีสามารถหยา่
ภรรยาและคืนดีกบัภรรยาคนเดิมไดไ้ม่เกิน 3 คร้ัง ประเภทที่สอง คือ การหย่าคดยการมอบหน้าท่ีให้คน
อ่ืนท าแทน เป็นการหยา่ท่ีให้สิทธิภรรยาในการเลือกท่ีจะหย่า หรือให้สามีหยา่ ในขอ้น้ี ข้ึนอยูก่บัการ
ตีความหรือการยกตวับทคมัภีร์อลักุรอ่านมาใช้อา้งเก่ียวกบัสิทธิ “ผูห้ญิงมีสิทธิเช่นเดียวกบัผูช้าย” แต่ก็
ข้ึนอยูก่บัวา่น ามีการตีความกบัประเด็นใด ประเภทที่สาม คือ การหยา่ประเภทคุล “Khul” การซ้ือหยา่ ใน
ประเด็นน้ีเป็นอีกประเด็นท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากคดยทัว่ไปเป็นการหย่าท่ีให้สิทธิต่อผูช้ายในการหย่า
ผูห้ญิง แต่ในกรณีท่ีฝ่ายภรรยาขอซ้ือหยา่นั้น ดว้ยตามหลกัการทรัพยสิ์นของภรรยานั้นถูกตีความเป็น 
“มะฮรั”(สินสอด) และทรัพยสิ์นของภรรยาถูกตีความวา่คือ เงินทองท่ีผูเ้ป็นสามีให้(มะฮรั) ซ่ึงก็มีหลกัการ
ห้ามสามีรับคืนเงินท่ีให้ภรรยาคืน นัน่หมายถึง ถึงแมภ้รรยาจะมีเงินมากกวา่สามี แต่ก็ยงัคงข้ึนกบัการ
ยินยอมจากสามี การหยา่ในรูปแบบน้ี สามีตอ้งยินยอมผูห้ญิงจึงจะสามารถจา้งหยา่ได ้แต่สามีอาจจะ
ปฏิเสธท่ีจะให้ความยินยอม ท าให้ภรรยาไม่สามารถหยา่ได ้ประเภทที่ส่ี คือ การหย่าท่ีเกิดจากการสาบาน
ร่วมกนั (Lian) หรือการฟ้องหยา่  ในกรณีการหยา่ท่ีเกิดจากการสาบาน เกิดข้ึนกรณีฝ่ายหญิงถูกกล่าวหา
คดยสามีวา่มีชู ้ กรณีน้ีหากผูเ้ป็นภรรยาถูกกล่าวหาคดยไร้ความผิด ภรรยามีสิทธิท่ีจะปฏิเสธและตอบคต้
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คดยการฟ้องกลบัเพื่อเพิกถอนขอ้กล่าวหา ในช่วงด าเนินคดีนั้นสามีไม่มีสิทธิในตวัภรรยาในขณะท่ียงั
ไม่เพิกถอน ส่วนในการด าเนินการฟ้องหยา่ ภรรยามีสิทธิในการด าเนินการฟ้องหยา่และสามีไม่มีสิทธิ
ปฏิเสธ แต่การฟ้องหยา่นั้นก็ตอ้งข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุญาต เช่น คดนทารุณ สามีไม่จ่ายค่าเล้ียง
ดูภรรยา สามีละทิ้งหนา้ท่ี หรือสามีมีครคร้าย เป็นตน้ และประเภทสุดท้าย คือ “apostasy”  การหยา่ใน
อิสลามท่ีเกิดจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงปฏิเสธศรัทธา หรือ ออกจากศาสนา (Mejia, 2007, pp. 16-9)   

 ทั้งสามประเด็นขา้งตน้นั้น ทั้งในประเด็นอ านาจเหนือผูห้ญิงของผูช้าย “Qawwamūn” การ
แต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy)  และการหย่าและแนวคิดเก่ียวกบัการขดัขืน
ของผูห้ญิง (Nushuz) นั้น สะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนตีความกฎหมายอิสลามท่ีมีนัย
ทางการเมืองเร่ืองเพศภาวะแอบแฝงในการอา้งความชอบธรรมของผูช้ายท่ีส่งผลต่อผูห้ญิงมุสลิมในทุก
ระดบัทั้งทางตรงและทางออ้ม อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยาใน
สังคมมุสลิมนั้น นอกจากตอ้งพิจารณาคครงสร้างทางศาสนาท่ีส่งผลต่อรูปธรรมทางสังคมของผูห้ญิง
มุสลิมแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาฐานคิดทางวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั เน่ืองดว้ยการตีความตวับทหรือกฎหมาย
อิสลามท่ียงัผลต่อการให้ความหมายท่ีหลากหลายท่ีเกิดข้ึนภายใตต้วับทไม่ก่ีบทนั้น เป็นการตีความท่ีอิง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างในกรอบของตวับทกฎหมายอิสลาม (Shari’a) ดงัตวัอยา่งเช่นในงานศึกษาของ 
Ayesha Imam (n.d., pp. 41-4) เร่ือง The Rights of Women  เธอน าเสนอประเด็นเก่ียวกับสิทธิ
สตรีในกฎหมายอิสลามและการน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั การต่อรองสิทธิสตรีผา่นการน าเสนอ
องคก์รช่วยเหลือสตรีท่ีเธอรับผิดชอบ คือ องคก์ร Baobab เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อต่อสู้และปกป้อง
สิทธิสตรีในกฎหมายอิสลามและในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงกฎหมายอิสลามท่ี  Imam ต้องการส่ือ คือ 
กฎหมายอิสลามท่ีมีการร่างใหม่ภายหลงัการปฏิวติัในประเทศไนจีเรีย เพราะกฎหมายใหม่ท่ีถูกร่างข้ึน
ฉบบัน้ีขาดประมวลกฎหมายครอบครัวและกฎหมายส่วนบุคคล เช่น การแต่งงาน การหยา่ การดูแลเด็ก 
และมรดก เป็นเตน้ อีกทั้งกฎหมายอิสลามใหม่ท่ีถูกร่างข้ึน ผูเ้ขียนมองวา่ยงัมีขอ้บกพร่องในขณะท่ี
กฎหมายอิสลามใหม่ก็ยงัถูกน าไปอา้งวา่มีความสอดคลอ้งกบักฎหมายอิสลามฉบบัดั้งเดิม  

 ในประเด็นการถกเถียงเร่ืองกฎหมายอิสลามใหม่ท่ีร่างข้ึนของคณะปฏิวติัประเทศไนจีเรียมี
ความสอดคล้องกบัฉบบักฎหมายอิสลามดั้งเดิมหรือเปล่านั้น Imam มองว่าควรตอ้งมีการตรวจสอบผ่าน
ส านักคิดต่างๆ ซ่ึงสังคมมุสลิมในคลกปัจจุบนั มีส านักคิดด้วยกนั 4 ส านักคิด (นิกายซุนนี) คือ ส านัก
มาลีกี ส านักชาฟีอี ส านักฮานาฟี และส านักฮมับาลี แต่ละส านักมีอิทธิพลต่อสถานการณ์หรือบริบทท่ี
แตกต่างกนั ดังนั้นการวิเคราะห์หรือวินิจฉัยกฎหมายเป็นไปตามบริบท รูปแบบวฒันธรรม การเมือง  
เศรษฐกิจ และสังคมท่ีได้รับการพฒันาและได้รับการยอมรับ กล่าวคือ ทั้ ง 4 ส านักคิด เป็นผูว้ินิจฉัย
กฎหมายตามบริบท ตีความตามยุคสมยัภายใตต้วับทเดิมคือ ตอ้งอยู่ในขอบเขตของคมัภีร์อลักุรอาน
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และแบบอยา่งของท่านศาสดา (Hadith) ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความหลากหลายและความเก่ียวพนัธ์ของ
ความแตกต่างทางสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงในงานของ Imam ไดน้ าเสนอความหลากหลายของ
การตีความกฎหมายของส านกัคิดต่าง ๆ ภายใตก้ฎหมายอิสลาม เช่น กรณีการแต่งงาน ส านกัมาลีกี และ
ชาฟีอี ไม่อนุญาตให้ผูห้ญิงแต่งงานคดยปราศจากผูป้กครอง (พ่อ พี่ชาย ลุง ) ในขณะท่ี ส านักฮานาฟี 
อนุญาตให้ผูห้ญิงสามารถแต่งงานไดค้ดยไม่ตอ้งมีผูป้กครอง หรือในกรณีที่บางส านกัอนุญาตให้มี
การท าแทง้หรือคุมก าเนิดแต่ก็ตอ้งอยู่บนเง่ือนไขพิเศษ เช่นในกรณีผูเ้ป็นแม่ป่วยหนกัอาจจะมีผลต่อ
ชีวติของแม่และเด็ก เป็นตน้  

 อีกหน่ึงประเด็นท่ี Imam หยิบยกมาน าเสนอในงานของเธอคือ ประเด็นการแต่งงานแบบสามารถ
มีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมกัมีการถกเถียงกนัในประเด็นท่ีมีการสนบัสนุน
และไม่สนบัสนุนรูปแบบการแต่งงานประเภทน้ี คดยทั้งสองฝ่ายท่ีมีการถกเถียงนั้นก็เป็นการถกเถียง
ภายใตก้รอบของตวับทกฎหมายอิสลามทั้งสองฝ่าย ดว้ย กฎหมายเก่ียวกบัการแต่งงานแบบสามารถมี
พหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy) นั้น ตั้งอยูบ่นเง่ือนไขเก่ียวกบัการประเมินการให้ความยุติธรรมของ
ผูท่ี้ตอ้งการแต่งงาน (Polygamy) คดยฝ่ายท่ีมีความเห็นวา่เป็นไปไม่ไดท่ี้ผูช้ายจะสามารถให้ความยุติธรรม
ต่อภรรยาท่ีมากกวา่หน่ึงคน การแต่งงานส าหรับกลุ่มความเห็นน้ีพิจารณาการแต่งงานแบบสามารถมีพหุ
ภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy) เป็นเร่ืองตอ้งห้ามส าหรับบางพื้นท่ีหรือบางประเทศ เช่น ประเทศตูนีเซีย 
สั่งห้ามแต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy) ประเทศเยเมนทางตอนใต ้หรือในบาง
ประเทศนั้นอนุญาตให้สามารถแต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy)  แต่เป็นการ
อนุญาตภายใตเ้ง่ือนไขตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาล เป็นตน้  ในขณะท่ีอีกกลุ่มความเห็นท่ีสนบัสนุนการ
แต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy) ในบางส านักคิดก็ได้มีการยิบยกตัวบทท่ี
เก่ียวข้องกับค าสั่งตามหลักการศาสนาท่ีให้พิจารณาว่า “เร่ืองบางเร่ืองต้องมอบหมายต่อพระเจ้า” 
กล่าวคือ เน่ืองดว้ยประเด็นความยุติธรรมของผูช้ายนั้น ในบางส านกัคิดตีความให้น ้ าหนกัไปท่ีการจ่าย
ค่าเล้ียงดูภรรยา ดังนั้ น ในประเด็นท่ีเสนอให้การแต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่ เกิน 4 คน 
(Polygamy) นั้นสามารถท าได ้ส่วนกรณีความยุติธรรมเร่ืองค่าเล้ียงดูภรรยาให้มอบหมายต่อพระเจา้ เป็น
ตน้ แนวความเห็นท่ีสนบัสนุนการแต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy) สามารถพบ
เห็นในประเทศไนจีเรีย ประเทศซาอุดีอารเบีย เป็นตน้ 

 ในประเด็นการแต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy) นั้น Imam มีความเห็น
วา่ ถึงแมก้ารแต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy) ไม่ไดมี้ความชดัเจนวา่ไดรั้บ
การสนบัสนุนจากกฎหมาย แต่ผูช้ายมกัอา้งการท าตามแบบอยา่งของท่านศาสดามูฮมัหมดั(ศ็อลฯ) มากกวา่
การไตร่ตรองเง่ือนไขการได้รับอนุญาตให้สามารถแต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน 
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(Polygamy) ซ่ึงการตีความเร่ือง การแต่งงานแบบสามารถมีพหุภรรยาไม่เกิน 4 คน (Polygamy) เขา้ขา้ง
ตนเองแบบผูช้ายท่ีเกิดข้ึน หรือในเร่ืองอ่ืนๆ Imam มีความเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งส่งผลกระทบต่อ
สิทธิและชีวติของผูห้ญิง 

 อยา่งไรก็ตาม ในงานศึกษาต่าง ๆ ท่ีน าเสนอขา้งตน้นั้น ลว้นแลว้เผยให้เห็นถึงการพยายามจะ
ตั้งค  าถามและถกเถียงกบัระบบระบอบของสังคมมุสลิมท่ีปฏิบติัหรือเลือกปฏิบติัต่อผูห้ญิง สังคม
มุสลิมในฐานะสังคมซ่ึงมีบรรทัดฐานทางสังคมภายใต้กฎหมายอิสลาม (Shari’a) ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ี
ครอบคลุมและบงัคบัใช้ทั้ งในระดบัชีวิตประจ าวนั กฎหมายของรัฐ (กรณีประเทศมุสลิม) และระดับ
กฎหมายสากลของมุสลิมทัว่คลก แต่ทั้งน้ีดว้ยกฎหมายอิสลามท่ีถูกตีความเพื่อบงัคบัใชน้ั้นก็ข้ึนอยูก่บั
การผนัแปรตามวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ภูมิประเทศ สถานการณ์พิเศษเฉพาะกรณี และยคุสมยั คดยมีผูรู้้ทาง
ศาสนา (แห่งยุคนั้น ๆ) เป็นผูว้ิเคราะห์และวินิจฉัย ซ่ึงในงานศึกษาขา้งตน้ ไดส้ะทอ้นให้เห็นการตั้ง
ค  าถามต่อปัญหาการเมืองว่าด้วยเร่ืองการตีความกฎหมายอิสลามคดยผูช้ายในฐานะการตีความกฎหมาย
อิสลาม (Fiqh) อนัน าไปสู่การก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบของการผนัแปรการตีความกฎหมายอิสลาม
ท่ีส่งผลต่อการเลือกปฏิบติั ควบคุม และกดข่ีผูห้ญิงท่ีกลายเป็นบรรทดัฐานทางสังคม ในบริบทซ่ึงส่วน
ใหญ่มีวฒันธรรมทอ้งถ่ินแบบชายเป็นใหญ่เดิมอยู่ การศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นไปในลกัษณะของการ
ต่อกรชุดตีความเก่าเพื่อร้ือสร้างหรือสร้างชุดตีความกฎหมายอิสลามใหม่จากตวับทหลกัการศาสนา 
ในขณะท่ีบริบททางสังคมประวติัศาสตร์ของสังคมอาเจะห์ในการศึกษาน้ี เป็นการศึกษาปรากฏการณ์
การใชค้วามรุนแรงในครอบครัวในสังคมซ่ึงมีประวติัศาสตร์ศาสนาอิสลามอนัยาวนาน และเป็นชุด
ประวติัศาสตร์ท่ีเคยผ่านการผนัแปร พลิกผนัของการตีความกฎหมายอิสลามทั้งในระดบัคครงสร้างรัฐ
และระดบัปฏิบติัการในชีวติประจ าวนั ดว้ยหลายปัจจยัอนัมีเหตุเฉพาะเชิงพื้นท่ีและยุคสมยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่ีสังคมอาเจะห์เคยเป็นสังคมท่ีผูห้ญิงมีสถานะและบทบาทท่ีสูงในพื้นท่ีครอบครัวและสังคม
ในกรอบการตีความกฎหมายอิสลามคดยมีผูน้ าศาสนาอิสลามผูช้ายเป็นผูตี้ความกฎหมายอิสลาม
สนบัสนุนสิทธิความเสมอภาคทางเพศและสิทธิของผูห้ญิง  

 ดงัตวัอยา่งเช่น การตีความกฎหมายอิสลามคดยผูน้ าศาสนาอิสลามคนส าคญั 2 คน (ค.ศ.1641 
- 1699) คือ Shaykh Nùr al-Dìn al-Rànìrì  และ Abd al-Ra"ùf al-Singkilì ผูอ้ยู่เบ้ืองหลังการสนับสนุนให้
ผูห้ญิงสามารถเป็นผูน้ าการปกครอง (Sultanah) หรือสนบัสนุนสิทธิต่าง ๆ ของผูห้ญิงท่ีออกเป็นนคยบาย
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูห้ญิง ซ่ึงส่งผลท าให้รัฐอาเจะห์ในยุคสมยันั้นอยู่ภายใตก้ารปกครองของ
ผูห้ญิง (Sultanah) ยาวนาน 59 ปี และภายหลังจากผูน้ าศาสนาทั้ ง 2 เสียชีวิต (ช่วงหลังค.ศ. 1699) 
สังคมอาเจะห์เร่ิมถูกแทรกแซงการตีความกฎหมายอิสลามจากผูน้ าศาสนาภายนอกดว้ยเร่ือง การสั่งห้าม
ผูห้ญิงเป็นผูป้กครองบา้นเมืองคดยผูน้ าศาสนาระดบัสูงจากเมืองมกักะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย (Hadi, 
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2004, pp. 83-86) การแทรกแซงของผูน้ าศาสนาจากภายนอกอาเจะห์คร้ังน้ี นับเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญั
ของการเปลี่ยนแปลงคครงสร้างในระดบัชนชั้นปกครองของสังคมอาเจะห์ เพื ่อลดสถานะและ
บทบาทของผูห้ญิงอาเจะห์ในระดบัชนชั้นปกครองและอ านาจทางการเมือง ซ่ึงต่อมาในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 
20 สังคมอาเจะห์ก็ถูกแทรกแซงจากกลุ่มผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปท่ีเขา้มาแทรกแซงสังคมอาเจะห์ประมาณ
คริสตท์ศวรรษท่ี 1920-1930 คดยอา้งการตีความผา่นประสบการณ์ของผูช้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมในนาม
กฎหมายอิสลาม ดว้ยเหตุจ าเป็นว่าด้วยเร่ือง สถานะและบทบาทอนัไร้อ านาจของผูช้ายอาเจะห์ในสังคม 
เป็นเหตุอนัสมควรท่ีจะใช้การอา้งการตีความคดยใชค้วามประสบการณ์อนัไร้อ านาจต่อรองในสังคมของ
ผูช้าย (เหตุจ าเป็นเชิงประจกัษ์)ในการร้ือการตีความกฎหมายอิสลามชุดเดิม (Siegel, 1969, pp. 258-
260) ซ่ึงเป็นชุดการตีความท่ีส่งผลต่อการเสริมพลงัอ านาจของผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย เป็นตน้ ซ่ึงนั้นท า
ให้การศึกษาปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในสังคมอาเจะห์ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาเลือกตั้งค  าถาม
ในประเด็นการเมืองวา่ดว้ยเร่ืองการตีความกฎหมายอิสลามเพื่อลดอ านาจผูห้ญิงอาเจะห์อนัเป็นเหตุน าไปสู่
การกลายเป็นผูถู้กละเมิดหรือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว เน่ืองจาก สังคมอาเจะห์เป็นสังคมท่ีผูห้ญิง
เองตระหนกัถึงสิทธิเท่าเทียมกนัระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิงในฐานะปัจเจก แทนการตั้งค  าถามกบัสภาวะ
การไร้อ านาจของผูห้ญิงอนัน าไปสู่การเรียกร้องสิทธิให้แก่ผูห้ญิงเช่นในสังคมมุสลิมอ่ืน ดงัท่ีน าเสนอไว้
ในหวัขอ้ก่อนหนา้ 

  2.4.2 เพศภาวะ ความรุนแรงในครอบครัว และความเป็นภรรยามุสลมิในสังคมอาเจะห์ 

  ในประเด็นการใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยาในสังคมอาเจะห์ จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ยงัไม่มีงานศึกษาความรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยามุสลิมอาเจะห์ท่ีมีการศึกษา
ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเป็นระบบ มีปรากฏเพียงการมุ่งเน้นศึกษาในบางประเด็นท่ีอาจเก่ียวขอ้ง
หรือท าให้สามารถเขา้ใจบริบทความรุนแรงในครอบครัวทางสังคม ประวติัศาสตร์ และเพศภาวะในสังคม
อาเจะห์ท่ีแฝงอยูใ่นเน้ือหา เช่น ในงานของ James Siegel (1969) และ Siapno (1997) เป็นตน้ 

  ในงานศึกษาของนักมานุษยวิทยา James T. Siegel (1969, pp. 164-182) เร่ือง The Rope  of  God  
เป็นงานศึกษาภาคสนามในพื้นท่ีสังคมอาเจะห์เล่มส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่าง
ผูช้ายและผูห้ญิงในสังคมอาเจะห์ยุคก่อนและช่วงระหวา่งการเร่ิมตน้การเปล่ียนแปลงของการปฏิรูป
ศาสนาอิสลามทอ้งถ่ินสู่การกลายเป็นสังคมศาสนาอิสลามสายทนัสมยั และมีความเป็นสากลคดยกลุ่ม
ผูน้ าศาสนาสายปฏิรูป ซ่ึงพบวา่ในงานของ Siegel นั้น ไดน้ าเสนอการวิเคราะห์เพศภาวะและความสัมพนัธ์
เชิงอ านาจระหว่างสามีภรรยาผ่านแนวคิด “male  marginality” ในการอธิบายความเป็นผูช้ายในฐานะสามี
มุสลิมแบบอาเจะห์ท่ีมีสถานะเป็นชายขอบในครอบครัวและชุมชน ตามการวเิคราะห์ผา่นมุมมองของผูช้าย
ตะวนัตกในฐานะคนนอก  ในขณะเดียวกนั  Siegel  ก็สะทอ้นให้เห็นการเป็นผูก้ระท าการของผูห้ญิง
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อาเจะห์ในฐานะผูมี้อ  านาจน าสามี หรือหากมีความขดัแยง้ระหวา่งสามีภรรยานั้น ผูห้ญิงมกัเป็นฝ่ายมี
อ านาจควบคุมเหนือสามีในครอบครัว ดงันั้น สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวจากการวิเคราะห์ใน
งานของ Siegel นั้น มองผ่านมุมมองท่ีสะทอ้นความรุนแรงในครอบครัวผ่านดา้นของผูช้ายเป็นส่วน
ใหญ่ ในฐานะท่ีผูช้ายกลายเป็นเพศผูถู้กกดข่ี ผูถู้กเอารัดเอาเปรียบคดยผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยา และความ
ขดัแยง้ในครอบครัวท่ีเกิดข้ึน Siegel มองว่า ส่วนหน่ึงเป็นยุทธวิถีของภรรยาท่ีตอ้งการบีบสามีให้
เดินทางไปท างานยงัตะวนัออกกลางเพื่อ “เงิน” 

  ดงัตวัอย่างท่ี Siegel น าเสนอในกรณีครอบครัวของ Po Ti (ภรรยา) และ Kasem (สามี) เป็น
กรณีท่ี Siegel ตั้งค  าถามกบัอ านาจของ Kasem ในฐานะสามีตามวฒันธรรมและศาสนาท่ีควรมีกลบั
เป็นเร่ืองท่ี Kasem ไม่สามารถใช้ได้จริงในครอบครัวของเขา Siegel ยกตวัอย่างกรณี Kasem เป็น
ตวัอย่างความขดัแยง้ในครอบครัวท่ีมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยาในความหมายของ
ความชอบธรรมของ Kasem ในฐานะสามีท่ีตอ้งการสั่งสอนภรรยาท่ีบกพร่องต่อหน้าท่ีในครัวเรือน 
แต่การตอบคตก้ลับด้วยความรุนแรงจาก Po Ti (ภรรยา) ในฐานะผูมี้อ านาจเหนือสามีจากการเป็น
เจา้ของบา้น การเป็นท่ีพึ่งของสามี ดว้ยการท าร้ายสามีเพื่อตอบคตพ้ฤติกรรมท่ีสามีพยายามวางอ านาจ
ต่อเธอ ดว้ยการเตะ ใช้อาวุธแทงสามี และไล่สามีออกจากบา้นเพื่อแสดงอ านาจการเป็นเจา้ของบา้น 
และสร้างความอบัอายใหแ้ก่สามี เป็นตน้ 

  กล่าวคดยสรุป ในงานศึกษาของ  Siegel  ช้ีให้เห็นวา่ ระบบความสัมพนัธ์หรือความขดัแยง้ใน
ครอบครัวระหว่างสามีภรรยาส่วนใหญ่มกัมีเร่ืองของ “เงิน” เป็นปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขหลกัของความ
ขดัแยง้และความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา คดย “เงิน” ส าหรับภรรยาชาวอาเจะห์ ถูก
ให้ความหมายถึงสิทธิอ านาจเหนือสามี  ในทางศาสนา “เงิน” ถูกให้ความหมายในฐานะภาระผกูพนั
และความรับผิดชอบต่อภรรยาของสามี และในทางวฒันธรรมครอบครัว “เงิน” คือความรับผิดชอบ
เดียวของผูช้ายอาเจะห์ต่อภรรยา เน่ืองจากภาระของสามีเร่ืองอ่ืน ๆ เช่น การสร้างบา้น สรรหาท่ีพกัให้
ภรรยานั้น เป็นหน้าท่ีของครอบครัวภรรยา ตามวฒันธรรมการแต่งงานเขา้บา้นภรรยาของอาเจะห์ 
ดงันั้น บนฐานความเขา้ใจวฒันธรรมครอบครัวแบบอาเจะห์ของ Siegel  นั้น น ามาซ่ึงการน าเสนอ
ความเป็นชายขอบของผูช้ายในฐานะผูต้อ้งพึ่งพาภรรยาในทางปฏิบติัหรือในระดบัปฏิบติัการ การไร้สิทธิ
ไร้เสียงของผูช้ายในสังคม เกิดจากภาระผูกพนักบัวฒันธรรมครอบครัวทั้งในเร่ืองอ านาจการเป็น
เจา้ของบา้นของภรรยา และความรับผิดชอบทางการเงินต่อครอบครัวภรรยาท่ีบีบให้ผูช้ายหรือสามี
ตอ้งออกนอกพื้นท่ีครอบครัวหรือชุมชม (Merantau) เดินทางไปท างานเพื่อส่งเงินกลบัมายงัครอบครัวหรือ
ภรรยาในฐานะภาระผูกพนัตามเง่ือนไขความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยาแบบอาเจะห์ และ
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กลายเป็นบรรทดัฐานของสังคมในยุคสมยัก่อนการปฏิรูปศาสนาและตีความประสบการณ์ไร้อ านาจของ
ผูช้ายในฐานะภยัคุกคามความเป็นปึกแผน่ของอ านาจน าของผูช้าย  

  ในงานศึกษาของ Jacqueline Siapno เร่ือง The politics of gender, Islam and nation-state in 
Aceh, Indonesia: A historical analysis of power, co-optation and resistance. เป็นงานศึกษาภาคสนาม
ในช่วงเวลาท่ีมีความขัดแยง้ในอาเจะห์ระหว่างรัฐบาลอินคดนีเซียกับขบวนการอาเจะห์เสรี (GAM) 
(คริสต์ทศวรรษท่ี 1990), คดย Siapno มุ่งให้ความสนใจความซับซ้อนของภาพตวัแทนเชิงเพศภาวะใน
สังคมชนบทอาเจะห์ คดยพิจารณาแนวปฏิบติัตามกฎเกณฑศ์าสนาอิสลามเป็นธรรมเนียมประเพณีของ
สังคมเมือง  ซ่ึงในงานของ Siapno ใหค้วามส าคญักบัประวติัศาสตร์การเล่าเร่ืองผา่นนิทานพื้นเมืองเพื่อ
ใช้ในการสะทอ้นชีวิตจริงของผูห้ญิง หรือสะทอ้นให้เห็นการต่อตา้นของผูห้ญิงท่ีถูกกดข่ีแต่ไม่สามารถ
เล่าผ่านค าพูด หรือในนามของตวัเอง Siapno ใช้เร่ืองเล่าเป็นส่ือกลางในการสะทอ้นปัญหา ช่วยสะทอ้น
ให้เห็นส่ิงท่ีเรียกวา่ Akal (เหตุผลของผูห้ญิง) ผา่นกลยุทธ์การต่อรอง ท่ีจะเผยให้เห็นความล าบากจาก
การถูกควบคุมหรือครอบง า (Siapno, 202, pp. 13-16)  

   ดงัตวัอย่างในนิทานพื้นเมืองเร่ือง “Pak Pande” ซ่ึง Siapno ตอ้งการสะทอ้นให้เห็นว่าเบ้ืองหลัง
ของผูช้ายหรือสามีนั้น ถูกควบคุมคดยผูห้ญิงหรือภรรยาอยา่งไร ผา่นการวิเคราะห์นิทานพื้นเมืองเร่ือง 
“Pak Pande” ซ่ึงนอกจากเผยให้เห็นปฏิบติัการในชีวิตประจ าวนัในสังคมชนบทท่ีซ่ึงมีความซับซ้อน
ในเร่ืองของภาพตวัแทนของบทบาทเชิงเพศภาวะ ในเร่ือง “Pak Pande” ยงัสะทอ้นกรณีของผูช้ายใน
ฐานะสามีท่ีไร้ความสามารถท่ีจะท างานหรือมีภาวะความเป็นผูน้ าในครอบครัวในฐานะภาพตวัแทน
ของผูช้ายท่ีถูกควบคุมหรือใช้ชีวิตในครอบครัวหรือสังคมท่ีผูห้ญิงมีอ านาจ ในขณะเดียวกนั Siapno 
พยายามแยกความแตกต่างระหวา่งสังคมชนบทซ่ึงเธอมองวา่ ผูห้ญิงมีอ านาจในครอบครัวและชุมชน
มากกว่าผูห้ญิงในสังคมเมืองซ่ึงถูกครอบง าดว้ยอุดมการณ์ศาสนา อย่างไรก็ตาม จากนิทานพื้นเมือง
เร่ือง “Pak Pande”  นั้น ในอีกดา้นหน่ึง Siapno เผยให้เห็นความรับผดิชอบต่ออุดมการณ์ความเป็นเพศ
ชายหรือสามีท่ีตกไปอยู่ท่ีผูห้ญิงหรือภรรยา กรณีท่ีผูห้ญิงแต่งงานกบัผูช้ายท่ีอ่อนแอหรือไม่มีภาวะ
ความเป็นผูน้ า และเพื่อความเป็นปึกแผ่นของภาพลกัษณ์ทางศาสนาของสังคม ภาระการฝึกฝนให้
ผูช้ายมีความเป็นผูน้ าจึงตกไปท่ีภรรยาภายหลงัจากแต่งงาน เพื่อคงหรือรักษาอุดมการณ์ครอบครัวท่ี
คาดหวงัของภรรยาหรือสังคม ในฐานะภรรยามุสลิมท่ีตอ้งมีสามีเป็นหวัหนา้ครอบครัว เป็นตน้  

  ซ่ึงในเร่ืองเล่า “Pak Pande”  ผูศึ้กษามีความเห็นแยง้กับ Siapno เน่ืองจากหากพิจารณาประกอบ
ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์การเมืองการตีความกฎหมายอิสลามคดยผูน้ าศาสนาในศตวรรษท่ี 17 ผูซ่ึ้งตีความ
กฎหมายอิสลามสนบัสนุนความเสมอภาคของผูช้ายและผูห้ญิงในฐานะปัจเจก ประกอบกบัการปฏิรูป
ศาสนาอิสลามในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 ท่ีมีเป้าหมายหลกัเพื่อเรียกร้องความเสมอภาคระหวา่งเพศของ
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ผูช้าย  ซ่ึงหมายถึงกระบวนการเรียกร้องอ านาจน าของผูช้ายบนฐานของความเป็นเพศชายในฐานะ
มนุษยเ์พศชายท่ีถูกให้ความหมายว่าตอ้งเป็นผูน้ าในครอบครัวและสังคม สะทอ้นให้เห็นว่า นิทาน
พื้นบา้นเร่ือง “Pak Pande” น าเสนอให้เห็นว่าสังคมอาเจะห์ในอดีตผูช้ายและผูห้ญิงมีความเสมอภาค
ระหวา่งเพศในฐานะปัจเจก การถูกแทรกแซงจากผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 17 ท าให้
สังคมอาเจะห์ถูกแทนท่ีดว้ย แนวคิดเร่ืองความเสมอภาคระหวา่งเพศของผูช้ายในฐานะเพศท่ีตอ้งเป็น
ผูน้ าผูห้ญิงตามอุดมการณ์ศาสนา ดงันั้น ความอ่อนแอของผูช้ายถูกท าให้เขา้ใจว่าเป็นเร่ืองธรรมชาติ
ของความเป็นมนุษยใ์นฐานะปัจเจกเช่นเดียวกบัผูห้ญิง หากแต่ ความเป็นเพศของผูช้ายตามอุดมการณ์
ศาสนาถูกก าหนดให้เป็นเพศเดียวท่ีสามารถเป็นผูน้ าไดจ้ากชุดตีความกฎหมายอิสลามใหม่ของผูน้ า
ศาสนาสายปฏิรูป ดงันั้น การพิจารณาความซบัซ้อนของบทบาทเชิงเพศภาวะในสังคมอาเจะห์ จึงไม่
อาจจะพิจารณาบนฐานของการวเิคราะห์เชิงพื้นท่ีได ้หากแต่ข้ึนอยูก่บัสภาวะการหรือสถานการณ์ของ
ผูห้ญิงและผู ้ชายท่ีถูกตีความและคาดหวงัต่อบทบาทและอุดมการณ์ทางศาสนาท่ีเก่ียวข้องกับ
ครอบครัวและเพศภาวะท่ีแต่ละครอบครัวเลือก 

  จากงานศึกษาทั้งสองเร่ือง เผยใหเ้ห็นถึงทิศทางของความขดัแยง้หรือความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างสามีภรรยา และความรุนแรงในครอบครัวในสังคมอาเจะห์ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงพบว่า 
สังคมอาเจะห์ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ยงัคงปรากฏถึงสิทธิอ านาจในครอบครัวของผูห้ญิงในครอบครัว  
แมเ้ป็นช่วงเวลาท่ีเร่ิมมีกลุ่มผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปเขา้มาปฏิรูปนคยบายครอบครัวก็ตาม ในงานศึกษา
ของ Siegel  ยงัคงปรากฏสภาวะการไร้อ านาจน าของผูช้ายในฐานะสามีในครอบครัว แต่ทั้งน้ี ในงาน
ของ Siegel อธิบายการไร้อ านาจของผูช้ายผา่นมุมมองของผูช้ายท่ีตั้งค  าถามกบัภาระผกูผนัตามวฒันธรรม
ต่อครอบครัวอนัน าไปสู่ระบบคุณค่า บรรทดัฐานความเป็นชายแบบอาเจะห์ท่ีถูกคาดหวงั คือตอ้งออก
นอกชุมชนเพื่อท างานส่งค่าเล้ียงดู (เงิน) กลบัให้ภรรยา ประกอบกบัการกลายเป็นสังคมวฒันธรรม
การเดินทางของผูช้ายอาเจะห์ออกสู่นอกชุมชนเพื่อท างาน ท าให้ผูช้ายไร้ต าแหน่งแห่งท่ีในพื้นท่ีครอบครัว
และชุมชน ดว้ยเหตุดงักล่าว ท าให้บทสรุปของ Siegel มองสังคมอาเจะห์ เป็นสังคมซ่ึงผูช้ายมีความเป็น
ชายขอบ ในขณะท่ี Siapno นั้น น าเสนอความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งสามีภรรยาจากการวิเคราะห์
นิทานพื้นบา้น ซ่ึงก็เผยไปในทิศทางเดียวกนัและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของ Siegel ถึงนยัของความเป็น
ชายในฐานะสามีในพื้นท่ีอาเจะห์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 แต่อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองงานศึกษายงัขาดมิติของ
การตีความกฎหมายอิสลามท่ีตีความร่วมกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินทั้งในระดบัปฏิบติัการในชีวิตประจ าวนั
และในระดบัรัฐท่ีมีลกัษณะเล่ือนไหล ผนัแปรตามลกัษณะความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ระบบเครือญาติ 
ซ่ึงในการศึกษาน้ีให้ความส าคญักบัความหลากหลายและซบัซ้อนของสังคมอาเจะห์ คดนมุ่งสนใจ
การตีความวฒันธรรมและกฎหมายอิสลามท่ีมีลกัษณะเล่ือนไหลและผนัแปรตามบริบทเพื่อเขา้ถึงและ
เขา้ใจการกระท าการของผูห้ญิงผูเ้ป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัว  
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2.5 กรอบคิดในการศึกษา  

  ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการวิเคราะห์ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงท่ียึดคยงกบั
บริบททางประวติัศาสตร์ คครงสร้างทางสังคม และตวัตน (Subjectivity) ของผูห้ญิง ดงัน้ี 

 1) การวิเคราะห์เง่ือนไขประวติัศาสตร์การเปล่ียนแปลงของสังคมอาเจะห์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาในครอบครัว และการเปล่ียนแปลงสถานะของผูห้ญิงในสังคมมุสลิม
อาเจะห์  ไดแ้ก่ การเปล่ียนจากสังคมมุสลิมท่ีเคยมีวฒันธรรม จารีตประเพณี รวมถึงกฎหมายของรัฐและ
ศาสนาท่ีเอ้ือหรือมีส่วนในการช่วยยกระดบัคุณภาพชีวติและสถานะของผูห้ญิงท่ีเสมอภาคทดัเทียมกบั
ผูช้ายทั้งในครอบครัวและสังคม ไปสู่การกลายเป็นสังคมมุสลิมท่ีผูห้ญิงถูกก าหนด ควบคุม และจ ากดั
ต าแหน่งแห่งท่ีของผูห้ญิงให้ท าหน้าท่ีเพียงเป็นภรรยาท่ีดีท่ีหมายถึงการเป็นภรรยาภายใต้การควบคุม
ก ากบัของสามี เพื่อเผยให้เห็นถึงปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยาเป็นส่ิงท่ีไม่ได้
ด ารงอยู่มาแต่ไหนแต่ไร หากแต่เป็นผลิตผลของการเปล่ียนแปลงคครงสร้างทางสังคมคร้ังส าคญัหลาย
ระรอกในช่วงประวติัศาสตร์อาเจะห์ท่ีไดส่้งผลต่อการพลิกผนัของชุดอุดมการณ์ทางเพศ เพศภาวะ และ
ครอบครัว อนัน าไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาในครอบครัว และการ
เปล่ียนแปลงสถานะของผูห้ญิงในสังคมมุสลิมอาเจะห์   

 2) การวิเคราะห์ความรุนแรงในครอบครัวท่ีแฝงฝังซ่อนเร้นอยู่ในคครงสร้างทางสังคม ด้วย 
แนวคิดความรุนแรงในครอบครัวแบบแฝงฝัง (Embedded Domestic Violence) เพื่อเผยให้เห็นถึง
ส่วนหน่ึงของผลกระทบจากการพลิกผนัของชุดอุดมการณ์ทางเพศ เพศภาวะ และครอบครัว อนัน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงระบบความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาในครอบครัว และการเปล่ียนแปลงบทบาทและ
สถานะของผูห้ญิงท่ีมีส่วนเขา้มาก ากบั ควบคุม และบงการชีวิตของผูห้ญิงในรูปของความรู้ กฎเกณฑ์
สังคม อุดมการณ์ทางศาสนา เป็นตน้ 

  3) การวิเคราะห์กระบวนการการต่อรองตวัตนและความรุนแรงของผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะ
ภรรยามุสลิมอาเจะห์ เพื่อเผยให้เห็นถึงการรับมือกบักฎเกณฑ์ในระดบัโครงสร้างไปพร้อม ๆ กบัการเผย
ให้เห็นถึงความปรารถนาแห่งตวัตนท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือเป็นส่ิงท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่
ก าเนิด แต่เป็นกระบวนการที่ผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ไดม้ีการสนทนา ปะทะสังสรรค ์
กบับริบทรอบขา้ง ท่ีร่วมกนักระตุน้ใหผู้ห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ไดม้องเห็นความแตกต่างท่ี
ต่างฝ่ายต่างร่วมกนัรับรู้ถึงสถานการณ์อนัน าไปสู่ความต่างของความเป็นภรรยา และจากความเช่ือใน
ศกัยภาพของตนเองของผูห้ญิง ผูห้ญิงเองในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ หากแมเ้ป็นเหยื่อความรุนแรง
ในครอบครัวของสามี  แต่ผูห้ญิงก็สามารถคิดใคร่ครวญถึงความปรารถนาแห่งตวัตน ซ่ึงการคิดใคร่ครวญ 
ดงักล่าวสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กที่ทั้งระหวา่งและภายหลงัการถูกใชค้วามรุนแรง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
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การจดัระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัตนและส่ิงต่าง ๆ รอบขา้งใหม่ อีกทั้งการท าการต่อรองนั้นไม่ได้
ท  าโดยล าพงั แต่เป็นความสัมพนัธ์ท่ีอยูบ่นความรับผดิชอบเชิงศีลธรรมท่ีมนุษยมี์ต่อกนั ซ่ึงเป็นศีลธรรมท่ี
ใส่ใจต่อการกระท า ค  าพดู น ้าเสียง ดงันั้นบุคคลแวดลอ้มท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ภายใตศี้ลธรรมดงักล่าวจึงเป็น
บุคคลท่ีมีนยัส าคญัในการร่วมสร้างและธ ารงความรู้สึกแห่งตวัตนของผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ 
ไม่ว่าจะมีส่วนในการขดัขวางการออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงหรือมีส่วนช่วยเหลือก็
ตาม ลว้นแลว้มีส่วนในการสร้างและธ ารงความรู้สึกแห่งตวัตนของผูห้ญิง 



 

 

บทที่ 3 

สังคมมุสลมิอาเจะห์ อทิธิพลของลทัธิจารีตนิยมทางศาสนา 
และผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

  ในบทน้ี  วิเคราะห์เง่ือนไขประวติัศาสตร์การเปล่ียนแปลงของสังคมอาเจะห์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาในครอบครัว และการเปล่ียนแปลงสถานะของผูห้ญิงในสังคมมุสลิม
อาเจะห์  ซ่ึงไดแ้ก่การเปล่ียนจากสังคมมุสลิมท่ีเคยมีวฒันธรรม จารีตประเพณี รวมถึงกฎหมายของรัฐและ
ศาสนา ท่ีเอ้ือหรือมีส่วนในการช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตและสถานะของผูห้ญิงท่ีเสมอภาคทดัเทียม
กับผูช้ายทั้ งในครอบครัวและสังคม ไปสู่การกลายเป็นสังคมท่ีผูห้ญิงถูกก าหนด ควบคุม และจ ากัด
ต าแหน่งแห่งท่ีของผูห้ญิงให้ท าหนา้ท่ีเพียงเป็นภรรยาท่ีดีท่ีหมายถึงการเป็นภรรยาภายใตก้ารควบคุม
ก ากบัของสามี  ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงและปฏิรูปศาสนาในช่วงประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมาหลายทศวรรษ 
ไม่วา่จะเป็นการเมืองการตีความปฏิบติัการในชีวิตประจ าวนัในนามกฎหมายอิสลาม (Fiqh)คดยกลุ่ม
คนมุสลิมจากต่างถ่ินต่างๆท่ีเขา้มาในอาเจะห์  การปฏิรูปกฎหมายครอบครัวและมรดกในนามกฎหมาย
หรือนคยบายของรัฐในขอบข่ายกฎหมายอิสลาม (Fiqh) และท่ีส าคญั คือ การปฏิรูปศาสนาคดยกลุ่มผูน้ า
ศาสนาสายปฏิรูปในช่วงทศวรรษท่ี 1930 และความสัมพนัธ์กบัรัฐอินคดนีเซีย ตลอดจนการขยายอ านาจ
ของสถาบนัศาสนาท่ีเกิดข้ึนหลงัการปฏิรูปศาสนา มีผลอยา่งยิ่งต่อการควบคุมก ากบัทางเพศของหญิงใน
นามการอา้งความเป็นปึกแผน่ของมุสลิมสากล 

3.1 ชาวอาเจะห์ มุสลมิในอาเจะห์ และสังคมมุสลมิอาเจะห์ 

 อาเจะห์ หรือเขตปกครองพิเศษอาเจะห์ พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ศาสนาอิสลามท่ีส าคญัและ
พื้นท่ีแรกท่ีศาสนาอิสลามถูกน าเขา้มาเผยแพร่ผ่านกลุ่มพ่อคา้ทั้งอินเดีย อาหรับ และนักการศาสนายงั
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ การก่อร่างสร้างความเป็นสังคมอาเจะห์ภายหลงัการเขา้มาของศาสนาอิสลาม
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 13 ไดน้ าไปสู่การกลายเป็นสังคมท่ีไม่สามารถแยกออกจากการเป็นสังคมมุสลิมของ
อาเจะห์และการนิยามตนเองของชาวอาเจะห์เองในฐานะชาวมุสลิม (Aspinall, 2007, pp. 247) และ
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จารีตประเพณีของอาเจะห์ในฐานะจารีตประเพณี  (traditions) ของศาสนาอิสลาม (Siegel, 1969, pp. 69) 
แต่ทั้งน้ี ภายใตก้ระบวนการกลายเป็นสังคมมุสลิมในแบบอาเจะห์นั้น ภูมิหลงัของวฒันธรรมทอ้งถ่ินเดิม
กลุ่มชาติพนัธ์ท่ีอาศยัอยูเ่ดิมในพื้นท่ีอาเจะห์ กลุ่มชาติพนัธ์ต่างถ่ินจากจงัหวดัส่วนอ่ืน ๆ ของประเทศ
อินคดนีเซียท่ียา้ยถ่ินเข้ามาท างานในอาเจะห์ และชาวต่างชาติท่ีเขา้มาเพื่อค้าขายคดยเฉพาะ อาหรับ 
เปอร์เซีย จีน และอินเดีย (Saby, 1995, pp. 25) เป็นต้นนั้น ล้วนมีส่วนในการประกอบสร้างสังคม
มุสลิมแบบอาเจะห์เป็นสังคมมุสลิมท่ีเสมือนพื้นท่ีรวมศูนยข์องชุดวาทกรรมการตีความกฎหมาย
อิสลาม (Fiqh) จากพื้นท่ีอ่ืน ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศท่ีปรากฏตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั  

 กล่าวได้ว่า หากพิจารณาถึงการเขา้มาบรรจบกนัของชุดวาทกรรมต่าง ๆ ท่ีติดตวัแขกผูม้า
เยือนอาเจะห์ตั้งแต่ในอดีตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ได้เผยให้เห็นความเฉพาะของสังคมมุสลิม
แบบอาเจะห์ท่ีส าคญั คือ การเป็นสังคมมุสลิมท่ีมีความหลากหลายของระดบัและขอบเขตการตีความ
กฎหมายอิสลาม (Fiqh) ในระดบัปฏิบติัการในชีวิตประจ าวนัท่ีมีลกัษณะขอบเขตการตีความท่ีกวา้ง
และมีความลกัลัน่กนัของขีดจ ากดัหรือขอบเขตของชุดวาทกรรมการตีความกฎหมายอิสลาม (Fiqh) หลาย
ชุด ซ่ึงนั้นท าให้พบว่า เป็นเร่ืองยากท่ีจะควบคุมแนวปฏิบติัตามกฎหมายอิสลามในระดบัปฏิบติัการให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั หรือการปฏิบติัตามส านกัคิด (Madhhab) ทางศาสนาชุดเดียว  

  การท าความเข้าใจสังคมอาเจะห์จึงจ าเป็นท่ีต้องท าความเข้าใจผ่านการเป็นสังคมมุสลิมท่ี
นอกจากมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ท่ีส่งผลต่อความหลากหลายของการผนัแปรการตีความ
หลกัการศาสนาเพื่อผสานกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินสู่การกลายเป็นบรรทดัฐานเฉพาะกลุ่ม (Adat) แลว้ ยงัมี
ความหลากหลายและซ้อนทบักนัของวิธีคิดหรือการปฏิบติัตามผูรู้้ทางศาสนา (Taqlid) ท่ีจะน าไปสู่การ
ปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัซ่ึงมีแฝงอยูใ่นชุดวาทกรรมต่าง ๆ ของการตีความกฎหมายอิสลาม (Fiqh) ท่ีเป็น
ผลจากผนัแปรตามวฒันธรรมทอ้งถ่ินของกลุ่มมุสลิมท่ีเดินทางเขา้มายงัอาเจะห์อยา่งนอ้ย 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 กลุ่มแรก คือ กลุ่มมุสลิมผูอ้พยพยา้ยถ่ินมาจากภูมิภาคเดียวกนั กลุ่มซ่ึงส่วนใหญ่มีแนวคนม้ท่ีจะ
มีวิธีคิดหรือวิธีปฏิบติัตามหลกัการตีความกฎหมายอิสลามตามส านกัคิดทางศาสนาชุดเดียวกนั (Taqlid) 
ตามแนวการตีความกฎหมายอิสลามส านักคิดชาฟีอี (Shafi’i) เป็นส านักคิดท่ีได้รับการยอมรับและ
ปฏิบติัตามเป็นส่วนใหญ่ในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ประเทศไทย มาเลยเ์ซีย อินคดนีเซีย บรูไน 
(Rabasa, 2005, pp. 97) เป็นตน้  

 กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มมุสลิมชาวต่างชาติ ทั้ งกลุ่มท่ีมาเยือนอาเจะห์เพื่อค้าขาย จุดพักชั่วคราว 
นกัการศาสนาท่ีเขา้มาเผยแพร่ศาสนา และชาวต่างชาติท่ีแต่งงานกบัชาวอาเจะห์ท่ีอพยพหรือเดินทาง
มาจากต่างทวีปต่าง ๆ ทัว่คลก และสังกดัตามวิธีคิดหรือวธีิปฏิบติัตามหลกัการตีความกฎหมายอิสลาม
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ตามส านักคิด (Taqlid) อ่ืน เช่น ส านักคิดหะนะฟีย ์(Hanafi) ส านักคิดมาลีกีย ์(Maliki) ส านักคิดฮมับาลีย ์
(Hanbali-nb อ่านออกเสียงภาษาอาหรับเท่ากบั “ม”ในภาษาไทย) เป็นตน้  

 กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มมุสลิมนกัเดินทาง (Merantau) ชาวอาเจะห์เองท่ีรับและปรับใชชุ้ดวิธีคิดหรือ
วิธีปฏิบติัตามหลกัการตีความกฎหมายอิสลามตามส านกัคิดจากภายนอก (บริบททางสังคมท่ีแตกต่าง) 
และน าวิธีคิดหรือวธีิปฏิบติัตามส านกัคิดแบบผสมผสานเขา้มาในอาเจะห์ ซ่ึงมุสลิมกลุ่มน้ี มกัมีชุดวาท
กรรมการตีความกฎหมายอิสลามท่ีเลือกปรับใชใ้นระดบัปฏิบติัการทั้งท่ีตีความบนฐานความจ าเป็นท่ี
ต้องปรับตามวิธีปฏิบัติตามส านักคิดท้องถ่ินของมุสลิมในพื้นท่ีท่ีไปเยือน และยงัมีชุดการตีความ
กฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจ าเป็นเฉพาะกรณีตามเง่ือนไขของนกัเดินทางอนัน าไปสู่ส่ิงท่ี Siapno 
(1997, pp. 250-251) เรียกวา่ ชุดความคิดของนกัเดินทาง เป็นตน้  

 จากขอ้มูลขา้งตน้ หากพิจารณาประกอบกบัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ในยุคราชอาณาจกัรอา
เจะฮ์ดารุซซาลมั (Kingdom of Aceh Darussalam) พบว่า ในความเป็นสังคมมุสลิมอาเจะห์ตั้งแต่ใน
อดีตนั้นมีการยอมรับความหลากหลายท่ีไม่เพียงแต่ท่ีปรากฏในระดบัปฏิบติัการของปัจเจก แต่ใน
ระดบัคครงสร้างของรัฐเองก็พบขอ้มูลทางประวติัศาสตร์การปกครองว่า อาเจะห์ในอดีตนั้น ในระดบั
การปกครองของรัฐหรือเจา้ปกครองเมืองมีการยอมรับความหลากหลายและมีการตีความกฎหมายอิสลาม 
(Fiqh) ผนัแปรตามบริบทและสถานการณ์ คดยการท่ีผูน้ าการปกครองรัฐให้สิทธิการวนิิจฉยัทางศาสนา
ต่อผูน้ าศาสนาให้สามารถตีความกฎหมายอิสลาม (Fiqh) ตามส านกัคิดท่ีมากกวา่หน่ึงส านกัคิด หรือ
ให้สิทธิตีความกฎหมายอิสลาม (Fiqh) ตามทั้ง 4 ส านกัคิด คือ ส านกัคิดหะนะฟีย ์(Hanafi) ส านกัคิด
มาลีกีย ์(Maliki) ส านกัคิดฮมับาลีย ์(Hanbali-nb อ่านออกเสียงภาษาอาหรับเท่ากบั“ม”ในภาษาไทย) 
และส านกัคิดชาฟีอี (Shafi’i) เป็นตน้ ดงัเช่นในยุคของสุลต่านอิสกนัดา มูดา (Sultan Iskandar Muda) 
ยุคท่ีถูกขนานนามว่าเป็นยุคแห่งการตดัสินกฎหมายท่ียุติธรรม ดว้ยเน่ืองจากการตดัสินหรือวินิจฉัย
กฎหมายอิสลามท่ีความยืดหยุ่นตามบริบทเฉพาะตามแต่กรณีและไม่มีการจ ากดัเพียงขอบเขตการ
ตีความกฎหมายอิสลามเพียงส านักคิดใดส านักคิดหน่ึง เป็นตน้ (Teuku Abdul Manan, S.H., S.IP., 
2018, pp. 79-80) 

 ดงันั้น ในการท าความเขา้ใจธรรมชาติของความเป็นสังคมมุสลิมอาเจะห์ ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษา
จึงให้ความส าคญักบัการพิจารณาสังคมมุสลิมแบบอาเจะห์บนฐานของความหลากหลาย ความยอ้นแยง้ 
และลกัหลัน่ของการให้ความหมายต่อความเป็นมุสลิมแบบอาเจะห์ท่ีข้ึนอยู่กบัการผนัแปร เล่ือนไหล 
ผสมผสานของการตีความหลกัการศาสนาหรือกฎหมายอิสลาม (Fiqh) ท่ีมีลกัษณะพลดัถ่ิน (Islam as 
displacement) (Bowen, 2003, pp. 67) เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นมุมเบ้ืองลึกหรือธรรมชาติของความเป็น
สังคมมุสลิมในแบบอาเจะห์ในฐานะพื้นท่ีช่วงชิงการตีความศาสนา หลกัการศาสนาหรือกฎหมายอิสลาม
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อยา่งมีวิวฒันาการ และมีความสลบัซบัซ้อนท่ีแอบแฝงนยัทางการเมืองและประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั ทั้ง
เพื่ออา้งความชอบธรรมวา่แทท่ี้จริงแลว้ ชาวอาเจะห์ หรือชาวมุสลิมอาเจะห์ คือใคร (Feener, 2011, pp. 19) 
อะไรคือบรรทดัฐานของชาวมุสลิมอาเจะห์ หรือ ชาวมุสลิมอาเจะห์ควรเป็นอยา่งไร คดยเฉพาะ การช่วงชิง
การตีความสถานะและบทบาทของผูห้ญิงและเพศภาวะในสังคมอาเจะห์ ในฐานะมุสลิม ผูห้ญิงมุสลิม 
และภรรยามุสลิมอาเจะห์  

3.2 ยุคของความเสมอภาคทางเพศ (ปี ค.ศ. 1641-ปี ค.ศ. 1930) 

 ในประเด็นน้ี ผูศึ้กษาให้ความส าคญักบับริบททางประวติัศาสตร์ของสังคมอาเจะห์ต่อสถานะ
และบทบาทของผูห้ญิงในช่วงเวลาหน่ึง เป็นช่วงเวลาซ่ึงผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะผูห้ญิงมุสลิมไดรั้บการ
ยอมรับวา่ เป็นกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมท่ีมีสถานะและบทบาทท่ีสูงทั้งในพื้นท่ีครอบครัวและสังคม คดยเฉพาะ
ในเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา หากเม่ือเทียบกบักลุ่มผูห้ญิงมุสลิมใน
ภูมิภาคหรือประเทศมุสลิมอ่ืน  

   ทั้งน้ี ตามการอ้างถึงสถานะและบทบาทของผูห้ญิงมุสลิมอาเจะห์ เป็นกลุ่มผูห้ญิงมุสลิมท่ีมี
อ านาจในครอบครัวและสังคม หรือมีสถานะและบทบาททางสังคมท่ีสูงนั้น จากการศึกษาพบวา่ มี 2 กลุ่ม
ความเขา้ใจ กลุ่มแรก คือ กลุ่มความเขา้ใจท่ีศึกษาผา่นขอ้มูลประวติัศาสตร์เก่ียวกบับทบาทของผูห้ญิง
ท่ีมีบทบาทส าคญัในระดบัชนชั้นปกครองหรือวีรสตรีในสนามรบ ร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไล่ผูช้าย 
(Siapno, 2002, pp. 59; Clavé, 2014, pp.275-282) และ กลุ่มที่สอง คือ  กลุ่มความเข้าใจท่ีศึกษาผ่าน
การศึกษาทางมานุษยวิทยา เป็นขอ้มูลความเขา้ใจท่ีมีการศึกษาผา่นระบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจใน
ครอบครัวระหว่างสามีภรรยา ซ่ึงเผยให้เห็นถึงสถานะและบทบาทของผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอา
เจะห์ท่ีมีอ านาจต่อรองสามีผา่นวฒันธรรมระบบครอบครัวท่ีเอ้ือต่อความไดเ้ปรียบของผูห้ญิง (Siegel, 
1966) เป็นตน้ ซ่ึงทั้ง 2 แนวความเขา้ใจขา้งตน้นั้น พบว่า มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัอย่างมีนัยส าคญั
ของคครงสร้างอ านาจทั้งในระดบัชนชั้นปกครองและระดบัครัวเรือนของผูห้ญิง คดยเฉพาะในประเด็น
การมีผูห้ญิงเป็นผูน้ าการปกครองรัฐยาวนาน 59 ปี กบันคยบายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตก้ารน าการปกครอง
ของผูห้ญิงนั้น ลว้นมีส่วนส าคญัต่อการช่วยให้สามารถถ่วงดุลอ านาจน าผูห้ญิงของผูช้ายในสังคมอาเจะห์
ในยคุน้ี 

 3.2.1 “สังคมมุสลมิอาเจะห์” กบั 59 ปี ของการอยู่ใต้การน าการปกครองโดยผู้หญงิ  

 ในประเด็นสถานะและบทบาทของผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะผูห้ญิงมุสลิมในระดับชนชั้น
ปกครอง ผูศึ้กษาพิจารณาสถานะและบทบาทท่ีไดรั้บของผูห้ญิงอาเจะห์นั้น ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์เฉพาะ
แห่งยุคสมยั สถานการณ์เฉพาะท่ีมีเหตุแห่งความจ าเป็นเฉพาะ (เช่น สงคราม) การเมือง และทศันคติ
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เร่ืองเพศภาวะเฉพาะยุค ดงันั้น ส าหรับสถานะและบทบาทของผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะผูห้ญิงมุสลิมใน
การศึกษาน้ี ผูศึ้กษามีความเห็นว่า ไม่ว่าผูห้ญิงมุสลิมอาเจะห์จะเป็นวีรสตรี นักรบหญิง หรือแมแ้ต่ผูน้ า
การปกครองรัฐหญิง (Sultanah) ลว้นแลว้ข้ึนรับต าแหน่ง หรือเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือบทบาทดว้ยเง่ือนไข
ของสถานการณ์เฉพาะกาล การสามารถข้ึนเป็นผูน้ าการปกครองจึงไม่ใช่ภาพตวัแทนของสิทธิของ
ผูห้ญิงมุสลิมอาเจะห์ในสถานการณ์ทัว่ไป  

  แต่อยา่งไรก็ตาม ภายใตส้ถานการณ์เฉพาะท่ีไดเ้ปิดคอกาสท าให้ผูห้ญิงมีสิทธิปกครองรัฐในยุคน้ี 
ท าให้พบวา่ การยอมรับสถานะและบทบาทของผูห้ญิงในระดบัชนชั้นปกครองในขอบข่ายของศาสนา
ท่ีเกิดข้ึนนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการตระหนกัรับรู้ถึงสิทธิของผูห้ญิงในระดบัชนชั้นปกครอง แต่ยงัเผย
ให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถของผูห้ญิงทดัเทียมกบัผูช้ายท่ีเกิดข้ึนเป็นรูปธรรมตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 
ในสังคมมุสลิมอาเจะห์ คดยมีสุลต่านผูห้ญิงมุสลิมคนแรก และหลงัจากนั้นอีก 3 ผูน้  าการปกครองรัฐหญิง 
(Sultanah) ท าให้สังคมมุสลิมอาเจะห์อยูใ่ตก้ารปกครองคดยผูห้ญิงยาวนาน 59 ปี คดยมีผูน้ าการปกครอง
รัฐหญิง (Sultanah) คนแรก คือ  Sultanah Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675) และคนท่ีสอง คือ Sultanah 
Naqiatuddin Nurul Alam  (1675-1678) คนท่ีสาม คือ Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah  (1678-1688) และ
คนสุดทา้ย คือ  Sultanah Zinatuddin Kamalat Syah  (1688-1699) (Siapno, 2002, pp. 51) รวมถึงการมี
วรีสตรี หรือ ผูอ้าสาเป็นนกัรบหญิงท่ีร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กบัผูช้ายหรือผูเ้ป็นสามีในช่วงสงคราม 
ได้ แ ก่  Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia, Tengku Fakinah และ  Pocut Bahren (Siapno, 2002, pp. 59; 
Clavé, 2014, pp. 275-282) เป็นตน้  

  ทั้งน้ี สถานะและบทบาทของผูห้ญิงในระดบัชนชั้นปกครองในประวติัศาสตร์ข้างตน้นั้น 
นอกจากสะทอ้นให้เห็นถึงการท่ีสังคมอาเจะห์ในฐานะสังคมมุสลิมอยูภ่ายใตก้ารปกครองคดยผูห้ญิง และ
การสามารถเป็นผูน้ าของผูห้ญิงในสังคมมุสลิม ยงัเผยให้เห็นถึงการยอมรับสิทธิอ านาจของผูห้ญิงมุสลิม 
ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมกัถูกตั้งค  าถามวา่ ในความเป็นจริงแลว้ ผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะผูห้ญิงมุสลิมมีสิทธิ
อ านาจข้ึนเป็นผูน้ าการปกครองเหนือผูช้ายท่ีชอบธรรมในกรอบของศาสนาหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงจากขอ้มูล
ทางประวติัศาสตร์ พบวา่ การข้ึนเป็นผูน้ าการปกครองของผูน้ าการปกครองรัฐหญิง (Sultanah) ทั้งส่ีคน
นั้น เป็นการข้ึนปกครองรัฐคดยผา่นมติเห็นชอบจากการวินิจฉยัช้ีขาดทางศาสนา (Fatwa) วา่ ผูห้ญิงมีสิทธิ
ท่ีจะข้ึนเป็นผูน้ าการปกครองรัฐไดเ้ช่นเดียวกบัสิทธิของผูช้าย คดยมีผูน้ าศาสนาอิสลามคนส าคญั 2 คนท่ี
สนบัสนุน คือ Shaykh Nùr al-Dìn al-Rànìrì  และ Abd al-Ra"ùf al-Singkilì เป็นผูส้นบัสนุนให้ผูห้ญิง
สามารถเป็นผูน้ าการปกครองรัฐ (Sultanah) รวมถึงสนับสนุนสิทธิต่าง ๆ ของผูห้ญิงคดยการปฏิรูป
กฎหมายหรือออกเป็นนคยบายต่าง ๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูห้ญิง คดยผูน้ าศาสนาสูงสุดคนแรก
ในอาเจะห์ท่ีได้มีการวินิจฉัยช้ีขาด (Fatwa) ทางศาสนาเพื่อรับรองและสนับสนุนให้ผูห้ญิงสามารถข้ึน
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ครองราชยป์กครองเมืองในสมยัของ Sultanah Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675) ในฐานะเจา้ปกครอง
เมืองท่ีเป็นผูห้ญิงในรัฐอิสลามเช่นราชอาณาจกัรอาเจะห์ดารุซซาลมั (Kingdom of Aceh Darussalam) นั้น 
ไดรั้บการวินิจฉัยช้ีขาดในประเด็นทางศาสนาให้สามารถกระท าได ้จาก Shaykh Nùr al-Dìn al-Rànìrì  
หรือช่ือเต็ม คือ  Nur al-Din Muhammad bin 'Ali bin Hasanji al-Hamid al-Shafi'i al-Ash'ari al-Aydarusi 
al-Ranirl ผูน้ าศาสนาเช้ือสายอาหรับลูกคร่ึงมาเลยจ์ากเมือง ฮาดราเมาท์ (Hadramaut) ตอนใตข้องอาราเบีย 
(Saby, 1995, pp. 66-68) เป็นตน้ ซ่ึงหมายถึง สถานะและบทบาทท่ีอยู่ในระดบัสูงของผูห้ญิงไม่เคยมี
อยูจ่ริงอยา่งอิสระในสังคมมุสลิมอาเจะห์   

 อย่างไรก็ตาม ถา้หากตั้งค  าถามไปท่ี การไดม้าซ่ึงอ านาจในระดบัชนชั้นปกครองของผูห้ญิง
ยาวนานถึง 59 ปี ส่งผลต่อวฒันธรรมการให้ความหมายต่อความเป็นเพศ สิทธิความเสมอภาคระหวา่ง
เพศ หรือความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งเพศภาวะอยา่งไร และผูห้ญิงเองตระหนกัถึงตวัตนความเป็น
เพศท่ีต่างจากสังคมมุสลิมอ่ืนอย่างไร จากการศึกษาพบวา่ ในดา้นหน่ึง สะทอ้นให้เห็นการยืนยนัถึง
สถานะความเป็นเพศระหว่างผูห้ญิงและผูช้ายเท่าเทียมกัน อนัน าไปสู่การให้ความหมายต่อความเป็น
ผูห้ญิงและผูช้ายในฐานะปัจเจก ในอีกดา้นหน่ึง ก็ยงัคงความชอบธรรมให้ผูห้ญิงในฐานะผูห้ญิงมุสลิม 
ท่ีไม่ใช่การไดม้าซ่ึงอ านาจในฐานะการต่อตา้นอตัลกัษณ์ทางศาสนาอิสลาม ดว้ยเพราะเป็นอ านาจของ
ผูห้ญิงท่ีผา่นการวินิจฉัยช้ีขาดทางศาสนา (Fatwa)คดยผูน้ าศาสนาผูช้ายสูงสุดท่ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์
แห่งยคุ ซ่ึงเป็นชุดการตีความกฎหมายอิสลามท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีกลุ่มสตรีนิยมสายตีความศาสนาอา้ง
ถึงหรือพยายามเรียกร้องในปัจจุบนัตามท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 2 หากแต่กรณีสังคมมุสลิมอาเจะห์
นั้น เผยให้เห็นถึงการตีความกฎหมายอิสลามคดยผูช้ายท่ีสามารถให้สิทธิความเสมอภาคระหวา่งเพศชาย
และเพศหญิงตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17  

 ในกรณีการวินิจฉัยช้ีขาด (Fatwa) ทางศาสนาเพื่อรับรองและสนับสนุนให้ผูห้ญิงสามารถข้ึน
ครองราชยป์กครองเมืองในศตวรรษท่ี 17 ของ Shaykh Nùr al-Dìn al-Rànìrì ซ่ึงรวมถึงการตีความ
กฎหมายอิสลาม (Fiqh) หลงัจากนั้น จากผูน้ าศาสนาอิสลามท่ีส าคญัอีกหน่ึงคน คือ Abd al-Ra"ùf al-
Singkilì ผูร่้วมยืนหยดัการตีความกฎหมายอิสลามคดยวินิจฉัยช้ีขาด ทางศาสนา (Fatwa) เพื่อรับรองและ
สนับสนุนความเสมอภาคระหว่างผูห้ญิงและผูช้ายในฐานะปัจเจกมุสลิมนั้น Shaykh Nùr al-Dìn al-Rànìrì 
ผูน้ าศาสนาคนส าคญัผูส้นบัสนุนให้สิทธิผูห้ญิงสามารถน าการปกครองรัฐ (Sultanah) ผา่นการตีความ
ประเด็นเร่ืองทศันคติต่อความเป็นเพศว่า เร่ือง “เพศ” ไม่ใช่เร่ืองท่ีควรน ามาวิพากษ์ในฐานะสิทธิเชิง
ศีลธรรมของผูน้ าการปกครองท่ีจะใช้ในการปกครอง การเป็นผูน้ าการปกครองของผูห้ญิงข้ึนอยู่กบั
คุณสมบติัและความจ าเป็น (Darurah)ในขณะท่ี Abd al-Ra"ùf al-Singkilì พิจารณาในเร่ืองสิทธิตาม
เพศบนฐานของการมองคุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั การตีความของ Abd al-Ra"ùf al-Singkilì 
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จึงเป็นการตีความเพื่อให้สิทธิผูห้ญิงสามารถเป็นผูน้ าการปกครองบนฐานความเสมอภาคระหวา่งผูห้ญิง
และผูช้ายในฐานะมนุษยท่ี์มีสิทธิ คอกาส และความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั ผูห้ญิงควรไดรั้บการนบัถือ
ในฐานะผูน้ าชุมชนมุสลิมได ้และไดรั้บการยอมรับในฐานะผูป้กป้องความบริสุทธ์ิของศาสนาอิสลาม
คดยปกครองตามบทบญัญติัอิสลามของพระเจา้ (Khalifah) และผูใ้ตก้ารปกครองควรแสดงความจงรักภกัดี
ต่อผูน้ าเพศหญิงเช่นเดียวกบัผูน้ าเพศชาย (Hadi, 2004, pp. 83-86) เป็นตน้ 

  อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัจาก 59 ปีของการอยูภ่ายใตก้ารปกครองของผูห้ญิงของสังคมอาเจะห์ ตอ้ง
ส้ินสุดลงภายหลงัจากการเสียชีวิตของผูน้ าศาสนาคนท่ีสองคือ  Abd al-Ra"ùf al-Singkilì ผูรู้้ศาสนาผูท้รง
อิทธิพลในยุคสมัยนั้ น ซ่ึงการเสียชีวิตลงของ Abd al-Ra"ùf al-Singkilì ไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียผูรู้้
ศาสนาผูส้นบัสนุนสิทธิความเสมอภาคระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง แต่ยงัหมายถึงการสูญเสียผูต่้อกรกบัผูน้ า
ศาสนาผูเ้ห็นต่างในเร่ืองสถานะและบทบาทของผูห้ญิงคดยเฉพาะในบทบาทผูน้ าการปกครองสังคม
มุสลิมอาเจะห์ ท าให้สังคมมุสลิมอาเจะห์ในยุคหลงัการเสียชีวิตของ Abd al-Ra"ùf al-Singkilì ผูน้ าศาสนา
คนอ่ืน ๆ ในอาเจะห์ไดรั้บจดหมายมติการวินิจฉัยช้ีขาดจากผูน้ าศาสนาระดบัสูงจากเมืองมกักะฮ ์ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เพื่อสั่งห้ามผูห้ญิงเป็นผูน้ าการปกครองในอาเจะห์ ซ่ึงนั้ นท าให้ Sultanah Zinatuddin 
Kamalat Syah  (1688-1699) เป็นผูน้ าการปกครองรัฐท่ีเป็นผูห้ญิงคนสุดท้ายของอาเจะห์ (Hadi, 2004, pp. 
86) การแทรกแซงของผูน้ าศาสนาจากภายนอกอาเจะห์คร้ังน้ีถือเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัของการเปล่ียนแปลง
คครงสร้างในระดบัชนชั้นปกครองของสังคมอาเจะห์เพื่อลดสถานะและบทบาทของผูห้ญิงอาเจะห์ ใน
ระดับชนชั้นปกครองและอ านาจทางการเมือง แม้ในระดับท้องถ่ินอาเจะห์นั้น มีปรากฏจากหลาย
ช้ินงานศึกษาว่า ผูห้ญิงอาเจะห์มีสถานะและบทบาทส าคญัทั้งในครอบครัวและชุมชนจนถึงตน้ศตวรรษ
ท่ี 20 (Hurgronje, 1906; Siegel, 1966; Tanner, 1974; Hasjmy, 1977; Siapno, 1997; Wahyuningroem,  
2002, pp. Srimulyani, 2015)  

 3.2.2 ภรรยามุสลมิอาเจะห์ในฐานะเจ้าของบ้าน (njang po rumoh) 

  การแต่งงานกบัความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาหลงัแต่งงานของผูห้ญิงในคลกมุสลิมนั้น 
อาจกล่าวได้ว่า ผูห้ญิงเป็นเพศซ่ึงถูกคาดหวงัให้เป็นฝ่ายแต่งงานเข้าครอบครัวฝ่ายสามีหลังจาก
แต่งงาน แต่ทั้งน้ี ไม่ไดมี้กฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตวัวา่ ในสังคมมุสลิม ผูห้ญิงตอ้งเป็นฝ่ายแต่งงานเขา้
บา้นฝ่ายผูช้าย หากแต่เม่ือพิจารณาวฒันธรรมศาสนาอิสลามท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการก าหนดให้ผูช้ายใน
ฐานะสามีเป็นฝ่ายปกป้องภรรยาตามท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 2 แลว้นั้น วาทกรรมการเป็นภรรยาใน
สังคมมุสลิม มกัหมายถึง ความเป็นภรรยาในครอบครัวของสามี ในการดูแลของสามี และเป็นผูต้าม
การเป็นผูน้ าของสามีทั้ งในเร่ืองของพื้นท่ีและความคิด ดังนั้น ระบบการแต่งงานเข้าบ้านสามี จึง
เสมือนหน่ึงในกติกาทางสังคมท่ีอยูใ่นการรับรู้ว่า บา้นหรือท่ีอยู่อาศยัของผูห้ญิงมุสลิมภายหลงัจาก
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แต่งงาน คือ บา้นหรือครอบครัวฝ่ายสามี อีกทั้งยงัส่งผลเก่ียวเน่ืองกบัเง่ือนไขอ่ืน ๆ ในทางศาสนาท่ี
เอ้ือคอกาสทางเศรษฐกิจ คอกาสท างานในพื้นท่ีสาธารณะ และคดยเฉพาะการได้รับสิทธิมรดกของ
ผูช้ายท่ีมากกว่าผูห้ญิงตามกฎหมายอิสลามว่าดว้ยครอบครัวและมรดก เน่ืองดว้ยเหตุท่ีหลกัการทาง
ศาสนาอิสลามก าหนดให้ผูช้ายตอ้งรับภาระความรับผิดชอบครอบครัว ค่าเล้ียงดูภรรยา ท่ีพกั อาหาร
การกินของสมาชิกในครอบครัวในฐานะผูน้ าครอบครัว  

 ในกรณีของสังคมมุสลิมแบบอาเจะห์ วฒันธรรมครอบครัวท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ในดา้นหน่ึง 
อาจมีความเป็นไปได้ว่า ผูช้ายผูเ้ป็นสามีจะสามารถดูแลภรรยาผูท่ี้เขา้ไปอยู่อาศยัในบา้นและครอบครัว
ฝ่ายตนเอง (สามี) ดว้ยดี แต่ในอีกดา้นหน่ึงซ่ึงในงานศึกษาน้ีตอ้งการสะทอ้นให้เห็น คือ ปัญหาท่ีเกิดจาก
วธีิคิดของชุดวฒันธรรมครอบครัวท่ีไดก้ าหนดให้ฝ่ายผูห้ญิงแต่งงานเขา้บา้นหรือครอบครัวฝ่ายสามี ซ่ึง
เป็นประเด็นปัญหาส าคญัท่ีถูกหยบิยกมาเพื่ออา้งการปฏิรูปนคยบายครอบครัวและมรดกในศตวรรษท่ี 
17 น าคดย Sultanah Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675) เป็นการปฏิรูปท่ีเกิดข้ึนผ่านการอา้งผลกระทบ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา ในกรณีการท่ีภรรยาตอ้งใช้ชีวิตหลงัแต่งงานในบา้นของ
สามีเป็นปัจจยัหลกัของขอ้เสนอการปฏิรูป  ประกอบกบัอา้งเหตุแห่งความจ าเป็นในนามการปกป้อง
และยกระดบัคุณภาพชีวิตผูห้ญิง ดว้ยการออกนคยบายท่ีก าหนดให้ผูป้กครองทุกครอบครัวมอบบา้น
และทรัพยสิ์น (ท่ีดิน)ให้ลูกสาวท่ีต้องแต่งงานออกเรือน และก าหนดให้ฝ่ายชายแต่งงานเข้าบ้าน
ครอบครัวฝ่ายผูห้ญิง คดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นหลกัประกนัต่อการใชชี้วิตครอบครัวของผูห้ญิงหาก
สักวนัหน่ึงสามีท าร้ายดว้ยพฤติกรรมท่ีไม่ดี (memperlakukannya dengan buruk) ต่อผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยา
จนเป็นเหตุให้ต้องหย่าร้าง ผูห้ญิงจะได้ไม่ล าบากเน่ืองจากมีบ้านและทรัพย์สินของนางเอง และ
ก าหนดให้ผูช้ายแต่งงานเข้าไปอยู่บ้านของฝ่ายภรรยา (Hasjmy, 1977, pp.121-8; Wahyuningroem,  
2002, pp. 95-6) เป็นตน้ 

 ผลจากการปฏิรูปนคยบายครอบครัวและมรดกในศตวรรษท่ี 17 ขา้งตน้ น าไปสู่การเปล่ียนแปลง
คครงสร้างวฒันธรรมครอบครัวแบบมุสลิมอาเจะห์ ซ่ึงท าให้ชาวมุสลิมอาเจะห์ในยุคหลงัจากศตวรรษท่ี 
17 ถูกรู้จกัว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีระบบวฒันธรรมครอบครัวและเครือญาติตั้งถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยักบัครอบครัว
ฝ่ายมารดา และการใชชี้วิตครอบครัวหลงัการแต่งงานของฝ่ายชายตอ้งอาศยัในบา้นของภรรยาซ่ึงรายลอ้ม
ไปดว้ยเครือญาติฝ่ายมารดาของภรรยาในชุมชน (Uxorilocal residence) และอาศยักบับิดามารดาของ
ฝ่ายหญิง (Matrilocal Residence) (Tanner, 1974, pp. 137; Srimulyani, 2015, pp. 315)  

 ดงันั้น ในสังคมมุสลิมแบบอาเจะห์ เด็กจะเกิดและเติบคตในครอบครัวของฝ่ายมารดา เด็กผูห้ญิง
เติบคตในบา้นของมารดาท่ีบริเวณใกลเ้คียงของบา้นรายลอ้มไปดว้ยครอบครัวของญาติผูห้ญิงฝ่ายมารดา 
และรับรู้ถึงความเป็นเจา้ของบา้นและท่ีดินของครอบครัวตามวฒันธรรมอาเจะห์ ในขณะท่ีเด็กผูช้าย
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นั้นเกิดและเติมคตในครอบครัวของมารดา แต่พื้นท่ีทางสังคมส าหรับผูช้ายตามวฒันธรรมมุสลิมอาเจะห์
นั้น ถูกคาดหวงัให้แข็งแกร่งและฝึกฝนตนคดยการออกไปอยู่นอกบ้านหรือนอนนอกบ้านในเวลา
กลางคืนตามสถานท่ีสอนศาสนา หรือ มสัยิดขนาดเล็ก (Menasah) ในชุมชน ซ่ึงดว้ยการตอ้งอยูอ่ย่าง
คนไร้บา้นหรือมีบา้นแต่ไร้สิทธิการเป็นเจา้ของท าให้การแต่งงานส าหรับผูช้ายอาเจะห์นั้นมีความจ าเป็น
มากกวา่ผูห้ญิง (Jayawardena, 1977, pp. 159) 

 การแต่งงานบนฐานของความจ าเป็นหรือการถูกบีบทางวฒันธรรมครอบครัวและมรดกท่ี
น าไปสู่การแต่งงานส าหรับผูช้ายอาเจะห์นั้น ในแง่หน่ึงได้เผยให้เห็นว่า วาทกรรมการแต่งงานส าหรับ
ผูช้ายในอาเจะห์ ไดถู้กท าใหก้ลายเป็นเร่ืองของการตอ้งตอบสนองต่อความจ าเป็นดา้นความมัน่คงของ
การมีชีวติแบบมีท่ีพึ่งพิง (บา้น) และมีครอบครัวในชุมชนเป็นหลกัแหล่ง คดยแมว้า่สถานะสามีท่ีตอ้ง
พึ่งพิงบา้นภรรยานั้น จะท าใหผู้ช้ายมีคอกาสท่ีจะถูกลดอ านาจน าในฐานะสามี หรือเหลือเพียงในฐานะ
แขกของภรรยา (Siegel, 1966, pp. 51-52; Jayawardena, 1977, pp. 159) แต่ในอีกแง่หน่ึง ด้วยการ
แต่งงานยงัหมายถึงการพร้อมต่อการรับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าเล้ียงดูภรรยาและครอบครัวภรรยาตาม
อุดมการณ์ศาสนาอิสลามท่ีผูกติดกับเง่ือนไขการมีอ านาจน าของสามีเหนือภรรยาและวฒันธรรม
ครอบครัวอาเจะห์ในฐานะสามีมุสลิมอาเจะห์ (Siegel, 1966, pp. 47-8) ท าให้การให้ความหมายต่อการ
แต่งงานตามชุดวาทกรรมวฒันธรรมความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบอาเจะห์ในยุคน้ี อยู่ภายใต้
คครงสร้างวฒันธรรมครอบครัวท่ีมีการบรรจบกนัของสิทธิอ านาจความเป็นเพศหญิงในศาสนาอิสลาม
ท่ีเอ้ือต่อความไดเ้ปรียบของภรรยามุสลิมอาเจะห์ ในขณะท่ีผูช้ายในฐานะสามีนั้น ถูกลดทอนเหลือเพียง
สถานะของความเสมอภาคระหวา่งสามีภรรยาหากเม่ือสามีสามารถท าตามเง่ือนไขวฒันธรรมครอบครัว
มุสลิมแบบอาเจะห์  

 กล่าวคือ  ดว้ยเง่ือนไขความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งสามีภรรยาตามหลกัการศาสนาถูกผูก
ติดอยูก่บัเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของสามี การจ่ายค่าเล้ียงดู คือ หน่ึงในฐานะเง่ือนไขต่อรองความสัมพนัธ์
เชิงอ านาจระหว่างสามีภรรยาในกฎหมายอิสลาม (ตามท่ีไดน้ าเสนอแลว้ในบทท่ี 2) หากสามีจ่ายค่า
เล้ียงดูภรรยา เป็นพนัธะขั้นแรกท่ีทั้งสามีและภรรยาตระหนกัดีวา่ สามีสามารถเป็นผูน้ าหรือมีอ านาจ
เหนือภรรยา หรือภรรยาควรปรนนิบัติสามีตามสิทธิท่ีสามีควรได้รับ  และในขณะท่ีวฒันธรรม
ครอบครัวแบบอาเจะห์ซ่ึงหมายถึง ภรรยาเป็นเจา้ของบา้น การท่ีสามีเป็นเพียงผูพ้ึ่งพิงท่ีอยูอ่าศยับา้น
ของภรรยา จึงเสมือนแม้สามีจะมีความสามารถจ่ายค่าเล้ียงดูภรรยาได้ตามท่ีภรรยาพอใจ แต่การมี
อ านาจเหนือภรรยาตามหลกัการศาสนาหรืออุดมการณ์ศาสนาว่าดว้ยเร่ืองอ านาจน าของสามีนั้น ใน
บริบททางวฒันธรรมครอบครัวของอาเจะห์กลบัท างานในฐานะเคร่ืองมือถ่วงดุลอ านาจน าของสามี
เหนือภรรยาในทางปฏิบติั ซ่ึงนั้นท าให้ผูช้ายในฐานะสามีมุสลิมอาเจะห์ในยุคน้ี มีความเป็นไปไดท่ี้



 

100 

สามารถมีสถานะเป็นไดเ้พียงสามีผูมี้อ  านาจท่ีมีความเสมอภาคระหวา่งสามีภรรยาในทางปฏิบติั หาก
เม่ือในระดบัปฏิบติัการจริง “สามีมุสลิมอาเจะห์” สามารถมีสถานะไดเ้พียงแค่แขกในบา้นภรรยา  

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูช้ายในฐานะสามีไม่สามารถรับภาระจ่ายค่าเล้ียงดูภรรยาและครอบครัว
ตามเง่ือนไขวฒันธรรมหรือความคาดหวงัของภรรยา การผลักไสหรือการกดดันสามีให้เดินทาง
ออกไปท างานต่างถ่ิน (Merantau) เพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินหรือค่าเล้ียงดูให้แก่ตนเองของบรรดาภรรยา
มุสลิมอาเจะห์เป็นหน่ึงในยุทธวิธีของผูห้ญิงในการรักษาความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหว่างสามี
ภรรยา  ในขณะเดียวกนัก็เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีบีบให้เกิดวฒันธรรมการเดินทางไปท างานต่างถ่ินใน
ฐานะความจ าเป็นทางวฒันธรรมครอบครัวของผูช้ายผูเ้ป็นสามีมุสลิมอาเจะห์ เน่ืองจากค่าเล้ียงดู
ภรรยา เป็นเพียงความผูกพนัเดียวระหวา่งผูช้ายกบัครอบครัวในบา้นของภรรยาในฐานะสามีและพ่อ
ของลูก ๆ (Siegel, 1969, pp. 177) ซ่ึงรูปแบบของการผลักไสหรือกดดันสามีของบรรดาภรรยามกั
เป็นไปในลกัษณะของการปรนนิบติัสามีด้วยพฤติกรรมแบบห่างเหิน ไม่ท างานบา้น ชวนทะเลาะ 
รวมถึงการใช้ความรุนแรงต่อสามี (Siegel, 1969, pp. 168) เป็นยุทธวิธีอย่างหน่ึงท่ีภรรยามุสลิมอา
เจะห์เลือกพลิกแพลงทั้ งเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวคดยเพราะ “ค่าเล้ียงดูภรรยา” ใน
ความหมายของวาทกรรมการเป็นภรรยามุสลิมตามอุดมการณ์การศาสนา มีนยัท่ีมากกว่าตวัเงิน แต่เป็น
ระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาท่ีใชเ้ร่ืองเศรษฐกิจเป็นตวัส่ือสารความสัมพนัธ์หรือความผกูผนั
ระหวา่งสามีภรรยาในครอบครัวและการรับรู้ในระดบัสังคม การจ่ายค่าเล้ียงดูต่อภรรยาในบริบททาง
สังคมอาเจะห์นอกจากถูกให้ความหมายในฐานะภาระผกูพนักบัครอบครัวภรรยาแลว้ ในอีกดา้นหน่ึง
ยงัเป็นหน่ึงในเง่ือนไขของสิทธิการฟ้องหยา่สามีของภรรยา การบีบใหส้ามีออกไปท างานต่างถ่ิน หาก
แมส้ามีไม่ส่งเงินค่าเล้ียงดูกลบัมายงัพวกเธอ (ภรรยา) ก็ถือไดว้า่พวกเธอเป็นอิสระจากการเป็นภรรยา
ของสามี เป็นการหย่าขาดคดยเง่ือนไขทางเศรษฐกิจว่าดว้ยเร่ืองขาดการจ่ายค่าเล้ียงดู ภรรยาสามารถ
ฟ้องหย่าสามีได้ ท่ีกล่าวเช่นน้ี ด้วยเพราะในกฎหมายอิสลาม ผูช้ายเป็นเพศเดียวท่ีสามารถขอหย่า
ภรรยาได ้ในขณะท่ีภรรยาจะขอหยา่สามีตอ้งข้ึนดว้ยเง่ือนไขท่ีถูกก าหนดไว ้เช่น การท่ีสามีไม่จ่ายค่า
เล้ียงดู เป็นตน้ การไดรั้บเงินค่าเล้ียงดูจึงมีความส าคญัส าหรับทั้งผูเ้ป็นสามีและภรรยา หากแต่ความ
ได้เปรียบท่ีเป็นผลจากเง่ือนไขของการจ่ายค่าเล้ียงดูในระบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างสามี
ภรรยามุสลิมอาเจะห์มกัปรากฏชดัวา่ ผูห้ญิงในฐานะภรรยาเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบจากระบบความสัมพนัธ์
ในครอบครัวในยคุน้ี 

 การเดินทาง (Merantau) ออกนอกชุมชนเพื่อหารายไดเ้พิ่มของผูช้ายอาเจะห์จึงกลายเป็นหน่ึง
ในวฒันธรรมครอบครัวส าหรับรักษาความสัมพนัธ์และบทบาทหน้าท่ีระหว่างสามีภรรยาในครอบครัว
แบบอาเจะห์ แต่ทั้งน้ี พบวา่ ส่วนหน่ึงของผลกระทบจากวฒันธรรมการเดินทาง (Merantau) ของผูช้าย
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อาเจะห์ Hurgronje มองว่า เป็นวฒันธรรมท่ีท าให้ผูช้ายอาเจะห์เปรียบเสมือนแขกในบา้นของภรรยา 
(Hurgronje, 1906, pp. 339) ท่ีไม่ใช่เพียงในเร่ืองของระบบการแต่งงานเขา้บา้นภรรยา แต่ดว้ยเพราะ
การขาดความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาบนฐานของความผกูพนัในชีวิตประจ าวนั เหลือเพียงความ
ผกูพนัท่ีมีเร่ืองของ “เงิน” เป็นจุดเช่ือมความสัมพนัธ์สามีภรรยาตามวฒันธรรมหรือกฎหมายอิสลาม
(Fiqh) การกลบัมายงับา้นของสามีจึงถูกปรนนิบติัเสมือนแขกท่ีมาใช้บริการ คดยมีภรรยาคอยดูแล
บริการสามีเม่ือกลบัมาอยูบ่า้น หากเงินหมด สามีก็จะถูกขบัไล่ออกจากบา้นเพื่อไปหาเงินมาให้ใหม่ 
เป็นตน้ ซ่ึงรูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาในแบบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส าหรับ Siegel  มองวา่ การ
ขาดหายไปของผูช้ายอาเจะห์ในครอบครัว เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีท าใหผู้ช้ายถูกลดความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ในครอบครัว (Siegel 1969, pp. 145) 

 กล่าวคดยสรุป ความได้เปรียบของผูห้ญิงอาเจะห์บนฐานของความเป็นเพศหญิงในยุคน้ี ได้
สะทอ้นให้เห็น กลยุทธ์การใชว้ิกฤติความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยาเป็นจุดพลิกระบบ
คุณค่าความหมาย (Transvaluations) ของการแต่งงาน ชีวิตครอบครัว และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างสามีภรรยาท่ีมีผลต่อคครงสร้างทางสังคมทั้งระบบ ด้วยการปรับเปล่ียนและพลิกแพลง  2 
หวัใจส าคญัหลกัของคครงสร้างครอบครัวมุสลิม ประการแรก คือ การลดส่วนแบ่งมรดกของผูช้ายท่ี
จะไดม้ากกว่าผูห้ญิงดว้ยการก าหนดการยกบา้นให้ลูกสาวในฐานะทรัพยสิ์นเพื่อหลบหลีกเง่ือนไข
มรดก (ผูช้ายไดส่้วนแบ่งมากกวา่ผูห้ญิง) ซ่ึงการปฏิรูปนคยบายของทรัพยสิ์นและมรดกในยคุน้ี สร้าง
คอกาสให้ผูห้ญิงมีคอกาสไดท้รัพยสิ์นตามวฒันธรรมครอบครัวแบบอาเจะห์และสิทธิในมรดกตาม
หลกัการศาสนา หากเม่ือรวมสิทธิตามวฒันธรรมครอบครัวกบัสิทธิในมรดก ก็จะพบวา่ ผูช้ายไดเ้พียง
ส่วนท่ีเหลือจากวฒันธรรมครอบครัวท่ีมอบให้ผูห้ญิง แมส้ัดส่วนสิทธิการไดม้รดกของผูช้ายมากกวา่
ผูห้ญิง แต่หากเม่ือเทียบกบัสิทธิในทรัพยสิ์นของผูห้ญิงท่ีไดก้็จะพบวา่ ผูห้ญิงไดท้รัพยสิ์นกบัมรดกท่ี
มากกวา่ผูช้าย ซ่ึงเสมือนเป็นการตดัคอกาสการมีอ านาจน าผูห้ญิงผา่นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจของผูช้าย
ตั้งแต่ในระดบัครอบครัวไปถึงระดบัสังคม เน่ืองจาก เง่ือนไขเศรษฐกิจของผูช้าย คือหน่ึงในเง่ือนไข
หลักท่ีก าหนดให้ผูกพันกับสิทธิต่าง ๆ ในฐานะสามีท่ีจะมีอ านาจน าเหนือภรรยาในทางศาสนา 
ประการที่สอง คือ การแต่งงานท่ีหมายถึงการเขา้สู่สถานะการเป็นเจา้ของบา้นของผูห้ญิงในยุคน้ี เผย
ให้เห็นถึงการให้ความหมายต่อการแต่งงานในฐานะคอกาสมีอ านาจความไดเ้ปรียบเสมอผูช้ายท่ีตอ้ง
แต่งงานดว้ย คอกาสของสิทธิไดรั้บค่าเล้ียงดูจากสามีในฐานะภรรยามุสลิม หรือแมก้ระทั้งการเป็น
ผูดู้แลทรัพยสิ์นของสามีท่ีชอบธรรม หากเม่ือสามีตอ้งเดินทางไปท างานต่างถ่ิน ลว้นแลว้มีผลต่อการ
สร้างความหมายต่อการแต่งงานของผูห้ญิงมุสลิมอาเจะห์ในยคุน้ี ในฐานะความไดเ้ปรียบบนฐานของ
ความเป็นเพศหญิง ท่ีมีส่วนในการเปล่ียนและร้ือของระบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างสามี
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ภรรยาแบบเดิม(ยุคก่อนการปฏิรูปนคยบายครอบครัวและมรดก) คดยใช้ ความเป็นเจา้ของบา้นของ
ภรรยาเป็นเคร่ืองมือต่อรองอ านาจน าของสามีในฐานะแขกในครอบครัวของภรรยา  

 ดงันั้น จากขอ้มูลขา้งตน้ สถานะและบทบาทของภรรยามุสลิมอาเจะห์ในยุคน้ี เผยให้เห็นถึง
วาทกรรมเร่ืองอ านาจท่ีมกัถูกอา้งถึงว่า ผูห้ญิง (คดยเฉพาะในสถานะภรรยา) มีอ านาจในครอบครัว
และสังคมจากระบบวฒันธรรมครอบครัวทอ้งถ่ินเดิมในท่ีน้ีนั้น หมายถึง ระบบครอบครัวและเครือ
ญาติท่ีเป็นผลจากการปฏิรูปนคยบายครอบครัวและมรดกในช่วงต้นศตวรรษท่ี 17 ในนามระบบ
ครอบครัวมุสลิมอาเจะห์ ซ่ึงหมายความวา่ ไม่วา่ในทางปฏิบติัจะปรากฏภาพหรือท าให้เขา้ใจถึงส่ิงท่ี
ถูกนิยามว่า ภรรยามุสลิมอาเจะห์มีอ านาจในครอบครัว แต่ในทางอุดมการณ์ศาสนาหรือกฎหมาย
อิสลามว่าดว้ยเร่ืองครอบครัวหากพิจารณาอ านาจของภรรยาประกอบชุดอุดมการณ์ศาสนาก็จะท าให้
เห็นวา่ อ านาจของผูห้ญิงในพื้นท่ีครอบครัวแบบอาเจะห์นั้น มีลกัษณะเล่ือนไหลตามเง่ือนไขท่ีผูห้ญิง
ยึดถือ กล่าวคือ ภรรยามุสลิมอาเจะห์ไม่ไดมี้อ านาจคดยตรงบนฐานของความเป็นเพศ หรือมีอ านาจ
เสมอหรือเหนือสามี หากแต่อ านาจในรูปความไดเ้ปรียบเกิดข้ึนจากการพยายามต่อรองความสัมพนัธ์
เชิงอ านาจระหวา่งสามีภรรยาคดยความตระหนกัถึงการเป็นสามีมุสลิมอาเจะห์นั้น เป็นผูมี้อ านาจเหนือ
ภรรยา การช่วงชิงและต่อรองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งสามีภรรยาจึงสามารถเป็นไดเ้พียงการ
ช่วงชิงอ านาจบนฐานของความได้เปรียบจากความเป็นเพศหญิง ไม่ได้เป็นการช่วงชิงอ านาจเพื่อมี
อ านาจเหนือสามีในนามศาสนา ดงันั้น ในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาพิจารณาผลจากยุทธวิธีการรับมือสามี
ของภรรยามุสลิมอาเจะห์ในยุคน้ีวา่ เป็นอ านาจท่ีเป็นผลผลิตจากการใชค้วามไดเ้ปรียบของผูห้ญิงใน
ฐานะภรรยามุสลิม การเขา้ใจเช่นน้ี เพื่อท่ีจะใชท้  าความเขา้ใจเคร่ืองมือทางการเมืองเร่ืองเพศภาวะท่ีถูก
น ามาใช้เพื่อลดสถานะและบทบาทของผูห้ญิงมุสลิมอาเจะห์ ในยุคของการเขา้มาแทรกแซงจากกลุ่ม
กระบวนการปฏิรูปศาสนาคดยผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 ในหวัขอ้ถดัไป วา่ การ
ปฏิรูปท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นไปในลกัษณะของการเมืองเร่ืองการช่วงชิงการตีความกฎหมายอิสลามว่าดว้ย
เร่ืองเพศภาวะ แบบไม่สามารถร้ือถอนชุดวาทกรรมการตีความกฎหมายอิสลามวา่ดว้ยเร่ืองครอบครัว
และมรดกชุดนคยบายการปฏิรูประบบครอบครัวและมรดกยุคตน้ศตวรรษท่ี 17 ดว้ยเหตุเพราะเป็นชุด
การตีความกฎหมายอิสลามในกรอบของศาสนาอิสลามเช่นเดียวกนั ดงันั้น การปฏิรูปศาสนาคดยกลุ่ม
ผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปจึงเป็นไปในลกัษณะของการช่วงชิงความหมายของการตีความกฎหมายอิสลาม 
(Fiqh) แบบหลบหลีกทางกฎหมาย ดงัตวัอยา่งเช่น การอา้งความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของอ านาจน า
บนฐานของความเป็นเพศของผูช้ายในสังคมในฐานะสังคมมุสลิม และปฏิเสธสภาวะไร้อ านาจของ
ผูช้ายอาเจะห์ในยุคก่อนศตวรรษท่ี 20 วา่ไม่ใช่อตัลกัษณ์ของผูช้ายมุสลิมสากล เป็นตน้ ดงัจะน าเสนอ
ในหวัขอ้ถดัไป 
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3.3 ยุคการเข้ามาของกระบวนการปฏิรูปศาสนาอิสลามและการถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
ประเทศอนิโดนีเซีย (ปี ค.ศ. 1930-ปัจจุบัน) 

 3.3.1 ยุคสังคมใหม่ (New Society) กบัการฟ้ืนฟูความเสมอภาคของอ านาจของเพศชายมุสลิม 
(ปี ค.ศ. 1930-ปัจจุบัน)   

ศกัยภาพการเป็นผูช้ายมุสลิมของผูช้ายอาเจะห์นั้น เป็นหน่ึงในวาระส าคญัในการประชุมของ
องคก์รผูน้ าศาสนาอาเจะห์ (All-Aceh Association of Ulamaหรือ PUSA) ภายใตก้ารน าของ Teungku 
Daud Bereueh ในช่วงทศวรรษท่ี 1930 ในฐานะอุปสรรคส าคญัของการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนัเชิงอุดมการณ์ของชาวอาเจะห์ในฐานะสังคมมุสลิมและสังคมมุสลิมคลก คดยในการประชุม
ไดมี้การพิจารณาสาเหตุของการไร้อ านาจหรือมองอ านาจความเป็นผูช้ายในแบบผูช้ายมุสลิมของผูช้าย
อาเจะห์นั้น ถูกกดักร่อนคดยระบบความสัมพนัธ์ในครอบครัวและเครือญาติ และการถูกท าให้เป็นผูต้อ้ง
พึ่งพาภรรยาของผูช้ายอาเจะห์ ซ่ึงการประชุมของผูน้ าศาสนาคร้ังน้ี น ามาซ่ึงบทสรุปของแนวทาง
เสริมอ านาจใหม่ให้แก่ผูช้ายอาเจะห์ ผ่านชุดแนวคิดอุดมการณ์สังคมใหม่ (New Society)คดยใช้แนว
การส่งเสริม“การเปล่ียนแปลงผา่นประสบการณ์ส่วนบุคคล” ดว้ยการเร่ิมตน้แกไ้ขปัญหาการไร้อ านาจ
ของผูช้ายอาเจะห์ในครอบครัวและสังคมจากส่ิงท่ีเคยถูกตีความเก่ียวกบัต าแหน่งแห่งท่ีของผูช้ายใน
ครอบครัว ท่ีเป็นปัญหา (Siegel, 1969, pp. 259-260) ซ่ึงก็คือ การร้ือฟ้ืนระบบครอบครัวและเครือญาติ
แบบก่อนการปฏิรูปนคยบายกฎหมายครอบครัวและมรดกช่วงศตวรรษท่ี 17 หรือในอีกความหมาย
หน่ึงคือ การฟ้ืนฟูระบบครอบครัวและเครือญาติแบบชายเป็นใหญ่เช่นในสังคมมุสลิมอ่ืนทัว่คลก เป็นตน้  

แต่ทั้งน้ี อยา่งเช่นท่ีไดน้ าเสนอในหวัขอ้ก่อนหนา้ ดว้ยชุดการปฏิรูปนคยบายครอบครัวและมรดก
ช่วงศตวรรษท่ี 17 นั้น เป็นการตีความภายใตก้รอบของศาสนาและกฎหมายอิสลาม ดงันั้น แนวการฟ้ืนฟู
จารีตนิยมทางศาสนาหรือปฏิรูประบบครอบครัวจากแนวคิดของผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปยุคน้ี จึงเป็นไป
ในลกัษณะของการมุ่งเน้นไปท่ีการช้ีน าให้ผูช้ายตระหนกัถึงคุณค่าท่ีแทจ้ริงของผูช้ายในฐานะมุสลิม 
ท่ีไม่ใช่แค่เพียงผูช้ายชาวอาเจะห์ แต่เป็นเพศซ่ึงมีอ านาจในครอบครัวและสังคมคดยไร้เง่ือนไขในฐานะ
ภาพตวัแทนและความเป็นปึกแผน่ของผูช้ายในสังคมมุสลิมสากล ท่ีให้สิทธิผูช้ายตอ้งเป็นผูน้ าทั้งใน
ปริมณฑลส่วนตวัและสาธารณะ คดยเนน้ให้ผูช้ายอาเจะห์ตระหนกัรู้ถึงอ านาจความเป็นผูช้ายจากภายใน
ตวัตน แนวคิดของผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปศาสนาอิสลามในยุคน้ีเป็นแนวคิดท่ีอยูบ่นพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า 
ประสบการณ์ของคนนั้นไม่ได้มีส่วนในการก าหนดคุณค่าท่ีแท้จริงของคน เพราะฉะนั้น ส าหรับ
แนวคิดสังคมใหม่ (New Society) น้ี ผูช้ายอาเจะห์จ าเป็นตอ้งก าหนดคุณค่าของตนเองในฐานะผูช้าย
มุสลิมและในฐานะสมาชิกของสังคมมุสลิมคลก  
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ในการศึกษาของ Snouk Hurgronje และ James Siegel เผยให้เห็นว่าในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 
นั้น บทบาทของผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปมีส่วนส าคญัในการสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการพลิกผนั
คครงสร้างทางสังคมมุสลิมอาเจะห์ทั้งระบบ คดยเฉพาะระบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งเพศภาวะ
ในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา ผ่านแนวคิดเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูช้ายอาเจะห์ผา่นคลกของศาสนา 
หรือการอา้งศาสนาให้สิทธิอ านาจของผูช้ายท่ีแตกต่างไปจากวฒันธรรมชุมชนดั้งเดิม จึงท าให้ผูช้าย
เร่ิมหันเหไปหาศาสนามากกวา่ปฏิบติัตามวฒันธรรมชุมชนพร้อมกบักล่าวหากลุ่มคนท่ียงัปฏิบติัตาม
วฒันธรรมท้องถ่ินเดิมว่าเป็นกลุ่มคนท่ีละเลยและปฏิเสธหลกัศรัทธาและหลักปฏิบติัทางศาสนา
(Hurgronje 1906, pp.v2. 31-33; Siegel, 1969, pp. 57)  

นอกจากนั้น ยงัมีการอา้งถึงการขาดองคค์วามรู้ศาสนาอิสลามสากลของกลุ่มคนในชุมชนท่ียงั
ปฏิบติัตามวฒันธรรมครอบครัวและเครือญาติชุดเดิมท าให้ไม่รู้กฎเกณฑ์สากล (ผูช้ายเป็นใหญ่) ของ
ศาสนาอิสลาม ซ่ึงไดส้ร้างความแตกแยกจากกลุ่มท่ีเห็นต่างในชุมชน (Bowen, 2003, pp. 38) และเผย
ให้เห็นถึงความตอ้งการช่วงชิงอ านาจในชุมชนของผูช้ายดว้ยการหันเหไปอา้งความเป็นสากลของ
ศาสนาอิสลามเพื่อแก้ปัญหาการต้องแบกภาระท่ีเป็นเง่ือนไขความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัว
ระหวา่งสามีภรรยาจากวฒันธรรมครอบครัวเดิม ซ่ึงให้สิทธิอ านาจในครัวเรือนและชุมชนต่อผูห้ญิงของ
อาเจะห์ หรือกล่าวในอีกนัยหน่ึงว่า การหันเหของผูช้ายอาเจะห์ไปอา้งความเป็นสากลของศาสนา
อิสลามเน่ืองจาก ชุดระบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งเพศภาวะตามแนวคิดของผูน้ าศาสนาสาย
ปฏิรูปตามท่ีไดอ้า้งนั้น เอ้ือต่อการมีอ านาจน าในครอบครัวและสังคมของผูช้ายคดยไร้เง่ือนไขของการ
เป็นผูน้ าผูห้ญิง ผูน้  าครอบครัว คดยเฉพาะเง่ือนไขการมีอ านาจน าเหนือภรรยาจากเง่ือนไขการจ่ายค่า
เล้ียงดู เพราะจากแนวคิดความเสมอภาคของผูช้ายนั้น ยงัหมายถึง ไม่วา่ผูช้ายจะจนหรือรวย ขอเพียงมี
ความเป็นผูช้ายในฐานะผูช้ายมุสลิม มีสิทธิคดยชอบธรรมท่ีจะมีอ านาจเหนือภรรยาตามชุดแนวคิด
ของผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปหรือผูน้ าศาสนาสายทนัสมยั  

 อยา่งไรก็ตาม ชุดแนวคิดการเสริมอ านาจผูช้ายเพื่อพฒันาไปสู่การเป็นผูช้ายมุสลิมสากลคดย
กลุ่มผูน้ าศาสนา พบว่า แนวคิดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบคครงสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว
ระหว่างสามีภรรยาและอ านาจน าของผูช้ายในระดบัครอบครัวและสังคม การเขา้มาแทรกแซงคครงสร้าง
ระบบครอบครัวและความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งเพศภาวะในสังคมอาเจะห์ของกลุ่มขบวนการปฏิรูป
ศาสนาในยคุน้ี ซ่ึงในการศึกษาน้ี ผูศึ้กษาพิจารณายุคน้ีวา่เป็นยคุของการพลิกผนัคครงสร้างทางสังคม
วฒันธรรมครอบครัว และระบบความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยาของอาเจะห์
ท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และส่งผลกระทบคดยตรงต่อส านึกและอุดมการณ์ท่ีสอดแทรกผ่านความเช่ือ
ทางศาสนาต่อทั้งผูช้ายและผูห้ญิงอาเจะห์ การลดสถานะและบทบาทของผูห้ญิงอาเจะห์คดยการให้
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อ านาจน าผูช้ายคดยไร้เง่ือนไขในนามศาสนาของยุคน้ี แมจ้ะเป็นการเปล่ียนชุดวิธีคิดท่ีส่งผลต่อความ
เสียเปรียบของผูห้ญิง แต่ดว้ยยุทธวิธีท่ีใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองมือในการลดสถานะของผูห้ญิงนั้น มีการ
อา้งถึงผลตอบแทนของผูห้ญิงท่ีสยบยอมต่อสามีท่ีจะได้ คือ การท่ีผูห้ญิงจะสามารถได้เขา้สวรรค์  
ดงันั้น ในกรณีการต่อตา้นของผูห้ญิงจึงถูกท าให้เป็นเร่ืองของ “ชาวนรก” ถูกให้ความหมายวา่เป็นผูห้ญิง
ท่ียอมเขา้นรกเพื่อเรียกร้องสิทธิเช่นวฒันธรรมครอบครัวชุดเดิม ดงันั้น การต่อตา้นการปฏิรูปศาสนา
ของกลุ่มผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปจึงมกัไม่ปรากฏมากนกัจากเสียงคนในพื้นท่ี ในงานศึกษาส่วนใหญ่
เก่ียวกบัผูห้ญิงอาเจะห์จึงมกัพบว่า การต่อตา้นคดยผูห้ญิงอาเจะห์ มกัตั้งค  าถามกบัยุคระเบียบใหม่ซ่ึง
จ ากดัและตอ้นผูห้ญิงเขา้สู่คลกในพื้นท่ีครอบครัวในฐานะแม่และเมีย ซ่ึงจะน าเสนอในหวัขอ้ถดัไป    

  ส าหรับยุคน้ี หัวใจส าคัญของยุคอยู่ท่ีแนวคิดความเสมอภาคของอ านาจของเพศชายมุสลิม 
นอกจากเป็นแนวคิดท่ีสะท้อนการเมืองเร่ืองเพศภาวะในระดับท้องถ่ินท่ียึดคยงไปถึงระดับคลกคดยใช้
ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแลว้ ยงัสะทอ้นให้เห็นอีกดา้นหน่ึงว่า การมีอยู่ของสิทธิอ านาจของผูห้ญิงอาเจะห์ท่ี
ชอบธรรมในยุคก่อนหน้านั้นถูกท าให้กลายเป็นภยัคุกคามความเป็นเพศของผูช้าย ดงันั้น การตดัสิทธิ 
ควบคุม และก ากบัผูห้ญิงเร่ิมถูกท าให้เป็นความชอบธรรมในนามการเรียกร้องสู่การเป็นสังคมมุสลิมสากล
ในยุคน้ี  จากขอ้มูลการศึกษาภาคสนามของ Siegel (1969) พบว่า สถานะและบทบาทของผูช้ายอาเจะห์
หลงัการเขา้มาของกลุ่มปฏิรูปศาสนาของผูน้ าศาสนาสายปฏิรูป แมก้ารเปล่ียนแปลงคครงสร้างวฒันธรรม
ครอบครัวเป็นไปอยา่งชา้ ๆ แต่เร่ิมเห็นการเปล่ียนแปลงในช่วงทศวรรษ 1960 จากวธีิคิดการเลือกท่ีจะ
หยุดส่งเงินค่าเล้ียงดูภรรยาและครอบครัวของผูช้ายท่ีออกท างานต่างถ่ิน ดว้ยการเลือกท่ีจะเก็บเงินไว้
ลงทุนเพื่อความมัน่คงทางธุรกิจของตนเอง (1969, pp. 166) ซ่ึงหมายถึง ผลกระทบของวิธีคิดจาก
แนวคิดความเสมอภาคของอ านาจของเพศชายดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้เร่ิมมีการปรับใช้ในระดบัปฏิบติัการ 
การเลิกสนใจเง่ือนไขความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาในเร่ืองขอ้ผูกผนัทางเศรษฐกิจในครอบครัว 
สะท้อนให้เห็นว่า หากสิทธิอ านาจของผูห้ญิงส่วนหน่ึงตามวฒันธรรมครอบครัวและเครือญาติ
แบบเดิมน ามาซ่ึงอ านาจของผูห้ญิงในครอบครัวและสังคม การไม่จ่ายค่าเล้ียงดูของสามีต่อภรรยา 
หรือการเลือกท่ีจะเก็บเงินแทนการส่งเงินค่าเล้ียงดูให้ภรรยาจึงไม่ใช่แค่เพียงเร่ืองของการตอ้งการเก็บ
เงินเพื่อเป็นเงินทุนท าธุรกิจของผูช้าย แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นวา่ ยงัเป็นการลดอ านาจหรือตดัสิทธิทาง
เศรษฐกิจของผูห้ญิงวธีิการหน่ึง  

 ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาในด้านของผูห้ญิงในฐานะภรรยา ส่วนหน่ึงของอ านาจใน
ครอบครัวของผูห้ญิงอาเจะห์ คือ อ านาจทางเศรษฐกิจจากค่าเล้ียงดูซ่ึงอยูใ่นมือของสามี ดงันั้น วฒันธรรม
การท างานนอกบา้นของผูห้ญิงอาเจะห์ในยุคปัจจุบนั หากพิจารณาประกอบกบัชุดวฒันธรรมครอบครัว
เดิมก่อนการปฏิรูปศาสนา การออกท างานนอกบา้นของผูห้ญิงอาจไม่ใช่เพียงการต่อรองเพื่อเรียกร้อง
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สิทธิการท างานหรือสิทธิการใชชี้วิตในพื้นท่ีสาธารณะอยา่งท่ีควรเขา้ใจ ในเม่ือบนฐานความเป็นเพศหญิง
ตามวฒันธรรมครอบครัวอาเจะห์นั้น ผูห้ญิงมีสิทธิอ านาจในทรัพยสิ์นและเงินของสามีในฐานะภรรยา 
คดยไมจ่  าเป็นตอ้งท างานนอกบา้นตามวฒันธรรมครอบครัวและเพศภาวะ(ตามชุดการตีความกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวชุดก่อนหน้า) ดงันั้ น การออกท างานนอกบ้านของผูห้ญิงอาเจะห์ในช่วง
หลงัจากการปฏิรูปศาสนาคดยผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปจนถึงปัจจุบนั  ไดเ้ผยให้เห็นว่าสิทธิอ านาจทาง
เศรษฐกิจเหนือสามีของภรรยาจากการไดรั้บค่าเล้ียงดูจากสามีนั้น เร่ิมถูกสั่นคลอนในยุคน้ี ไปพร้อมๆ 
กบัการท่ีผูห้ญิงตอ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเพื่อการอยูร่อดคดยไร้สามีจ่ายค่าเล้ียงดู หรือไม่ส่งเงินกลบัให้
ครอบครัว ดว้ยการออกท างานนอกบา้นและรับภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัวในฐานะเจา้ของบา้น เป็นตน้ 

3.3.2 ยุคระเบียบใหม่ (New Order) กบัการจ ากัดบทบาทผู้หญิงให้อยู่ในแวดวงเมียและแม่ (ปี 
ค.ศ.1966-1998) 

ยุคระเบียบใหม่ (New Order) หรือยุคการปกครองของรัฐบาลซูฮาร์คต เป็นยุคของการรวมศูนย์
หรือผนวกอุดมการณ์ทางเพศและเพศภาวะตามนคยบายของรัฐ ดว้ยการบงัคบัใช้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี
และชาติพนัธ์ในประเทศอินคดนีเซีย เพื่อขจดัความหลากหลายของปฏิบติัการเก่ียวกบัเพศภาวะในระดบั
ทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ หรือควบคุมในบางปฏิบติัการท่ีเก่ียวกบัเพศภาวะในระดบัทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่ออ านาจของ
ผูห้ญิงในนามรัฐลัทธิอิบู (State ibu-ism, ibu แปลว่า “แม่”) คดยอุดมการณ์ตามเพศหรือเพศภาวะท่ีรัฐ
ก าหนดข้ึนน้ี เผยชดัถึงการพยายามจ ากดับทบาทผูห้ญิงให้อยูใ่นแวดวงเมียและแม่ และตอ้นผูห้ญิงให้มี
บทบาทรับผิดชอบเพียงเร่ืองภายในครอบครัว ผูห้ญิงตอ้งใช้ชีวิตอยูใ่นปริมณฑลส่วนตวั และรับผิดชอบ
ครอบครัวตามบทบาทหนา้ท่ีเมียและแม่ตามแนวคิดธรรมชาติบนฐานความเป็นเพศทางเพศของผูห้ญิง 
(kodrat wanita) เป็นแนวคิดท่ีมีนัยยะแฝงทางการเมืองเร่ืองเพศภาวะท่ีอาศัยทั้ งเร่ืองศาสนาและ
วทิยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ในฐานะชุดอธิบายส่ิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีพระเจา้ทรงสร้างและชุดอธิบายท่ีมีนยั
ทางคลกหรือความทนัสมยั) มาผลิตซ ้ าหรือตอกย  ้าอุดมการณ์ตามเพศภาวะของรัฐ กล่าวคือ ในทางศาสนา 
แนวคิดน้ีแฝงนยัยะกบัส่ิงที่อา้งถึง ธรรมชาติ (kodrat) ที่มีนยัในภาษาอาหรับที่ส่ือไปในทางศาสนา
ในความหมาย “ก าหนดการของพระเจา้” ให้เกิดเป็นมนุษยเ์พศผูห้ญิง ดว้ยสรีระของผูห้ญิง ดงันั้น 
เพศภาวะท่ีถูกก าหนดคดยรัฐในการใช้ควบคุมผูห้ญิงจึงท างานทั้งบนฐานของความเป็นเพศ ศาสนา 
และวิทยาศาสตร์ (สรีระของผูห้ญิง หรือลกัษณะทางชีวภาพของผู ้หญิง) เพื่อสนบัสนุนอุดมการณ์
เพศภาวะท่ีรัฐก าหนด ก ากบั และออกกฎหมายเพื่อควบคุมผูเ้ห็นต่าง คดยเฉพาะผูห้ญิง ซ่ึงรัฐใชว้ิธีการ
ให้อ านาจแก่ผูช้ายในนามของรัฐควบคุมก ากบัผูห้ญิงทั้งในนามการปกป้อง(จ่ายค่าเล้ียงดู) และเพศผูมี้
อ านาจเหนือผูห้ญิง และผูช้ายตามเพศภาวะของรัฐถูกก าหนดให้เป็นหัวหน้าครอบครัวตามกฎหมาย
ครอบครัวปี 1974 ซ่ึงนั้นท าให้ภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงอินคดนีเซียในฐานะพลเมืองของชาตินั้น ถูกท า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%95
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ให้เป็นมนุษยเ์พศหญิงตามเพศภาวะท่ีรัฐออกแบบให้อยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาของผูช้ายท่ีไม่เพียงแต่ภายใน
พื้นท่ีครอบครัวตามอุดมการณ์ศาสนา แต่ยงัหมายถึงการอยู่ภายใตบ้งัคบับญัชาผูช้ายในนามรัฐใน
ฐานะพลเมืองของรัฐผา่นผูช้ายในครอบครัว สังคม และชาติ (Robinson 2009, pp. 10-11; 68-71)  

กล่าวไดว้่า เพศภาวะถูกท าให้กลายเป็นเร่ืองของชาตินิยม และกลายเป็นส่ิงท่ีถูกบญัญติัและ
ติดยึดในมาตรฐานทางพฤติกรรมแบบผูช้ายเป็นใหญ่และบรรทดัฐานทางเพศภาวะร่วมกนั จนน าไปสู่
การควบคุมทางสังคมรูปแบบหน่ึง และคดยนยัยะตามอุดมการณ์เพศภาวะท่ีรัฐก าหนดน้ี เผยใหเ้ห็นถึง
วา่ ผูห้ญิงควรเป็นเพศท่ีวา่นอนสอนง่าย สยบยอม และไม่ตอบคตผู้ช้าย ดงันั้น การด้ือแพ่ง ไม่เช่ือฟัง 
หรือตอบคตผู้ช้ายตามอุดมการณ์เพศภาวะของรัฐน้ี จึงไม่ใช่แค่เพียง การด้ือแพ่งในระดบัความสัมพนัธ์
ส่วนตวัในครอบครัวระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง สามีหรือภรรยา แต่ถูกท าให้เป็นเร่ืองของการด้ือแพ่ง 
ตอบคต้ในความหมายกบฏต่อรัฐชาติในเวลาเดียวกัน การลงคทษผูห้ญิงของผูช้ายหรือสามีตาม
อุดมการณ์น้ีจึงถูกท าใหก้ลายเป็นสิทธิของผูช้ายหรือสามีเหนือผูห้ญิงในนามของรัฐ   

  ดงันั้น ในยคุน้ี นบัเป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระดบัคครงสร้างท่ีส าคญัอีกยคุหน่ึงท่ีกระทบ
ระบบความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา และสถานะและบทบาทของผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะ
พลเมืองของประเทศอินคดนีเซีย คดยพบวา่ การท างานของกระบวนการปฏิรูปกฎหมายครอบครัวของรัฐ
อินคดนีเซียและการถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐอินคดนีเซียของอาเจะห์ท่ีเกิดข้ึนในยุคน้ี ผูห้ญิง
อาเจะห์นอกจากตอ้งปรับตวัตามเพศภาวะจากกระแสการปฏิรูปศาสนาในยุคก่อนหน้าแลว้ ยงัถูกบีบเพื่อ
ปรับลดสถานะและบทบาทตามเพศภาวะตามนคยบายของรัฐในฐานะผูห้ญิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐชาติ
และในฐานะพลเมืองของรัฐอินคดนีเซีย ในขณะเดียวกัน ในด้านของผูช้าย การให้อ านาจผูช้ายเพื่อ
ควบคุมผูห้ญิงในนามของรัฐในยุคน้ี เป็นอ านาจของรัฐท่ีท างานเสมือนแรงหนุนอ านาจน าของผูช้ายซ่ึงมี
เป็นทุนเดิมจากการปฏิรูปศาสนายคุก่อนหนา้อยูแ่ลว้ ท าใหมี้ความซอ้นทบัท่ีสร้างความหนกัแน่นและ
เป็นปึกแผ่นของอ านาจน าของผูช้าย ทั้ งแรงหนุนคดยศาสนาในนามมุสลิมคลกและคดยรัฐในนาม
ศาสนาและการพฒันา  

ส าหรับผูช้ายอาเจะห์ หากพิจารณาบนฐานของความเป็นเพศชายและตามเพศภาวะของรัฐและ
ศาสนา (ตามชุดการตีความกฎหมายอิสลาม (Fiqh)คดยผูน้ าศาสนาสายปฏิรูป) นั้น ผูช้ายอาเจะห์มีสิทธิ
อ านาจควบคุมและก ากับผูห้ญิงให้อยู่ภายใต้การบังคบับัญชา รวมถึงการลงคทษผูห้ญิงในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความเป็นเพศชาย อ านาจ เกียรติ และศกัดิศรีของผูช้ายตามเพศภาวะของรัฐและศาสนาท่ี
ติดยดึเป็นบรรทดัฐานถูกคุกคาม การลงคทษผูห้ญิงของสามีหรือผูน้ าครอบครัวสามารถกระท าไดค้ดยชอบ
ธรรมในนามรัฐและศาสนาคดยมีทั้งกฎหมายของรัฐและศาสนาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความชอบ
ธรรมเพื่อควบคุมและบงัคบัใช้ เช่นท่ีถูกบญัญติัไวใ้นกฎหมายครอบครัวปี 1974 มาตรา 31 ก าหนดให้
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อ านาจต่อผูช้ายในฐานะสามีเป็นหวัหนา้ครอบครัวและภรรยารับผดิชอบเป็นเพียงแม่บา้น (housewife)  
มาตรา 34 จ ากดัหน้าท่ีของภรรยาไวท่ี้จดัการบา้นเรือนให้ดี ส่วนหน้าท่ีของสามี คือ ปกป้องภรรยาและ
จดัหาส่ิงของจ าเป็นส าหรับครัวเรือนตามความสามารถ กล่าวคือ สามีเป็นผูห้าเล้ียงครอบครัวตามกฎหมาย 
คือ หารายไดใ้ห้ภรรยาดูแลครอบครัว เด็ก และคนชรา เป็นตน้ ในขณะท่ีกฎหมายของรัฐนั้นเคร่งครัดกบั
เร่ืองเพศของผูห้ญิง แต่กลบัไม่จ  ากดัเพศวิถีของชาย เช่นในมาตรา 3, 4 และ 5 การอนุญาตมีภรรยา
หลายคนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีรัฐก าหนดถือวา่ถูกกฎหมาย (Soewondo, 1977, pp. 286-289) เป็นตน้ 

แต่อย่างไรก็ตาม ในระดับปฏิบัติการของการถูกน าไปบังคบัใช้หรือปรับใช้ตามนคยบายเชิง
อุดมการณ์เพศภาวะของรัฐท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสังคมจากการถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐ
อินคดนีเซียของอาเจะห์ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระดบัชุมชนและสังคมคดยรวม คดยเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง
กับสถานะและบทบาทของผู ้หญิงอาเจะห์ จากงานศึกษาของ Siapno (1997, pp.128) เผยให้เห็นว่า 
ผลกระทบจากการถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐ การถูกท าให้กลายเป็นเมืองหรือสังคมทนัสมยัของ
สังคมอาเจะห์ ลว้นเป็นพื้นฐานของการเปล่ียนแปลงคครงสร้างภายในของอาเจะห์ คดยแมใ้นการศึกษาของ
เธอจะพบวา่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนส่งผลกระทบนอ้ยต่อคครงสร้างสังคมในพื้นท่ีชนบท แต่กลบั
พบว่า ในระดบัสังคมเมืองกระแสการเขา้มาของทั้งอุดมการณ์ศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง เพศภาวะ 
และแนวคิดทุนนิยมหรือการเปล่ียนสังคมเป็นสังคมทนัสมยัของรัฐนั้น กระทบต่อคครงสร้างทั้งสังคมใน
สังคมเมืองเป็นอยา่งมาก คดยในงานของ Siapno  การเปล่ียนแปลงเชิงคครงสร้างในสังคมเมืองท่ีส่งผลต่อ
สถานะและบทบาทของผูห้ญิงนั้น เกิดข้ึนด้วยหลายปัจจยัท่ีเก้ือหนุน อาทิเช่น คอกาสทางการศึกษา การ
ส่ือสาร และขอ้มูลสารสนเทศท่ีสามารถเขา้ถึงของผูห้ญิง ท าให้มีความเป็นไปไดท่ี้ผูห้ญิงเหล่าจะเรียนรู้ 
ปรับใช ้ยอมรับ และติดยดึเป็นบทบาทผูห้ญิงมุสลิมตามอุดมการณ์ศาสนาและรัฐ คือ การเป็นผูต้ามท่ี
ดี ซ่ึงเป็นอุดมการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบันคยบายของรัฐและอุดมการณ์ชาตินิยม (Siapno 1997, pp. 126-129) 

ในขณะท่ีคครงสร้างทางวฒันธรรมครอบครัวและเครือญาติของอาเจะห์ และสถานะของ
ผูห้ญิงอาเจะห์ ในงานเขียนของ Srimulyani  ไดเ้ผยให้เห็นว่า การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลจากการถูกผนวก
เขา้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐอินคดนีเซียของอาเจะห์นั้น นคยบายต่าง ๆ ของรัฐคดยเฉพาะเร่ืองอุดมการณ์
เพศภาวะไดเ้ขา้ไปมีส่วนในการจ ากดัและเปล่ียนระบบคุณค่าวฒันธรรมครอบครัวท่ียึดแม่เป็นศูนยก์ลาง
ของสังคมอาเจะห์แทนท่ีดว้ยระบบพ่อหรือผูช้ายเป็นศูนยก์ลาง และกระทบสถานะและบทบาทของผูห้ญิง 
จากเดิมท่ีเคยถูกรับรู้วา่ ผูห้ญิงอาเจะห์เคยเป็นกลุ่มคนท่ีมีอิสระ มีศกัยภาพ และเคยมีอิสระท่ีจะประกอบ
กิจกรรมหรือมีบทบาททางเศรษฐกิจในพื้นท่ีสาธารณะเช่นเดียวกบัผูช้าย แต่การเปล่ียนแปลงจากการเขา้
มาของนคยบายเพศภาวะของรัฐ ผูห้ญิงถูกจ ากดัเหลือเพียงบทบาทของก าลงัเสริมและสนบัสนุนผูช้ายหรือ
สามี ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี Srimulyani มองว่า นคยบายอุดมการณ์เพศภาวะของรัฐในยุคระเบียบใหม่นั้น ได้
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ท าลายอิสรภาพเชิงการเมืองของผูห้ญิงท่ีจะเผยศกัยภาพหรือความสามารถส่วนตวัของตนเองเหลือไว้
เพียงการเป็นผูต้ามต าแหน่งของสามี (Srimulyani, 2010, pp. 335) เป็นตน้ 

  กล่าวไดว้า่ การบรรจบกนัของยคุของการปฏิรูปศาสนาดว้ยแนวคิดความเสมอภาคของอ านาจ
เพศชายมุสลิมกับยุคระเบียบใหม่ของรัฐอินคดนีเซียท่ีใช้อุดมการณ์เพศภาวะของรัฐในการขจดัความ
หลากหลายของชุดวาทกรรมเพศภาวะระดบัทอ้งถ่ิน คดยเฉพาะการมีผลบงัคบัใช้ จ  ากดั และควบคุมเพศ
ภาวะระดบัทอ้งถ่ินท่ีเอ้ือต่อการมีอ านาจของผูห้ญิงทั้งในสังคมและครอบครัว เพื่อน าเสนออุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ในฐานะวฒันธรรมเพศภาวะหลักของรัฐท่ีน าเสนอข้างต้นนั้น เผยให้เห็นว่า ในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 20 สถานะและบทบาทของผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะผูห้ญิงมุสลิมและผูห้ญิงอินคดนีเซียนั้น
ถูกลดสถานะและบทบาทในพื้นท่ีสาธารณะคดยผูช้ายในนามของศาสนาและรัฐ เหลือเพียงหนา้ท่ีหลกัของ
เมียและแม่  และหนา้ท่ีรองของผูห้ญิง ดงัเช่น คอกาสท างาน อิสรภาพในการแสดงศกัยภาพหรือมีบทบาท
ทางการเมืองและเศรษฐกิจถูกเปล่ียนเหลือเพียงการเป็นตวัส ารองของผูช้าย หรือฝ่ายสนบัสนุนผูช้าย 
หรือกล่าวไดว้า่ การมีบทบาทในพื้นท่ีสาธารณะของผูห้ญิงในยคุน้ี ถูกท าใหก้ลายเป็นเร่ืองบุญคุณของ
สามีท่ีอนุญาตให้ภรรยาออกนอกบา้นหรือท างานนอกบา้น การสนบัสนุนผูช้าย และความคชคดีของ
ผูห้ญิงในฐานะภรรยาท่ีสามีอนุญาตใหอ้อกสู่พื้นท่ีสาธารณะหรือมีบทบาทในสังคม เป็นตน้ 

3.3.3 ยุคสงครามความขัดแย้ง (ปี ค.ศ. 1976 -2005): ผู้หญิง (ภรรยา) มุสลิมอาเจะห์ในฐานะ
กระดูกสันหลงัของครอบครัวและสังคม 

สงครามความขดัแยง้ในอาเจะห์นั้น มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน ก่อให้เกิดความ
รุนแรงเป็นระยะตามแต่สถานการณ์ คดยความรุนแรงต่อเน่ืองคร้ังใหญ่ไดป้ะทุข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1976 ซ่ึงเป็น
ความขดัแยง้ระหว่างรัฐบาลอินคดนีเซียกบักลุ่มขบวนการปลดปล่อยอาเจะห์หรือ GAM (Gerakan Aceh 
Merdeka, GAM) คดยมีเป้าหมายที่จะเรียกร้องเอกราชเป็นอิสระจากประเทศอินคดนีเซียเพื่อก่อตั้ง
รัฐอาเจะห์ อนัเน่ืองมาจากการท่ีชาวอาเจะห์รู้สึกว่าไม่ไดรั้บความเป็นธรรมทางการเมือง สังคมและ
เศรษฐกิจจากการด าเนินงานของรัฐบาลอินคดนีเซีย ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กนัดว้ยก าลงัอาวธุ มายาวนานเป็น
เวลา 29 ปี สูญเสียชีวติไปประมาณ 33,000 คน ซ่ึงเทียบเท่ากบัร้อยละ 0.75 ของประชากรทั้งหมดในอาเจะห์
ประมาณ 4,350,000 คน (Aspinall, 2008 อา้งใน เมธสั อนุวตัรอุดม 2555, pp. 7)  

ในช่วงระหวา่งสงครามความขดัแยง้นั้น พบวา่ หน่ึงในเคร่ืองมือท่ีถูกใชเ้ป็นยุทธศาสตร์ของ
สงครามในอาเจะห์คือ ผูห้ญิง ผูห้ญิงถูกท าให้กลายเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศผ่านการอ้าง
ยุทธศาสตร์ของสงครามความขดัแยง้จากทัง่สองฝ่าย(ฝ่าย GAM และฝ่ายทหารของรัฐบาล) ในลกัษณะ
ของการยดึครองและการควบคุมความเหนือกวา่ต่อกลุ่มอ่ืนผา่นการครอบครองเน้ือตวัร่างกายและการมี
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สัมพนัธ์ทางเพศกบัเหยื่อผูห้ญิงในพื้นท่ีฝ่ายตรงขา้ม ร่างกายของผูห้ญิงกลายเป็นสนามรบ (battle ground) 
ของความขดัแยง้และความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงอาเจะห์ในช่วงสงครามความขดัแยง้นั้น 
เกิดจากความตอ้งการเล่นงานผูช้ายฝ่ายตรงกนัขา้ม (คือกลุ่ม GAM) ในขณะเดียวกนัผูห้ญิงเองผูเ้ป็นเหยื่อก็
ถูกหวาดระแวงจากคนในทอ้งถ่ินและถูกรวมอยู่ในกลุ่มของศตัรู(ฝ่ายรัฐบาลทหาร) เน่ืองจากหวาดระแวง
ความสัมพนัธ์ของผูห้ญิงผูเ้ป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศจากทหาร นอกจากน้ีผูห้ญิงอาเจะห์ยงัตอ้งเผชิญ
กบัความรุนแรงในครอบครัวในช่วงสงครามความขดัแยง้ (Azriana R M, 2004, pp. 41-42)  

ทั้งน้ี สงครามความขดัแยง้นอกจากถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการใชอ้า้งความชอบธรรมของผูช้าย
(ทั้งสองฝ่าย) เพื่อละเมิดทางเพศผูห้ญิงบนฐานของความเป็นเพศแลว้ ในขณะเดียวกนั การใชชี้วิตในแต่ละ
วนัท่ียากล าบากของผูห้ญิงท่ามกลางสงครามความขดัแยง้ท่ีตอ้งรับมือนั้น จากการศึกษาเก่ียวกบัการใช้
ชีวิตครอบครัวในชีวิตประจ าวนัของผูห้ญิงอาเจะห์ท่ามกลางสงครามความขดัแยง้ ของ Immajati (2008, 
pp. 279 ) พบวา่ ในสถานการณ์พิเศษเช่นสงครามความขดัแยง้นั้น ผูช้ายมกัเป็นเพศผูต้อ้งสงสัยวา่จะ
เป็นฝ่ายศตัรูหรือฝ่ายตรงกนัขา้มในสถานการณ์สงครามความขดัแยง้ ในขณะท่ีผูห้ญิงบนฐานความ
เป็นเพศหญิงนั้นกลบัถูกจ ากดัการเดินทางหรือไปไหนมาไหนน้อย และมีอิสระท่ีจะเดินทางมากกวา่ผูช้าย 
ซ่ึงหมายถึงคอกาสการหารายไดเ้พื่อเล้ียงดูครอบครัวในช่วงสถานการณ์สงครามความขดัแยง้จึงตก
เป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิงเพื่อความปลอดภยัของผูช้ายในครอบครัว แต่ทั้งน้ี ในแต่ละครอบครัวมีการรับมือต่อ
สถานการณ์สงครามความขดัแยง้เพื่อประคองชีวติครอบครัวท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง Immajati พบวา่ ในช่วง
สถานการณ์สงครามนั้น บางครอบครัวเลือกท่ีจะให้ความส าคญักบัความปลอดภยัดว้ยการออกจากชุมชน
ท่ีอาศยัอยู ่ทั้งเดินทางไปอาศยัในต่างถ่ิน หรือต่างประเทศ เช่นประเทศมาเลยเ์ซีย และบางครอบครัวก็
เลือกเผชิญสถานการณ์สงความความขดัแยง้  

อยา่งไรก็ตาม ทางเลือกของการใชชี้วิตครอบครัวในช่วงท่ามกลางสงครามทั้ง 2 ทางเลือกขา้งตน้ 
ลว้นแลว้ส่งผลให้ ผูห้ญิงตอ้งรับภาระทางเศรษฐกิจในครอบครัวล าพงัทั้งครอบครัวท่ีสามีเลือกเดินทาง
หนีสงครามความขดัแยง้ไปยงัต่างถ่ินและครอบครัวท่ีสามีเลือกเผชิญสถานการณ์สงครามความขดัแยง้
คดยไม่หนีออกไปต่างถ่ิน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี Immajati มองว่า มีส่วนส าคญัท่ีท าให้ผูห้ญิงอาเจะห์กลายเป็น
กระดูกสันหลงัของครอบครัว ท่ีไม่เพียงแต่ครอบครัวท่ีสามีหนีสงคราม แต่ยงัหมายถึงครอบครัวท่ีสามี
อาศยัอยูใ่นบา้นเป็นหวัหนา้ครอบครัว ดว้ยเพราะทั้งความหวาดระแวงท่ามกลางสถานการณ์สงคราม
ของทั้งจากผูช้ายในทอ้งถ่ินเอง และความหวาดระแวงจากฝ่ายรัฐบาลต่อผูช้ายอาเจะห์ในทอ้งถ่ิน ส่งผลท า
ให้การท างานเพื่อหารายได้ในพื้นท่ีสาธารณะของผูช้ายเป็นเร่ืองยากและมีความเส่ียงต่อความปลอดภยั
หากเม่ือเทียบกบัผูห้ญิง ผูห้ญิงจึงเป็นก าลงัหลกัในครอบครัว และในชุมชนเพื่อสรรหาปัจจยัยงัชีพท่ี
จ าเป็นและขบัเคล่ือนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงกล่าวไดว้า่ ในช่วงเวลา 29 ปี ของสังคมอาเจะห์
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ท่ีอยูท่่ามกลางสงครามกบัการออกจากพื้นท่ีครอบครัวสู่การมีบทบาทในพื้นทีสาธารณะของผูห้ญิงภายใต้
เง่ือนไขเฉพาะสถานการณ์เช่นสงครามความขดัแยง้ในยุคน้ี Immajati มองว่า มีส่วนส าคญัท่ีน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงระบบความสัมพนัธ์เชิงเพศภาวะในครอบครัวของมุสลิมอาเจะห์ ซ่ึงเป็นบทบาทของ
ผูห้ญิงในพื้นท่ีสาธารณะท่ีไดรั้บอนุญาตจากผูน้ าศาสนาภายใตเ้ง่ือนไขความจ าเป็นในการตอ้งพึ่งพา
ตนเองและพึ่งพาผูห้ญิงในช่วงท่ามกลางสถานการณ์สงครามเพื่อความอยู่รอด (Immajati, 2008, pp. 
280-281) 

ดังนั้ น สถานะและบทบาทในพื้นท่ีสาธารณะของผูห้ญิงอาเจะห์ในยุคน้ี อยู่ภายใต้การได้รับ
อนุญาตคดยผูน้ าศาสนาด้วยเง่ือนไขเฉพาะสถานการณ์สงครามความขัดแยง้เพื่อความอยู่รอดของ
ครอบครัว ในขณะท่ีสามียงัคงเป็นหัวหน้าครอบครัวตามอุดมการณ์ศาสนาท่ีถูกปฏิรูป ท่ีกล่าวเช่นน้ี 
เน่ืองจากตอ้งการช้ีให้เห็นวา่ การมีอ านาจหรือบทบาทในครอบครัวและสังคมของผูห้ญิงอาเจะห์ยุคก่อน
การปฏิรูปศาสนานั้น เป็นไปในลกัษณะของการท่ีผูห้ญิงอยูภ่ายใตค้ครงสร้างท่ีเอ้ือต่อความไดเ้ปรียบภาย
หลงัจากแต่งงาน อ านาจทางเศรษฐกิจไดม้าคดยวฒันธรรมครอบครัวและค่าเล้ียงดูจากสามี อ านาจทาง
เศรษฐกิจของผูห้ญิงจึงเป็นอ านาจท่ีไดม้าจากความไดเ้ปรียบบนฐานของความเป็นเพศหญิงท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุนจากนคยบายครอบครัวในยุคสมยันั้น แต่ในกรณีการมีบทบาทในพื้นท่ีสาธารณะ การท างาน
นอกบา้นเพื่อหารายไดข้องผูห้ญิงเพื่อจุนเจือครอบครัวในท่ามกลางสถานการณ์สงครามความขดัแยง้ใน
ยุคน้ี เป็นบทบาทท่ีพฒันามาจากความได้เปรียบบนฐานของความเป็นเพศเช่นเดียวกัน แต่อยู่ภายใต้
คครงสร้างระบบครอบครัวท่ีสนบัสนุนผูช้ายเป็นใหญ่หลงัจากยุคการปฏิรูปศาสนาอิสลาม ซ่ึงท าให้เห็น
ความแตกต่างของการท างานของความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของเพศภาวะระหวา่งสองยคุ ในยคุ “ภรรยาใน
ฐานะเจา้ของบา้น” กบัยุคน้ีคือ “ภรรยาในฐานะกระดูกสันหลงัของครอบครัวและสังคม” ในยุคน้ีเผยให้
เห็นว่า การควบสองบทบาทของผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ในครอบครัวและสาธารณะอาจ
หมายถึง “ภาระของผูห้ญิง” ไม่ใช่อ านาจความไดเ้ปรียบบนฐานของความเป็นเพศหญิงอย่างเช่นในยุค
ก่อนการปฏิรูปศาสนาอิสลามคดยผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 20 

3.4 การขยายอ านาจเชิงสถาบันทางศาสนาในการควบคุมก ากบัเพศหญงิ  

เหตุการณ์ภยัพิบตัิสึนามิในอาเจะห์ปี 2004 นั้น นอกจากเป็นเหตุการณ์ที่ถูกตีความจากชาว
อาเจะห์ว่าเป็นก าหนดการมาจากพระเจ้า ภัยพิบัติสึนามิเกิดเพื่อท่ีจะลงคทษผูท่ี้ท  าบาป หรือทดสอบ
ศรัทธาต่อผูน้บัถือศาสนาอิสลามนั้น ยงัพบวา่ มีเสียงเรียกร้องให้ผนวกเร่ืองเพศภาวะเขา้เป็นหน่ึงใน
ประเด็นท่ีอยูใ่นแผนของกระบวนการฟ้ืนฟูสังคมหลงัเกิดเหตุภยัพิบติัสึนามิ ดว้ยเพราะมองวา่มีวาทกรรม
เพศภาวะชุดอ่ืนท่ีเขา้มาสร้างปัญหาหรือเปล่ียนแปลงบทบาทของผูห้ญิงในสังคมมุสลิมอาเจะห์ และมอง
ว่า เหตุการณ์สึนามิเกิดข้ึนเน่ืองจากผูห้ญิงหันเหออกจากศาสนา (Lindsey et al. 2007, pp. 243–244) 
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ท าให้ภยัพิบตัิสึนามินั้นนอกจากเป็นเร่ืองของธรรมชาติแลว้ ยงัถูกท าให้กลายเป็นเร่ืองของการเมือง
เพศภาวะ 

แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่เพียงแต่เหตุการณ์ภยัพิบติัสึนามิเท่านั้นท่ีถูกน าไปเก่ียวคยงความเป็นเพศภาวะ
ของผูห้ญิง แต่พบวา่ ก่อนหน้าการเกิดเหตุการณ์ภยัพิบติัสึนามิ พบว่า ภายใตก้ระบวนการท าให้เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันด้วยการอ้างกฎหมายอิสลามเพื่อหลอมรวมอ านาจของ
อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ หรือการใช้การตีความกฎหมายอิสลาม (Fiqh) แบบชายเป็นใหญ่นั้น ผูห้ญิง
เป็นเพศซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของการจดัระเบียบเชิงศีลธรรมและการควบคุม ดงัตวัอยา่งเช่น ในช่วง
ทศวรรษ 2000 สภาผูน้ าศาสนาแห่งอาเจะห์ออกนคยบายคดยมีการวินิจฉยัช้ีขาดทางศาสนา (fatwa)ให้
ควบคุมการแต่งกายของผูห้ญิงคดยออกค าสั่งให้ผูห้ญิงปกปิดศีรษะดว้ยผา้คลุมผม (Jilbab) ท่ีไม่ได้
จ  ากดัสีสันของผา้คลุมแบบเจาะจง แต่ก็เป็นประเด็นท่ีถูกวิพากษว์จิารณ์วา่ เป็นการจ ากดัทางเลือกของ
ผูห้ญิงว่า ผูห้ญิงอยากเลือกปกปิดหรือไม่อยากปกปิดศีรษะตามนคยบายท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งยงัถูกมองว่า 
นคยบายท่ีเป็นผลจากการวนิิจฉยัช้ีขาดทางศาสนาเก่ียวกบัการปกปิดศีรษะท่ีเกิดข้ึน เป็นไปในรูปแบบ
ของการบงัคบัทางกฎหมายมากกวา่การเชิญชวนดว้ยดีใหผู้ห้ญิงแต่งกายใหเ้รียบร้อยในฐานะนคยบาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิบนเน้ือตวัร่างกายของผูห้ญิง (Srimulyani, 2010, pp. 333)  เป็นตน้ 

และในช่วงเวลาเดียวกนั ในช่วงทศวรรษท่ี  2000 กฎหมายอิสลาม (fiqh) เร่ิมถูกน ามาบงัคบั
ใช้เป็นกฎหมายของรัฐเพื่อควบคุมและลงคทษผูท่ี้เบ่ียงเบนทางสังคมศาสนา คดยเฉพาะในประเด็นเพศวิถี
และเพศภาวะ มีการเฆ่ียนตีกลุ่มชายหญิงท่ีมีสัมพนัธ์ทางเพศก่อนแต่งงาน มีการจบักุมเยาวชนผูห้ญิงท่ีแต่ง
กายไม่เรียบร้อยคดยต ารวจศาสนา การลงคทษดว้ยการเฆ่ียนตีผูก้ระท าความผิดฐานมีเพศสัมพนัธ์ก่อน
แต่งงานหรือมีชูท่ี้เกิดข้ึนในสังคมอาเจะห์ นอกจากเพื่อสั่งสอนให้เข็ดหลาบต่อผูก้ระท าความผิดตาม
ศีลธรรมอนัดีเร่ืองเพศของสังคมแล้ว ยงัพบว่า การลงคทษคดยการเฆ่ียนตีหญิงชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนแต่งงาน ยงัเป็นการลงคทษเพื่อควบคุมพฤติกรรมทางเพศให้อยูเ่พียงในระบบความสัมพนัธ์ของ
การแต่งงานแลว้ภายในพื้นท่ีครอบครัว ซ่ึงการศึกษาน้ีพิจารณาวา่ การลงคทษในแง่น้ีส่งผลท าให้การ
แต่งงานมีความจ าเป็นต่อทั้งผูห้ญิงและผูช้ายในสังคมอาเจะห์ 

นอกจากนั้น ยงัพบวา่ การออกมาตรการเพื่อควบคุมเพศวิถีหรือเพศภาวะของผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองในนามการรักษาภาพลกัษณ์หรือการสร้างบรรยากาศของสังคมท่ียึดหลกั
ศาสนาท่ีเคร่งครัดนั้น ผูห้ญิงเป็นเพศซ่ึงเป็นฝ่ายถูกควบคุมฝ่ายเดียว ดงัตวัอย่างเช่น การออกนคยบาย
ควบคุมท่าการนัง่รถจกัรยานยนต์ของผูห้ญิงดว้ยเหตุผลการตอ้งการรักษาภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงให้ตรง
ตามเพศภาวะท่ีผูอ้อกนคยบายตีความ คดยในเร่ืองน้ี นายกเทศมนตรีเมือง Lhokseumawe ได้อา้งถึง
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การพยายามควบคุมท่านัง่บนรถจกัรยานยนตข์องผูห้ญิง เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ของผูห้ญิงมุสลิมในนาม
ศาสนาใหเ้ป็นไปตามเพศภาวะของผูห้ญิงวา่  

"When you see a woman straddle, she looks like a man. But if she sits side-saddle, she  
looks like a woman," 
“เม่ือคุณมองไปท่ีผูห้ญิงท่ีนัง่คร่อมบนรถจกัรยานยนต์ พวกเธอจะดูเหมือนผูช้าย แต่ถา้
หากเธอนัง่หนัดา้นขา้งบนรถจกัยานยนต ์พวกเธอดูจะดูเหมือนผูห้ญิง”   (บทสัมภาษณ์ 
Suaidi Yahya นายกเทศมนตรีเมือง Lhokseumawe ใน BBC News, 2013) 

ทั้งน้ี นอกจากนคยบายท่ีถูกร่างข้ึนเพื่อควบคุมและสร้างพรมแดนระหวา่งเพศผา่นภาพลกัษณ์
ของผูห้ญิงคดยผูช้ายแล้ว ยงัพบว่า ความเป็นเพศของผูห้ญิงยงัถูกท าให้กลายเป็นวตัถุทางเพศเชิง
สัญลกัษณ์ในฐานะเพศท่ีกระตุน้ความตอ้งการทางเพศของผูช้ายในพื้นท่ีสาธารณะ มีการอา้งความชอบ
ธรรมเพื่อแกปั้ญหาความรุนแรงทางเพศในพื้นท่ีสาธารณะต่อผูห้ญิง ดว้ยการท่ีผูห้ญิงถูกท าใหเ้ป็นเพศ
ตน้ตอของปัญหาการถูกใชค้วามรุนแรงทางเพศของผูห้ญิงเอง การแกปั้ญหาจึงมกัเกิดข้ึนดว้ยการเลือก
ท่ีจะควบคุมผูห้ญิงในนามศาสนาหรืออ้างความชอบธรรมทางกฎหมายอิสลาม (Fiqh) ดังตวัอย่างเช่น 
มาตรการห้ามผูห้ญิงออกนอกบา้นในเวลาหลงั 5 ทุ่มเป็นตน้ไปของเมืองบนัดาอาเจะห์ ดว้ยอา้งเป็น
มาตรการลดปัญหาความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ญิง (AL JAZEERA, 2015) หรือการออกกฎขอ้ห้ามการเตน้
ในพื้นท่ีสาธารณะของผูห้ญิงทางตอนเหนือของอาเจะห์ ด้วยพิจารณาการเต้นของผูห้ญิงในพื้นท่ี
สาธารณะนั้นถูกตีความเป็นการกระท าท่ีอาจเป็นเช้ือเพลิงกระตุน้ความปรารถนาของผูช้ายในพื้นท่ี
สาธารณะ (fuels desire) เป็นตน้ (Hariyadi, 2013)  

จากขอ้มูลขา้งตน้ เผยให้เห็นว่า การควบคุมก ากบัทางเพศของผูห้ญิงท่ีเขม้งวดข้ึนท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงเพื่อควบคุมผูห้ญิงคดยผูช้ายในการอา้งสถาบนัทางศาสนานั้น ความเป็นเพศหญิงไม่
เพียงแต่ถูกท าให้อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูช้าย แต่การไดสิ้ทธิอ านาจการควบคุม ก ากบั และ
ตีความศาสนาบนฐานของความเป็นเพศชาย ตามวฒันธรรมชายเป็นใหญ่ ท่ีมีรัฐสนบัสนุนวฒันธรรม
ตามอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการท่ีลดและกดสถานะทางเพศ
หญิง ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศใหอ้ยูเ่พียงภายในความสัมพนัธ์การแต่งงานแลว้เท่านั้น 

3.5 สรุป  
กระบวนการทางสังคมและการเปล่ียนแปลงหลายระรอกในช่วงประวติัศาสตร์ ไดเ้ผยให้เห็นว่า

สังคมอาเจะห์นั้น ผูห้ญิงถูกควบคุมและก ากบัให้อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาหรือใตอ้  านาจของผูช้าย
ตั้งแต่แรกเร่ิมของการเขา้มาของศาสนาอิสลาม หากแต่การช่วงชิงการตีความกฎหมายอิสลามคดยผูน้ า
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ศาสนาผูช้ายนั้น จะส่งผลต่อการเอ้ืออ านาจต่อรองผูช้ายหรือกดสถานะของผูห้ญิง การเขา้ใจเช่นน้ี เพื่อ
ตอ้งการช้ีใหเ้ห็นวา่ สังคมอาเจะห์ผูห้ญิงไม่เคยมีอ านาจในครอบครัวและสังคมอยา่งอิสระ หากแต่การ
ปฏิรูปศาสนาอิสลามแต่ละคร้ังนั้น ไม่วา่จะคดยผูน้ าศาสนาหรือคดยรัฐบาลกลางอินคดนีเซีย เกิดข้ึน
บนผลประคยชน์ของผูช้าย ดงัเช่น การตีความอนุญาตให้ผูห้ญิงออกท างานในพื้นท่ีสาธารณะในช่วง
สงครามเพื่อความอยูร่อดของครอบครัว ซ่ึงเผยให้เห็นวา่ การไดสิ้ทธิบางอยา่งของผูห้ญิงในบริบทอาเจะห์ 
อาจหมายถึงการเอ้ือต่อผลประคยชน์บางอยา่งของผูช้าย ณ ยคุสมยันั้น เป็นตน้ 



 

 

บทที ่4 

ความรุนแรงในครอบครัวที่แฝงฝัง 
ในความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาในครอบครัวอาเจะห์ 

สืบเน่ืองจากในบทท่ี 3 การเปล่ียนแปลงในระดบัมหภาค การเขา้มาของกระบวนการปฏิรูป
ศาสนาคดยผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปภายในอาเจะห์ การผนวกอาเจะห์เข้าเป็นส่วนหน่ึงของประเทศ
อินคดนีเซีย คดยเฉพาะในยุคระเบียบใหม่ (New order) การท่ีรัฐน าไปเขา้สู่ภาวการณ์เป็นจารีตทาง
ศาสนามากข้ึน และการเมืองการฟ้ืนฟูการตีความกฎหมายอิสลามใหม่ รวมทั้งปรากฏการณ์การเปล่ียน
ผา่นของสังคมอาเจะห์ สะทอ้นให้เห็นภาวการณ์ถูกผลกัให้ผูห้ญิงเขา้ไปสู่ภาวะท่ีมีอ านาจต่อรองต ่า
ภายในครอบครัว ซ่ึงในภาวการณ์แบบน้ี ท าให้พบขอ้คน้พบส าคญัจากการศึกษาน้ีวา่ ในสังคมมุสลิม
อาเจะห์นั้น ไม่ว่าผูห้ญิงจะอยู่ในชนชั้นใด มีอ านาจทางเศรษฐกิจ หรือมีการไต่เตา้ทางสถานะทาง
เศรษฐกิจ มีสถานะทางสังคมท่ีสูงในพื้นท่ีสาธารณะ มีอาชีพการงานท่ีมัน่คง แต่เม่ือเข้าสู่ระบบ
ครอบครัวภายใตภ้าวการณ์ภายนอกท่ีสังคมถูกเปล่ียนเขา้สู่ภาวการณ์ท่ีเป็นจารีต ท าให้พบว่า ไม่ว่า
ผูห้ญิงจะอยูใ่นสถานะและชนชั้นใดก็ตาม ผูห้ญิงเผชิญกบัความรุนแรงในครอบครัวไม่ไดต่้างกนั ซ่ึง
หมายความวา่ สถานะทางสังคมหรือสถานะทางเศรษฐกิจไม่ไดช่้วยเพิ่มอ านาจการต่อรองของผูห้ญิง
ในเร่ืองเพศ  ซ่ึงไม่ว่าผู ้หญิงจะเป็นชนชั้ นกลาง หรือชนชั้นกลางระดับล่าง มีการศึกษาหรือไร้
การศึกษา เม่ือเดินทางเขา้สู่อตัลกัษณ์ของความเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ต่างก็เผชิญความรุนแรงใน
รูปแบบแตกต่างกนั  

ดงันั้นในบทน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการช้ีให้เห็นว่า การท่ีสถานะและชนชั้นของผูห้ญิงมนัไม่ได้มี
อ านาจในการต่อรองทางเพศ หรือกล่าวไดว้่า ผูห้ญิงหยิบเอาชนชั้นมาเป็นสถานะในการต่อรองทาง
เพศในระบบครอบครัวแทบจะไม่ไดเ้ลย ความรุนแรงท่ีแฝงฝังอยูใ่นสังคม แฝงฝังอยูอ่ย่างนอ้ย 4 มิติ 
ดว้ยกนัดงัน้ี 
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4.1 มิติด้านเง่ือนไขเชิงอุดมคติของ/ต่อผู้หญงิในฐานะภรรยามุสลมิอาเจะห์ 

“ก็ในคมัภีร์อลักุรอานนั้นมีตวัอย่างสามี (ท่ีแย่ท่ีสุด) เช่นฟาครห์ ถ้าเป็นฉันก็คงตอ้งคิด
เหมือนภรรยาฟาครห์น่ะ (เลือกเป็นภรรยาท่ีดีคดยไม่สนใจความเลวร้ายของสามี) แต่ถา้
คิดในมุมของการไดแ้ต่งงานเพราะเป็นก าหนดการณ์ของพระเจา้ใหม้า. ก็คงตอ้งนอ้มรับ
ชะตากรรมไม่วา่จะเป็นอยา่งไรก็ตาม. แต่เร่ืองในท านองน้ีเช่นกนัท่ีท าให้ฉนัตั้งค  าถาม
ต่อตวัฉนัเอง. ฉนัตอ้งรับมือหรืออยูอ่ยา่งไรกบัมนั ” 
“kan dalam Al Qur'an ada suami seperti firaun. Kalu saya mungkin masih berfikir kalu 
seperti itu. Tapi kalu difikir lagi jodoh Allah yang kasih. Apakah perlu disyukuri atau 
bagaimana. Ini yang kadang menjadi pertanyaan dalam diri saya. Bagaimana menyikapi 
yang seperti ini.”  (อามีนะฮ (Aminah), สัมภาษณ์ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ผูห้ญิงอาเจะห์กบัความคาดหวงัต่อการเลือกเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ในอุดมคติ จากเสียงของ
ผูห้ญิงท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้นั้น นอกจากสะทอ้นความพยายามแสวงหาอุดมการณ์บางอยา่งเพื่อมาใช้
แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ทางเพศของตนในฐานะภรรยามุสลิมแลว้นั้น ในอีกดา้นหน่ึงส าหรับการใชท้  า
ความเขา้ใจความรุนแรงท่ีแฝงฝังในสังคมดว้ยเง่ือนไขเชิงอุดมคติของผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมยงั
สะท้อนวิธีคิดอนัเป็นเง่ือนไขท่ีน าไปสู่การยอมจ านนต่อสามี หรือการยอมถูกใช้ความรุนแรงคดยสามี
อยา่งไร้เง่ือนไข ซ่ึงเง่ือนไขในดา้นอุดมคติท่ีจะน าเสนอเพื่อวเิคราะห์ในประเด็นน้ี ผูศึ้กษาไม่ปฏิเสธวา่
ในด้านหน่ึงของเง่ือนไขเชิงอุดมคติของทั้ งผูห้ญิงและผูช้ายต่อการคาดหวงัการเป็นภรรยาหรือ
ต้องการภรรยามุสลิมอาเจะห์ในอุดมคติของแต่ละบุคคลนั้น ไม่ใช่ทุกความคาดหวงัเชิงอุดมคติ
น าไปสู่การเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวของผูห้ญิง แต่ในอีกแง่หน่ึงซ่ึงจะใช้วิเคราะห์ใน
การศึกษาน้ี คดยเฉพาะในหัวขอ้น้ี ผูศึ้กษามุ่งเน้นสนใจในมิติของเง่ือนไขเชิงอุดมคติการเป็นภรรยา
มุสลิมอาเจะห์ในฐานะส่ิงซ่ึงเป็นท่ีมาแอบแฝงอนัน าไปสู่การยอมจ านนของผูห้ญิงต่ออ านาจของผูช้าย
หรือการถูกใชค้วามรุนแรงอนัมีเง่ือนไขเชิงอุดมคติแอบแฝงอยูใ่นหว้งความคิดของทั้งผูห้ญิงเองท่ียอม
เป็นเหยื่อถูกใชค้วามรุนแรงและสามีท่ีใชค้วามรุนแรงต่อภรรยาอนัเน่ืองดว้ยการถูกก ากบัดว้ยอุดมคติ
ท่ีแฝงอยู ่

จากเสียงสะท้อนขา้งต้นและกรณีศึกษาอ่ืน ๆ ในการศึกษาน้ีได้ช้ีให้เห็นว่า เป้าหมายหรือ
ขอ้อา้งของการยอมจ านนต่อสถานการณ์หรือความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงของภรรยามุสลิมอาเจะห์
คดยสามีนั้น ผูห้ญิงเองตระหนกัถึงความเป็นรองท่ีไม่ใช่เพียงเร่ืองของความเป็นเพศในคลกน้ี แต่ยงัถูก
ให้ความหมายรวมถึงการตระหนกัถึงอ านาจของผูช้ายผูเ้ป็นสามีในฐานะผูมี้สิทธิก าหนดวา่ผูห้ญิงจะ
สามารถเขา้สู่สวรรคไ์ดห้รือไม่ภายใตเ้ง่ือนไขเชิงอุดมคติของผูห้ญิง การจะไปถึงสวรรคข์องผูห้ญิงได ้
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เกิดจากการท่ีผูห้ญิงจะตอ้งท าหน้าท่ีตอบสนองผูช้ายหรือสามีของตนเอง หรือพูดอีกนยัหน่ึงคือ ตอ้ง
ท าใหส้ามีมีความสุขในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ และในขณะท่ีผูช้ายเองก็ตระหนกัถึงสิทธิอ านาจน า
ของตนน้ีวา่สามารถใชค้วบคุมภรรยาของตนเช่นเดียวกนั  

 ทั้งน้ี ภายใตเ้ง่ือนไขเชิงอุดมคติของผูห้ญิง ในการศึกษาน้ี พบว่า ในด้านหน่ึงของเง่ือนไขเชิง
อุดมคติของผูห้ญิงท่ีเขา้มาก ากบัชีวติของผูห้ญิง คือการให้ความหมายต่อการอดทนต่อการถูกใชค้วาม
รุนแรงคดยสามี คือ ส่วนหน่ึงของบททดสอบตนเองในฐานะภรรยาจากพระเจา้เพื่อตอบแทนส่ิงท่ี
ดีกวา่ในเร่ืองอ่ืน ๆ ในคลกน้ี และรวมถึงเป็นบททดสอบก่อนการไดเ้ขา้สวรรค ์ดงัตวัอยา่งเช่นในกรณี
ของ ซาเดีย (Sadia) อาจารยส์อนดา้นศาสนามหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในอาเจะห์ เธอใหค้วามหมายความ
เป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ในอุดมคติของเธอ คือ ภรรยาท่ีตอ้งอดทนจากการถูกใชค้วามรุนแรงคดยสามี
ในฐานะบททดสอบจากพระเจา้ และคาดหวงัผลบุญจากการอดทนของเธอ ดว้ยหวงัวา่พระเจา้จะตอบแทน
ส่ิงอ่ืนท่ีดีกว่าด้วยศรัทธาของเธอ หรือคอกาสการจะได้เข้าสวรรค์ตามการให้ความหมายของเธอ 
พร้อม ๆ ไปกบัความคาดหวงัว่าสักวนัสามีจะสามารถเปล่ียนแปลงตนเอง เธอคิดและมอบหมายต่อพระ
เจา้วา่ “ก็คิดซะวา่เป็นลิขิตจากพระเจา้”ท่ีท าใหเ้ธอพบรักสามีคนแรกและท าใหเ้ธอตอ้งอดทน (Sabar)  
เพราะรักสามีในฐานะภรรยาท่ีดี การยอมจ านนต่อความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนตลอด 21 ปี เป็นบทพิสูจน์แลว้
ส าหรับเธอท่ีไดพ้ยายามรักษาความสัมพนัธ์ในครอบครัวดว้ยดีต่อพระเจา้   

ส าหรับ ซาเดีย (Sadia) ผลตอบแทนจากพระเจ้าท่ี เธอเลือกให้ความหมายเพื่อคงอยู่ใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยากบัสามีนั้น เธอให้ความหมายเก่ียวคยงกบัความส าเร็จทางการศึกษาของ
ลูกของเธอ ส าหรับเธอในฐานะแม่ท่ีดีไปพร้อม ๆ กบัการเป็นภรรยาท่ีดีวา่ ผลบุญท่ีไดจ้ากการท่ีเธอ
เลือกเป็นภรรยาท่ีอดทนต่อการถูกอธรรมจากสามี ท าให้พระเจา้ตอบแทนความดีของเธอดว้ยการมอบ
รางวลัผา่นลูกของเธอดว้ยทุนการศึกษา และเธอยงัหวงัอีกวา่ความดีท่ีเธออดทนสามีถึงขั้นสุดแลว้ จะ
ท าใหพ้ระเจา้ตอบแทนเธอดว้ยความส าเร็จดา้นการศึกษาและอนาคตท่ีดีต่อลูกของเธอ เป็นตน้ 

 แต่อยา่งไรก็ตาม ในอีกดา้นหน่ึงของ ซาเดีย (Sadia) นั้น เธอเผยถึงความตระหนกัถึงเร่ืองเล่า
ของเธอท่ีมีลักษณะยอ้นแยง้หรือไร้น ้ าหนักส าหรับการใช้ส่ือสารระหว่างผูท่ี้อยู่ในระดบัมีความรู้
ศาสนา  เน่ืองจากเธอรู้วา่ผูศึ้กษานั้น จบการศึกษาดา้นกฎหมายอิสลาม การรับมือในแบบท่ีเธอเลือก
นั้น อยูใ่นเง่ือนไขชีวิตเน่ืองจากสามีทุบตีเธอคร้ังละ 2 ถึง 3 ชัว่คมง ซ่ึง ซาเดีย (Sadia) รู้วา่เธอเองไม่มี
สิทธิท่ีจะมีอ านาจเหนือชีวิตของตนเองตามเง่ือนไขศาสนา ในขณะท่ีเธอเองอ้างว่าเธออดทนใน
หนทางของศาสนาเน่ืองจากเธอจบการศึกษาระดบัปริญญาคทดา้นศาสนา ศาสนาท าให้เธอเขา้ใจและ
ตอ้งอดทนมากกวา่คนทัว่ไปท่ีไม่รู้ศาสนาเพื่อใหค้อกาสมนุษยค์นหน่ึง (สามี) ไดมี้คอกาสเปล่ียนแปลง
ตนเอง แต่ในขณะเดียวกนัเธอก็รู้ดีวา่ การถูกท าร้ายร่างกายในกรณีของเธอนั้น อยูใ่นความผดิกฎหมาย
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อิสลามลักษณะอาญา เธอจึงรู้ดีว่า ผูศึ้กษามองการตดัสินใจของเธอในฐานะการตดัสินใจผิดหลัก
ศาสนาวา่ดว้ยเร่ืองอยูใ่นความสัมพนัธ์ท่ีส่งผลเส่ียงต่อชีวิต ซ่ึงท าให้ค  าตอบท่ีไดจ้ากเธอนั้น เผยความ
สับสน ยอ้นแยง้ท่ีปะทะกนัระหว่างความรู้ทางศาสนาท่ีร ่ าเรียนมาในระดบัปริญญาคทของเธอ กบั
เง่ือนไขอุดมคติการเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ส่วนตวัท่ีเธอเลือกตีความคดยอา้งศาสนา ดงัตวัอยา่งเช่น 

 “ก็คิดน่ะวา่ใช่ลิขิตจากพระเจา้, แต่เร่ืองท่ีทนอยูใ่นความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงนั้นพี่
เป็นคนเลือกท่ีจะทนเอง” 

“Ada pikir juga hal takdir, ini pilihan kak”  
 

“เวลาช่วงก าลงัถูกทุบตี ส่ิงท่ีท าไดคื้อ ระลึกถึงพระเจา้พร้อมขอใหพ้ระเจา้ให้พี่เป็นคนใจ
กวา้งจากใจดวงเล็กของพี่, คอพ้ระเจา้, สาเหตุของร่างกายท่ีบาดเจ็บและความทุกข์ของ
ฉนั ไม่ไดเ้กิดจากค าสั่งสอนของพระเจา้, ดงันั้นขอคปรดพระเจา้ตอบแทนกลบัไปยงัผูท่ี้
เป็นสาเหตุท่ีท าให้ฉนับาดเจ็บและทุกข์, หลงัจากท่ีฉนัไดพ้ยายามแลว้ท่ีจะให้คอกาสเขา
เปล่ียนแปลงดว้ยหนทางท่ีดีเพื่อการเปล่ียนแปลงของเขา แต่ไม่เป็นผล ดว้ยเพราะ มนัคือ
สันดานเขา ” 

“Zikir zikir saja sambil berdoa dan membesarkan hati, Dalam hati kecil kak, 

ya Allah sakit badan dan pikiran ku ini asbab di pukul bukan asbab Mu ya 

Allah, maka kembalilah kepadanya yang menyebabkan nya, Setelah kita 

berusaha untuk mengubah dan berubah dengan segala jalan kita tempuh 

untuk kebaikan demi perubahan tidak ada yang berubah, maka kita berfikir 

ini tabiat” 

 (ซาเดีย (Sadia), สัมภาษณ์ 9 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 
  

อีกทั้ง ในกรณีของ ซาเดีย (Sadia) น้ี ดว้ยสถานะและชนชั้นของเธอในสังคมท่ีจดัวา่มีสถานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีดี การเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ท่ีดีในความหมายของเธอจึงไม่เพียงแต่เป็น
เร่ืองของการเลือกอดทนท่ีจะอยูใ่นความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรง แต่เธอยงัให้ความหมายถึงการ
จะเขา้สวรรคข์องผูห้ญิงในฐานะภรรยาได้นั้น เกิดจากการที่ผูห้ญิงจะตอ้งท าหนา้ที่ตอบสนองผูช้าย
หรือสามีของตนเอง หรือพูดอีกนยัหน่ึงคือ ตอ้งท าให้สามีมีความสุขในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์นั้น 
คือการตอบสนองความตอ้งการของสามีอย่างไร้เง่ือนไข ทั้งเร่ืองการยินยอมสามีให้มีผูห้ญิงอ่ืนดว้ย
การท่ีสามีใช้เงินของเธอปรนเปรอผูห้ญิงอ่ืน การให้สิทธิสามีใช้เงินของเธอคดยไม่ตอ้งท างานใน
ฐานะภรรยาผูท้  าหนา้ท่ีส่งเสริมสามี เป็นตน้ 

สุดทา้ย ภายหลงัจากการสัมภาษณ์และได้ขอ้มูลตามท่ี ซาเดีย (Sadia) ตอ้งการให้เห็นหรือ
เขา้ใจตามภาพของอาจารยส์อนศาสนาหรือผูห้ญิงผูเ้คร่งครัดศาสนา ผูศึ้กษาเลือกตั้งค  าถามสุดทา้ยกบั
เธอว่า ถ้าตดัเร่ืองท่ีคิดค านึงถึงเร่ืองบาป เร่ืองท่ีเธอพยายามน าเสนอว่าอดทนเพื่อผลบุญหรือหนทาง



 

119 

ศาสนา ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใด เธอคิดอยา่งไรกบัส่ิงท่ีเธอเลือกท่ีจะอดทน หรือเธอท าอะไรท่ีคิดวา่คือ
การต่อตา้นในแบบท่ีไม่ตอ้งสนใจเร่ืองศาสนา ซ่ึงค าตอบท่ีไดพ้บวา่ ในอีกดา้นท่ีเธอเลือกท่ีจะปกปิด
เน่ืองจากชุดเง่ือนไขเชิงอุดมคติการเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ท่ีดีตามความหมายของเธอ ไม่ใช่เพียงส่ิง
ท่ีเธอคิดข้ึนมาลอย ๆ เอง แต่ยงัหมายถึงชุดอุดมคติร่วมกบัภรรยามุสลิมอาเจะห์คนอ่ืน ๆ ในสังคม
รอบตวัเธอท่ีมีส่วนในการกดทบั ตอกย  ้าการมีอยูข่องอุดมคติการเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ในแบบท่ี
เธอเลือก ซ่ึงนั้นน าไปสู่การใหค้วาหมายต่อการหมดความอดทนต่อความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรง
ท่ีเธอเรียกวา่ “ความลม้เหลวท่ีจะอดทน” (gak sanggup sabar) การออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วาม
รุนแรงคดยสามีในความหมายของ ซาเดีย (Sadia) นอกจากหมายถึงความล้มเหลวของผูห้ญิงท่ีจะ
ประคองชีวติครอบครัวในอุดมคติแลว้ ยงัหมายถึงความลม้เหลวต่อคอกาสท่ีจะไดเ้ขา้สวรรคใ์นฐานะ
ภรรยามุสลิมท่ีดีตามอุดมคติจากความพึงพอใจของสามี เป็นตน้ 

ในกรณีของ กรณี ซาเดีย (Sadia) นั้นมีส่วนคลา้ยกบักรณีของ ครซี (Rozi) จากเขตพื้นท่ีชนบท 
ในแง่เง่ือนไขเชิงอุดมคติการเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ในแบบท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงจุดร่วมท่ีส าคญัอย่าง
หน่ึงของภรรยามุสลิมอาเจะห์จากทั้ งคู่ แม้จะเป็นกรณีท่ีมีความแตกต่างเชิงพื้นท่ีและฐานะทาง
เศรษฐกิจ คือ การให้ความหมายความเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ในอุดมคติ คือ การเป็นภรรยาท่ีมี
หนา้ท่ีส่งเสริมบารมีสามี บนฐานของความเป็นเพศซ่ึงตอ้งส่งเสริมและปรนนิบติัท่ีดีต่อสามีท่ีมีนยัของ
การวาดหวงัผลบุญจากพระเจา้ตามการอา้งของพวกเธอ รวมไปถึงการเลือกใหค้วามหมายการยอมการ
ถูกใช้ความรุนแรงจากสามีในฐานะบททดสอบการเป็นภรรยาท่ีดี เพียงแต่ในกรณีของ ครซี (Rozi) นั้น 
ความคาดหวงัการเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ในแบบของเธอนั้น มีขีดจ ากดัในเร่ืองของสถานะทางเศรษฐกิจ
ในครอบครัวของเธอท่ีค่อนขา้งยากจนและประกอบกบัชุดความรู้ศาสนาของเธอท่ีเธอเรียนรู้และ
เติบคตมาในครงเรียนประจ าสอนศาสนาหญิงลว้นยาวนานถึง 12 ปีนั้น เธอพิจารณาการปรนนิบติัสามี
เกิดข้ึนภายใต้เง่ือนไขต่างตอบแทน การปรนนิบัติสามีด้วยดี แลกกับการได้รับการดูแลจากสามี
คดยเฉพาะเร่ืองค่าใชจ่้ายในครอบครัวนั้น เป็นสิทธิท่ีเธอในฐานะภรรยาคาดหวงัจากสามีตามสิทธิและ
หน้าท่ีของภรรยา หากแต่ในทางปฏิบติัเธอเองตระหนกัถึง วฒันธรรมความเป็นภรรยาในอุดมคติใน
แบบวฒันธรรมครอบครัวฝ่ายสามีนั้น กลบัให้ความหมายกบัการเป็นมนุษยภ์รรยาท่ีส่งเสริมสามีใน
ทุกดา้นคดยไร้เง่ือนไขต่างตอบแทนระหวา่งสามีภรรยา ซ่ึงนั้นท าให้ การปรับตวัเพื่อเป็นไปตามความ
คาดหวงัการเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ท่ีดีในแบบของเธอนั้น เกิดข้ึนบนฐานของการปรับเขา้หาชุด
อุดมคติต่อการเป็นภรรยาตามวฒันธรรมของสามีภายใตขี้ดจ ากดัทางฐานะทางเศรษฐกิจในครอบครัว
ท่ียากจนของเธอ  
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“เขา(สามี)หาวา่ฉนัเป็นผูห้ญิง(ภรรยา)ขดัลาภ” 

“Dia bilang aku istri pembawa sial”  

(ครซี (Rozi),สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

การเล่าถึงการถูกสามีต่อวา่  “เธอเป็นภรรยาขดัลาภ” (istri pembawa sial) ของครซี (Rozi) นั้น 
ในดา้นหน่ึงเพียงเพื่อสะทอ้นความชอบธรรมของเธอในฐานะภรรยามุสลิมวา่ดว้ยเร่ืองสิทธิในค่าเล้ียง
ดูจากสามี สิทธิของความเป็นเจา้ของบา้นของภรรยา หน้าท่ีการมีลูกให้สามี ดว้ยเน่ืองจาก ภายหลงั
จากแต่งงาน เธอไม่ท างานนอกบา้น ท างานบา้นเล้ียงลูกเพียงอยา่งเดียว และการตั้งครรภทุ์กปีส าหรับ
สามีของเธอคือ การเพิ่มภาระส าหรับสามี และนั้นคือส่วนหน่ึงของสัญลกัษณ์ขดัลาภ หรือขวางความ
เจริญก้าวหน้าส าหรับสามีเธอตามท่ีเธอเขา้ใจ เน่ืองจาก สังคมอาเจะห์เบซาร์ สังคมบา้นเกิดท่ีสามี
เติบคตมานั้น ผูห้ญิงค่อนขา้งมีฐานะร ่ ารวย และถูกคาดหวงัให้เป็นฝ่ายผูห้ญิงในฐานะภรรยาเป็นฝ่าน
ส่งเสริมบารมีสามี ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีตอ้งปรนนิบติัสามีเยี่ยงราชา (Layanan seperti raja) ผูห้ญิงอยู่ใน
ฐานะท่ีถูกคาดหวงัใหเ้ป็นผูส้นบัสนุนสามีในทุกดา้นตามอุดมคติ  

 แต่ในอีกด้านหน่ึง ในเร่ืองของการถูกกล่าวหาจากสามีว่า “เธอเป็นภรรยาขดัลาภ” (istri 
pembawa sial) แมว้่าจะเป็นการต่อว่าท่ีเกิดจากนิสัยส่วนตวัของสามี หรือทศันคติส่วนตวั แต่ในแง่
วฒันธรรมความเช่ือในสังคมท่ีเธออาศยัอยูน่ั้น ขอ้กล่าวหาวา่“เธอเป็นภรรยาขดัลาภ” (istri pembawa 
sial) เสมือนส่ิงท่ีท าให้เธอถูกตีตราว่าเป็นผู ้หญิงกาลกิณี ใครแต่งงานกับเธอหลังจากน้ีก็จะไม่
เจริญกา้วหน้า ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี ครซี (Rozi) มองว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่ยุติธรรมส าหรับเธอ ในเม่ือเธอพยายาม
อดทนเพื่อเป็นผูห้ญิงท่ีดี ภรรยาท่ีดี และเป็นแม่ท่ีดีมาคดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม แม้ ครซี (Rozi) 
ไม่ไดบ้อกวา่ เธอรับมือกบัส่ิงท่ีสามีกล่าวหาเธออยา่งไร แต่ส่ิงท่ีเธอเผยผา่นเร่ืองเล่าจากการรับมือกบั
การเป็นภรรยาในแบบตามอุดมคติของสามีของเธอ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการเลือกท่ีจะไม่ขอเงินจาก
สามีในขณะท่ีเธอคาดหวงัให้สามีจ่ายค่าเล้ียงดูเธอ การท่ีแม่ของเธอเป็นฝ่ายออกเงินช่วยเหลือ
ค่าใชจ่้ายในครอบครัว หรือการเลือกท่ีจะอดทนอยูใ่นความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงทั้งท่ีสามารถ
ต่อสู้หรือขบัไล่สามีออกจากบา้นได้ ล้วนแล้วสะทอ้นส่ิงท่ีเธอคิดและระมดัระวงัความสัมพนัธ์ใน
ฐานะการรับมือและต่อรองความสัมพนัธ์กบัสามีเพื่อคงรักษาท่ีไม่เพียงแต่รักษาความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา แต่ยงัหมายถึงการรักษาอุดมคติการเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ในแบบท่ี
สามีคาดหวงัและเธอควรคาดหวงัตามสามีในฐานะผูท่ี้มีอ านาจเหนือภรรยา 

ในกรณีของ ครซี (Rozi) เธอไม่ปฏิเสธว่า การถูกใช้ความรุนแรงทางร่างกายท าให้เธอตอ้ง
ทุกขแ์ละเจ็บปวด แต่การเลือกท่ีจะอดทนต่อความเจ็บปวดภายนอก ไม่ใช่เพียงเพราะในบางช่วงเวลา
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สามีของเธอก็มีปฏิบติัดีต่อเธอ แต่เป็นการใชค้วามอดทนท่ี ครซี (Rozi) เองใหค้วามหมายกบัมนัวา่ คือ 
หนา้ท่ีของผูห้ญิง (ภรรยา) ท่ีดี (Solihah) คือบททดสอบท่ีเธอตอ้งอดทน เช่นเดียวกบัท่ีแม่ของเธอและ
แม่ของสามีเธอตอ้งอดทนกบัพ่อของเธอและพ่อของสามีเธอ ดงันั้น การเป็นภรรยาภายใตขี้ดจ ากดัทั้ง
ในเร่ืองของการขาดซ่ึงฐานะทางเศรษฐกิจท่ีจะสนบัสนุนฐานะทางเศรษฐกิจสามี การขาดสถานะทาง
สังคมท่ีจะส่งเสริมบารมีสามีในพื้นท่ีสาธารณะ ส าหรับเธอ การเลือกอดทน (Sabar-อา้งมีนัยทาง
ศาสนา) ต่อการถูกสามีใช้ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจจึงเป็นหน่ึงในคุณสมบติัของการเป็น
ภรรยาท่ีดีในกรณีท่ีเธอมองตนเองขาดตน้ทุนชีวิตส าหรับส่งเสริมบารมีสามีทั้งทางดา้นสถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ การอดทนต่อการถูกอธรรมคดยสามีจึงเป็นทางเลือกในฐานะภรรยาท่ีดีตามอุดมคติ
ของเธอ  

“ถา้สามีไม่แต่งงานใหม่, ฉนัก็ยงัคงยอมทน, ยอมทุกข,์ แต่น่ีเพราะเขาท าฉนัเจ็บที่ใจ, 
ถา้ไม่เจบ็ท่ีใจฉนัคงไม่ขอหยา่ ” 

“Kalau suami saya gak kawin lain, saya mau bertehan, mau bersiksa, tapi kerana sakit, 
kalau tak sakit saya tak cerai” 

(ครซี (Rozi),สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

4.2 มิติด้านแรงงานและการแบ่งงานในครอบครัว 

“งานบา้นเป็นหน้าท่ีของเรา (ภรรยา), ท าความสะอาด, ท าอาหาร, กวาด, งานบา้นทุก
อยา่งเป็นหนา้ท่ีของผูห้ญิง, ฉนัตั้งแต่เม่ือก่อนแลว้!, ฉนักลวั,จากการท่ีจะตอ้งบาปเพราะ
พร่องต่อหนา้ท่ี, แมว้า่ฉนัจะคกรธเขา, อาหารการกินตอ้งมีใหส้ามี เพราะมนัคือหนา้ท่ี. ” 
“Urusan rumah kan urusan kita, cuci, masak, sapu, semua tu kak, urusan kita, kalau 
aku dari dulu, takut aku dari pada aku dosa, biar pun aku marah-marah, nasi tetap aku 
masakin sebab tanggung jawab,” 

(ซลัมา (salma)),สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

บทบาทและหน้าท่ีของผูห้ญิงในฐานะภรรยาท่ีถูกคาดหวงัในครอบครัวในสังคมอาเจะห์นั้น 
ถูกก าหนดเป็นบทบาทหน้าท่ีหลกัในฐานะผูห้ญิงตามวฒันธรรมการแบ่งงานกนัท าทั้ งท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากวฒันธรรมครอบครัวแบบอาเจะห์ วฒันธรรมครอบครัวจากนคยบายของรัฐท่ีสนับสนุน
ผูห้ญิงให้อยู่แต่ในบา้น มีหน้าท่ีดูแลครอบครัว สามี และลูก ๆ ในฐานะมารดาของชาติ ในขณะเดียวกนั
นคยบายของรัฐเองก็สนบัสนุนการท างานนอกบา้นของผูห้ญิงในฐานะบทบาทหนา้ท่ีรองตามความจ าเป็น
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ของความตอ้งการแรงงานในระดบัอุตสาหกรรม และการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายในครอบครัวของสามี   

อยา่งไรก็ตาม ในประเด็นน้ีผูศึ้กษาตอ้งการช้ีให้เห็นถึงการกลายเป็นเง่ือนไขท่ีเป็นผลกระทบจาก
การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของภรรยาในครอบครัวอาเจะห์ ในส่วนท่ีเป็นเง่ือนไขแอบแฝงในสังคมอนั
น าไปสู่การเป็นท่ีมาของการใชค้วามรุนแรงในครอบครัวต่อภรรยาคดยสามีในมิติดา้นแรงงานและการแบ่ง
งานในครอบครัว คดยจากการศึกษาพบว่า แรงงานและการแบ่งงานในครอบครัวใน 3 รูปแบบ 1) 
ครอบครัวท่ีผูห้ญิงแบกรับบทบาทหน้าท่ีทั้งงานบา้นและการดูแลปรนนิบติัสามีในฐานะภรรยาใน
ครอบครัวคนเดียวคดยท่ีสามีไม่ช่วยเหลือ 2) ครอบครัวท่ีผูห้ญิงรับผดิชอบงานบา้นและปรนนิบติัสามี
ไปพร้อม ๆ กบัการรับผิดชอบภาระการท างานนอกบา้นเพื่อแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีส่วนของสามีในครอบครัว 
3) ครอบครัวท่ีผูห้ญิงตอ้งรับภาระทั้งงานในบา้นและท างานนอกบา้นเพื่อหารายไดเ้ล้ียงดูครอบครัว
รวมถึงภาระเล้ียงดูสามีเพียงล าพงัคดยท่ีสามีไม่ไดช่้วยเหลือทั้งในงานบา้นและนอกบา้น เป็นตน้ 

กล่าวคือ ในทางปฏิบติัแลว้ในสังคมอาเจะห์นั้น ส่วนนอ้ยท่ีจะพบวา่ ผูช้ายเขา้ไปช่วยเหลือภรรยา
ท างานบา้น หรือดูแลลูก ๆ เพื่อแบ่งเบาภรรยา ดว้ยเพราะวฒันธรรมครอบครัวเก่ียวกบัการท างานบา้นเป็น
หน้าท่ีหลกัของผูห้ญิงคดยเฉพาะภรรยา ซ่ึงทั้งสามรูปแบบท่ีน าเสนอขา้งตน้นั้น จากการศึกษาพบว่า 
บทบาทหนา้ท่ีของภรรยาภายในครอบครัวหรือบทบาทหนา้ท่ีต่อสามีนั้นไม่สามารถเปล่ียนแปลง ภรรยามี
หนา้ท่ีปรนนิบติัสามี และในกรณีท่ีผูห้ญิงบกพร่องต่อหนา้ท่ีท่ีถูกคาดหวงัจากบทบาทของภรรยาของ
สามี สามีสามารถลงคทษภรรยาดว้ยความรุนแรงไดใ้นกรณีท่ีละเลยต่อหนา้ท่ี และในบางกรณีถึงแมว้า่
ผูห้ญิงไดท้  าหน้าท่ีตามบทบาทของภรรยาในครอบครัวแลว้ หากแต่สามีไม่พอใจการไดรั้บการปรนนิบติั
จากภรรยา ก็ยงัเผยให้เห็นวา่ สามียงัคงมีสิทธิท่ีกล่าวคทษหรืออา้งการปรนนิบติัท่ีบกพร่องของภรรยาจน
น าไปสู่การใชค้วามรุนแรงต่อภรรยาจากความบกพร่องนั้นได ้ดงัตวัอยา่งเช่น  

“ถา้เขาเรียก ถา้ชกัชา้ เขาก็จะทุบตี, อะไรก็ตามท่ีไม่ไดด้ัง่ใจเขา เช่น จาน ถาด แกว้ ส ารับ
อาหารท่ีวางไม่ตรงเขา, เขาก็จะทุบตี” 

“Kalau dia panggil, kalau lambat, dia pukul. Apa pun kalau tak ikut hati dia seperti 
pinggan piring cawan yang letak tak betul dia, dia pukul ” 

(ครซี (Rozi),สัมภาษณ์ 3 พฤศจิกายน 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

บางคร้ังเราไม่ไดท้  าอะไรเลยก็ถูกต าหนิ, บางคร้ังก็ท าพลาดแบบไม่ไดต้ัง่ใจ,ชกัชา้, หรือขา้ว
ร้อน เขาไม่ชอบขา้วร้อน”  
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 “Kadang-kadang tak buat apa apa pun marah, Tak sengaja, Telat sikit , Nasi panas dia 
gak suka nasi panas”  

(เปตรา (Petra), สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 ในกรณีขา้งตน้นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มท่ีผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาท่ีเป็นฝ่ายพึ่งพาทางเศรษฐกิจจาก
สามีในสังคมซ่ึงมีค่านิยมหรือมีระบบคุณค่าการให้ความส าคญักบัความเป็นภรรยาในอุดมคติในแบบท่ี
ตอ้งภรรยาเป็นฝ่ายสนบัสนุนและส่งเสริมสามีทั้งดว้ยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดงัท่ีกล่าวในหวัขอ้ 4.1 
ซ่ึงในแง่หน่ึงท าให้ความเป็นภรรยาท่ีพึ่ งพาทางเศรษฐกิจสามีในสังคมอาเจะห์ไม่เพียงแต่ถูกให้
ความหมายในฐานะภาระของสามี แต่ยงัเอ้ือต่อภาพตวัแทนของกลุ่มผูห้ญิงผูท่ี้ไร้อ านาจต่อรองสามีใน
ระดบัสังคม ไปพร้อม ๆ การกระตุน้ให้ผูห้ญิงอาเจะห์เองตระหนกัถึงความเป็นภรรยาท่ีคาดหวงัหรือควร
เป็นท่ีไม่ใช่เพียงแค่เป็นแม่บา้น แต่ยงัหมายถึงการตอ้งเพิ่มภาระความรับผิดชอบของตนทั้งในพื้นท่ี
ครอบครัวท่ีตอ้งรักษาบทบาทหนา้ท่ีของการเป็นภรรยาท่ีดี ในขณะเดียวกนัก็ตระหนกัถึงความรับผดิชอบ
ต่อบทบาทหน้าท่ีการท างานหารายไดท่ี้อาจหมายถึงการไต่เตา้เพื่อให้ไดม้าซ่ึงหน้าท่ีการงานท่ีดีเพื่อท่ีจะ
เป็นหนา้เป็นตาแก่สามี หรือสามารถเสริมอ านาจบารมีสามีทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงท าให้ขอ้มูลอีก
ดา้นจากการศึกษานอกจากพบว่า กลุ่มผูห้ญิงผูท่ี้ได้มีการพยายามปรนนิบติัสามีแลว้ก็ยงัคงสามารถเป็น
เหยือ่ความรุนแรงในครอบครัวจากสามีหากการปรนนิบติันั้นสร้างความไม่พอใจแก่สามี แต่การศึกษาน้ียงั
พบอีกว่า ภรรยาในฐานะแรงงานและผูแ้บ่งงานสามีเพื่อรับภาระทั้งสองบทบาททั้งพื้นท่ีครอบครัวและ
ท างานในพื้นท่ีสาธารณะนั้น ก็พบว่า การลงคทษผูห้ญิงในฐานะการละเลยต่อหน้าท่ีก็ยงัคงเกิดข้ึนต่อ
ผูห้ญิง แมค้วามจ าเป็นของการละเลยต่อบางบทบาทของผูห้ญิงหมายถึงการแบ่งงานของสามีมารับผิดชอบ
เพื่อความสะดวกสบายของสามี ดงัเช่นในกรณีของ  ซาเดีย (Sadia) และ ฟีซา (Fisa) 

“ในตอนกลางคืนฉันไม่ได้หลบัไม่ได้นอน ต้องเฝ้าเขา (สามี) ดูคทรทศัท์ ตอ้งฝืนทน 
เพราะเขามองว่าเป็นความผิดของฉันท่ีต้องท างานใช่ช่วงกลางวนัท าให้ไม่สามารถ
ปรนนิบติัเขาในฐานะสามีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี” 

“malam tak boleh tidur jaga dia nonton TV Harus harus bertahan karena itu apa mungkin 
saya yang bersalah tak layani Suami pergi kampus” 

(ซาเดีย (Sadia),สัมภาษณ์ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ในขณะท่ีกรณีของ ฟีซา (Fisa) นั้น ด้วยอาชีพของเธอท่ีเป็นหมอ มีเวลาให้ครอบครัวไม่มาก
และเธอเองตระหนกัถึงความบกพร่องบางประการ เช่น การไม่อยูใ่นครอบครัวในเวลาท่ีสามีของเธอมี
ความต้องการเธอ หรือต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเธอ การตระหนักถึงความบกพร่องในฐานะภรรยา



 

124 

ดงักล่าวของ ฟีซา (Fisa) ท  าให้เธอเลือกพยายามจะใชเ้งินและการปรนนิบติัในเร่ืองอ่ืน เช่น งานบา้น 
การดูแลอาหารการกินของสามี คดยขอแค่สามีไม่จากเธอไป เธอยอมเป็นฝ่ายรับภาระความรับผดิชอบ
คนเดียวทั้งหมด ซ่ึงหลงัจากเธอรับรู้ว่าสามีใช้เงินเธอไปมีผูห้ญิงคนอ่ืน ถึงจึงใช้เร่ืองการปรนเปรอ
สามีดว้ยเงินและปรนนิบติัสามีของเธออยา่งดีวา่  

“คุณ(สามี)จ าไวใ้ห้ดี, ถา้คุณเลือกจากฉนัไป, คุณจะรู้สึก, ว่าส่ิงท่ีฉนัรับรู้เก่ียวกบัผูห้ญิง
คนท่ีคุณไปยุง่เก่ียวดว้ยจากสามีของเธอ, แมเ้ธอคนนั้นจะเป็นผูห้ญิง, แต่แน่นอนวา่คนท่ี
ตอ้งท างานบา้นคือคุณ” 

"kamu lihat, kamu nggak ada, kamu rasakan nanti, kamu bagaimana yang saya tahu  
dari cerita suami perempuan itu malah perempuan tapi dia sama pasti jadi yang bekerja 
di rumah itu" 

(ฟีซา (Fisa),สัมภาษณ์ 5 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ทั้ งสองกรณี เป็นกรณีตัวอย่างของผู ้หญิงผู ้เป็นภรรยาเลือกแบกรับเป็นทั้ งแรงงานใน
ครอบครัวและท างานนอกบา้นเพื่อเล้ียงดูครอบครัวและเล้ียงดูสามีอยา่งเปิดเผย และใหค้วามหมายต่อ
บทบาทหน้าท่ีของตนเองในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ในแบบท่ีไม่ทกัทว้งต่อการแบกภาระความ
รับผิดชอบงานทั้ งสองพื้นท่ี แต่กลับมองเป็นทางเลือกเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวใน
ขณะเดียวกนัก็เพื่อหวงัอ านาจต่อรองสามีผา่นบทบาทหนา้ท่ีท่ีภรรยาเป็นฝ่ายเลือกรับผิดชอบทั้งสอง
พื้นท่ี แมก้ารแบกรับบทบาทการเป็นแรงงานทั้งสองพื้นท่ีตามความคาดหวงัของทั้งสองกรณี เป็นได้
แค่เพียงเคร่ืองมือต่อรองการลดระดบัการถูกใชค้วามรุนแรงดว้ยเงินท่ีพวกเธอมีก็ตาม   

4.3 มิติด้านหน้าทีข่องภรรยาทีต้่องตอบสนองความต้องการของสามี 

นอกจากบทบาทหน้าท่ีของภรรยาในการรับผิดชอบดูแลงานบา้นงานเรือนตามท่ีไดน้ าเสนอ
ในหัวขอ้ขา้งตน้นั้น ยงัพบว่า ผูห้ญิงในฐานะภรรยานั้นยงัมีหน้าท่ีตอบสนองความตอ้งการของสามี
เม่ือสามีตอ้งการไม่ว่าจะเร่ืองความตอ้งการทางเพศเม่ือสามีตอ้งการคดยไม่สนใจว่าภรรยาตอ้งการ
หรือไม่ตามการอา้งสิทธิของสามีเหนือภรรยา อีกทั้งจากการศึกษายงัพบวา่ มีการผลกัภาระให้ผูห้ญิง
วา่ ผูห้ญิงจะตอ้งสังเกตเองวา่เม่ือใดผูช้ายตอ้งการ ผูช้ายจะไม่เป็นฝ่ายเร่ิมตน้ ดงัตวัอย่างเช่นในกรณี
ของ ซีตี (Siti) และ ซาเดีย (Sadia) เป็นตน้ 

ในกรณีของ ซีตี (Siti) เธอมองวา่แมก้ารมีเพศสัมพนัธ์ตามความเขา้ใจของสังคมทัว่ไป การมี
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เพศสัมพนัธ์กนัระหว่างสามีภรรยาเป็นจุดเร่ิมตน้ของความรัก และเป็นจุดเช่ือมความรักให้สามารถ
สานสัมพนัธ์กนัใหม่หลงัขดัแยง้กนั แต่ส าหรับเธอ ชีวิตความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยากบัการท่ีเธอ
ตอ้งมีเพศสัมพนัธ์กบัสามีตามหน้าท่ีแต่ไร้ความรู้สึกหรือสุขร่วม สามีของเธอท าให้เธอรู้สึกเสมือน
ร่างกายท่ีมีไวเ้พื่อบ าบดัความตอ้งการของสามีฝ่ายเดียว หรือ สามีตอ้งการเพียงร่างกายเธอคดยไม่สน
จิตใจความรู้สึกนึกคิดของเธอ 

“ก็เขาผูช้าย, เขาตอ้งการและสนใจเพียงเร่ืองท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการของเขา” 

 “Dia kan lelaki, Batin dia mau” 

    (ซีตี (Siti), สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

เช่นเดียวกบัในกรณีของ ซาเดีย (Sadia) ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาของเธอกบัสามี
นั้น เธอเล่าว่า สามีของเธอท าให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นผูห้ญิงท่ีรักสามีฝ่ายเดียว เป็นภรรยาท่ีเป็นพื้นท่ี
รองรับอารมณ์ทางเพศของสามีท่ีจินตนาการวา่ก าลงัมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงอ่ืนคดยใชร่้างกายเธอเป็น
พื้นท่ีรองรับอารมณ์หรือเป็นวตัถุบ าบดัหรือปลดปล่อยความอดัอั้นของสามีในฐานะผูช้ายท่ีไดเ้พียงแค่
ฝันท่ีจะมีภรรยาหลายคนดว้ยเพราะฐานะยากจน เป็นตน้  

“หากเขาตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์กบัฉนั, เขาจะไม่ยอมเป็นฝ่ายเร่ิมก่อน, บา้งก็กล่าวหาฉนั
ว่าอ่ิมหน ามาแล้วจากข้างนอกเลยไม่อยากมีเพศสัมพนัธ์กับเขา, แล้วก็หาว่าฉันเป็น
ผูห้ญิงเยน็ชาไม่รู้จกัปรนนิบติัเอาใจสามี คดยท่ีเขาไม่เคยแมแ้ต่จะเป็นฝ่ายเร่ิมแตะเน้ือ
ต้องตัวฉันก่อน, กลายเป็นหน้าท่ีฉันท่ีต้องเป็นฝ่ายเร่ิมแตะเน้ือต้องตัวเขาเพื่อมี
เพศสัมพนัธ์กบัเขา กลายเป็นวา่ฉนัรักเขาฝ่ายเดียว” 

“kalau dia butuh sama kita untuk hubungan badan, Tapi dia nggak mau memulai, dia 
kata kan saya udah kenyang di luar, kemudian saya wanita dingin gak pandai melayani 
suami tapi dia gak pernah mau memulai menyentuh kita nggak pernah harus kita yang 
menyentuh dia jadi kasih sayangnya sebelah” 

(ซาเดีย (Sadia),สัมภาษณ์ 9 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

นอกจากประเด็นท่ีผูห้ญิงในฐานะภรรยา เพศซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการของ
สามีฝ่ายเดียว ยงัพบวา่ นอกจากผูห้ญิงตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูช้ายแลว้ ผูห้ญิงยงัถูกผกูขาด
ความเป็นเจา้ของทางเพศ บนเน้ือตวัร่างกายผูห้ญิง บนอารมณ์ความรู้สึกของผูห้ญิง ดงันั้น เม่ือใดก็
ตามท่ีผู ้หญิงบังเอิญไปสนิทสนมกับผู ้ชายอ่ืน ผู ้ชายผู ้เป็นสามีก็จะแสดงความเป็นเจ้าของบน
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พฤติกรรมท่ีใช้ความรุนแรงต่อภรรยา ซ่ึงมาในนามของความหึงหวง เป็นการใช้อ านาจทางเพศเพื่อ
แสดงความเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิทางเพศเหนือผูห้ญิงในรูปแบบหน่ึง ดงัเช่นในกรณีของ ซีตี (Siti) 
เธอถูกสามีกล่าวหาเธอว่า “คบชู้” (Selingguh) และใช้ความรุนแรงต่อเธอความเหตุเพราะ “หึงหวง” 
(Cemuru) และกรณีของ ซัลมา (salma) กบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยากบัสามีคน
แรก ซ่ึงพบวา่ แมว้า่สามีคนแรกของเธอแต่งงานเขา้ครอบครัวของเธอ และพ่อของเธอเป็นฝ่ายเล้ียงดู
สามีและจ่ายเงินให้สามีของเธอ แต่ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีกบัเธอในฐานะสามีนั้น แมเ้ป็น
เพยีงผูพ้ึ่งพาอาศยัในครอบครัวของเธอ แต่สามีกลบัเป็นฝ่ายมีอ านาจเหนือเธอในฐานะสามี คดยเฉพาะ
การแสดงอ านาจเหนือตวัเธอผา่นการหึงหวงเธอกบัผูช้ายทุกคนท่ีเธอสนทนาดว้ย เป็นตน้ 

“เวลาเขา (สามีคนแรก) เมายาเสพติดแลว้เขาเกิดนึกหรือภาพหลอนวา่, ตอ้งมีผูช้ายอ่ืนอยู่
ท่ีบา้น, เขาก็จะรีบ ตรงกลบับา้น, เขา้ไปตรวจตามในห้อง ตูเ้ส้ือผา้ และห้องน ้ าวา่มีผูช้าย
อ่ืนแอบอยูห่รือไม่, ฉนัก็สงสัยวา่เขาคน้หาอะไร, แต่ก็แอบกลวั, เขาก็มกัถามวา่มีใครมา
ท่ีบา้น?” 

“Apabila dia ingatkan, Ni pasti ada laki-laki dirumah, Pulang terus dia kan, di periksa 
kamar,  periksa Mari, kamar mandi, Saya pun heran kan, Kenapa, kan takut sendiri 
kan, Ada siapa datang kemari” 

(ซีตี (Siti), สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 “ชีวติหลงัแต่งงานกลายเป็นวา่เขา(สามีคนแรก) เป็นคนข้ีหึง, เราคุยกบัใครก็ไม่ได,้ สามี
ก็จะคกรธทนัที, ไปไหนก็ไม่ได,้ ดว้ยความท่ีอายเุรายงันอ้ยตอนแต่งงาน ยงัไร้เดียงสา, ก็
เขา้ใจมาตลอดวา่ผูช้ายผูห้ญิงเท่าเทียมกนัระหวา่งเพศ” 
“Jadi rupa rupa nya dia cemburu, kita gomong-gomong dengan orang tak bisa, terus 
marah, pergi kat mana gak bisa, Namanya kita kanak-kanak kan belum tahu apa-apa, 
Laki –perempuan untuk saya kan sama saja kat gitu,” 

(ซลัมา (salma)),สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

4.4 มิติด้านการท างานและบทบาททางเศรษฐกจิ 

การท างานนอกบา้นและบทบาททางเศรษฐกิจส าหรับผูห้ญิงและผูช้ายในสังคมอาเจะห์ ผู ้
ศึกษาพบว่า ไม่เห็นความต่างระหว่างบทบาททางเศรษฐกิจระหว่างเพศ คดยเฉพาะในกรณีการตอ้ง
เดินทางไปขายแรงงานในต่างแดน พบวา่ มีการเดินทางไปท างานในต่างประเทศเพื่อแสวงหาคอกาส 
เพื่อความอยูร่อดของครอบครัว และยกระดบัสถานะทางเศรษฐกิจของตนเองทั้งผูห้ญิงและผูช้าย แต่
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อยา่งไรก็ตาม ส าหรับมิติดา้นการท างานและบทบาททางเศรษฐิจท่ีจะใชท้  าความเขา้ใจในฐานะมิติดา้นท่ีมี
ส่วนในการเป็นท่ีมาของความรุนแรงในครอบครัวท่ีแฝงฝัง คดยจากการศึกษาพบวา่ เม่ือผูห้ญิงเปล่ียน
สถานะจากผูห้ญิงธรรมดาเขา้สู่ความเป็นเมียหรือภรรยามุสลิมอาเจะห์ ภาระหนา้ท่ีของผูห้ญิงในฐานะ
ภรรยามุสลิมอาเจะห์นั้น ไม่ไดมี้เพียงการปรนนิบติัสามีหรือท างานบา้นเป็นแม่บา้นตามท่ีไดน้ าเสนอ
แลว้ในหัวขอ้ 4.2 และ 4.3 แลว้นั้น ในประเด็นน้ี เป็นประเด็นท่ีตอ้งการตั้งค  าถามกบับทบาทหน้าท่ี
ระหว่างสามีภรรยาท่ีเจาะจงถึงภาระของผูห้ญิงท่ีตอ้งแบกรับภาระท างานในสองพื้นท่ี ทั้ งในพื้นท่ี
ครอบครัวและพื้นท่ีสาธารณะเพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ในขณะเดียวกนัในดา้นเศรษฐกิจกลบั
พบวา่ผูช้ายไม่ไดถู้กเรียกร้องวา่ตอ้งดูแลครอบครัว หรือจดัการดา้นเศรษฐกิจเพื่อเล้ียงดูครอบครัว ซ่ึง
ท าใหผู้ห้ญิงตอ้งรับภาระหนกั ทั้งตอ้งเล้ียงดูผูช้ายและครอบครัวเพื่อการประคบัประคองครอบครัว 

จากการศึกษาพบวา่ ในขณะท่ีผูห้ญิงคาดหวงัการเป็นภรรยาท่ีดีตามอุดมคติหรือสถานะและ
บทบาทของผูห้ญิงอาเจะห์ในประวติัศาสตร์ของการมีอ านาจในครอบครัว คือ การไดรั้บค่าเล้ียงจาก
สามีในฐานะสิทธิของการเป็นภรรยาเพื่อตอบแทนการปรนนิบติัสามีด้วยดีของภรรยา แต่ส าหรับ
ครอบครัวตามกรณีศึกษาท่ีได้สัมภาษณ์ในการศึกษาน้ี กลบัพบว่า อุดมคติของความเป็นภรรยาถูก
ควบคุมดว้ยอ านาจของผูช้าย กล่าวคือ การตระหนกัถึงการมีอยู่ของอ านาจของสามีเหนือภรรยา การ
ตระหนักถึงความตอ้งการใช้ชีวิตในสังคมท่ีตอ้งพึ่ งพาผูช้ายท่ีสถานะสามีเท่านั้นท่ีผูห้ญิงสามารถ
สัมพนัธ์ดว้ยไดน้อกจากสมาชิกในครอบครัวคดยสายเลือด และการหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจสามีถูกท า
ให้กลายเป็นเร่ืองไกลเกินเอ้ือมส าหรับผูห้ญิงในสังคมท่ีมีกระแสการยอมท างานนอกบา้นของภรรยา
ถูกใหค้วามหมายเพื่อต่อรองอ านาจน าของสามีในครอบครัว หรือมากไปกวา่นั้น คือการตอ้งเลือกท่ีจะ
วางแผนล่วงหน้าต่ออนาคตของผูห้ญิงหรือลูกสาวในครอบครัวว่า หากเม่ืออยู่ในสังคมซ่ึงผูช้ายมี
อ านาจน าภรรยาคดยไม่ตอ้งท าตามเง่ือนไขศาสนาวา่ดว้ยเร่ืองการรับผิดชอบจ่ายค่าเล้ียงดูภรรยาแลว้
นั้น หรือตวัเลือกของผูช้ายในยคุซ่ึงผูห้ญิงหวงัพึ่งพาเพียงความเป็นผูช้ายเพื่อเป็นสามี ผูห้ญิงในฐานะ
ภรรยาควรก าหนดทิศทางหรือรับมือต่อการใชชี้วติในสังคมอาเจะห์อยา่งไรเพื่อความอยูร่อด 

ดังตัวอย่างเช่น ในกรณีของ เดวา (Dewa) เธอใช้ชีวิตสมรสกับสามีคนแรกประมาณ 11 ปี 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาและชีวิตครอบครัวไม่เป็นไปตามท่ีเธอคาดหวงัมากหนกั เน่ืองจากการท่ี
เธอให้ความหมายและวาดฝันบทบาทหน้าท่ีของภรรยาในจินตนาการของเธอนั้นมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ
ภายในครอบครัว และคาดหวงัภาระการหาปัจจยัยงัชีพจากสามี ในขณะท่ีชีวิตภายหลงัจากแต่งงานกบัสามี
คนแรก เดวา (Dewa) เป็นฝ่ายแบกรับภาระค่าใชจ่้ายและท างานนอกบา้นเพื่อดูแลครอบครัว เป็นภาระท่ีไม่
เพียงแต่สร้างความรู้สึกถูกเอาเปรียบจากสามี แต่ยงัเป็นภาระท่ีเธอมองตวัเธอเองวา่เป็นเหยื่อความรุนแรง
ทางเศรษฐกิจในครอบครัว อีกทั้งนอกจากสามีคนแรกขาดความรับผิดชอบในฐานะหัวหนา้ครอบครัว
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แลว้ สามีของเธอยงัมีปัญหาเร่ืองการสร้างหน้ีและติดการพนัน ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีเป็นสาเหตุหลกัของ
การเลือกตดัสินใจฟ้องหยา่สามีคนแรก 

ในขณะท่ี ในกรณีของ มียา (Miya) นั้นกลบัมองว่า การหวงัพึ่งพาเศรษฐกิจจากสามีเช่นท่ี เดวา 
(Dewa) คาดหวงันั้น ท าให้ผูห้ญิงไร้อิสระและไร้อ านาจต่อรองสามีหรือความสัมพนัธ์เชิงอ านาจใน
ครอบครัว  

“พูดได้ว่า ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเหตุเพราะว่าเขา (ผูช้าย) ดูผูห้ญิงเป็นเพศท่ีตอ้งพึ่ งพา
ผูช้าย ถา้เงินท่ีเรามีคือเงินของเขา ฉันจึงคิดไดว้่า ฉันไม่ตอ้งการพึ่งพาทางเศรษฐกิจเขาอีก 
การตดัสินใจอะไรก็ตามก็ไม่ต้องข้ึนต่อเขา แมชี้วิตของผูห้ญิงนั้นหนีไม่พน้ท่ีจะตอ้ง
แต่งงาน เป็นแม่บา้นแม่เรือนท่ียงัคงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในครอบครัวในฐานะผูห้ญิง” 

“katanya kekerasan nampak kita kena tumpang dia, kita kalau punya uang dia, berpikir 
Saya sudah tidak bergantung lagi sama dia berarti apa-apa harus sama dia hidup kita 
tuh harus bergantung nikah Jadi Ibu rumahnya dapat lagi untuk makan bertanggung 
jawab” 

(มียา (Miya), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

นอกจากน้ียงัพบวา่ นอกจากเง่ือนไขเศรษฐกิจของผูช้ายท าให้ผูช้ายสามารถมีอ านาจน าเหนือ
ภรรยาแลว้นั้น ยงัเป็นเง่ือนไขท่ีน าไปสู่การอนุญาตการมีภรรยาไดม้ากกวา่หน่ึงคนในทางปฏิบติั แม้
ในทางกฎหมายของรัฐนั้นควบคุมผา่นการไดรั้บอนุญาตจากภรรยาคนแรก ซ่ึงนั้นก็เป็นเหตุผลส าคญั
มากพอท่ีจะส่งผลต่อการเลือกตดัสินใจใชชี้วิตครอบครัวหรือคาดหวงัต่อบทบาทและหนา้ท่ีของสามี
จากภรรยาในแบบมุสลิมอาเจะห์เช่นไหร ดงัตวัอยา่งเช่น ในกรณีของ รานะฮ (Ranah) นั้น จากเดิมเธอ
มีบทบาทเพียงภรรยาท่ีท างานเป็นแม่บา้น ดูแลครอบครัวและปรนนิบติัสามี หากแต่หลงัจากสามีเจอ
มรสุมทางธุรกิจตกอยูใ่นสถานะลม้ละลาย ซ่ึงหลงัจากนั้น รานะฮ (Ranah) กลายเป็นผูห้ารายไดห้ลกั 
แต่ในห้วงความคิดของเธอ ระหว่างการเป็นผูห้ารายได้หลักในครอบครัวต้องแบกภาระทั้ งใน
ครอบครัวและนอกบา้นแลกกบัสามีรออยูบ่า้นคดยท่ีเธอไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองสามีจะมีแอบมีผูห้ญิงคนอ่ืน  
กบัการเป็นแม่บา้นท่ีสามีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีเช่นเม่ือตอนแรกแต่งงาน เธอตอ้งการเลือกใช้ชีวิต
ครอบครัวแบบไหน  

“เม่ือก่อน ตอนท่ีเขายงัมีเงินมาก, เขาก็มีผูห้ญิงอ่ืน, และตอนน้ีส่ิงท่ีสามีพดูคือ ถา้พี่มีเงิน 
เธอจะเป็นคนท่ีถูกฉันทิ้ง, สามีบอกฉันอย่างนั้น. แต่น่ีเพราะพี่ไม่มีเงิน เธอถึงยงัไม่ถูก
ฉนัหยา่หรือทอดทิ้ง.”  
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“Dulu waktu dia banyak uang. Perempuan lain dia ada. dan sekarang yang dia 
gomong. “Kalau abang udah ada uang kamu saya tinggal. Kata dia, Ini kerana tak ada 
uang maka nya kamu belum saya tinggal.”  

(รานะฮ (Ranah),สัมภาษณ์16 มีนาคม 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

จากความเขา้ใจบนฐานความจ าเป็นของผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ขา้งตน้ ท าให้ใน
การศึกษาน้ี พบวา่ การแบกภาระความรับผดิชอบทั้งในพื้นท่ีครอบครัวตามบทบาทหนา้ท่ีของภรรยาท่ี
ดีและการเลือกท างานนอกบ้านเป็นฝ่ายคุมความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ หรืออย่างน้อยท่ีสุด ส่ิงท่ี
บรรดาภรรยาเลือกท่ีจะยอมแบกภาระอนัหนกัอ้ึงทั้งสองพื้นท่ีนั้น หมายถึง การลดคอกาสการมีภรรยา
หลายคนของสามีก็ตาม แต่อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา่ ไม่วา่ผูห้ญิงจะอยูใ่นสถานะผูพ้ึ่งพาสามี
หรือเป็นผูซ่ึ้งถูกสามีพึ่ งพาทางเศรษฐกิจ ล้วนแล้วท าให้ผูห้ญิงตกอยู่ในสถานะความเป็นรองท่ีถูก
ควบคุมและผลิตซ ้ าวาทกรรมความเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวของภรรยาคดยสามีรูปแบบ
ใหม่ ๆ   

4.5 สรุป  

จากการศึกษา พบวา่ ความรุนแรงบนฐานของความเป็นเพศของผูห้ญิงในมิติต่าง ๆ ช้ีให้เห็น
ว่า สถานะของความเป็นผูห้ญิงไม่ว่าจะอยู่ในสถานะและชนชั้นใด แต่เม่ือพวกเธอเข้าสู่ระบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา เม่ือตอ้งท าหน้าท่ีเป็นภรรยา อ านาจของผูช้ายในครอบครัวมีเหนือ
ผูห้ญิง ในทางตรงกนัขา้ม ในขณะท่ีผูห้ญิงไม่วา่จะอยูใ่นสถานะและชนชั้นใด ชนชั้นของเธอท่ีสังกดั
อยูไ่ม่สามารถน ามาใชใ้นการต่อรองทางเพศไดเ้ลย ในกรณีของผูช้ายไม่วา่จะมีการศึกษา ความรู้ทาง
ศาสนา หรือจะเป็นคนไม่มีงานท า ติดยาเสพติด พอสถาปนาตนเองเป็นสามีแลว้ การมีการศึกษา หรือ
สถานะท่ีสูงก็ไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขท่ีท าใหก้ารแสดงออกในการใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงต่างออกไป 

ดงันั้น ในแง่น้ี ในการศึกษาน้ีท่ีพยายามสะท้อนก็คือ การใช้ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ทั้งต่อ
ผูห้ญิงท่ีเป็นเหยื่อ หรือผูช้ายท่ีเป็นสามีไม่วา่จะอยูใ่นสถานะและชนชั้นไหน ก็มีความเป็นไปไดท่ี้จะ
ถูกใช้หรือใช้ความรุนแรงท่ีไม่ต่างกนั ดงัตวัอย่างเช่น กรณีของ เดวา (Dewa) การข่มขืนลูกเล้ียงของ
สามีของเธอ ซ่ึงก็พบว่า เป็นผูมี้ความรู้ศาสนาในฐานะนักบรรยายศาสนาหรือผูน้ าศาสนานั้น ก็ใช้
ความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีไม่ไดแ้ตกต่างกนัจากผูช้ายท่ีติดยาเสพติดท่ีข่มขืนลูกสาวแท ้ๆ เช่นกรณีของ 
เซอนี (Seuni) ซ่ึงเป็นผูช้ายชนชั้นล่าง เป็นตน้  

ซ่ึงนั้ นท าให้เห็นว่า ถึงแม้ผูช้ายจะมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาก็มีคอกาสท่ีจะใช้ความ
รุนแรงต่อผูห้ญิงได้ ซ่ึงเร่ืองน้ีสะท้อนให้เห็นว่า การเปล่ียนผ่านของสังคมอาเจะห์อนัเน่ืองมาจาก
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การเมืองของการใช้ศาสนาหรือการเมืองเร่ืองตีความกฎหมายอิสลามว่าดว้ยเร่ืองความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจระหวา่งเพศ มีส่วนผลกัผูห้ญิงไปอยูใ่นสภาวะปลายสุด ท่ีเป็นผลพวงจากการท างานของอ านาจ
น าของผูช้ายท่ีมนัท างานขา้มชนชั้น มนัท างานฝ่า แทรก ขา้มสถานะทางชนชั้น มนัท าให้ชนชั้นหรือ
สถานะไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยท าใหเ้ขา้ใจความรุนแรงต่อผูห้ญิงในระบบครอบครัวไดเ้ลย  

 

 



 

 

บทที ่5 

การต่อรองตวัตนที่รู้สึกนึกคดิ 
ของผู้หญงิในฐานะ “ภรรยามุสลมิอาเจะห์” 

  งานศึกษาน้ี เน่ืองจากเป็นการศึกษากลุ่มคนซ่ึงเป็นกลุ่มภรรยามุสลิมอาเจะห์ท่ีเลือกท่ีจะยุติ
หรือออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวคดยสามีดว้ยการหยา่ร้างนั้น ไดเ้ผยส่ิงท่ี
น่าสนใจก็คือ การเลือกท่ีจะยุติหรือออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงดว้ยการเดินออกจาก
ครอบครัวดว้ยการหยา่ร้าง ผูห้ญิงแทบทั้งหมดไม่ไดเ้ลือกท่ีจะนิยามตวัตนใหม่ในฐานะท่ีเป็นผูห้ญิงท่ี
มีตวัตนท่ีมีอิสระ มีเสรีภาพนอกระบบครอบครัว แต่กลบัพบวา่ ผูห้ญิงเกือบทั้งหมดยงัคงเลือกหรือ
ยงัคงมีความฝันจินตนาการท่ีจะมีครอบครัวท่ีดี ไม่มีใครท่ีเลือกท่ีจะเป็นผูห้ญิงในฐานะท่ีเป็นตวัตน
สมยัใหม่ (Modern subject) คือ ผูห้ญิงท่ีเป็นองค์ประธานของตนเองในฐานะท่ีเป็นตวัตนสมยัใหม่ 
(Modern subject) ท่ีจะไม่พึ่งพาผูช้ายภายใตร้ะบบครอบครัว ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ การเปล่ียนผา่นของ
สังคมอาเจะห์เขา้สู่ระบอบจารีตนิยม มนัไม่ไดแ้ค่เพิ่มอ านาจให้ผูช้ายอย่างเดียว การเปล่ียนผ่านของ
สังคมอาเจะห์ในช่วงแต่ละยคุท่ีผา่นมาส่งผลต่อการสร้างระบบจารีตท่ีจดัวางต าแหน่งให้ผูห้ญิงท่ีตอ้ง
ท าหนา้ท่ีเป็นภรรยา  

  อีกทั้ง การเปล่ียนผ่านของสังคมอาเจะห์ท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เพียงแค่เป็นการเปล่ียนผ่านท่ีท าให้
ผูช้ายมีอ านาจทางเพศเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น ในดา้นของผูห้ญิง นอกจากผูห้ญิงตระหนกัถึงการเปล่ียน
ผา่นอนัน าไปสู่สภาวะการไร้อ านาจทางเพศแลว้ ผูห้ญิงเองก็มีการซึมซับรับเอาตวัตนตามแบบแผน
ของการเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ (Internalized) เขา้มาเป็นตวัตนของตนเอง เพราะฉะนั้น จากการศึกษาจึง
ท าให้เห็นวา่ ไม่วา่ผูห้ญิงจะตอ้งเผชิญความรุนแรงมากนอ้ยในระดบัท่ีแตกต่างกนัแค่ไหนก็ตาม หรือ
สมาชิกในครอบครัวคดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกสาวจะตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงในระดบัท่ีมากน้อยแค่
ไหนก็ตาม ผูห้ญิงก็ยงัคงจินตนาการตวัเองในฐานะท่ีเป็นภรรยา ซ่ึงมีความคาดหวงัวา่ในอนาคตก็จะ
สามารถท่ีจะมีครอบครัวท่ีดีกว่าครอบครัวท่ีตวัเองเคยมีมา ซ่ึงสภาวะของผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะภรรยา
มุสลิมอาเจะห์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูศึ้กษามีความเห็นว่า สภาวะท่ีเกิดข้ึนต่อผูห้ญิงเช่นน้ี ไม่ใช่สภาวะท่ี
ผูห้ญิงเลือกเอง แต่สะทอ้นให้เห็นถึงการท่ีสังคมไม่เปิดคอกาสให้ผูห้ญิง ดว้ยมีทั้งจารีตและระบบปกครอง
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ท่ีมนัแทรกซึมลงไปในระดบัศีลธรรมครอบครัวอยา่งแน่นหนาของอาเจะห์ ซ่ึงไม่เปิดคอกาสให้ผูห้ญิง
สามารถท่ีจะเลือกนิยามตวัตนท่ีเป็นอิสระจากระบบครอบครัวได้ ดงันั้นทางเลือกของผูห้ญิงท่ีสุดแลว้
ก็เลือกท่ีจะเขา้สู่ความเป็นเมียหรือภรรยาอยู่ดี ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีผลิตซ ้ าอุดมการณ์ครอบครัวแบบ
มุสลิมอาเจะห์ เพียงแต่วา่ ในแง่ความวาดหวงั ผูห้ญิงอาจจะมีความหวงั ซ่ึงอาจจะเป็นความหวงัท่ีแทบ
จะเป็นไปไม่ได ้ท่ีผูห้ญิงจะมีคอกาสท่ีจะไปเจอผูช้ายท่ีดีข้ึน หรือสามีท่ีดีกวา่สามีท่ีผา่น ๆ มาทั้งหมด  

  อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษาน้ี พบวา่ ส่ิงท่ีผูห้ญิงเลือกหรือส่ิงท่ีผูห้ญิงพยายามอดทนกบัความ
รุนแรงในระดบัแตกต่างกนันั้น มีทั้งความรุนแรงในเชิงภาษา ความรุนแรงทางจิตใจ มีการใชภ้าษาใน
การกดข่ีข่มเหงท าร้ายจิตใจ ซ่ึงเกิดข้ึนซ ้ าซากทุกวนั มนัไม่เพียงแต่เป็นภาวการณ์ท่ีผูห้ญิงตอ้งรับมือ 
แต่มนัยงัสร้างส่ิงแวดลอ้มในครอบครัวท่ีท าให้ผูห้ญิงตอ้งเป็นวตัถุในครอบครัวท่ีไม่สามารถท่ีจะมีตวั
มีตนได้ กลายเป็นวตัถุของการระบายอารมณ์ ซ่ึงความรุนแรงในท านองน้ีมนัค่อย ๆ ไต่ระดบัไปสู่
ความรุนแรงทางกายภาพ การทุบตี ท าร้ายร่างกาย และความรุนแรงทางกายภาพในบางกรณีก็ทวีความ
รุนแรงน าไปสู่การบาดเจบ็ ซ่ึงเกือบทุกกรณีผูห้ญิงส่วนใหญ่เลือกท่ีจะทนในระนาบท่ีแตกต่างกนั และ
ความรุนแรงเชิงกายภาพท่ีมนัเกิดข้ึน ไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะกบัตวัผูห้ญิงเท่านั้น แต่ยงัปรากฏวา่นอกจาก
ความรุนแรงเกิดข้ึนต่อผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาแลว้ยงัเกิดกบัลูกสาวของผูห้ญิงในครอบครัวเช่นเดียวกนั  

นอกจากนั้น ยงัพบวา่ มีผูห้ญิงจ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งเลือกเขา้สู่ระบบการแต่งงานในฐานะทาง
รอดเพื่อรักษาเกียรติของตนเองและครอบครัว ด้วยเหตุท่ีมีปัจจยัส าคญัจากการท่ีพวกเธอถูกใช้ความ
รุนแรงทางเพศ กล่าวคือ ความรุนแรงอาจจะเกิดข้ึนต่อผูห้ญิงก่อนแต่งงาน และความรุนแรงเช่นเดียวกนั
ยงัถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการอา้งกรรมสิทธ์เหนือผูห้ญิง หรือผูห้ญิงจ าเป็นตอ้งเขา้สู่ระบบครอบครัว
อนัเน่ืองมาจากความรุนแรงน้ีเกิดข้ึนก่อนแต่งงานจากการถูกผูช้ายข่มขืน แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจมากกวา่นั้น 
คือ ในขณะท่ีแต่งงานไปแลว้ ไม่ไดห้มายความวา่ การข่มขืนผูห้ญิงในฐานะภรรยาเกิดไม่ได ้ถา้ในกรณี
ผูห้ญิงไม่อยากมีเพศสัมพนัธ์ทางเพศกบัสามี แต่ผูช้ายผูเ้ป็นสามีบงัคบัว่าจะตอ้งมีเพศสัมพนัธ์ด้วย 
แมว้า่คดยส่วนใหญ่แลว้จะไม่ถูกเรียกหรือให้ความหมายวา่คือการข่มขืน ดว้ยเพราะความสัมพนัธ์ทาง
เพศท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีสังคม วฒันธรรม ศาสนา และกฎหมาย
ยอมรับวา่เป็นสิทธิอนัชอบธรรมภายใตค้วามสัมพนัธ์ท่ีเป็นผวัเป็นเมียกนัแลว้ แต่ในความเป็นจริงแลว้ 
ผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาท่ีไม่เต็มใจมีเพศสัมพนัธ์กบัสามีดว้ยเหตุผลใดก็ตาม พวกเธอให้ความหมายการมี
เพศสัมพนัธ์กบัสามีนั้นคือ การข่มขืน เน่ืองจากพวกเธอไม่เต็มใจหรือไม่อยากมีเพศสัมพนัธ์กบัสามี 
แต่จ ายอมตอ้งมีเพศสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
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5.1 ความรุนแรงในชีวติประจ าวนั 

“การถูกใช้ความรุนแรง ถูกทุบตี ไม่ใช่เร่ืองแปลกส าหรับฉัน การใช้ชีวิตอยู่ในความ
รุนแรงนั้น ก่อใหเ้กิดความรู้สึกเคยชินเสมือนการตอ้งกินขา้วในแต่ละวนัของชีวิต” 

“kayak biasa aja kekerasan pukulan tuh kayak biasa aja kayak makanan sehari-hari gitu” 

 (มียา (Miya), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 ในการท าความเขา้ใจกระบวนการ การท าให้สังคมหรือครอบครัวอุดมไปดว้ยการใช้ความ
รุนแรง และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนมกัถูกใช้หรือกลายเป็นแนวทางในการเลือกใช้ “ความรุนแรง” เพื่ออา้ง
ความชอบธรรมเพื่อการแก้ปัญหา สั่งสอน ควบคุม หรือแม้กระทัง่การกระท าการไปเพื่อตอกย  ้าการมี
อ านาจคดยชอบธรรมตามกระแสสังคมบนฐานของความเป็นเพศชาย หรือแสดงออกดว้ยความรุนแรง
เพื่อรักษาผลประคยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวม (ความเป็นระเบียบทางสังคม) ล้วนมีส่วนในการท าให้
ความรุนแรงถูกท าให้กลายเป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นส่ิงท่ีผูค้นตอ้งเผชิญในชีวิตประจ าวนัในหลากรูป
แบบอย่างมีนัยส าคญั และการท างานของความรุนแรงในฐานะอ านาจการควบคุมต่อผูค้นท่ีอยู่และ
เผชิญหนา้กบักบัความรุนแรงในชีวิตประจ าวนัซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า และสุดทา้ยน าไปสู่ความเคยชินต่อความ
รุนแรงมกัท าให้หรือน าไปสู่การก่อให้เกิดการฝังแน่นดว้ยวฒันธรรมของความหวาดกลวัและความรุนแรง
มากข้ึนนั้น ในการศึกษาน้ีมองกระบวนการ การท าให้สังคมหรือครอบครัวอุดมไปดว้ยการใช้ความ
รุนแรงผา่นการเปล่ียนแปลงของสังคมอยา่งนอ้ยในสามดา้นดว้ยกนั  

  ด้านแรก ความเปล่ียนแปลงคครงสร้างในระดบัมหภาค คดยเฉพาะคครงสร้างทางศาสนาใน
บริบททางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา ซ่ึงไดเ้ปิด
คอกาสให้เกิดการพลิกผนัของระบบคุณค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัวระหว่าง
สามีภรรยาจากชุดเดิม น าไปสู่การสามารถท าให้ผูช้ายในฐานะสามีเล่ือนฐานะและชนชั้นเหนือผูห้ญิง
คดยไร้เง่ือนไขใด ๆ บนฐานของความเพศชาย หรือเพียงผ่านการแต่งงานเพื่อเล่ือนฐานะอ านาจน าท่ี
ชอบธรรมเหนือภรรยา (ตามท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 3)  

 ด้านที่สอง คือ ความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากดา้นแรก ไดท้  าให้เห็นว่า ความรุนแรงใน
ครอบครัวระหว่างสามีภรรยาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอาเจะห์นั้น เกิดสภาวะท่ีท าให้ขนบธรรมเนียมหรือ
วฒันธรรมความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างสามีภรรยาท่ีเอ้ือต่อความได้เปรียบของผูห้ญิงในฐานะ
ภรรยามุสลิมอาเจะห์ท่ีมีอ านาจในครัวเรือนหรือชุมชนแบบเดิมของสังคมนั้น สามารถเป็นไดเ้พียงแค่
อุดมการณ์ท่ีไม่สามารถปรับใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั และไม่มีผลต่อการก ากบัชีวิตผูค้นอีกต่อไป 
อนัน าไปสู่การเป็นท่ีมาของความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีแฝงฝังในสังคม (ตามท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 4) 
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  ด้านที่สาม เป็นส่วนท่ีอยู่ในส่วนระบบความรู้สึกนึกคิดของตวัตนของผูค้นทั้ งผูช้ายและ
ผูห้ญิง กล่าวคือ เม่ือผูค้นเร่ิมด ารงชีวิตบนทกัษะความสามารถเฉพาะตวั ไดส่้งผลท าให้ผูค้นจ านวนมาก
เร่ิมเน้นความส านึกเชิงปัจเจกชนสูงมากกว่าเดิม  แต่ในขณะเดียวกนั ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นผลจากการ
เช่ือมคยงระดบัปัจเจกชนในระบบเครือข่ายในแนวระนาบ กลบัพบว่า มีความเขม้ขน้มากข้ึน ไปพร้อม ๆ 
กบัการมีเครือข่ายแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนท่ีกวา้งขวางเกินชุมชนหรือสังคมแบบเดิม ซ่ึงนั้นจะท าให้เห็น
ความเปล่ียนแปลงในระบบความรู้สึกนึกคิดท่ีประกอบอยูก่บัส านึกเชิงปัจเจกชน และเครือข่าย  ท่ีท า
ใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงจินตนาการและความหมายของ “ภรรยามุสลิมอาเจะห์”  มีลกัษณะเล่ือนไหล
ตามสถานการณ์ของผูส้ร้างความหมายประกอบร่วมกบัประสบการณ์ชีวติส่วนตวั 

  คดยในการศึกษาน้ี พิจารณาปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนันั้น เป็นผลมาจากการการเปล่ียนแปลงทั้งสามดา้นขา้งตน้ท่ีเกิดการกลัน่ตวั
ไปสู่การท าให้ความรุนแรงเป็นเร่ืองปกติธรรมดาในชีวิตประจ าวนัท่ีน าไปสู่การเกิดการฝังแน่นดว้ย
วฒันธรรมแห่งความหวาดกลวัและความรุนแรงในชีวติประจ าวนัของผูห้ญิงในปริมณฑลส่วนตวั คดย
ในประเด็นน้ี ผูศึ้กษาตอ้งการน าเสนอให้เห็นวา่ ความรุนแรงท่ีผูห้ญิงตอ้งเผชิญในชีวิตประจ าวนัท่ีถูก
ท าให้กลายเป็นเร่ืองปรกตินั้น มนัประกอบไปดว้ยความรุนแรงเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ ดงัเช่น การท า
ร้ายจิตใจผ่านวาจา การข่มขู่ ขู่ฆ่าอาฆาตหมายชีวิต การละเลยหรือทอดทิ้ง การจ ากดัอิสรภาพทาง
พฤติกรรมและความคิด  และการถูกควบคุมการใชชี้วติของผูห้ญิงคดยสามี เป็นตน้นั้น เป็นส่ิงท่ีผูห้ญิง
ต้องรับมือในชีวิตประจ าวนั และกลายเป็นความเคยชินส่วนหน่ึงหรือกลายเป็นเร่ืองปรกติของ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยาในชีวติประจ าวนั ดงัตวัอยา่งจากกรณีศึกษา ดงัน้ี 

กรณขีอง เดวา (Dewa) และลูกสาว เปตรา (Petra) 

เปตรา (Petra) ลูกสาวของเดวา (Dewa) ผูเ้ป็นเหยื่อถูกพ่อเล้ียง(สามีของ เดวา (Dewa)) ข่มขืน
ตั้งแต่อายุ 12 ปี เปตรา (Petra) เล่าถึงเหตุผลการเลือกปกปิดเร่ืองท่ีเธอถูกล่วงเกินทางเพศตามการอา้งของ
เธอว่า กระท าไปด้วยเหตุของความรู้สึกติดกับ อบัอาย และต้องเก็บเป็นความลับ เน่ืองจากถูกข่มขู่จาก
พ่อเล้ียง และความกงัวลท่ีจะท าให้ผูใ้หญ่ในครอบครัวอบัอาย ซ่ึงในช่วงระยะแรก เป็นความรุนแรงท่ีท า
เธอให้ความหมายกบัค าวา่ทรมานและทุกขท่ี์ไม่ใช่ความรุนแรงทางร่างกาย แต่เธอบอกวา่เป็นความรุนแรง
ท่ีอยู่ภายใน (Kekerasan batin) ท่ีคนทั่วไปมองไม่เห็น ในระยะเวลาช่วงระหว่างปีท่ี 2-3 ปีหลังจากถูก
ข่มขืน และเป็นช่วงเวลาท่ีแม่ขอเธอเร่ิมสังเกตพฤติกรรมและรู้ความจริง เป็นช่วงเวลาท่ีความสัมพนัธ์ท่ีถูก
ละเมิดพฒันาไปสู่ความเคยชินในฐานะคู่นอนของพ่อเล้ียงท่ีแลกกบัส่ิงของเส้ือผา้ ค่าเทอม และอะไรท่ี
อยากได ้ไปพร้อม ๆ กบัการตอ้งจ านนดว้ยสถานะ คสเภณีราคาถูก “cewek murah” ท่ีพ่อเล้ียงใช้ด่าเม่ือไม่
พอใจ และในระยะช่วงระหวา่งปีท่ี 3-5 หลงัจากถูกข่มขืน เป็นช่วงท่ีเธอเร่ิมถูกกกัตวั แยกออกจากสังคมท่ี
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เธอเคยมี พ่อเล้ียงยา้ยไปเช่าบา้นในพื้นท่ีห่างผูค้น และสั่งห้ามออกนอกบริเวณบา้น ห้ามมีเพื่อน ห้ามใช้
คทรศพัท์ และห้ามเรียนต่อหลงัจากจบการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้  เป็นช่วงเวลาท่ีพ่อเล้ียงควบคุม ทั้ง
การใชค้วามรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ ในขณะท่ีความรุนแรงทางเพศ ในช่วงระยะเวลาน้ีเป็นช่วงท่ีผ่าน
ช่วงท่ีจะสามารถเรียกวา่ข่มขืนไดแ้ลว้นั้น ความรุนแรงทางเพศหรือการละเมิดทางเพศในระยะเวลา 3-
5 ปีหลงั ส าหรับ เปตรา (Petra) จึงอยู่ในจุดท่ีไม่มีการพูดถึงในฐานะความรุนแรงหรือการละเมิด แต่เธอ
อธิบายในฐานะธรรมชาติของความตอ้งการทางเพศของผูช้ายท่ีเธอเป็นผูห้ญิงตอ้งเขา้ใจ หรือกล่าวไดใ้น
อีกแง่หน่ึงวา่ สถานการณ์บีบให้ตอ้งจ ายอมกบัสถานะท่ีติดกบัดกั  

  ทั้งน้ี แม ้เปตรา (Petra) เลือกใหค้วามหมายกบัมนัวา่อาจไม่สามารถเรียกวา่ขมข่ืน แต่เธอเองก็
ไม่ปฏิเสธวา่มนัคือความรุนแรงในชีวิตประจ าวนัท่ีเธอไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือพูดไดเ้ต็มปากวา่ เธอเต็มใจ
หรือถูกขืนใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีเธอประสบอยู ่กล่าวคือ ภายใตค้ครงสร้างวฒันธรรมครอบครัวท่ีมีกฎขอ้
ห้ามการแต่งงานหรือหยา่เพื่อแต่งงานกบัลูกเล้ียงหรือลูกสาวของอดีตภรรยาในกฎหมายอิสลามนั้น หาก
แมก้รณี เปตรา (Petra) เต็มใจยอมรับพ่อเล้ียงในฐานะสามี หรือพ่อเล้ียงเต็มใจหยา่กบั เดวา (Dewa) 
(ผูเ้ป็นแม่ของ เปตรา (Petra)) ก็ไม่สามารถยกระดบัสถานะหรือเปล่ียนความสัมพนัธ์จากพ่อเล้ียงสู่
การเป็นสามีท่ีชอบธรรมถูกตอ้งตามกฎหมายหรือวฒันธรรมได ้ในขณะเดียวกนั ดว้ยระยะเวลาท่ีเธอ
อยูใ่นความสัมพนัธ์กบัพอ่เล้ียงและแม่ของเธอเองเฉกเช่น “สามผวัเมีย” ก็ท าให ้เปตรา (Petra) เองก็ไม่
สามารถพูดไดเ้ต็มปากว่าพ่อเล้ียงขืนใจเธอ หากเม่ือในระดบัความสัมพนัธ์ในชีวิตประจ าวนัมีเร่ืองของ
ผลประคยชน์ต่างตอบแทนจากผูช้ายซ่ึงมีสถานะท่ีไม่อาจเรียกไดว้า่พ่อเล้ียงหรือสามีไดอ้ยา่งเต็มปาก 
แต่การปฏิบติัหรือความสัมพนัธ์ อารมณ์ความรู้สึก การหึงหวงจากพ่อเล้ียง รวมถึงเสียงสะทอ้นจาก 
เปตรา (Petra) เองท่ีน าเสนอวา่ตวัเองมีอายุน้อยเพื่อเปรียบเทียบกบัภรรยาคนแรกของพ่อเล้ียงพร้อมรอยยิม้
ของ เปตรา (Petra) ในขณะเล่านั้น เผยให้เห็นถึงการท่ีพ่อเล้ียงหรือเธอเองใหค้วามหมายถึงการปฏิบติั
หรือความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเธอและพ่อเล้ียงในฐานะภรรยาของพ่อเล้ียงคนหน่ึงคดยมี เดวา (Dewa) 
(แม่ของเปตรา (Petra)) เป็นภรรยาคนท่ีสองในทางปฏิบติั แมใ้นทางทฤษฎีนั้นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งพ่อเล้ียงกบัเปตรา (Petra)ไม่อาจเรียกไดว้า่เป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ตามกฎหมายอิสลามและ
วฒันธรรมท่ีชอบธรรม  

“ภรรยาคนแรกของพอ่เล้ียงแก่มาก แสนจะแก่, เม่ือก่อนพ่อเล้ียงไม่ท างาน, ดูแลลูกอยา่ง
เดียว” 
“lebih tua umur nya lebih dari ayah nya, tua sangat kak, Ayah tiri dulu dia tak kerja, jaga 
anak saja.” 

“เวลาพดูคุยกบัเพื่อนผูช้าย ก็ถูกสั่งหา้ม หรือบางคร้ังก าลงัเล่นกบัเพื่อนพ่อเล้ียงเขาก็หึง” 
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Kadang-kadang kalau gomong dengan cowok tak boleh gomong! Kadang-kadang 
main-main dengan kawan-kawan dia cemuru,  

“ด่าฉนัทุกวนั, แต่ท่ีท าเจ็บใจ คือ ด่าคสเภณีราคาถูก, ผูห้ญิงกลางคืน, และลูกผิดประเวณี 
แมเ้ป็นค าท่ีนาน ๆ คร้ังจะด่า แต่เป็นค าท่ีท าฉนัเจบ็ 

“Maki itu tiap hari , cewek murah, Perempuan malam, satu lagi anak haram, yang 
sakit hari, sekali sekali tetapi sekali sekali tu sakit” 

 (เปตรา (Petra), สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

“สามีฉนัหยาบคายกบัลูกสาวของฉนั, ชอบด่าวา่ลูกสาวของฉนั, และกล่าวหาวา่ลูกสาว 
ของฉนัท างานท่ีไม่ดี (ขายตวั), ชอบยัว่ผูช้าย” 
“yang nampak dia suka kasar dengan anak saya suka marah-marah, suka maki-maki,  
suka bilang anak saya kerja yang tak bagus, suka main laki-laki”  

“เวลาไปเท่ียวห้าง สามีไปกับฉันในฐานะภรรยา แต่สามีไม่ยอมจบัมือฉันเดิน, สามี
ตอ้งการเดินกบัลูกสาวของฉัน ไม่ยอมเดินกบัฉัน, สามีอาย, สามีชอบผูห้ญิงท่ียงัสาว, 
นั้นก็เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเผยให้เห็น, บางคร้ังสังเกตวา่ เวลาสามีจะซ้ือหรือสั่งอาหาร ฉนัไม่ใช่
คนท่ีสามีจะถามวา่จะกินอะไร, คนท่ีสามีถามคือลูกสาวของฉนั, จะกินอะไร, จะซ้ือเส้ือ
อะไร, ถามแต่ลูกสาวฉนั, แต่ลูกสาวก็มกัจะถามฉนัอยา่งเกรงใจกลบัวา่ แม่จะซ้ืออะไร? 
“Dia pergi ke Mall dia pergi dengan saya dia tak boleh pegang tangan saya. Dia mau  
jalan dengan anak saya saja dia tak mau jalan dengan saya, dia malu.dia kan suka 
dengan yang muda muda, Itu dia dah punya sifat. Kadang kadang peratian dia beli 
makan apa bukan saya yang dia tanya, dia tanya anak saya, makan apa mau beli baju 
beli apa tanya anak saya , dan anak saya tanya saya dulu mak beli apa?” 

  (เดวา (Dewa), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

“ลูกสาวบอกให้ฉันอดทน หากลูกได้เรียนสูงๆ (พ่อเล้ียงส่งเรียนหนังสือ), ได้งานมี
เงินเดือนดี, เงินทั้งหมดท่ีได ้ลูกจะใหแ้ม่ทั้งหมด” 

“dia bilang sabar Mama, nanti kalau adik belajar tinggi tinggi , dapat kerja yang bagus, 
semua  duit  adik punya nak kasi Mama” 

(เดวา (Dewa), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 
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ในขณะท่ี เดวา (Dewa) ในฐานะภรรยาท่ีชอบธรรมแมจ้ะเป็นภรรยาคนท่ีสองของสามีคนท่ีสอง
นั้น ดว้ยเธอนั้นเคยผา่นการแต่งงานมาแลว้ 1 คร้ัง กบัสามีคนแรก ซ่ึงก็คือพ่อของ เปตรา (Petra) ท่ี เดวา 
(Dewa) อา้งวา่ เป็นความสัมพนัธ์ในชีวิตสมรสท่ีใชชี้วิตยากล าบาก ตอ้งท างานหาเล้ียงครอบครัว ดว้ยสามี
ติดการพนนัและละเลยท่ีจะเล้ียงดูเธอและลูก ๆ การเป็นภรรยากบัความสัมพนัธ์กบัสามีคนท่ีแรก จึงเป็น
ภรรยาในฐานะกระดูกสันหลงัของครอบครัวหรือผูห้ารายไดห้ลกัท่ีมีสามีเป็นหวัหนา้ครอบครัว ท่ีเธออา้ง
วา่เธอตอ้งท างานหนกัเพื่อเล้ียงดูลูก ๆ ยาวนานถึง 11 ปี ถึงตดัสินใจฟ้องหยา่เหตุผลทางเศรษฐกิจ   

การแต่งงานคร้ังท่ีสองของ เดวา (Dewa)  นั้น ก็เกิดข้ึนดว้ยเหตุผลทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกนั แต่
เป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ีเธอเองหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากสามีคนสอง ดว้ยสามีคนท่ีสองเสนอขอ
เธอแต่งงานเพื่อจะช่วยเล้ียงดูเธอ เธอจึงแต่งงานกบัสามีคนท่ีสองในฐานะภรรยาคนท่ีสอง ซ่ึงก็คือ
สามีคนท่ีข่มขืนลูกสาวของเธอหลงัจากท่ีเธอแต่งงาน แต่ทั้งน้ีดว้ยสถานะของการเป็นภรรยาคนท่ีสอง
ของเธอ ท าให้เสียงสะทอ้นของเธอเผยให้เห็นถึงความยอ้นแยง้ผา่นการตอบค าถามของเธอต่อผูศึ้กษา
ในหลายเร่ือง ดงัเช่นเร่ือง เหตุผลอนัน าไปสู่การตดัสินใจแต่งงานและยอมรับการเป็นภรรยาคนท่ีสอง
นั้น เผยใหเ้ห็นความตั้งใจท่ีจะไม่ยอมรับวา่เธอเลือกแต่งงานดว้ยความสมคัรใจ  อาจดว้ย เดวา (Dewa)  
เองก็ตระหนกัถึงค่านิยมหลกัของผูห้ญิงอาเจะห์นั้น มกัให้ความหมายและคุณค่ากบัการเป็นภรรยาคน
เดียวของสามี ในขณะเดียวกนั เดวา (Dewa) เองไม่ไดรั้บการสนบัสนุนให้แต่งงานกบัสามีคนท่ีสอง
จากการบอกเล่าจากลูกสาวของเธอ (เปตรา (Petra)) แต่เธอเองนั้น กลบัอา้งวา่ถูกบงัคบัใหแ้ต่งงานจาก
คนในครอบครัว ซ่ึงเธอไม่ไดเ้ตม็ใจท่ีการแต่งงานกบัสามีคนท่ีสอง ซ่ึงการตอบค าตอบของ เดวา (Dewa) ท่ี
ไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากคนรอบขา้ง (ลูกสาวและญาติฝ่ายสามีคนแรก) นั้น อาจจะดว้ยเพราะ เดวา (Dewa)  
ยอมรับระบบคุณค่าของระบบครอบครัวแบบผวัเดียวเมียเดียว แต่ภายใตส้ถานการณ์ท่ีเธอตอ้งรับมือกบั
การเล้ียงดูลูกตามล าพงัประกอบกบัขอ้เสนอท่ีไดรั้บจากสามีคนท่ีสองท่ีจะรับเล้ียงดูเธอและลูกนั้น มีส่วน
ในการช่วยตดัสินใจเพื่อกา้วขา้มระบบคุณค่าการแต่งงานแบบผวัเดียวเมียเดียวให้เธอสามารถตดัสินใจ
แต่งงานใหม่กบัสามีคนท่ีสอง แมจ้ะเป็นเพียงสถานะของเมียลบัหรือภรรยานอกกฎหมายสมรสก็ตาม  

   ทั้งน้ี ในการสัมภาษณ์ เดวา (Dewa)  ในฐานะท่ีเธอเป็นภรรยาของสามีท่ีข่มขืนลูกสาวของเธอ
และในฐานะแม่ของลูกสาวที่มีความสัมพนัธ์ฉันท์สามีภรรยากบัสามีของตนเองนั้น ค าตอบของ
การสัมภาษณ์ท่ีไดน้ั้นค่อนขา้งมีความน่าสนใจ มีชั้นเชิง และไหวพริบในการตอบค าถามต่อผูศึ้กษา
คดยเฉพาะเม่ือเธอรู้วา่ผูศึ้กษามีความรู้ศาสนาในระดบันกักฎหมายอิสลามจากค าแนะน าของนกัจิตวิทยาท่ี
เดินทางไปเป็นล่ามใหผู้ศึ้กษาในคร้ังสัมภาษณ์คร้ังแรกนั้น ภายใตภ้าวการณ์ท่ีเธอประสบน้ีผูศึ้กษาเอง
ก็สนใจอยากรู้วา่ เดวา (Dewa)  จะตอบค าถามเพื่ออา้งความชอบธรรมจากส่ิงท่ีเธอเลือกแกปั้ญหา หรือ
เลือกอยูใ่นความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงดว้ยเหตุผลใด ในเม่ือหากถึงจุดท่ีตอ้งเลือกระหวา่งการเป็น
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แม่ของลูกท่ีถูกข่มขืน การเป็นแม่ของลูกท่ีพิการจากสามีคนท่ีสองท่ีข่มขืนลูกสาวจากสามีคนแรก 
การเป็นภรรยาของสามีคนท่ีสอง  

  ซ่ึงจากการตอบค าถามของ เดวา (Dewa) พบว่า เธอน าเสนอตวัเธอเองในฐานะภรรยา
มุสลิมอาเจะห์ท่ีถูกสามีขู่ฆ่าท่ีเป็นเหตุอันอยู่ในเง่ือนไขชีวิต เพื่อรักษาชีวิตเธอจ าเป็นต้องอยู่ใน
ความสัมพนัธ์กบัสามีต่อ ประกอบกบัการตอบค าถามเร่ืองระยะเวลาของการละเลยหรือปล่อยให้ลูกสาว
อยูใ่นความสัมพนัธ์ฉนัทส์ามีภรรยาในฐานะแม่ของลูกวา่ สามีของเธอนั้นท ามนตด์ า (Ilmi hitam) ใส่เธอ
และลูกสาวเพื่อใหเ้ธอและลูกสาวยอมอยูใ่นความสัมพนัธ์และไม่สามารถหนีไปไหนจากสามีคนท่ีสอง 
ซ่ึงน่าสนใจวา่ ค  าตอบตอบเร่ือง มนตด์ า (Ilmi hitam) ท่ีเธอพยายามนั้นเสนอนั้น ในแง่วฒันธรรมนั้น
สามารถใช้อธิบายถึงการยอมกระท าความผิดคดยไร้เจตนา ซ่ึงนั้นน าไปสู่เจตนาท่ีเธอตอ้งการเล่าคือ 
เธอและลูกเธอไม่ไดเ้จตนาท่ีอยากจะอยูใ่นความสัมพนัธ์แบบสามผวัเมีย หรือความสัมพนัธ์ในครอบครัว
ท่ีผิดกฎหมายอิสลามหรือวฒันธรรมหลกัของสังคม นอกจากน้ี เธอยงัอา้งความจ าเป็นของการตอ้ง
อดทนอยูใ่นความสัมพนัธ์ดงักล่าวในฐานะท่ีเธอเป็นแม่ท่ีมีลูกพิการ และเพื่อความอยูร่อดของทุกคน 
ทั้งต่อตวัเธอเอง ลูกสาวท่ีพิการ และลูกสาวท่ีถูกข่มขืน เธอจ าเป็นตอ้งยอมอดทนและรอจงัหวะและ
เวลาท่ีเหมาะสมเพื่อออกจากความความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงในครอบครัวและชีวติประจ าวนั 

“ฉนัไม่สามารถเล่าใครหรือแจง้ความ เพราะสามีขู่ฆ่า, จะฆ่าพวกเรา, ฉนักลวั, ถา้ฉนัตาย
แลว้ลูกฉันจะอยู่ยงัไง, ถ้าเราตายทั้งหมด 3 คน ก็ไม่เป็นไร, แต่เขาขู่จะฆ่าฉันคนเดียว, 
กลายเป็นวา่ฉนัไม่กลา้เล่าใคร, ไดแ้ต่เงียบ ” 
“ saya tak boleh mengadu sama siapa-siapa, sebab dia ancam bunuh, mau nak bunuh-
bunuh kami, saya takut, kalau saya mati seorang anak saya bagaimana, kalau kami 
mati bertiga tak apa-pa, kalau nak bunuh jangan bunuh saya seorang, bunuh anak saya 
dua-dua, tak mau dia mau bunuh saya seorang, jadi saya tak berani bilang ke teman, 
hanya diam seorang”  (เดวา (Dewa), สมัภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 
 
“พี่ตดัสินใจถามลูก, และได้ค  าตอบอย่างท่ีคิดไว ้ลูกบอกว่าลูกทนไม่ไหวแล้ว, ลูก 
ต้องการหนี, ลูกต้องการต่อสู้, แต่ฉันเตือนลูกให้อดทน อดทนเท่านั้น, เพราะถ้าหนี
หายไป, ก็หนีไม่พน้จากเขาอยูดี่, ถา้ไม่พูดเช่นนั้น ลูกของฉันทิ้งฉนักบันอ้งสาวของเธอ
แน่, ฉนัไม่สามารถปล่อยใหเ้กิดข้ึนได,้  ถา้ลูกคิดจะหนีและทิ้งแม่ แม่ตายแน่ ถา้ลูกรักแม่ 
ลูกอยา่ทิ้งแม่ เพราะถา้ลูกคิดจะทิ้งแม่ แม่ตายแน่” 
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“Kak tanya anak sendiri, ya gitulah dia jawab begitu, dia tak tehan dia mau lari, dia  
mau berontak, saya bilang sabar, sabar saja anak, nanti kalau sudah matam nya, tak 
akan lepas dari dia, kalau tak dia mau ninggal kan saya dengan adik nya , saya tak 
boleh, kalau kamu tinggal kan mamak mamak mati kalau anak sayang kan mamak 
anak jangan di tinggal kalau kamu tinggal mamak mamak mati” 

(เดวา (Dewa), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 กรณขีอง มียา (Miya) 

 มียา (Miya) แต่งงานกบัสามีคนท่ีสองเม่ือตอนอายุ 23 ปี และสามีอายุ 32 ปี ชาติพนัธ์บาตกั
กาคย เช่นเดียวกบัเธอ เธอรู้จกัสามีคนท่ีสองและครอบครัวของสามีดี เธอรู้วา่สามีคนท่ีสองเป็นผูช้าย
เจา้ชู้และใช้ชีวิตอย่างผูช้ายท่ีเล่นผูห้ญิง(Hidup lelaki hidong belang) ตั้งแต่แรก ก่อนตดัสินใจร้อง
ขอใหส้ามีคนท่ีสองรับผดิชอบเธอดว้ยการแต่งงาน เธอยงัไม่ทราบวา่สามีของเธอมีภรรยาแลว้สองคน 
การแต่งงานกับเธอของสามีคนท่ีสอง จึงเป็นการแต่งงานลบักับภรรยาคนท่ีสามของเขา และเธอ
กลายเป็นภรรยาลบัคนท่ี 3 ของสามีคนท่ีสอง และลูกท่ีเธอทอ้งหลงัจากถูกสามีคนท่ีสองข่มขืนคือ ลูก
คนท่ี 16 ของสามีคนท่ีสอง เน่ืองจากสามีเคยแต่งงานแลว้หยา่มาแลว้หลายคร้ัง   

 “หลงัจากแต่งงาน ท าให้ฉนัไดรู้้วา่เขา(สามีคนท่ีสอง) มีสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงไม่เลือกหน้า
รวมถึง เพื่อนของฉันเอง ต่อหน้าฉัน ท่ีฉันเห็นกบัตาประมาณ 5 คร้ัง, การใช้ความรุนแรง
นั้นไม่มี เพียงแต่เขามัว่ผูห้ญิง เมาเหลา้คดยไม่ส านึก” 
“Nah setelah menikah itulah saya lihat dia bebas sama perempuan lain termasuk sama  
teman saya  sendiri di depan kita itu sama teman kita teman sendiri yang kedua saya 
saya lihat sampai 5 kali, kekerasan tidak ada tapi itu perlakuan main perempuan 
mabuk mabuk tidak pernah sadar” 

“ฉันก็เฝ้าดูสามีกับผู ้หญิงคนอ่ืนและคิดน่ะว่าหัวใจฉันจะเจ็บแต่มันก็ชินชาจนไร้ 
ความรู้สึก พดูไดว้า่  ฉันเห็นกับตาประมาณ 5 คร้ัง ฉันก็ดูเขาร่วมรักกับผูห้ญิงคนอ่ืน 
เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน เวลาดูก็คิดซะวา่ก าลงัดูแมวมีเพศสัมพนัธ์กนั เพราะเขาท าให้
ฉนัไร้ความรู้สึก  เม่ือเสร็จภารกิจเขาก็แค่เขา้หอ้งน ้าแลว้ก็อยูใ่นนั้น ก็แค่นั้นเอง” 

“Saya nonton itu supaya hati saya sakit gitu kan apapun gak ada rasa memang katanya  
gitu kan saya sampai 5 kali saya tonton dia sama perempuan lain berbuat kayak gitu 
kan itu kakak nggak boleh nggak ada nggak ada udah lihat kayak lu lihat aja kayak 
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kucing main gitu aja karena nggak ada rasa apa lagi begitu dia kan udah habis nih mau 
ke kamar mandi duduk di situ udah begini aja” 

  (มียา (Miya), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 มียา (Miya) ตดัสินใจยติุความสัมพนัธ์ชีวิตสมรสกบัสามีคนท่ีสองในฐานะภรรยาลบัหลงัจาก
แต่งงานไดป้ระมาณ 4 เดือน เธอขอสามีให้ช่วยหย่าเธอหลงัจากเธอคลอดลูก เป็นลูกท่ีเธอเล่าวา่ เธอไม่มี
คอกาสแมแ้ต่เห็นหนา้จนถึงปัจจุบนั   

 การแต่งงานกบัสามีคนทีส่ี่ ของ มียา (Miya) เธอไดรั้บขอ้เสนอจากสามีคนท่ีส่ีเพื่อขอแต่งงาน
คดยท่ีเธอและสามีไม่ได้รู้จกักนัมาก่อน แต่เธอสนใจขอ้เสนอของการขอแต่งงานจากสามีคนท่ีส่ีท่ี 
ตอ้งการแต่งงานเพื่อมีภรรยาใหม่มาดูแลเขาและลูก ในขณะท่ีฝ่าย มียา (Miya)  ก็เสนอท าขอ้ตกลงว่า 
เธอเองก็มีลูกท่ีเธออยากรับลูกมาอยูด่ว้ยกนั หากสามีคนท่ีส่ีของเธอพร้อมดูแลเธอและลูก เธอก็ยนิดีท่ี
จะแต่งงาน ขอ้ตกลงระหวา่งสองคนตกลงกนัดว้ยดี ท าให้ มียา (Miya)  ตดัสินใจขออนุญาตผูใ้หญ่ใน
ครอบครัวเพื่อแต่งงานกบัสามีคนท่ีส่ี ซ่ึงทางครอบครัวของ มียา (Miya) ก็เห็นพอ้งและอนุญาตให้
สามารถแต่งงานกนัได ้

 การแต่งงานระหว่าง มียา (Miya)  กบัสามีคนท่ีส่ีเม่ือตอนเธออายุ 28 ปี และสามีอายุ 40 ปี 
สามีของเธอเป็นชาวอาเจะห์ ชาติพนัธ์อาเจะห์ ท างานเป็นพนกังานราชการในหน่วยงานของรัฐแห่ง
หน่ึงในเมืองจาการ์ตา้ มีฐานะร ่ ารวย ดว้ยขอ้ตกลงเร่ิมแรกก่อนแต่งงานระหว่าง มียา (Miya) กบัสามี
คนท่ีส่ี คือ สามีตอ้งการแต่งงานเพื่อให้เธอดูแลครอบครัวและลูกของสามีแลกเปล่ียนกบัฝ่ายสามีก็
ช่วยดูแลเธอและลูกของเธอ ดงันั้น ภายหลงัจากแต่งงาน มียา (Miya) รับบทบาทหน้าท่ีภรรยาเป็น
แม่บา้นเต็มตวั ดูแลรับผิดชอบงานภายในบา้น ความสัมพนัธ์ชีวิตสมรสของเธอและสามีเร่ิมตน้ได้ดี
เพียงแค่ 3 เดือน หลงัจากนั้น ความสัมพนัธ์ระหวา่งเธอและสามีเร่ิมมีปัญหา เธอเร่ิมถูกสามีควบคุมใน
เกือบทุกเร่ือง เช่น ห้ามสนิทสนมกบัครอบครัวของตนเอง ห้ามไปยุง่เก่ียวกบัเพื่อนบา้น เป็นตน้ ซ่ึงเธอ
เปรียบชีวติสมรสของเธอกบัสามีคนท่ีส่ีเสมือนนกท่ีใชชี้วิตอยูใ่นกรง (Burung Dalam Sangkar) 

“ละหมาดเขาก็ไม่ละหมาด เร่ืองศาสนารู้ทุกเร่ือง รู้น่ีรู้นั้น อลักุรอานและหะดิษก็ท่องจ า 
เพียงแต่ไม่ปฏิบติัตาม พฤติกรรมของเขาท าให้ฉนัรู้สึกเหมือนการตอ้งรับใชร้าชา เขาใช้
ชีวติเยีย่งราชา รวยเหมือนราชาท่ีมีฉนัเป็นคนรับใชเ้ขา ” 
“udah tak sembahyang agama tahu ini tahu itu al-quran Hadits hafal tapi cuma yang 
jarang kita pun kebawa kebawa apa yang rasanya seperti raja-raja hidup seperti raja-
raja kaya seperti raja dilayani semuanya kita”  
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“เขาด่าฉนัว่า ขยะจากชายอ่ืน 3 คร้ัง เขามองฉันเป็นส่ิงของใชแ้ลว้ทิ้ง, เป็นเร่ืองท่ีท าให ้
ฉนัคกรธ, ในขณะท่ีเขานั้นท าเร่ืองร้ายแรงนอกใจฉนัมีชูก้บัผูห้ญิงอ่ืน ฉนัต่อวา่เขาเร่ืองท่ี
เขามีชูก้บัผูห้ญิงอ่ืน เพราะฉนัเห็นกบัตาอยูก่นัสองต่อสองในรถของเขา, ฉนัต่อวา่เขาแต่
เขาก็ไม่ยอมรับผิด, แต่กลบัด่าฉนัวา่เป็นขยะเหลือใชจ้ากชายอ่ืน ฉนัเจบ็ใจแต่ก็อดทนได้
ถึง 14 ปี” 
“bilang saya sampah 3 kali, saya bekas gitu, saya marah itu, dia selingkuh seliat jadi  
saya marah ternyata dia selingkuh sama wanita lain udah nampak di dalam mobil 
berdua, Saya marah dia tidak terima dia dianggap sampah pembuangan orang lain 
sakit tapi saya bertahan 14 tahun” 

(มียา (Miya), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 มียา (Miya) ภายหลงัจากอดทนกบัความสัมพนัธ์ท่ีถูกละเมิดจากสามีคนท่ีส่ีประมาณ 14 ปี เธอ
ตดัสินใจขอสามีหยา่ร้าง แต่สามีของเธอไม่ยอมหยา่ให้เธอ การคุกคามเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีเธอหนี
กลบัอาเจะห์ สามีของเธอคุกคามเธอทุกรูปแบบ ติดตามเธอไปทุกท่ีท่ีเธอไป ใส่ร้ายป้ายสีเธอวา่เป็น
ผูห้ญิงไม่ดี เธอเล่าว่า จนปัจจุบันน้ีสามีของเธอก็ยงัคงไม่ยอมหย่าเธอ แต่ด้วยเธอไม่ได้ต้องการ
แต่งงานใหม่ การหยา่ร้างจึงไม่จ  าเป็นส าหรับเธอ  

กรณขีองซีตี (Siti) 

ซีตี (Siti) เป็นกรณีท่ีเป็นเหยื่อความรุนแรงทางร่างกายในระดบัสาหสัอนัเน่ืองดว้ยสามีติดยา
เสพติดและมกัท าร้ายร่างกาย ซีตี (Siti) ทุกคร้ังท่ีเสพยาเสพติดแลว้มีอาการหลอนวา่ ซีตี (Siti) พาผูช้าย
อ่ืนเขา้บา้น หรือกล่าวหาวา่เธอมีชู ้ซ่ึงในเร่ืองการกล่าวหาน้ีไม่เพียงแต่ท าให้เธอตอ้งระมดัระวงัตวัเธอเอง
เพื่อป้องกันความหวาดระแวงว่าสามีเธอ ไปพร้อม ๆ กับสังเกตอาการของสามีในแต่ละวนัเพื่อ
หลบหนีสามีในช่วงท่ีมีอาการเมายาเสพติด แต่ขอ้กล่าวหาของสามีในเร่ืองท่ีเธอมีชูน้ั้น ยงัหมายถึงการ
ท่ีเธอยงัตอ้งรับมีกบัความรุนแรงในชีวิตประจ าวนัจากคนภายนอกท่ีมีคอกาสท่ีเธอจะถูกตีตราว่าเป็น
ผูห้ญิงไม่ดี เป็นภรรยาท่ีไม่ซ่ือสัตยต่์อสามี   

  ซีตี (Siti) เล่าวา่ สามีของเธอเร่ิมใช้ความรุนแรงต่อเธอตั้งแต่เธอทอ้งลูกคนแรกไดส้ามเดือน
เป็นตน้มา ความรุนแรงส่วนใหญ่เกิดข้ึนเม่ือตอนสามีเธอเมายาเสพติด การถูกใชค้วามรุนแรงหนกัข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง คดยไม่เก่ียงเวลาและสาเหตุท่ีแน่นอนวา่เม่ือไหร่ หรือเร่ืองอะไรกนัแน่ท่ีท าให้เธอถูกใช้
ความรุนแรงในวนัท่ีไม่ได้ทะเลาะกนั แต่เหตุผลของการใช้ความรุนแรงจากสามีท่ีสามีอา้งมกัอา้ง
ความหึงหวงต่อเธอ ซ่ึงเธอเรียกมนัวา่ “หึงหวงตาบอด”(Cemuru Buta) เน่ืองจากเธอยนืยนัวา่เธอไม่ได้
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คบชู้และความหึงหวงท่ีเกิดข้ึน เกิดจากความระแวงท่ีเป็นผลจากยาเสพติดท่ีสามีของเธอเสพยาติด และ
ดว้ยเธอไม่สามารถประเมินไดอ้ยา่งแน่นอนวา่เม่ือไหร่ สามีจะเมายาเสพติด และเม่ือไหร่สามีจะระแวงเธอ
วา่พาผูช้ายเขา้บา้น เพราะฉะนั้นชีวิตเธอนอกจากใช้ชีวิตอยูใ่นความเส่ียงท่ีจะถูกสามีใชค้วามรุนแรง
แลว้ ยงัใชชี้วิตอยู่อยา่งหวาดระแวงและตอ้งพร้อมรับมือกบัความไม่คงท่ีทางอารมณ์และพฤติกรรม
ของสามี เธอตอ้งคอยสังเกตวา่วนัไหน เวลาใด สามีเมายาเสพติด เธอตอ้งหนีห่างสามีเพื่อความอยูร่อด  

“เวลาเขา (สามีคนแรก) เมายาเสพติดแลว้เขาเกิดนึกหรือภาพหลอนวา่, ตอ้งมีผูช้ายอ่ืนอยู่
ท่ีบา้น, เขาก็จะรีบตรงกลบับา้น, เขา้ไปตรวจตามในห้อง ตูเ้ส้ือผา้ และห้องน ้ าวา่มีผูช้าย
อ่ืนแอบอยูห่รือไม่, ฉนัก็สงสัยวา่เขาคน้หาอะไร, แต่ก็แอบกลวั, เขาก็มกัถามวา่มีใครมา
ท่ีบา้น?” 

“Apabila dia ingatkan, Ni pasti ada laki-laki dirumah, Pulang terus dia kan, di  periksa 
kamar, periksa Mari, kamar mandi, Saya pun heran kan, Kenapa, kan takut sendiri kan, 
Ada siapa datang kemari” 

“เขามีตวัอย่างจากเพื่อนเขา (สามีคนแรก )เห็นซาตานในรูปร่างคนมีเพศสัมพนัธ์กับ 
ภรรยาเขา, แต่ก็อยา่งวา่ เพื่อนเขาก็ติดยาเสพติดเหมือนเขา” 

“Ada contoh, Kawan dia ada lihat zaitan bersetubuh dengan istri dia orang halus, tapi  
jadi kat gitu  juga” 

 (ซีตี (Siti), สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ในช่วงเวลาท่ี  ซีตี (Siti) ให้สัมภาษณ์ต่อผูศึ้กษานั้น เป็นช่วงเวลาหลงัการหยา่ร้างกบัสามีคน
แรกไปแล้วประมาณ 2 ปี และเธอแต่งงานใหม่กบัสามีคนท่ีสอง ซ่ึงเป็นผูช้ายจากหมู่บา้นเดียวกบัเธอ 
เป็นการแต่งงานท่ีเป็นคอกาสท่ีสองท่ีท าให้เธอย  ้าวา่ เธอคชคดีท่ีเธอตดัสินใจเลือกหยา่กบัสามีคนแรก 
ท าให้เธอมีคอกาสพบเจอสามีท่ีดีเช่นสามีคนปัจจุบนั  แต่ดว้ยเหตุของการหย่าร้างกบัสามีคนแรกท่ี
เกิดข้ึนของเธอ เกิดจากการถูกใช้ความรุนแรงคดยสามีท่ีกล่าวหาเธอว่า “คบชู้” (Selingguh) และ
กระท าไปดว้ยความ “หึงหวง” (Cemuru) จึงเป็นการหยา่ร้างท่ีท าให้เธอถูกตีตราวา่เป็นผูห้ญิงไม่ดีไป
พร้อม ๆ กบัการไดรั้บอิสรภาพจากสามีคนแรก และแมเ้ธอจะไดค้อกาสท่ีสองกบัการแต่งงานใหม่กบั
สามีคนท่ีสอง แต่อย่างไรก็ตาม เสียงจากเร่ืองราวความเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวของเธอท่ี
เธอเลือกเนน้ย  ้าและเล่าพร้อมท่าทางประกอบการอธิบายถึงความฝังใจและความอดัอั้นวา่ เธอแอบใน
ตู้เส้ือผา้เพราะความหวาดกลัวในส่ิงท่ีเธอไม่ได้ท าผิดเวลาสามีตั้ งค  าถามว่า วนัน้ีมีใครมาท่ีบ้าน
ประกอบกบัการตดัสินใจถามผูศึ้กษาวา่ผูศึ้กษาตอ้งการฟังเร่ืองราวความรุนแรงในครอบครัวของเธอ
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กบัสามีคนแรกหรือไม่นั้น เผยส่ิงท่ีท าให้ผูศึ้กษาฟังเสียงของเธออย่างชดัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเร่ืองราว
ความเป็นเหยื่อท่ีเธอพยายามสะทอ้นให้เห็นถึงเร่ืองราวความทุกขท์นของเธอท่ีไม่ใช่ความรุนแรงทาง
ร่างกาย แต่เป็นความรุนแรงท่ีเธอต้องประสบความยากล าบากของการใช้ชีวิตในแต่ละวนั ความ
รุนแรงในชีวิตประจ าวนัท่ีไม่ใช่เพียงเร่ืองของความรุนแรงทางจิตใจ แต่หมายรวมถึงความรุนแรงท่ี
เป็นผลจากการปะทะกันหรือการช่วงชิงความรู้สึกนึกคิด ทั้ งในระดับส่วนตัวท่ีต้องเลือกระหว่าง
ความสุขของตนเองกบัความสุขของครอบครัวแต่ทุกขท์นคนเดียว ในขณะท่ีระดบัสาธารณะ ดว้ยขอ้หา 
“คบชู้” เป็นสาเหตุหลกัของการถูกสามีใชค้วามรุนแรงท่ีเธอเป็นฝ่ายผิดจากค ากล่าวอา้งของสามีท่ีติด
ยาเสพติด แมไ้ม่มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์ แต่ดว้ยความกงัวลต่อเร่ืองท่ีจะถูกตีตราเป็นผูห้ญิงคบชู้ การ
ต้องแบกรับผลของการถูกใส่ร้าย หรือการนินทา นั้ นล้วนเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจออกจาก
ความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงของเธอยาวนานถึง 6 ปี 

กรณขีอง ซาเดีย (Sadia)  

ในกรณีของ ซาเดีย (Sadia) เธอและสามีแต่งงานในช่วงท่ียงัเป็นนักศึกษา เพราะฉะนั้ น 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาของ ซาเดีย (Sadia) กบัสามี ในช่วงระยะแรกของการแต่งงานนั้น 
ฝ่ายสามีของเธอเป็นฝ่ายเลือกออกจากการเรียนเพื่อท างานและส่งเงินให ้ซาเดีย (Sadia) ไดเ้รียนจนจบ
การศึกษาและมีแผนว่า หลงัจาก ซาเดีย (Sadia) เรียนจบเธอก็จะเป็นฝ่ายท างานและส่งสามีเรียนต่อ 
ดงันั้นในช่วงแรกหลงัการแต่งงานส าหรับ ซาเดีย (Sadia) จึงเป็นช่วงความสัมพนัธ์ในฐานะภรรยาท่ี
พึ่งพาสามี สามีเป็นผูห้ารายไดห้ลกั  ปัญหาความสัมพนัธ์ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั มกั
เป็นเร่ืองของความหึงหวงจากสามี และตอกย  ้าถึงสถานะของเธอวา่ “เธอเป็นภรรยาฉนัเป็นสมบติัของ
ฉนั” “Kamu Istri aku hak aku” ซ่ึงน าไปสู่การพยายามควบคุมก ากบัภรรยา ห้ามกลบับา้นชา้ ถา้สั่งให้
กลบับา้น ซาเดีย (Sadia) ตอ้งถึงบา้นภายใน 5 นาที ดว้ยเหตุผลท่ีสามีมกักล่าวหาเธอว่า “ถา้เธอจะคบชู ้
หรือมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้ายอ่ืนตามห้องน ้ ามหาวิทยาลยั 5 นาทีก็สามารถเสร็จได”้ (hubungan badan 
sama kamu 5 menit selesai di kamar mandi,) ซ่ึงผลของการกลบับา้นช้า หรือถึงบา้นไม่ตรงตามเวลา
ท่ีเขาก าหนด ผลของมนัคือ การท่ีเธอตอ้งถูกสามีทุบตี ด่าทอดว้ยค าหยาบคาย ท่ีเธอนอ้มรับมนั เพราะ
มองว่าเธอมีส่วนผิดท่ีกลับบ้านช้าและท าให้สามีเธอคกรธ ซ่ึงเป็นความอดทนต่อการถูกใช้ความ
รุนแรงจากสามีท่ี ซาเดีย (Sadia) ใหค้วามหมายกบัค าวา่หึงหวง หมายถึง ความรักท่ีมีต่อเธอ ส่วนเร่ือง
สามีใช้ความรุนแรงทางร่างกายต่อตวัเธอในช่วงระยะแรกน้ี ซาเดีย (Sadia) มองว่าเป็นบทลงคทษท่ี
ชอบธรรมของสามีต่อเป็นความผิดจากความเห็นแก่ตวัและขาดความรับผิดชอบของเธอในฐานะ
ภรรยา ซ่ึงสามีเป็นฝ่ายเสียสละให้เธอไดเ้รียน แต่เธอกลบัเป็นฝ่ายบกพร่องต่อหน้าท่ีภรรยา และแม้
ชีวิตครอบครัวตลอด 3 ปีแรกหลงัแต่งงานของเธอเต็มไปดว้ยการถูกใช้ความรุนแรงทางร่างกายและ
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วาจาจากสามี แต่เธอก็เลือกอยูใ่นความสัมพนัธ์ในแบบท่ียอมถูกใชค้วามรุนแรงเม่ือสามีคกรธเพื่อแลก
กบัคอกาสไดเ้รียนต่อจนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และเธอท างานส่งตวัเองเรียนต่อระดบัปริญญา
คท ในขณะท่ีฝ่ายสามีนั้น ตามขอ้ตกลงวา่หลงัเธอเรียนจบแลว้ ซาเดีย (Sadia) จะเป็นฝ่ายส่งสามีเรียน
ต่อนั้น เธอเล่าวา่ สามีไม่คิดจะเรียนต่อ เธอจึงไม่บงัคบั  

 ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาและความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงทั้งทางร่างกายและ
จิตใจในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกน้ี เป็นความสัมพนัธ์ท่ี ซาเดีย (Sadia) บอกวา่ เป็นช่วงเวลาท่ีเธอเลือกท่ีจะ
อดทน (sabar) ไม่เคยคิดท่ีจะหย่าร้าง หรือฟ้องหย่าสามีฐานท าร้ายร่างกายเธอ แต่ดว้ยภายหลงัจาก ซาเดีย 
(Sadia) เรียนจบปริญญาคท และมีปัญหาเร่ือง สามีเธอไม่พอใจท่ีเธอ ออกไปนอกบา้นในขณะท่ีหน้าตาเธอ
บวม ตาบวมช ้ า หน้าเขียว ท าให้เพื่อนบา้น และคนอ่ืน ๆ รู้วา่ เธอถูกสามีท าร้ายร่างกาย ท าให้สามีของเธอ
ไม่พอใจ และคกรธท่ีออกนอกบา้นไปให้คนอ่ืนเห็นรอยแผล ซ่ึงแมเ้ธอจะยืนยนักบัสามีวา่ เธอบอกกบั
เพื่อนบา้นวา่เธอลม้ เธอตกบนัได เธอลม้รถ สามีของเธอก็ยงัคกรธและไดใ้ห้ค  าสาบานวา่ “ฉนัสาบาน
วา่ฉันจะไม่จ่ายค่าเล้ียงดูเธอและลูกอีก เพราะเธอท าให้ฉันอบัอาย” (Aku sumpah, aku tak kan nafaqahin 
kamu dan anak lagi, sebab pemalu kan aku), เป็นค าสาบานท่ีแม ้ซาเดีย (Sadia) รู้ว่าสามีของเธอพูดไปด้วย
ความคกรธ แต่ดว้ยภาษาหรือค าท่ีใชอ้อกมาจากปากผูช้ายในฐานะสามีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบ
ภรรยาและลูกท่ีสาบานต่อพระเจา้ และมีนยัท่ีส่ือไปทางการตดัความสัมพนัธ์ทางความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจท่ีเป็นหน่ึงในเง่ือนไขความสัมพนัธ์หลกัระหวา่งสามีภรรยา ตามหลกัการศาสนาตามท่ีเธอเขา้ใจ
และตีความถือวา่ เป็นการหยา่ร้างดว้ยค าพูดจากสามีคดยปริยาย ซ่ึงแมส้ามีจะบอกวา่ เขาไม่ไดห้ยา่ แต่
ส าหรับ ซาเดีย (Sadia) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาตามเง่ือนไขศาสนาถือเป็นอนัส้ินสุดลง การอยูต่่อ
ในความสัมพนัธ์หลงัจากท่ีสามีไดส้าบานถือวา่เป็นความสัมพนัธ์นอกสมรสส าหรับความเขา้ใจของเธอ 
ดงันั้น เธอจึงเลือกท่ีจะหนีสามีออกจากบา้น กลบัไปยงับา้นเกิดยงัเมืองยมูปา (Jeumpa) มณฑลเบเรออุน 
(Bireuen) ซ่ึงเป็นการหยา่คดยถูกสามีหยา่คร้ังแรกของซาเดีย (Sadia)  

ทั้งน้ี หลังจากคืนดีจากการหย่าร้างคร้ังแรก ในช่วงเวลาน้ี เป็นช่วงเวลาหลังคืนดีกับสามี
หลงัจากหยา่ร้างคร้ังแรก การหยา่ร้างคร้ังแรกท าใหเ้ธอสามารถแยกทางกบัสามีประมาณ 3 เดือน และ
สามีขอคืนดีแต่งงานใหม่กบัเธออีกคร้ัง เป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัตอนท่ี ซาเดีย (Sadia) จบการศึกษา
ระดบัปริญญาคท ซ่ึงความสัมพนัธ์หลงัแต่งงานระหวา่งสามีภรรยาของเธอและสามีคร้ังน้ี ฝ่ายสามีของเธอ
ไม่ท างานอีกเลย ซ่ึง ซาเดีย (Sadia) มองวา่ อาจดว้ย 2 เหตุผล คือ สามีข้ีเกียจ และ เพราะสามีสาบานไว้
วา่จะไม่จ่ายค่าเล้ียงดูเธอและลูกอีก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี ซาเดีย (Sadia) มองว่า เธอรับได ้เธอไม่มีปัญหากบั
การตอ้งท างานเล้ียงดูสามี และไม่ใช่ความรุนแรงทางเศรษฐกิจในครอบครัวในการให้ความหมายของเธอ 
เน่ืองจากเธอยินดี ขอแค่เพียงสามีรักเธอ และอย่าใชค้วามรุนแรงทางร่างกายกบัเธออีกก็เพียงพอแลว้
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ส าหรับเธอ ดงันั้น ตลอด 18 ปีท่ีอยูด่ว้ยกนั เธอบอกวา่ นอ้ยมากท่ีเธอจะแอบซ่อนเงิน หรือปฏิเสธการ
ให้เงินต่อสามี และเธอยินดีท่ีจะเป็นผูห้ารายไดห้ลกัในครอบครัว สามีสามารถใช้เงินเธอได้อย่างอิสระ 
สามารถแมจ้ะซ้ือเส้ือใน ซ้ือเส้ือผา้ให้ผูห้ญิงอ่ืน รวมถึงเธอยอมท่ีจะจ่ายเงินเพื่อไกล่เกล่ียคู่กรณีครอบครัว
ของเด็กสาวท่ีสามีของเธอพาไปเท่ียวกลางคืนจนถูกจบัคดยต ารวจศาสนาเน่ืองจากอยูก่นัสองต่อสอง
คดยไม่มีทะเบียนสมรส เป็นจ านวนเงิน 2,000,000.- รูเปีย หรือประมาณ 5000 บาทไทย เพื่อถอนการ
แจง้ความด าเนินคดีจากฝ่ายครอบครัวของผูห้ญิง และเพื่อไม่ใหส้ามีถูกเฆ่ียนตีต่อหนา้สาธารณชน  

 ซาเดีย (Sadia) มองว่า การใช้ความรุนแรงของสามีต่อเธอ ในช่วงระยะเวลาน้ี เกิดข้ึนด้วยเพราะ
สามีมองว่าตนเองดอ้ยกวา่ภรรยา และเพื่อนร่วมงานของภรรยา การใช้ความรุนแรงส่วนหน่ึงจึงเกิดจาก
การพยายามควบคุม ปราบ และต่อตา้นความเหนือกว่าของเธอ ท่ีเขาเหลือเพียงอ านาจแต่ในนามใน
ฐานะสามี แต่ไม่มีอ านาจทางเศรษฐกิจเหนือภรรยาเช่นก่อนหยา่ร้างคร้ังแรก   

“ถา้เขาเกิดรู้สึกร าคาญตาฉนั, เขาก็จะท าลายขา้วของ, ฉนัก็มีหัวใจ, เขาท าลายมนัแหลก 
สลาย, ฉนัมีรองเทา้เขาก็ตดั, ฉันมีเส้ือผา้เขาก็เอาไปเผา, เพราะเขาคิดวา่เส้ือท่ีเขาเผาเป็น
เส้ือท่ีเขาซ้ือใหฉ้นั ทั้งท่ีเขาเคยซ้ือใหฉ้นัเพียงสองตวั” 
“kalau apa dia nggak senang lihat ibu, ada apa dia memukul, Ibu punya hati, dia 
patahin dihancurin, Ibu punya sepatu dia potong, Ibu punya baju dia bakal, dia ingat 
baju ibu ada dia beli, cuman dua nggak pernah beli,” 

(ซาเดีย (Sadia), สัมภาษณ์ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

“ถา้ในเร่ืองการใช้ความรุนแรงดว้ยวาจา (ภาษา) ท่ีท าให้เจ็บใจ, เขาด่าฉนัวา่เป็นคสเภณี
ชั้นสูง, พวกคสเภณีท่ีสมสู่ตามห้องน ้ า 5 นาทีก็เสร็จ, ด่าฉนัวา่หมา, ไล่ใหไ้ปแต่งงานกบั
ลูกตนเอง (ผูห้ญิงส าส่อนไม้เวน้แม้แต่ลูก), ไล่ให้ไปแต่งงานกับเพื่อนบ้าน, เพราะเธอ
ไดรั้บความช่วยเหลือจากเขา, นอกจากนั้น ภาษาท่ีเขาใช้พูดฟังแลว้ไม่เคยสบายหู เวลา
เรียกฉนัก็วา่ “หมา”ส าหรับฉนันั้นคือความรุนแรงในครอบครัวทางภาษา” 

“Kalau ini bahasa mulutnya yang sakit hati, kamu lonthe kelas tinggi, hubungan  
badan sama kamu 5 menit selesai di kamar mandi, kamu anjing, kawin aja kamu sama 
anakmu, kawin aja kamu sama tetangga-tetangga, itu yang bantu kamu, Kemudian 
Apa bahasanya tak pernah enak panggilnya selalu Anjing, itu kan kekerasan bahasa” 

(ซาเดีย (Sadia), สัมภาษณ์ 9 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 



 

146 

 ซาเดีย (Sadia) อดทนกบัความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกาย  ภาษา และจิตใจ
จากสามีภายหลงัจากคืนดีหลงัการหยา่คร้ังแรกไดป้ระมาณ 11 ปี และตดัสินใจเป็นฝ่ายฟ้องหยา่สามี 
และแจง้ความกบัทางต ารวจเพื่อจบักุมสามีฐานท าร้ายร่างกายในระดบัสาหัส ท าให้สามีของเธอถูก
จ าคุก 3 เดือน จากการตดัสินใจออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงคร้ังน้ีของเธอ แต่อยา่งไรก็
ตาม การด าเนินการฟ้องหยา่สามีคร้ังน้ี ตอ้งยุติลงดว้ยขอ้ตกลงของผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายท่ีให้สามีของเธอ
ท าขอ้ตกลงสัญญาว่าจะไม่ท าร้ายร่างกายภรรยาอีก ท าให้ ซาเดีย (Sadia) ยอมคืนดีกบัสามีเป็นคร้ังท่ี 2 
ภายหลงัจากสามีออกจากคุก ซ่ึง ซาเดีย (Sadia) ก็เล่าว่าการคืนดีคร้ังท่ีสอง สามีของเธอไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลง ไม่ไดท้  าตามสัญญาท่ีท าขอ้ตกลงไวก้บัครอบครัวทั้งสองฝ่าย การใชค้วามรุนแรงยงัคง
เกิดข้ึน ทั้งเร่ืองเดิม ๆ และใชค้วามรุนแรงรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีท าร้ายเธออยา่งต่อเน่ือง เช่น การกล่าวคทษ
ซาเดีย (Sadia) ว่าหลงัจากมีลูก 4 คนกบัสามี ซาเดีย (Sadia)ก็ไม่ยอมมีลูกอีก เพราะว่าเธอมีชายอ่ืนท าให้
ไม่ยอมมีลูกกบัเขา(สามี) ซ่ึงก็ท  าให ้ซาเดีย (Sadia) ตดัสินใจยอมมีลูกคนท่ี 5 ให้สามีเพื่อหวงัสานสัมพนัธ์
ระหวา่งเธอและสามีใหดี้ข้ึน แต่ภายหลงัจากคลอดลูกคนท่ี 5 สามีของเธอกลบัไม่ยอมรับลูกวา่เป็นลูก
ของเขา แต่กลบักล่าวหาวา่ ลูกคนท่ี 5 เป็นลูกท่ีเกิดจากชู ้เป็นตน้ 

“หลงัจากคืนดีได ้5 วนั สามีพดูกบัฉนัวา่  7 ปีแลว้ท่ีฉนัไม่มีลูกกบัเขาเพราะฉนัมีชายอ่ืน, 
ฉนัเลยตอ้งยอมมีลูกคนท่ี 5 ใหเ้ขา, ฉนัไดลู้กสาวคนท่ี 5 อีกคน, แต่เขาก็ยงักล่าวหาวา่ลูก
คนท่ี 5 คือลูกชู”้ 

“5 hari baik sama ibu dia cakap, ibu kamu gak punya anak lagi sama dia udah 7  tahun 
ibu yang udah besar tak ada lagi karena sudah ada yang lain, Jadi bukalah yang itu 
kontrasepsi buka biar ada anak, ada anak satu lagi perempuan yang kelima, kan dia 
tuduhin anak selingguh pula” 

(ซาเดีย (Sadia), สัมภาษณ์ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 ทั้งน้ี ความรุนแรงในครอบครัวในความหมายและการตีความของ ซาเดีย (Sadia) น าเสนอ 
ขา้งตน้นั้น เธอน าเสนอสถานการณ์การถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวตามความเขา้ใจความหมาย
ของความรุนแรงในครอบครัวของคนส่วนใหญ่ ท่ีมกัเขา้ใจความรุนแรงในครอบครัวผา่นการใชค้วาม
รุนแรงทางร่างกาย เศรษฐกิจ วาจา แต่ในมุมมองหรือการตีความความรุนแรงในครอบครัวท่ีเธอประสบกบั
สามีหรือการตีความส่วนตวัของเธอนั้น เธอยงัสะทอ้นให้เห็นถึงส่ิงท่ีบัน่ทอนความรู้สึกและสภาพจิตใจ
ของเธอมากกว่าถูกใช้ความรุนแรงทางร่างกาย คดยเธอสะทอ้นผ่านเร่ืองเล่าของเธอว่า เธอในฐานะ
ภรรยาท่ีสามีท าให้เธอรู้สึกว่า ความรุนแรงภายนอกทั้งจากการท าร้ายร่างกาย ด่าทอ ใส่ร้ายคบชู้ แมถู้ก
เขา้ใจว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัว แต่ส าหรับเธอ ประเภทความรุนแรงขา้งตน้เป็นเพียงเปลือก
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นอกท่ีท าร้ายเธอ แต่ความรุนแรงในครอบครัวท่ีสามารถท าร้ายเธอไดลึ้กในระดบัท่ีสามารถท าให้เธอ
ฆ่าตวัตายได ้คือ ความรุนแรงทางความรู้สึกนึกคิด จากการซึมซบั เสพ การถูกใชค้วามรุนแรงจากสามี
อยา่งต่อเน่ืองตลอด 21 ปี ปะทะกบัสภาวะการต่อตา้นตนเองจากการถูกใชค้วามรุนแรงแต่เธอเลือกท่ี
จะเป็นฝ่ายอดทนและฝืนตนเองให้อยู่ในความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงจากสามีจนความรุนแรง
กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต หรือ “ความรุนแรงกลายเป็นเลือดเน้ือของเธอ (Kekerasan sudah jadi 
dahrah daging) จนยากต่อการแยกออกจากชีวติของเธอ 

ส่วนหน่ึงของความรุนแรงในชีวิตประจ าวนัท่ีเธอพยายามน าเสนอ เธอเลือกอธิบายผา่นเร่ือง
เล่าท่ีเธอเก็บง า ฝังใจ หรือนอ้ยใจ เช่น เร่ืองท่ีสามีของเธอท าให้เธอรู้สึกวา่เธอเป็นผูห้ญิงท่ีรักสามีฝ่าย
เดียว เป็นภรรยาท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับอารมณ์ทางเพศของสามีท่ีจินตนาการว่าก าลงัมีเพศสัมพนัธ์กับ
ผูห้ญิงอ่ืนคดยใช้ร่างกายเธอเป็นพื้นท่ีรองรับอารมณ์หรือเป็นวตัถุบ าบดัหรือปลดปล่อยความอดัอั้น
ของสามีในฐานะผูช้ายท่ีไดเ้พียงแค่ฝันท่ีจะมีภรรยาหลายคนดว้ยเพราะฐานะยากจน เป็นตน้  

“ยกตวัอยา่งกรณีหากเขาตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์กบัฉนั, เขาจะไม่ยอมเป็นฝ่ายเร่ิมก่อน, 
บา้งก็ กล่าวหาฉนัวา่อ่ิมหน ามาแลว้จากขา้งนอกเลยไม่อยากมีเพศสัมพนัธ์กบัเขา, แลว้ก็
หาวา่ฉันเป็นผูห้ญิงเยน็ชาไม่รู้จกัปรนนิบติัเอาใจสามี คดยท่ีเขาไม่เคยแมแ้ต่จะเป็นฝ่าย
เร่ิมแตะเน้ือตอ้งตวัฉนัก่อน, กลายเป็นหนา้ท่ีฉนัท่ีตอ้งเป็นฝ่ายเร่ิมแตะเน้ือตอ้งตวัเขาเพื่อ
มีเพศสัมพนัธ์กับเขา กลายเป็นว่าฉันรักเขาฝ่ายเดียว, น่ีก็ความรุนแรงในครอบครัว
เช่นกนั, หรือเวลามีเพศสัมพนัธ์กบัฉันแต่เขาเรียกขานช่ือผูห้ญิงอ่ืนขณะมีเพศสัมพนัธ์
กบัฉนั, น่ีก็ความรุนแรงในครอบครัวเช่นกนั, เท่าทีฉนัรู้เขามีผูห้ญิงอ่ืน 3 คน” 
“kalau misalnya dia butuh sama kita untuk hubungan badan, Tapi dia nggak mau 
memulai, dia kata kan saya udah kenyang di luar, kemudian saya wanita dingin gak 
pandai melayani suami tapi dia gak pernah mau memulai menyentuh kita nggak pernah 
harus kita yang menyentuh dia jadi kasih sayangnya sebelah, ini termasuk kekerasan juga, 
kemudian dia pernah berhubungan badan bersama kami tapi dia menyebut nama anak 
gadis lain kekerasan juga, yang tahu ada tiga ” 

(ซาเดีย (Sadia), สัมภาษณ์ 9 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ทั้งน้ี แมว้า่ ซาเดีย (Sadia) เองเขา้ใจพื้นฐานครอบครัวของสามี การถูกเล้ียงดูจากแม่ท่ีเล้ียงดู
สามีเยีย่งราชา การถูกสอนวา่ชนชั้นสูงอยา่งสามี ภรรยาควรปรนนิบติัในแบบใดถึงจะเหมาะกบัชนชั้น 
แต่บนความเขา้ใจพื้นฐานครอบครัวของสามีดงักล่าว หมายถึงการท่ีเธอตอ้งสนใจเพียงความตอ้งการ
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ของสามีฝ่ายเดียว  เธอตอ้งรู้ว่าชนชั้นสูงตอ้งไดรั้บการปรนนิบติัทางเพศท่ีมีภรรยาเป็นฝ่ายเสนอตวั 
ผูช้ายชนชั้นสูงจะไม่ลดตวัขอมีเพศสัมพนัธ์กบัภรรยาก่อน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีท าให้ ซาเดีย (Sadia) เองตั้ง
ค  าถามกบัความรู้สึกในฐานะผูห้ญิง ความรู้สึกในฐานะมนุษยท่ี์เท่าเทียมกนั และความรู้สึกในฐานะ
ผูห้ญิงท่ีเป็นภรรยาคนสามญัชนทัว่ไปวา่ เธอตอ้งเป็นฝ่ายรักขา้งเดียว หรือดูแลเอาใจใส่สามีฝ่ายเดียว
ไปจนถึงเม่ือไหร่ แต่ภายหลงัจากไดท้บทวนชีวิตสมรสระหวา่งเธอและสามีท่ียาวนาน 21 ปี เพื่อการมี
ชีวิตอยู ่มีชีวิตรอดเพื่อลูกและเพื่อตนเอง เธอจึงตดัสินใจเด็ดขาดท่ีจะยติุความสัมพนัธ์กบัสามีจากการ
ฟ้องหยา่สามีเป็นคร้ังท่ี 3  

กรณขีอง ซัลมา (salma) 

ซลัมา (salma) มองการถูกใชค้วามรุนแรงในความสัมพนัธ์การแต่งงานระหว่างเธอและสามี
นั้น เป็นเร่ืองท่ีเธอตอ้งค านวณระหวา่งจุดยนืหรืออุดมการณ์ความเป็นผูห้ญิงในแบบท่ีเธอคิดวา่ดี หรือ
สิทธิสตรีในแบบท่ีเธอเติบคตมา กบัความเขา้ใจต่อจุดยืนของเพื่อนพอ้ง เพื่อนบา้นนอกครอบครัวเธอ
ซ่ึงมีจุดยืนหรือชุดอุดมการณ์ ทศันคติต่อตวัตนความเป็นผูห้ญิง สิทธิผูห้ญิงท่ีต่างจากเธอ เน่ืองจากใน
ชุมชนท่ีเธออาศยัอยู ่เธอมองว่าเป็นสังคมท่ีมีชุดความคิดท่ีต่างจากเธอ  คดยเฉพาะปัญหาความหึงหวง
คดยไร้เหตุผลของสามีคนแรกของเธอ ความหึงหวงของสามีอาจไม่ใช่ปัญหาส าหรับผูห้ญิงท่ีเติบคตมาใน
ครอบครัวท่ีคุ้นเคยกบัการถูกควบคุม ไร้อิสรภาพ หรือถูกสอนให้ตระหนักถึงสิทธิของผูช้ายเหนือ
ผูห้ญิง แต่ส าหรับเธอความหึงหวงคดยไร้เหตุผลและส่ิงท่ีไร้เหตุผลนั้นถูกท าให้มนัชอบธรรมเพียง
เพราะแค่เขาคือสามี เป็นส่ิงท่ี ซลัมา (salma) มองวา่ มนัคือความรุนแรงในครอบครัวชนิดหน่ึงส าหรับเธอ 

 “เม่ือตอนขดัแยง้กบัสามีใหม่ ๆ ไม่มีใครในครอบครัวรู้ เพราะฉันปิดบงั, ปล่อยให้คน
ในครอบครัวคิดวา่เขาเป็นคนดี ไม่มีใครรู้วา่เขาท าร้ายเรา, เขาก็ไม่ไดเ้ล่าใครถึงเร่ืองท่ีเรา
ขดัแยง้, ครอบครัวฉนัไม่มีแมแ้ต่จะให้ใครระแคะระคายวา่มีความขดัแยง้หรือทะเลาะให้
ใครไดย้ิน, เขาปกปิดทุกทาง, ไม่มีใครรู้, เราอาย, เพราะคนอ่ืนยงัคงคิดวา่ความสัมพนัธ์
เราดีอยู,่ แต่ถา้คนรู้วา่ความสัมพนัธ์เราไม่ดี ถา้เราเล่าก็คงจะไม่เป็นไร, อาจดว้ยเพราะเรา
มีตวัอย่างท่ีบางคนทะเลาะนิดหน่อยก็เล่ากบัคนนอกครอบครัว, แต่ฉันไม่ท า, ถา้ฉันยงั
อดทนได ้ฉนัเลือกท่ีจะอดทนก่อน.” 
 
Pertama nya gak tau aku simpannya, biar jangan tau sama keluarga, orang Nampak  
dia orang bagus sangat dia, dia pun gak gomong lagi, gak da tenapak kan orang-orang 
tiap hari rebut gak ada, simpan dia kat mana pun, biar jangan tau orang, Malu kita, kita 
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masih bagus, kalau tak bagus lagi kita cerita tak apa-pa, tengan orang kan sikit-sikit 
rebut bilang saja dengan orang, aku dak kalau bisa tehan aku tehan dulu,  

(ซลัมา (salma)),สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 2560แปลคดยผูศึ้กษา) 

 การยอมอดทนอยูใ่นสถานการณ์ของการถูกควบคุมทางความรู้สึก ความอึดอดัจากการถูกจบัผิด
จากสามี และความอึดอดัจากความชอบธรรมของสามีเร่ืองความหึงหวงท่ีเธอคิดว่า มนัเกินกวา่เหตุและ
ไม่สมเหตุสมผล และกลายเป็นเธอเป็นฝ่ายผิดหรือถูกมองเป็นผูห้ญิงมากชายเพียงเพราะความหึงหวงแบบ
ไร้เหตุผลของสามี ท าให้ตดัสินใจฟ้องหยา่สามีในปีท่ี 7 ของการแต่งงาน ดว้ยเธอมองวา่ “เขา(สามี)ไม่ได้
หึงหวงเพราะรักฉนั ฉนัไม่ไดรู้้สึกเช่นนั้น” ซลัมา (salma) ยกตวัอยา่ง กรณีของการตอ้งเดินทางไปต่าง
พื้นท่ีเพื่อเก็บเก่ียวขา้วท่ีไร่นาในพื้นท่ีห่างไกลจากบา้นประมาณ 20 กิคลเมตร ในตอนกลบัสามีเกิด
เห็นเธอยนืพดูคุยกบัชาวบา้นท่ีมีทั้งผูห้ญิงและผูช้าย แต่สามีคกรธและทิ้งเธอให้เดินเทา้ 20 กิคลเมตรกลบั
บา้นเอง ในขณะท่ีเขาขบัรถกลับบ้าน  เหตุการณ์คร้ังนั้นท าให้เธอตดัสินใจเล่าพ่อแม่และขอหย่าร้าง
หลงัจากนั้น แต่ดว้ยเธอตั้งทอ้งลูกคนท่ีสอง ท าให้เธอและสามีคนแรกตอ้งคืนดีกนั แต่ก็คืนดีกนัได้
ประมาณ 1 ปี ซัลมา (salma) ก็ตดัสินใจฟ้องหย่าอีกคร้ังดว้ยสาเหตุเดิมคือ ปัญหาเร่ืองความหึงหวง
แบบไร้เหตุผล เป็นเร่ืองท่ีเกินกวา่ท่ีเธอจะอดทนไดก้บัความรู้สึกไร้อิสรภาพจากการถูกควบคุม 

“ชีวติหลงัแต่งงานกลายเป็นวา่เขา (สามีคนแรก) เป็นคนข้ีหึง, เราคุยกบัใครก็ไม่ได,้ สามี 
ก็จะคกรธทนัที, ไปไหนก็ไม่ได,้ ดว้ยความท่ีอายเุรายงันอ้ยตอนแต่งงาน ยงัไร้เดียงสา, ก็
เขา้ใจมาตลอดวา่ผูช้ายผูห้ญิงเท่าเทียมกนัระหวา่งเพศ” 
“Jadi rupa rupa nya dia cemburu, kita gomong-gomong dengan orang tak bisa, terus  
marah, pergi kat mana gak bisa, Namanya kita kanak-kanak kan belum tahu apa-apa, 
Laki –perempuan untuk saya kan sama saja kat gitu,” 

(ซลัมา (salma)),สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

  การแต่งงานกบัสามีคนท่ีสองเกิดข้ึนหลงัจากหยา่ร้างกบัสามีคนแรกประมาณ 2 ปี การแต่งงานอีก
คร้ังส าหรับแม่หม้ายลูกติด 2 คน ส่วนหน่ึงของการตัดสินใจแต่งงานใหม่อีกคร้ังส าหรับ  ซัลมา 
(salma) เกิดข้ึนดว้ยเหตุผลของการหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากสามีในการช่วยแบ่งเบาภาระการตอ้ง
เล้ียงลูกจากสามีคนแรกตามล าพงั ประกอบกบัอายุท่ีมากข้ึนท าให้เธอมีความกงัวลวา่ถา้ปล่อยให้ตวั
เธอมีอายุมากข้ึน อาจท าให้ไม่มีผูช้ายคนใดสนใจแต่งงานกบัผูห้ญิงหมา้ยแก่ ๆ และมีลูกติดอย่างเธอ 
ความกงัวลดงักล่าวท าให้เธอรับขอ้เสนอการแต่งงานและตดัสินใจแต่งงานกบัสามีคนท่ีสองเม่ือตอน
เธออายุ 25 ปี และสามีคนท่ีสองอายุ 32 ปี เป็นชาวอาเจะห์ชาติพนัธ์มินงักาวบาวเช่นเดียวกบัเธอ ซ่ึง
เป็นลูกจา้งท่ีมารับจา้งท างานกบัพ่อของเธอ ส าหรับประวติัเบ้ืองตน้ของสามีคนท่ีสองของเธอ เธอรู้
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เพียงว่าสามีคนท่ีสองมีบา้นเกิดอยู่ในเมืองตาปะตูวนั (Tapaktuan) ในเขตมณฑลอาเจะห์ใต ้บ้านเกิดพ่อ
ของเธอ และเดินทางรับจา้งท างานไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ จนมาพบเจอเธอท่ีเมืองตาเกงอน นอกเหนือจากนั้น
เธอบอกว่าเธอไม่มีข้อมูลอ่ืนเลย และไม่ได้ตั้งค  าถามว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีคือใคร การแต่งงาน
ระหว่างเธอและสามีคนแรกจึงมีญาติพี่น้องฝ่ายเธอฝ่ายเดียวท่ีรับรู้เร่ืองการแต่งงานระหว่างเธอและ
สามีคนท่ีสอง  

ความสัมพนัธ์ในชีวิตแต่งงานของเธอในช่วง 1 ปีแรกหลงัจากแต่งงาน เธอบอกว่าสามีของ
เธอดูแลเธอดี ช่วยเหลืองานในครอบครัว ช่วยเหลือพ่อของเธอท าไร่ท าสวนของครอบครัว แต่
หลงัจากแต่งงานไดป้ระมาณ 1 ปี สามีของเธอก็เร่ิมออกเดินทาง (Merantau) ไปท างานยงัต่างถ่ินคดย
อา้งเพื่อหาคอกาสความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพการงานเพื่อครอบครัว คดย 2-3 ปีแรกหลังจากสามีเร่ิม
เดินทางไปต่างถ่ินเพื่อท างานนั้น มีส่งเงินกลบับา้นมา 2-3 คร้ัง แต่หลงัจากนั้นไม่มีการส่งเงินกลบับา้น
มาให้เธออีกเลย ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีพ่อแม่ของเธอเสียชีวิต ไม่มีผูใ้หญ่ในครอบครัวท่ีสามี
ตอ้งเกรงใจ ความสัมพนัธ์ระหว่างเธอและสามีเร่ิมห่างเหินหลงัจากแต่งงานเขา้ปีท่ี 3 สามีของเธอ
นอกจากไม่ส่งเงินกลบัมาให้เธอเพื่อรับผิดชอบดูแลเธอและลูก ๆ แล้ว ยงับงัคบัเอาเงินเก็บของเธอดว้ย
อา้งวา่จะน าไปลงทุน การกลบับา้นมาหาเธอนาน ๆ คร้ังของสามีนั้น เธอเล่าวา่ จะบอกวา่สามีไม่เคยให้
เงินเธอเลยตลอด 30 ปีท่ีสามีเดินทางไปท างานต่างถ่ินคงเป็นเร่ืองคกหก แต่การให้ของสามีนั้นไม่เท่า
การสูญเสียของเธอ ทั้งเงินและไร่สวน ท่ีสามีเอาไปจ่ายหน้ีท่ีสามีคนท่ีสองสร้างคดยท่ีเธอไม่รู้ หรือ
เจา้หน้ีของสามีคนท่ีสองมาทวงหน้ีถึงบา้น เพราะสามีไปสร้างหน้ีสินไวต่้างถ่ิน แต่ทั้งน้ี แมส้ามีคนท่ี
สองสร้างปัญหาให้เธอตอ้งแกปั้ญหา และไม่ท าให้เธอรู้สึกไดรั้บการปกป้องหรือดูแลเธอและลูก ๆ 
อีกเลยหลงัจากท่ีสามีเร่ิมเดินทางไปท างานต่างถ่ิน แต่เธอก็ยงัเลือกท่ีจะไม่ฟ้องหยา่สามี และเลือกท่ีจะ
คงความสัมพนัธ์สถานะสมรสระหวา่งเธอและสามีคนท่ีสองยาวนานถึง 30 ปี  

“เขา (สามีคนท่ีสอง)ขายไร่สวนฉนัไม่มีเหลือ, มารู้ตอนหลงัวา่เขาเอาสวนฉนัไปจ่ายหน้ี 
ท่ีเขา ติดหน้ีคนอ่ืน, และก็ส าหรับเล้ียงดูผูห้ญิงคนอ่ืน, ฉันก็คิดไม่ถึง, กลายเป็นว่าการ
เดินทางไปต่างถ่ิน(Merantau)เพื่อไปส่องหาผูห้ญิง ไม่ใช่เดินทางไปเพื่อหางานท า, และ
ท่ีท าให้ฉันเจ็บใจ, เขาแจง้กบัเจา้พนกังานท่ีด าเนินการแต่งงานให้เขากบัผูห้ญิงคนอ่ืนวา่ 
ฉนั(ภรรยาของเขา)เสียชีวิตแลว้และหายสาบสูญช่วงภยัพิบติัสึนามิ, ฉนัแสนจะเจบ็ใจก็
ฉนัยงัมีชีวติอยู”่ 
“kebun-kebun saya dah habis! tahu-tahu dah dia bagi orang, Utang nya sama orang!  
Untuk tadi(bagi perempuan) mana tahu! Jadi Merantau pun cari perempuan, Bukan 
merantau cari kerja. Yang sakit hati nya saya itu dia dibilang dengan pegawai kantor 
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hal mintak cerai itu. Perempuan(istri) nya dah kena Tsunami. Kan sakit hati kita itu 
kita masih hidup! 

(ซลัมา (salma)),สัมภาษณ์ 1 กุมภาพนัธ์ 2560แปลคดยผูศึ้กษา) 

ซลัมา (salma) เล่าพร้อมน ้ าตาถึงเหตุผลท่ีเธอเลือกท่ีจะคงสถานะสมรสกบัสามีคนท่ีสอง แมส้ามี
คนท่ีสองขาดการติดต่อและไม่สนใจใยดีเธอและลูกกวา่ 30  ปี วา่ เธอเลือกคงสถานะสมรสเพื่อความ
อยูร่อดในสังคมท่ี เธอในฐานะผูห้ญิงท่ีเป็นท่ีรู้กนัในชุมชนวา่ เป็นผูห้ญิงขยนัท างาน ท างานเก่ง มีบา้น
อยู ่ ในขณะท่ีวฒันธรรมครอบครัวในชุมชนท่ีเธออาศยัอยูน่ั้นส่วนใหญ่ ผูห้ญิงหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจจาก
สามี ถูกบงัคบัอยูแ่ต่ในบา้นสามี ในขณะท่ีเธอนั้นมีอิสระ และขยนัท างาน ซ่ึงเธอตระหนกัถึงความต่าง
ของเธอกบัผูห้ญิงชนเผ่ากาคยท่ีเธอรู้จกัว่า แมผู้ช้ายจะชอบหรือตอ้งการให้ภรรยาเป็นแม่บา้น แต่ใน
ขณะเดียวกนั ผูช้ายก็ตอ้งการภรรยาท่ีเขาไม่ตอ้งแบกภาระเล้ียงดูเช่นท่ีเธอมี มีบา้นและร้านกาแฟเป็น
ของตนเอง ดงันั้น เธอบอกวา่เธอคิดเองวา่ การจะสามารถอยูร่อดปลอดภยัจากผูช้ายเหล่านั้น หรือรอด
จากความหวาดระแวงจากบรรดาภรรยาของผูช้ายท่ีมาด่ืมกาแฟร้านของเธอคือ เธอตอ้งคงสถานะสมรส 
เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีมีเจา้ของ แมเ้จา้ของหรือสามีคนท่ีสองของเธอไม่ไดส้นใจใยดีชีวติเธอ
และลูกก็ตาม และเพื่อท่ีบรรดาภรรยาของผูช้ายท่ีมาด่ืมกาแฟร้านเธอไม่ระแวงเธอหรือกลวัท่ีจะให้
สามีมานัง่ร้านกาแฟเธอ ดงันั้น การคงสถานะสมรสส าหรับเธอ จึงท าไปเพื่อความอยูร่อดของเธอและ
อาชีพการงานท่ีเป็นร้ายไดท้างเดียวท่ีเธอสามารถหาได ้เธอคงสถานะสมรสแบบแยกกนัอยูป่ระมาณ 
27 ปีท่ีสามีของเธอมีกลบัมาหาเธอบา้ง แต่หลงัจากปีท่ี 27 นั้นสามีขาดการติดต่อและเป็นช่วงเวลาท่ี
เธอตดัสินใจด าเนินการฟ้องหยา่สามีเพื่อท าให้ถูกตอ้ง ซ่ึงรวมระยะเวลาท่ีเธอยูใ่นสถานะสมรสแบบ
ไร้สามีประมาณ 30 ปี 

  กล่าวคดยสรุป จากกรณีตวัอยา่งขา้งตน้นั้น เป็นกรณีศึกษาท่ีผูศึ้กษาเลือกมาเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็น
ถึง การมีอยูข่องความรุนแรงในชีวิตประจ าวนัในหลากรูปแบบและสถานการณ์ท่ีผูห้ญิงตอ้งประสบ 
และส่ิงท่ีผูห้ญิงเลือก ส่ิงท่ีผูห้ญิงพยายามอดทนกับความรุนแรงในระดับแตกต่างกนันั้น มีทั้ งความ
รุนแรงในเชิงภาษา ความรุนแรงทางจิตใจ มีการใชภ้าษาในการกดข่ีข่มเหงท าร้ายจิตใจ ซ่ึงเกิดข้ึนซ ้ าซาก
ทุกวนั มนัไม่เพียงแต่เป็นภาวการณ์ท่ีผูห้ญิงตอ้งรับมือ แต่มนัยงัสร้างส่ิงแวดลอ้มในครอบครัวท่ีท าให้
ผูห้ญิงตอ้งเป็นวตัถุในครอบครัวท่ีไม่สามารถท่ีจะมีตวัมีตนได ้กลายเป็นวตัถุของการระบายอารมณ์ 
เคร่ืองมือใชป้ระคยชน์ หรืออา้งความชอบธรรมบนความพึงพอใจฝ่ายเดียว ซ่ึงความรุนแรงในท านอง
น้ีมนัค่อย ๆ ไต่ระดบัไปสู่ความรุนแรงทางกายภาพ การทุบตี ท าร้ายร่างกาย และความรุนแรงทาง
กายภาพในบางกรณีก็ทวีความรุนแรงน าไปสู่การบาดเจ็บ ซ่ึงเกือบทุกกรณีผูห้ญิงส่วนใหญ่เลือกท่ีจะ
ทนในระนาบท่ีแตกต่างกนั และความรุนแรงท่ีมนัเกิดข้ึนไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะกบัตวัผูห้ญิงเท่านั้น แต่ยงั
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ปรากฏว่านอกจากความรุนแรงเกิดข้ึนต่อผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาแล้วยงัเกิดกับลูกสาวของผูห้ญิงใน
ครอบครัวเช่นเดียวกนั ในขณะท่ีบางกรณีก็พบวา่ความรุนแรงทางจิตใจเกิดควบคู่กบัความรุนแรงทาง
กายภาพ หรือความรุนแรงทางกายภาพคดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ กลบัพบวา่มีส่วนในการสร้าง
อ านาจหรือเพิ่มระดบัความชอบธรรมเพื่อควบคุมผูห้ญิงในฐานะเจา้ของ แมไ้ม่สามารถเป็นเจา้ของ
ผูห้ญิงท่ีชอบธรรมในระดบัสังคมสาธารณะท่ีเปิดเผย เช่น กรณีการควบคุมพฤติกรรมความสัมพนัธ์
ระหว่างชายหญิงของลูกเล้ียง ภายหลงัจากถูกพ่อเล้ียงข่มขืน เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกรณีท่ีความรุนแรงเชิง
กายภาพนั้นมีส่วนในการเขา้ไปควบคุมความสัมพนัธ์ ในขณะเดียวกนัความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นผล
จากการไต่ระดบัของความรุนแรงในชีวิตประจ าวนัเช่น การใช้ความรุนแรงทางจิตใจ การควบคุม 
ก ากบั ก็ส่งผลต่อการเกิดความรุนแรงทางกายภาพของผูห้ญิง ซ่ึงจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป  

5.2 ความรุนแรงทางกายภาพ 

ในประเด็นความรุนแรงทางกายภาพในการศึกษาน้ี พบวา่ ความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัวต่อผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาเกิดข้ึนทั้งตวัผูห้ญิงเองและลูกสาวของผูห้ญิง เกิดข้ึนทั้ งก่อน
แต่งงานและระหวา่งการแต่งงานคดยผูช้ายผูเ้ป็นสามี คดยพบวา่ ความรุนแรงทางกายภาพท่ีเกิดข้ึนนั้น 
สามารถแบ่งได ้2 รูปแบบดว้ยกนั ดงัน้ี 

5.2.1 ความรุนแรงทางกายภาพทางร่างกาย 

ในประเด็นประเภทความรุนแรงในครอบครัวทางกายภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัร่างกายนั้น พบว่า  
ผูห้ญิงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ประสบกบัการถูกสามีใชค้วามรุนแรงทางร่างกายทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตัง่
ใจ ทั้งท่ีเพื่อสั่งสอนและทั้งเพื่อให้หลาบจ าในระดบัสาหัส อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า ความ
รุนแรงทางร่างกายส่วนหน่ึงการไต่เตา้ท่ีพฒันามาจากความรุนแรงในชีวิตประจ าวนัดงัท่ีกล่าวมาใน
หวัขอ้ขา้งตน้ คดยมีสาเหตุอนัเป็นปัจจยัอนัน าไปสู่การถูกใช้ความรุนแรงต่อภรรยาท่ีแตกต่างกนั ทั้ง
ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีเกิดจากความขดัแยง้หรือต่อสู้กนัเพียงเล็กนอ้ย ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ
ครอบครัว ปัจจยัเร่ืองการหึงหวงของสามี และปัจจยัเพื่อตัง่ใจแสดงอ านาจ หรือเหตุเพราะอ านาจน าท่ี
ฝ่ายสามีให้ความหมายถูกคุกคาม คดยในประเด็นน้ี ผูศึ้กษาเลือกกรณีตวัอยา่ง 2 กรณีเพื่อท าความเขา้
ใจความรุนแรงทางกายภาพทางร่างกาย ดังเช่นในกรณีของ ซาเดีย (Sadia) และกรณีของรานะฮ 
(Ranah) ดงัน้ี 

กรณีของ รานะฮ (Ranah) เป็นกรณีความรุนแรงในครอบครัวคดยเฉพาะการใช้ความรุนแรง
ทางร่างกายในระดบัสาหัสท่ีเร่ิมตึงเครียดตั้งแต่ช่วงปี 2004 ส่วนหน่ึงเป็นเพราะในช่วงเกิดเหตุการณ์
ภยัพิบติัสึนามิ ท าให้สามีของเธอตกอยู่ในสถานะล้มละลาย เน่ืองจากงานก่อสร้างเสียหายและขาดทุน 
ในช่วงเวลาไล่เล่ียกนัครอบครัวของเธอตอ้งสูญเสียพ่อของเธอ จากเหตุถูกลอบฆ่าคดยกลุ่มขบวนการ
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ปลดปล่อยอาเจะห์ (dibunuh oleh GAM)  ในขณะท่ีมารดาของเธอไม่ได้ท างานท่ีมีรายได้แน่นอน
เน่ืองจากเป็นแม่บ้านดูแลน้อง ๆ เธอในฐานะพี่สาวคนคตจึงตอ้งรับภาระดูแลน้อง ๆ แทนพ่อท่ีเสียไป 
ในขณะท่ีความสัมพนัธ์ระหวา่งเธอกบัสามีก็เร่ิมรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงเธอมองว่าอาจจะเป็นเพราะเธอไม่มี
ใครมาช่วยปกป้องเธอ เน่ืองจากผูป้กครองคนเดียวท่ีสามีของเธอพอจะเกรงใจก็คือพ่อของเธอ ในขณะท่ี
ผลกระทบจากคครงการก่อสร้างท่ีขาดทุน ท าให้เกิดส่ิงท่ีเธอมองว่าสามีมีปัญหาสุขภาพจิต เน่ืองจาก
สามีมกัใช้อา้งเพื่อไม่ตอ้งท างานคือ ความอบัอาย นอนทั้งวนั ไม่ท างาน ไม่ยอมออกนอกบา้นเพราะ
อายผูค้น ไม่มีก าลงัใจท างาน และสุดทา้ยเกิดสภาวะตึงเครียดทางเศรษฐกิจในครอบครัวจนเธอตอ้ง
ออกไปหางานท างานทั้งท่ีเธอรู้วา่ตอ้งมีปัญหากบัสามีเร่ืองท่ีสามีหึงหวง ในขณะเดียวกนัสามีก็แสดง
ความพอใจท่ีเธอออกไปท างานนอกบา้น  

“ท าตวัแสนจะดี ถา้ฉนัใหเ้งิน, แต่ถา้เขาตอ้งการฉนัไม่ให ้ก็จะคดนตบ, ฉนัก็มีบา้งท่ีคิดสู้ 
เช่น ต่อวา่กลบัวา่ ถา้ไม่ต่ืนจากนอนมาท างานจะมีเงินไดย้งัไง?  

“Baik kali kalau bagi saya kasi uang, kalau dia perlu saya tak bantu dia menyepak! 
Saya ada lawan kata balas saja! “ tak bangkit tidur mana ada uang”” 

“การตอบคตท่ี้สามารถท าไดก้็แค่การต่อวา่ดว้ยวาจา และก็จะถูกคตก้ลบัดว้ยการตบหนา้ 
ถ้าเป็นแบบนั้ น  ฉันเลยเงียบดีกว่า, ประเด็นคือเขาไม่มีความละอาย , เราในฐานะ
ลูกผูห้ญิง มีความอยากให้สามีรับผิดชอบดูแลค่าเล้ียงดูและตอ้งการให้เขาเป็นหัวหน้า
ครอบครัว. 

“Lawan balas kata langsung dia tampar, kalau begitu saya diam saja jadi inti nya dia 
gak malu saja la. Tapi nya kita anak perempuan ingin nafakahi mau dia jadi kepala 
rumah tangga.”  

 (รานะฮ (Ranah), สัมภาษณ์16 มีนาคม 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

สถานการณ์การใช้ความรุนแรงทางร่างกายต่อรานะฮ (Ranah)  เธอมองว่า ในช่วงแรกของ
การประสบปัญหาของสามี เธออดทนเน่ืองจากมองว่าสุขภาพจิตสามีไม่ดี เธอสามารถเขา้ใจและให้เวลา
สามีฟ้ืนฟูสุขภาพจิตจากท่ีไดรั้บผลกระทบจากคครงการก่อสร้างท่ีเสียหายในเหตุการณ์ภยัพิบติัสึนามิได ้
แต่นานวนัเขา้ เธอพบวา่ สามีเร่ิมมีความชดัเจนวา่ การใช้ความรุนแรงทางร่างกายในระดบัสาหัสต่อ
เธอมีเร่ืองทางการเงินเป็นหลกั ซ่ึงตามการอา้งของ รานะฮ (Ranah) สามีเร่ิมใช้ความรุนแรงทุกคร้ังท่ี
สามีขอเงินจากเธอแลว้ เธออา้งไม่มีเงิน เป็นความรุนแรงท่ีเธออา้งวา่ อยา่งนอ้ยเกิดข้ึน 2 คร้ังต่อเดือน 
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และสามีมกัพูดดีกบัเธอก็ต่อเม่ือไดเ้งินจากเธอตามจ านวนท่ีสามีพอใจ สถานการณ์ชีวิตและการเป็น
เหยื่อการถูกท าร้ายคดยสามีของ รานะฮ (Ranah)  ท่ีตอ้งรับมือ เธอมองว่าเป็นความรุนแรงท่ีส่งผลต่อ
บาดแผลทางใจสะสมมากกวา่บาดแผลทางร่างกาย ความทุกขท์นท่ีสะสมเกินท่ีเธอจะรับได ้ท าให้เธอ
ตดัสินใจฟ้องหยา่คร้ังแรก ประมาณปี 2008 ตลอดช่วงเวลา 5 ปีท่ีเธออดทน (sabar) กบัการถูกใชค้วาม
รุนแรงทางร่างกายและจิตใจมาตลอด แต่ประเภทความรุนแรงท่ีเธอเลือกใช้อา้งเพื่อแจง้ต่อนายทะเบียน
ศาล ส าหรับขอด าเนินการฟ้องหย่า เธออา้งเพียงเร่ืองของสามีไม่จ่ายค่าเล้ียงดูในฐานะเหตุผลสาธารณะท่ี
สามารถใชอ้า้งไดส้ าหรับภรรยาท่ีจะขอฟ้องหยา่สามี แมใ้นความเป็นจริงเธอสามารถเลือกเร่ืองท่ีเธอ
ถูกท าร้ายร่างกายเพื่อฟ้องหยา่และด าเนินคดีได้ แต่เธอเลือกเล่าเพียงเร่ืองท่ีเพียงพอต่อการใช้อา้งเพื่อ
ฟ้องหยา่ เพราะการเล่าเร่ืองท าร้ายร่างกายตอ้งอาศยัหลกัฐานและพยานบุคคล ซ่ึงเธอมองวา่หากเล่าไป
ก็มีแต่จะท าให้ตวัเธอเองอบัอาย ทั้งท่ีความเป็นจริงเธอถูกท าร้ายร่างกายและจิตใจอยา่งต่อเน่ืองตลอด 
5 ปีของชีวติแต่งงาน การตดัสินใจฟ้องหยา่คร้ังน้ียติุดว้ยเหตุผล “ท าเพื่อลูก”  

  การตดัสินใจฟ้องหยา่คร้ังท่ีสอง เกิดข้ึนประมาณเดือนมกราคม ในปี 2016 เป็นการตดัสินใจ
ท่ีเธออา้งว่าเหตุผลเดียวกบัการพยายามฟ้องหย่าคร้ังแรก คือ หมดความอดทน แต่คร้ังน้ีมีเร่ืองของการถูก
ใช้ความรุนแรงทางร่างกายในระดบัสาหัส เน่ืองจากสามีตบและต่อยจนตาแตกจนตอ้งเขา้พกัรักษาตวัใน
ครงพยาบาล ดว้ยสาเหตุของความหึงหวง เน่ืองจากงานท่ี รานะฮ (Ranah)  ท างานขายของและบริการลูกคา้ 
สามีของเธอหึงหวงเธอเน่ืองจากไม่พอใจเธอตอนก าลงัคุยกบัลูกคา้ผูช้าย รานะฮ (Ranah)  เล่าวา่ เร่ือง
หึงหวงเป็นอีกสาเหตุท่ีท าให้สามีมกัใช้ความรุนแรงต่อเธอคดยไร้เหตุผล ซ่ึงตามความเขา้ใจของเธอ เธอ
มองวา่ ความตระหนกัถึงความไร้อ านาจทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจของตนเองของสามี การใชค้วามรุนแรง
ต่อเธอ เป็นเพียงขอ้อา้งเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกเหล่านั้น ผา่นการอา้งความหึงหวงและการเงิน แต่การ
ตดัสินใจฟ้องหยา่คร้ังน้ีเธอก็ยติุการฟ้องหยา่ดว้ยเหตุผลท่ีอา้งเร่ืองเดียวกนักบัการยติุการฟ้องหยา่คร้ัง
แรก คือ ท าเพื่อลูก อดทนเพื่อลูก ในขณะเดียวกนั รานะฮ (Ranah)  ยอมรับว่าเธอยงัรักสามี ไม่ฟ้อง
หยา่เพราะรัก ประกอบกบัในช่วงท่ีเธอพกัรักษาตวัจากเหตุท่ีสามีท าร้ายร่างกาย สามีของเธอดูแลเธอ
อย่างดีอย่างรู้สึกผิด ท าให้เธอรู้สึกมีความหวงัว่าสามีสามารถเปล่ียนแปลงได้ แต่พอถึงเดือนถดัมา 
เดือนกุมภาพนัธ์ ในปีเดียวกนั เธอก็ถูกสามีท าร้ายดว้ยการถีบจนมา้มแตกตอ้งถูกหามส่งครงพยายาม
อีกคร้ัง คร้ังน้ีเธอเล่าว่าเธอตรอมใจหนักกว่าทุกคร้ัง เพราะก่อนหน้านั้นหน่ึงเดือนเธอยงัรู้สึกว่าเธอ
สามารถท าใหส้ามีเปล่ียนแปลงตนเองได ้ 

“เป็นเพราะเขารู้สึกตวัเองไร้ค่า เพราะเขาอยู่แต่ในบา้น เขารู้สึกขาดความมัน่ใจ ความรู้สึก
เก็บกดเหล่านั้น เขาใชค้วามรุนแรงต่อฉนัเพื่อระบาย เพราะเขาไม่มีทั้งเงิน และไปไหนก็
ไม่อิสระ ไปไหนมาไหนไม่ได ้ก็เลยลงท่ีฉนั นั้นคือความเขา้ใจของฉนั” 
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“Kerana dia merasa dia tak berharga kan dia di rumah saja, dia merasa dia minder, jadi  
dia pelampiasan nya sama saya , dia kan untuk macammana tak ada uang? Mau Pergi 
kat sana tak bisa pergi kat sini tak bisa! pelampiasan nya sama saya,  Itu untuk pahami 
saya” 

(รานะฮ (Ranah), สัมภาษณ์16 มีนาคม 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 จากเหตุการณ์การถูกใชค้วามรุนแรงสาหสัและตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในครงพยาบาล  ถึง 2 คร้ัง
ขา้งตน้ ท าให้ รานะฮ (Ranah)  ตดัสินใจฟ้องหยา่เป็นคร้ังท่ีสาม เกิดข้ึนในเดือนมีนาคม ในปีเดียวกนั
คือ ปี 2016 หลงัจากเธอออกจากครงพยาบาล และเธอตดัสินใจยุติการด าเนินการฟ้องหยา่คร้ังท่ีสาม 
ดว้ยคร้ังน้ี เธออา้งวา่เธอยืน่ค  าขาดต่อสามี ให้เปล่ียนแปลงตนเองภายใน 1 ปี ไม่เช่นนั้นจะเป็นคอกาส
คร้ังสุดทา้ย ทั้งน้ีถึงแมว้า่เธอเองรู้วา่ เป็นไปไม่ไดท่ี้สามีของเธอจะสามารถเปล่ียนนิสัยหรือปรับตวัได ้
แต่เธอยงัเลือกท่ีจะหวงั เธออธิบายในแง่บวกเก่ียวกบัสามีต่อผูศึ้กษาวา่ เธอมองวา่ตราบใดท่ีสามีเธอยงั
ไม่ท างาน สามีของเธอก็เปล่ียนแปลงตนเองไม่ได ้แต่ถา้สามีมีงานท า ท าให้รู้สึกตนเองมีคุณค่า ก็มี
คอกาสท่ีจะเปล่ียนแปลงนิสัยสามีของเธอได้ เธอเช่ืออยา่งนั้น แต่อยา่งไรก็ตาม เธอก็ไม่หวงัวา่สามีจะ
เปล่ียนแปลงไดทุ้กเร่ือง อยา่งนอ้ยถา้ไม่มีปัญหาเร่ืองการเงินอาจจะช่วยใหส้ามีเธอดีข้ึน  

“ฉนัไร้ความหวงัวา่เขาจะดีข้ึน ถา้มีอะไรกระทบเล็กนอ้ยเขาก็ใชค้วามรุนแรงแลว้ แต่ถา้ 
ฉนัแจง้ต ารวจเขาก็จะติดคุก เพราะรักจึงไม่แจง้ต ารวจ” 

“Saya tak yakin dia baik, kalau sedikit saja dia ada maslah dia jadi, kalau saya report  
polisi dia kena penyara, sebab sayang yang tak report” 

(รานะฮ (Ranah), สัมภาษณ์16 มีนาคม 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

กล่าวไดว้า่ การเล่ือนไหลของสถานการณ์ท่ีเธอถูกบีบท าให้เธอไม่สามารถท่ีตดัสินใจเด็ดขาด 
แต่จ าเป็นตอ้งประเมินจงัหวะการต่อรองและรับมือสถานการณ์ชีวิตของเธอเอง ท่ีข้ึนอยู่กบัปัจจยัท่ี
เป็นเง่ือนไขรอบตวัเธอ เธอในฐานะผูห้ญิงท่ีไม่มีผูป้กครองหรือญาติพี่นอ้งผูช้ายท่ีอาจหวงัพึ่งได ้เธอ
ในฐานะแม่ของลูกท่ีมีเธอเป็นท่ีหวงัพึ่งเดียว และเธอในฐานะมนุษยท่ี์มีความกลวัและมีประสบการณ์
เคยสูญเสียพ่อจากการถูกฆาตกรรม ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นเง่ือนไขรอบตวัเธอลว้นแลว้ถูกประมวลอยูใ่น
ความหมายของส่ิงท่ีเธอเรียกวา่ “อดทน” ทั้งน้ี ความคาดหวงัหรือความอยากท่ีจะหวงัของเธออาจจะ
หมายถึงอดทนรอจงัหวะเวลา และเง่ือนไขใหม่ ๆ ท่ีอาจเขา้มาเพื่อช่วยเหลือเธอ จนเธอมัน่ใจไดว้า่เธอ
สามารถควบคุมสถานการณ์บางอยา่งท่ีอธิบายผ่านค าวา่ “กลวั” (Takut) และออกจากความสัมพนัธ์ท่ี



 

156 

ถูกละเมิดและใชค้วามรุนแรงได ้แต่ ณ ช่วงเวลาท่ีก าลงัสัมภาษณ์เธอ เธอเลือกยติุการฟ้องหยา่เป็นคร้ัง
ท่ี 3 และต่อรองการรู้คิดของตวัเองเพื่อเขา้สู่วงจรเดิมกบัความหวงัใหม่ของ รานะฮ (Ranah) ท่ีเธอบอก
วา่ คร้ังน้ีเป็นคร้ังสุดทา้ยท่ีเธอจะใหค้อกาสสามีเพื่อเปล่ียนแปลงตนเอง 

ในขณะท่ีกรณีของ ซาเดีย (Sadia) เป็นกรณีความรุนแรงในครอบครัวทางร่างกายในระดบั
สาหัส คดยปัญหาความสัมพนัธ์ ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึน มกัเป็นเร่ืองของความหึงหวงจากสามี และตอกย  ้า
ถึงสถานะของเธอวา่ “เธอเป็นภรรยาฉนัเป็นสมบติัของฉนั” “Kamu Istri aku hak aku” ซ่ึงน าไปสู่การ
พยายามควบคุมก ากบัภรรยา ห้ามกลบับา้นชา้ ถา้สั่งให้กลบับา้น ซาเดีย (Sadia) ตอ้งถึงบา้นภายใน 5 นาที 
ซ่ึงผลของการกลบับา้นช้า หรือถึงบา้นไม่ตรงตามเวลาท่ีเขาก าหนด ผลของมนัคือ การท่ีเธอตอ้งถูก
สามีทุบตี เพื่อสั่งสอน ซ่ึงเป็นการถูกใชค้วามรุนแรงทางกายท่ีเธอเล่าวา่เธอนอ้มรับมนัในช่วงแรกหลงั
แต่งงาน เพราะมองวา่เธอมีส่วนผิดท่ีกลบับา้นช้าและท าให้สามีเธอคกรธ ซ่ึงเป็นความอดทนต่อการ
ถูกใช้ความรุนแรงจากสามีท่ี ซาเดีย (Sadia) ให้ความหมายกบัค าว่าหึงหวง หมายถึง ความรักท่ีมีต่อ
เธอ ส่วนเร่ืองสามีใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อตวัเธอในช่วงระยะแรกน้ี ซาเดีย (Sadia) มองวา่เป็น
บทลงคทษท่ีชอบธรรมของสามีต่อเป็นความผิดจากความเห็นแก่ตวัและขาดความรับผิดชอบของเธอ
ในฐานะภรรยา ซ่ึงสามีเป็นฝ่ายเสียสละให้เธอไดเ้รียน แต่เธอกลบัเป็นฝ่ายบกพร่องต่อหน้าท่ีภรรยา 
และแม้ชีวิตครอบครัวตลอด 3 ปีแรกหลังแต่งงานของเธอเต็มไปด้วยการถูกใช้ความรุนแรงทาง
ร่างกาย  

ทั้งน้ี ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาและความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงทั้งทางร่างกายและ
จิตใจในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรกน้ี เป็นความสัมพนัธ์ท่ี ซาเดีย (Sadia) บอกวา่ เป็นช่วงเวลาท่ีเธอเลือกท่ีจะ
อดทน (sabar) ไม่เคยคิดท่ีจะหย่าร้าง หรือฟ้องหย่าสามีฐานท าร้ายร่างกายเธอ แต่ดว้ยภายหลงัจาก ซาเดีย 
(Sadia) เรียนจบปริญญาคท และมีปัญหาเร่ือง สามีเธอไม่พอใจท่ีเธอ ออกไปนอกบา้นในขณะท่ีหน้าตาเธอ
บวม ตาบวมช ้ า หน้าเขียว ท าให้เพื่อนบา้น และคนอ่ืน ๆ รู้วา่ เธอถูกสามีท าร้ายร่างกาย ท าให้สามีของเธอ
ไม่พอใจ และคกรธท่ีออกนอกบา้นไปให้คนอ่ืนเห็นรอยแผล ซ่ึงแมเ้ธอจะยืนยนักบัสามีวา่ เธอบอกกบั
เพื่อนบา้นวา่เธอลม้ เธอตกบนัได เธอลม้รถ สามีของเธอก็ยงัคกรธและไดใ้ห้ค  าสาบานวา่ “ฉนัสาบาน
วา่ฉันจะไม่จ่ายค่าเล้ียงดูเธอและลูกอีก เพราะเธอท าให้ฉันอบัอาย” (Aku sumpah, aku tak kan nafaqahin 
kamu dan anak lagi, sebab pemalu kan aku), เป็นค าสาบานท่ีแม ้ซาเดีย (Sadia) รู้ว่าสามีของเธอพูดไปด้วย
ความคกรธ แต่ดว้ยภาษาหรือค าท่ีใชอ้อกมาจากปากผูช้ายในฐานะสามีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบ
ภรรยาและลูกท่ีสาบานต่อพระเจา้ และมีนยัท่ีส่ือไปทางการตดัความสัมพนัธ์ทางความรับผิดชอบทาง
เศรษฐกิจท่ีเป็นหน่ึงในเง่ือนไขความสัมพนัธ์หลกัระหวา่งสามีภรรยา ตามหลกัการศาสนาตามท่ีเธอเขา้ใจ
และตีความถือวา่ เป็นการหยา่ร้างดว้ยค าพูดจากสามีคดยปริยาย ซ่ึงแมส้ามีจะบอกวา่ เขาไม่ไดห้ยา่ แต่
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ส าหรับ ซาเดีย (Sadia) ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาตามเง่ือนไขศาสนาถือเป็นอนัส้ินสุดลง การอยูต่่อ
ในความสัมพนัธ์หลงัจากท่ีสามีไดส้าบานถือวา่เป็นความสัมพนัธ์นอกสมรสส าหรับความเขา้ใจของเธอ 
ดงันั้น เธอจึงเลือกท่ีจะหนีสามีออกจากบา้น กลบัไปยงับา้นเกิดยงัเมืองยมูปา (Jeumpa) มณฑลเบเรออุน
(Bireuen) ซ่ึงเป็นการหยา่คดยถูกสามีหยา่คร้ังแรกของซาเดีย (Sadia) และคืนดีหลงัจากนั้น 

 ในขณะท่ีความรุนแรงในครอบครัวทางร่างกายภายหลงัจากคืนดีจากการหยา่ร้างคร้ังแรกนั้น 
ซาเดีย (Sadia) เล่าวา่ หลงัจากคืนดีดว้ยแต่งงานอีกคร้ังกบัสามี สามีเธอปฏิบติัดีต่อเธอไดป้ระมาณ  5  วนั 
หลงัจากนั้นก็มีพฤติกรรมใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อเธอเหมือนเดิม เช่นเม่ือคร้ังก่อนหยา่ร้างคร้ัง
แรก ดว้ยเหตุผลเดิม ๆ คือเร่ือง หึงหวงเป็นหลกั หึงหวงเวลาเธอออกไปท างาน ไปเจอผูช้ายท่ีดีกวา่ ซ่ึง 
ซาเดีย (Sadia) มองวา่ การใชค้วามรุนแรงของสามีต่อเธอ ในช่วงระยะเวลาน้ี เกิดข้ึนดว้ยเพราะสามีมองว่า
ตนเองดอ้ยกวา่ภรรยา และเพื่อนร่วมงานของภรรยา การใชค้วามรุนแรงส่วนหน่ึงจึงเกิดจากการพยายาม
ควบคุม ปราบ และต่อตา้นความเหนือกวา่ของเธอ ท่ีเขาเหลือเพียงอ านาจแต่ในนามในฐานะสามี แต่
ไม่มีอ านาจทางเศรษฐกิจเหนือภรรยาเช่นก่อนหยา่ร้างคร้ังแรก   

“ฉนัก็ถามสามีน่ะวา่ท าไมเขาถึงทุบตีฉนั, ค  าตอบท่ีไดคื้อ ผูห้ญิงนั้นเป็นเพศท่ีตอ้งไดรั้บ
การสั่งสอนจากสามี และการทุบตีเป็นการสั่งสอนของสามีต่อภรรยา, ฉนัจึงตอบคตเ้ขา
กลบัวา่ หากฉนัคบชูมี้หลกัฐานวา่มีชายอ่ืนก าลงันอนกบัฉนั, ฉนัเขา้ใจ, แต่อยา่ทุบตี แค่
หย่าให้ฉันก็พอ, เพราะตามหลกัการศาสนานั้นห้ามทุบตีภรรยาคดยไร้เหตุผลคดยเฉพาะท่ี
หน้าอย่างท่ีฉันถูกกระท า, และเขาก็ตอบคตก้ลบัว่า, อยา่มาอวดฉลาดกบัฉัน, อยา่มาสั่ง
สอนฉนั!ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีฉนัรู้สึกวา่ ระดบัการศึกษาของฉนัท าให้เขา้รู้สึกวา่เขาดอ้ยกวา่
ฉัน, ซ่ึงความจริงแลว้ส าหรับฉันเอง ไม่เคยคิดวา่เขาจะดอ้ยหรือมองตนเองสูงกว่าสามี 
เพียงแต่ขอให้เขาดีต่อฉันก็พอ ฉันไม่เคยเก็บซ่อนเงินจากเขา, ไม่เคยปฏิเสธ, ขอให้บอกฉัน 
ถา้ฉนัไม่อยูบ่า้นแลว้เขาอยากไดเ้งิน ฉนัสามารถกลบับา้นเอาเงินไปให้เขาภายใน 5 นาที ” 

“ibu tanya sama dia Kenapa pukul-pukul, jawab dia “perempuan itu harus di ajar  perempuan 
itu disuruh pukul-pukul istrimu,”  kenapa kalau saya selingkuh betulan ada laki-laki 
lain tidur sama saya, jangan pukul caraikan saya, bisa sampai sekali, memukul istri di muka, 
satu hukum seperti itu dia balas, Nggak usah sok pintar kamu nggak usah jadi dosen, aku 
kuliahin ini ada apa merasa rendah, sebenarnya kalau ibu sendiri gak apa-apa Yang 
penting dia baik-baik saja, aku nggak pernah sembunyiin,  nggak pernah, minta aja 
belum bisa pulang 5 menit lagi ya sampai,” 

(ซาเดีย (Sadia),สัมภาษณ์ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 
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  ซาเดีย (Sadia) อดทนกับความสัมพันธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงทั้ งทางร่างกาย จากสามี
ภายหลงัจากคืนดีหลงัการหยา่คร้ังแรกไดป้ระมาณ 11 ปี และตดัสินใจเป็นฝ่ายฟ้องหยา่สามี และแจง้
ความกบัทางต ารวจเพื่อจบักุมสามีฐานท าร้ายร่างกายในระดบัสาหัส ท าให้สามีของเธอถูกจ าคุก 3 
เดือน จากการตดัสินใจออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงคร้ังน้ีของเธอ แต่อยา่งไรก็ตาม การ
ด าเนินการฟ้องหย่าสามีคร้ังน้ี ต้องยุติลงด้วยข้อตกลงของผูใ้หญ่ทั้งสองฝ่ายท่ีให้สามีของเธอท า
ขอ้ตกลงสัญญาว่าจะไม่ท าร้ายร่างกายภรรยาอีก ท าให้ ซาเดีย (Sadia) ยอมคืนดีกับสามีเป็นคร้ังท่ี 2 
ภายหลังจากสามีออกจากคุก ซ่ึง ซาเดีย (Sadia) ก็เล่าว่าการคืนดีคร้ังท่ีสอง สามีของเธอไม่มีอะไร
เปล่ียนแปลง ไม่ไดท้  าตามสัญญาท่ีท าขอ้ตกลงไวก้บัครอบครัวทั้งสองฝ่าย การใชค้วามรุนแรงยงัคง
เกิดข้ึน ทั้งเร่ืองเดิม ๆ และใชค้วามรุนแรงรูปแบบใหม่ ๆ ท่ีท าร้ายเธออยา่งต่อเน่ือง เช่น การกล่าวคทษ
ซาเดีย (Sadia) ว่าหลงัจากมีลูก 4 คนกบัสามี ซาเดีย (Sadia)ก็ไม่ยอมมีลูกอีก เพราะว่าเธอมีชายอ่ืนท าให้
ไม่ยอมมีลูกกบัเขา(สามี) ซ่ึงก็ท  าให ้ซาเดีย (Sadia) ตดัสินใจยอมมีลูกคนท่ี 5 ให้สามีเพื่อหวงัสานสัมพนัธ์
ระหวา่งเธอและสามีใหดี้ข้ึน แต่ภายหลงัจากคลอดลูกคนท่ี 5 สามีของเธอกลบัไม่ยอมรับลูกวา่เป็นลูก
ของเขา แต่กลบักล่าวหาวา่ ลูกคนท่ี 5 เป็นลูกท่ีเกิดจากชู ้เป็นตน้ 

“ความทุกข์ทนท่ีเกินแบกรับไหวของฉันนั้น มกัถูกทา้ทายให้หมดความอดทน, ถา้เขา  
(สามี)คกรธเขาทุบตีฉัน 3 ชัว่คมงจนกวา่เขาจะพอใจ, ถา้เขาคกรธเขาก็จะกล่าวหาวา่ฉัน
เป็นผูห้ญิงคบชู,้ ผลของการเกินแบกรับไหมของฉนั, ฉนัตดัสินใจฆ่าตวัตายดว้ยการกิน
ยากนัยุงจนถึงเขา้ครงพยาบาล, อาเจียนออกมา, เพราะความเป็นเหยื่อจากการถูกทุบตี, 
ถูกกล่าวหาส่ิงท่ีไม่ไดท้  า, คกรธคดยไร้เหตุผล, และการทะเลาะเบาะแวง้เร้ือรัง, ท าใหฉ้นั
ไม่สามารถท่ีจะคิดไตร่ตรองและแบกรับความรู้สึกไดอี้กต่อไป” 

“Ibu sakit diusir selalu kalau udah marah pukul 3 jam, Kalau marah tuh tuduh  
selingkuh, ibu makan baikon sampai masuk rumah sakit, Muntah muntah, Dipukul, 
disalahkan, terus menerus Tanpa sebab yang jelas dan marah rebut, Gak sanggup lagi 
kak pikir dan rasakan” 

(ซาเดีย (Sadia), สัมภาษณ์ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ทา้ยท่ีสุด ภายหลงัจากคืนดีกบัสามีคร้ังท่ี 2 ประมาณ 7 ปี เธอตดัสินใจฟ้องหยา่สามีเป็นคร้ังท่ี 
3 และแจง้ความด าเนินคดีต่อสามีฐานความผิดท าร้ายร่างกายภรรยา ซ่ึงการใชค้วามรุนแรงท่ีน าไปสู่
การท าร้ายร่างกายระดบัสาหสั ท่ีสามีทุบตีเธอประมาณ 2 ชัว่คมง เกิดจากสาเหตุท่ีสามีคกรธลูกชายคน
ท่ีสามของเธอ เร่ืองท่ีลูกชายไม่ยอมตอบค าถามท่ีสามีถาม ความคกรธท าให้สามีของเธอท าร้ายลูกชาย
เธอ ซ่ึงเธอไม่ยอมให้สามีท าร้ายร่างกายลูกชาย ท าให้เธอตอ้งกลายเป็นกระสอบให้สามีทุบตีประมาณ 
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2 ชัว่คมง อาการสาหสั เธอไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื่อนบา้น และญาติของเธอเป็นผูด้  าเนินการแจง้
ความจบักุมสามีของเธอ คดยการจบักุมคร้ังน้ีท าให้สามีของเธอถูกจ าคุกเป็นเวลา 6 เดือน และส าหรับ 
ซาเดีย (Sadia)  นั้น เธอตดัสินใจยุติความสัมพนัธ์สมรสกบัสามีในการฟ้องหยา่คร้ังน้ีอยา่งเด็ดขาด แม้
ฝ่ายแม่ของสามีจะเป็นฝ่ายร้องขอให้ยติุการแจง้ความและกล่าวคทษเธอวา่เป็นผูห้ญิงไม่ดี ท่ีท าให้สามี
ตอ้งติดคุก แต่อยา่งไรก็ตาม เธอไดรั้บการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากครอบครัวของเธอ และสั่งห้าม
คืนดีกบัสามีอีก   

5.2.2 ความรุนแรงทางกายภาพทีเ่กีย่วข้องกบัเพศ  

ความรุนแรงทางเพศก่อนการแต่งงาน 

ในกรณีของ มียา (Miya) กบัสามีคนแรกและคนท่ีสอง การแต่งงานเกิดข้ึนดว้ยเหตุผลของการ
ถูกบงัคบัและจ าเป็นตอ้งแต่งงานเน่ืองจากฝ่ายสามีตอ้งการรับผิดชอบท่ีเขาไดข้่มขืนเธอ หรือรับผิดชอบ
ต่อลูกในทอ้งของเธอจากท่ีเธอถูกข่มขืน(กรณีสามีคนท่ีสอง) มียา (Miya) ถูกสามีคนแรกข่มขืน เพราะ
สามีคนแรกของเธอเขา้ใจวา่เธอเป็นผูห้ญิงขายบริการทางเพศในร้านอาหาร ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของชีวิต
ท่ี มียา (Miya) มองวา่แตกสลาย “Di situ lah kehancuran hidup saya”  และหลงัค ่าคืนท่ีถูกข่มขืน สามี
คนแรกของเธอขอรับผิดชอบเธอดว้ยการแต่งงาน  แต่อยา่งไรก็ตาม มียา (Miya) ใชชี้วติครอบครัวกบั
สามีคนแรกไดป้ระมาณ 2 ปี และตดัสินใจขอแยกทางกบัสามีคนแรกหลงัจากคลอดลูกไดป้ระมาณ 3 เดือน 
คดยท่ีสามีของเธอไม่ยอมหยา่เธอ แต่ มียา (Miya) เลือกออกจากบา้นคดยไม่สนใจเร่ืองสามีจะยอมหยา่
ให้หรือไม่ก็ตาม การตดัสินใจยุติความสัมพนัธ์ของ มียา (Miya) กบัสามีคนแรกเกิดจากการตดัสินใจตาม
ความรู้สึกเกินฝืนทนของเธอท่ีเต็มไปดว้ยความรู้สึกของผูห้ญิงท่ีรังเกียจผูช้ายท่ีเคยล่วงเกินทางเพศเธอ 
ความรู้สึกต่อผูช้ายผูท่ี้สร้างรอยแผลให้เธอทั้งทางกายและจิตใจในชีวติประจ าวนัในทุกวนั ความรู้สึก
ต่อผูช้ายผูท่ี้ท  าลายฝันท่ีจะมีรักแท ้แมว้า่ภายหลงัจากแต่งงาน สามีคนแรกของเธอดูแลรับผิดชอบเธอ
ค่อนขา้งดี ไม่เคยใชค้วามรุนแรงและท าร้ายจิตใจเธอ 

“เขาปฏิบติัดีต่อฉนั แต่ฉนัต่างหากท่ีเป็นฝ่ายรับเขาไม่ได ้เพราะส่ิงท่ีเขาไดท้  ากบัฉนั แม้
เขาจะ ดีกบัฉันทั้งท่ีฉันเป็นฝ่ายผิดท่ีต่อว่าเขาไม่ว่าจะเร่ืองอะไร ล้วนแลว้เป็นผลจากความ
คกรธแคน้ต่อส่ิงท่ีเขาไดเ้คยท าผิดไว ้แต่ฉนัก็รู้สึกผดิท่ีปฏิบติัไม่ดีต่อเขา (สามีคนแรก)” 
“dia baik-baik cuman saya tidak bisa terima karena Kejadian ini walaupun dia baik 
walaupun apa  kita marah dari mana hanya kita saja selalu kurindu dia selalu 
menyalahkan dia kan kita nggak  enak juga dia yang pertama tuh” 
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“ความสัมพนัธ์คดยรวมแลว้เขามีความรับผิดชอบ แต่ดว้ยส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้เป็นส่ิงท่ี  
ฉนัไม่ สามารถรับไดต้ั้งแต่ตน้ บ่อยคร้ังท่ีฉนัไม่สามารถแมแ้ต่จะมองหนา้เขาอยา่งสนิท 
มองแล้วร้อนรุ่ม อาจเป็นเพราะเราคกรธแค้นในเร่ืองท่ีเขากระท าแรกก่อนแต่งงาน
(ข่มขืน) ท าใหเ้ราไม่สามารถท่ีจะอยูก่บัเขาต่อดว้ยดีได ้

  “sama dia pokoknya dia bertanggung jawab tapi setelah dan gak bisa terima, saya 
   selalu aku tuh panas melihat ya kita marah dari mulai marah kita tidak bisa nggak ikhlas” 

 (มียา (Miya), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

การแต่งงานกับสามีคนที่สอง ภายหลังจาก มียา (Miya) หนีออกจากบ้านสามีคนแรกเพื่อ
กลบัมายงับา้นเกิดท่ีเมืองตาเกงอน มียา (Miya) ถูกครอบครัวไล่เธอออกจากบา้นเน่ืองจากไม่เห็นดว้ย
กบัทางเลือกและการตดัสินใจของเธอท่ีตอ้งการหยา่ร้างกบัสามี ท าให้เธอตดัสินใจเดินทางไปหางาน
ท าในเมืองบนัดาอาเจะห์ เธอยงัคงเลือกท างานเป็นนกัร้องเช่นท่ีเธอถนดั ซ่ึงท่ีนั้นท าให้เธอไดพ้บกบั
สามีคนท่ีสองหรือเพื่อนชายจากหมู่บา้นเดียวกนัจากเมืองตาเกงอน การแต่งงานเกิดข้ึนดว้ยสาเหตุ
เดียวกบักรณีสามีคนแรกของ มียา (Miya) คือ สามีคนท่ีสองของเธอข่มขืนเธอ แต่คร้ังน้ีต่างกนักบั
กรณีของสามีคนแรกเน่ืองจากเธอเป็นฝ่ายร้องขอให้สามีคนท่ีสองรับผิดชอบแต่งงานกบัเธอ ด้วย
เพราะสามีคนท่ีสองไม่คิดจะรับผดิชอบการกระท าท่ีไดข้่มขืนเธอ แต่การแต่งงานเกิดข้ึนภายหลงัจาก 
มียา (Miya) ทอ้งไดป้ระมาณ 5 เดือน มียา (Miya) จึงจ าเป็นตอ้งขอใหส้ามีคนท่ีสองรับผิดชอบเธอและ
ลูกจากการท่ีเธอถูกสามีคนท่ีสองข่มขืน  

“สามีคนท่ีสอง ฉนัรู้จกัเขาและครอบครัวดี วนันั้นจ าไดว้า่เป็นวนัจนัทร์ วนัท่ีฉนัตอ้งเดิน 
ทางไกลจากเมืองบนัดาอาเจะห์ เป็นสถานท่ีท่ีไกลมาก และท่ีนั้นฉนัถูกวางยา ” 
“Yang kedua Saya baik sama dia sama keluarganya juga baik,  disimpan sama-sama  
Senin jadi suatu saat pergi ke tempat yang jauh dari Banda Aceh nggak terlalu jauh di 
situ dia anu narkoba Kak” 

(มียา (Miya), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ทั้งน้ี ดว้ยการแต่งงานของ มียา (Miya) เร่ิมตน้จากการตดัสินใจแต่งงานเพื่อลูก หลงัคลอดลูก
ไดไ้ม่นาน เธอจึงตดัสินใจยติุความสัมพนัธ์ชีวติสมรสกบัสามีคนท่ีสองในฐานะภรรยาลบั คดยเธอเป็น
ฝ่ายขอสามีใหช่้วยหยา่เธอหลงัจากเธอคลอดลูก 
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ความรุนแรงทางเพศระหว่างการแต่งงานต่อภรรยา 

ในประเด็นความรุนแรงทางเพศท่ีถูกให้ความหมายในฐานะการละเมิดและมีความผิดตาม
กฎหมายหรือวฒันธรรมนั้น มกัพูดถึงความรุนแรงทางเพศท่ีเกิดข้ึนก่อนแต่งงาน ระหวา่งผูห้ญิงผูช้ายท่ี
ไม่มีความสัมพนัธ์ใด ๆ ต่อกนั ในขณะท่ีความรุนแรงทางเพศในความสัมพนัธ์ท่ีแต่งงานไปแลว้ กลบั
ไม่ไดรั้บการให้ความส าคญัหรือพูดถึง แต่ในการศึกษาน้ีตอ้งการช้ีให้เห็นวา่ ภายใตร้ะบบความสัมพนัธ์
สามีภรรยานั้น ไม่ไดห้มายความวา่ การข่มขืนผูห้ญิงในฐานะภรรยาเกิดไม่ได ้ถา้ในกรณีผูห้ญิงไม่อยาก
มีเพศสัมพนัธ์ทางเพศกบัสามี แต่ผูช้ายผูเ้ป็นสามีบงัคบัวา่จะตอ้งมีเพศสัมพนัธ์ดว้ย แมว้่าคดยส่วนใหญ่
แลว้จะไม่ถูกเรียกหรือใหค้วามหมายวา่คือการข่มขืน ดงักรณีตวัอยา่งของ ซีตี (Siti) และ ซาเดีย (Sadia) 

ความรุนแรงในครอบครัวในกรณีของ ซีตี (Siti) นอกจากเธอน าเสนอผา่น การใชค้วามรุนแรง
ทางร่างกายระดบัสาหสัท่ีมีสาเหตุมาจากความหึงหวงของสามีเม่ือตอนท่ีสามีเมายาเสพติดเป็นหลกัใน
ฐานะการใช้ความรุนแรงภายนอก เธอยงัสะทอ้นให้เห็นถึงส่ิงท่ีเธอเรียกวา่ “ความรุนแรงทางเพศ” ท่ี
เกิดในความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาในกรณีของเธอ ผา่นส่ิงท่ีเธออธิบายผลกระทบจากความยอ้น
แยง้ระหว่างบทบาทหน้าท่ีระหว่างความเป็นภรรยาและเหยื่อความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจจาก
สามี การตอ้งการประคองชีวติครอบครัวท าให้เธอตอ้งรับมือกบัความรุนแรงทางความรู้สึกท่ีปะทะกนั
ระหวา่งหน้าท่ีและความรู้สึกนึกคิด เช่น การตอ้งรับมือในแต่ละวนัระหวา่งหน้าท่ีภรรยาท่ีตอ้งปรนนิบติั
สามีในเร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ ในขณะท่ีเธอมีความรู้สึกคกรธ เกลียด และเสียใจท่ีถูกท าร้ายร่างกายจน
เธอมกัร้องไห้เม่ือถึงเวลาท่ีสามีตอ้งการมีเพศสัมพนัธ์กบัเธอทั้งท่ีพึ่งท าร้ายเธอหรือเธอยงัไม่หายจาก
อาการบาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่ดว้ยหน้าท่ีของภรรยา เธอจ าเป็นตอ้งปรนนิบติัสามีแมเ้ธอ
ไม่สมคัรใจหรือเต็มใจก็ตาม การฝืนใจท่ีเกิดข้ึนเธอไม่ได้เรียกมนัว่าคือ การข่มขืน แต่เรียกว่าเป็น 
ความรุนแรงทางความรู้สึก เป็นตน้ 

“ก็เขาผูช้าย, เขาตอ้งการและสนใจเพียงเร่ืองท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการของเขา ส่วน
เราท าไดเ้พียงร้องไหใ้นขณะท่ีตอ้งตอบสนองความตอ้งการทางเพศของเขาตามหนา้ท่ี” 

  “Dia kan lelaki, Batin dia mau tapi kita sendiri menagis” 

(ซีตี (Siti), สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

เช่นเดียวกนักบักรณีของ ซาเดีย (Sadia) นอกจากการถูกใชค้วามรุนแรงทางร่างกายในระดบั
สาหัสเช่นเดียวกบักรณีของ ซีตี (Siti) แลว้ เธอยงัสะทอ้นให้เห็นถึงเร่ืองของการบงัคบัขืนใจทางเพศ 
หรือความรุนแรงทางเพศท่ีสัมพนัธ์กบัความรุนแรงทางจิตใจและความรู้สึก ในเร่ืองท่ีสามีของเธอท า
ให้เธอรู้สึกวา่เธอเป็นผูห้ญิงท่ีรักสามีฝ่ายเดียว เป็นภรรยาท่ีเป็นพื้นท่ีรองรับอารมณ์ทางเพศของสามีท่ี
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จินตนาการวา่ก าลงัมีเพศสัมพนัธ์กบัผูห้ญิงอ่ืนคดยใชร่้างกายเธอเป็นพื้นท่ีรองรับอารมณ์หรือเป็นวตัถุ
บ าบดัหรือปลดปล่อยความอดัอั้นของสามีในฐานะผูช้ายท่ีไดเ้พียงแค่ฝันท่ีจะมีภรรยาหลายคนดว้ย
เพราะฐานะยากจน เป็นตน้ ซ่ึงท าให้ความรู้สึกผกูพนัจากการมีเพศสัมพนัธ์ทางเพศในฐานะภรรยานั้น
ถูกลดลงเหลือเพียงเคร่ืองบ าบดัอารมณ์ทางเพศของสามี คดยไม่สนใจความรู้สึกเตม็ใจหรือฝืนทนของ
ภรรยา  

“เวลามีเพศสัมพนัธ์กบัฉันแต่เขาเรียกขานช่ือผูห้ญิงอ่ืนขณะมีเพศสัมพนัธ์กบัฉัน, น่ีก็
ความรุนแรงในครอบครัวเช่นกนั, เท่าทีฉนัรู้เขามีผูห้ญิงอ่ืน 3 คน” 

 

“kemudian dia pernah berhubungan badan bersama kami tapi dia menyebut nama anak 
gadis lain kekerasan juga, yang tahu ada tiga  ” 

(ซาเดีย (Sadia),สัมภาษณ์ 9 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ความรุนแรงทางเพศระหว่างการแต่งงานต่อลูกของภรรยา 

ในการศึกษาน้ีพบวา่ นอกจากความรุนแรงในครอบครัวท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงทางเพศต่อ
ภรรยาแลว้ ยงัพบวา่ ลูกของผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาก็ตกเป็นเหยือ่ความรุนแรงทางเพศคดยสามีทั้งในฐานะ
พ่อเล้ียงและพ่อแท ้ๆ ของลูกของผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยา ดงัตวัอย่างเช่น ในกรณีของ เซอนี (Seuni) และ 
กรณีของ เดวา (Dewa) 

 ในกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของเดวา (Dewa) ท่ีเกิดข้ึนต่อลูกสาว เปตรา 
(Petra)  นั้น  ลูกสาวของเธอถูกสามีคนท่ีสองหรือพ่อเล้ียงข่มขืน 1-2 ปีแรกหลงัแต่งงาน ในช่วงท่ีเปตรา 
(Petra) อายุระหวา่ง 12-14 ปี เป็นช่วงเวลาท่ี เปตรา (Petra) ก าลงัศึกษาอยูม่ธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงพกั
อยูใ่นครงเรียนประจ า กลบับา้นสัปดาห์ละคร้ัง และเป็นช่วงเวลาท่ี เดวา (Dewa) อา้งว่าเธอไม่รู้ว่าลูกสาว
ถูกสามีข่มขืน เพราะ เปตรา (Petra) ไม่ไดเ้ล่าเธอ ในขณะท่ี เปตรา (Petra) นั้นเล่าถึงเหตุผลท่ีเธอไม่ได้
เล่าแม่ของเธอวา่ ภายหลงัจากถูกพ่อเล้ียงข่มขืน เธอตระหนกัถึงส่ิงท่ีพ่อเล้ียงกระท าเธอวา่เป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งปกปิดและน่าอบัอาย รวมถึงความกลวัท่ีเกิดจากการถูกข่มขู่จากพ่อเล้ียง และกลวัผูใ้หญ่ในครอบครัว
อบัอาย เธอจึงตดัสินใจปกปิดเป็นความลบั ทั้งน้ี ดว้ยในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรกนั้น เธอพกัอยู่ในครงเรียน
ประจ า ท าให้มีคอกาสพบพ่อเล้ียงเฉพาะช่วงวนัหยุด การพกัอยู่ในครงเรียนท าให้เธอพอมีอิสระในการใช้
ชีวิต ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ี เธอเล่าว่า ความรุนแรงท่ีเธอประสบในช่วงน้ี เป็นความรุนแรงภายใน (kekerasan 
batin) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิต เน่ืองจากเธอเลือกเก็บง าความลบัไวค้นเดียว  
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“ฉนัไม่รู้วา่เกิดข้ึนเม่ือไหร่....ท่ีสานสัมพนัธ์, ในช่วงนั้น (หลงัแต่งงานกบัสามีคนท่ีสอง 
ประมาณ 1-2 ปีแรก) ลูกของฉนัพกัอยูใ่นครงเรียนประจ า, ลูกของฉนัไม่ไดเ้ล่าฉนั, แต่ท่ี
สังเกต, สามีฉันชอบด่าลูกฉัน, ชอบด่าว่าลูกฉันเพราะลูกมีเพื่อนผูช้าย, พฤติกรรมของ
สามีท าให้ฉันสงสัยและท าให้เขา้ใจเร่ืองราว, บางคร้ังลูกของฉนัร้องไห้,ฉันถาม, ท าไม
ถึงร้องไห,้ แต่ลูกไม่เล่าฉนั” 
“Saya tak tau kapan dia ….hubungi, masa tu anak saya tinggal di asrama, anak saya  
tak cerita dengan saya, yang nampak dia suka marah anak saya, suka marah anak saya 
ada teman laki-laki , itu buat saya heran dan boleh paham, kadang-kadang anak saya 
menangis, saya tanya kenapa menangis tetapi dia tak cerita saya,”  

(เดวา (Dewa), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

แต่ทั้งน้ี เดวา (Dewa) เล่าถึงการสังเกตและรับรู้ความผิดสังเกตของความสัมพนัธ์ระหวา่งลูก
สาวกบัสามี ประมาณปีท่ี 2 หลงัจากแต่งงานภายหลงัจากสังเกตพฤติกรรมของทั้งสองแลว้เธอรู้สึกผิด
สังเกต เดวา (Dewa) จึงตดัสินใจถาม เปตรา (Patra) ค  าตอบท่ีเธอไดไ้ม่ไดส้ร้างความแปลกใจมากนกั
ส าหรับเร่ืองท่ีลูกสาวของเธอยอมรับวา่เป็นเหยือ่ถูกพอ่เล้ียงข่มขืนตามการคาดเดาของเธอ เน่ืองจาก เด
วา (Dewa) นั้นสังเกตพฤติกรรมของทั้งสองคนทั้งท่ีเปิดเผยและพยายามปกปิดตามประสบการณ์ของ
เธอ เช่น การแสดงความหึงหวงลูกสาวเกินหนา้ท่ีพ่อเล้ียง  การเลือกเดินจูงมือลูกสาวแทนท่ีจะจูงมือ
เธอในฐานะภรรยาเวลาไปเดินเท่ียวในหา้ง เป็นตน้ 

“ฉันไม่รู้ว่ามนัเกิดข้ึนเม่ือไหร่, รู้เม่ือประมาณ 3 ปีท่ีผ่านมา, ฉันไม่รู้เพราะลูกของฉัน 
ไม่ไดเ้ล่าฉนั, ลูกไม่ยอมเล่าเร่ืองราวกบัฉนั, แต่ดว้ยส่ิงท่ีท าให้ฉนัไดรู้้ และไดเ้ห็นในช่วง
ท่ีลูกกลบัมาพกัท่ีบา้นเท่านั้น, เพราะวา่เม่ือก่อนลูกไดเ้รียนหนงัสือและพกัในครงเรียน
ประจ า, ฉนัก็เลยไม่รู้วา่ลูกเป็นเหยือ่ความรุนแรงจากพ่อเล้ียงอยา่งไร, แต่ตั้งแต่ท่ีกลบัมา
พกัท่ีบา้น, เท่าท่ีเห็นตอนอยูท่ี่บา้น, ฉนัก็เห็นวา่ถูกใชค้วามรุนแรงอยา่งไร, สามีฉนัหยาบ
คายกบัลูกสาวของฉนั, ชอบด่าวา่ลูกสาวของฉนั, และกล่าวหาวา่ลูกสาวของฉนัท างานท่ี
ไม่ดี(ขายตวั), ชอบยัว่ผูช้าย” 
“Tak dari mula, setelah tiga tahun ni, saya tak tau juga kerana anak saya tak cerita,  tak 
mau cerita dia dengan saya, cuman yang saya tau yang saya nampak semenjak dia 
tinggal di rumah saja, kerana dia dulu sekolah, tinggal di asrama, kan saya tak tau lah 
kekerasan macam mana dengan bapak dia kan, tetapi semenjak dia tinggal di rumah, 
yang di rumah saja, itu dia saya tau kekerasan macam mana, yang nampak dia suka 
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kasar dengan anak saya suka marah-marah, suka maki-maki, suka bilang anak saya 
kerja yang tak bagus, suka main laki-laki”  
  
“พี่ตดัสินใจถามลูก, และได้ค  าตอบอย่างท่ีคิดไว ้ลูกบอกว่าลูกทนไม่ไหวแล้ว, ลูก 
ต้องการหนี, ลูกต้องการต่อสู้, แต่ฉันเตือนลูกให้อดทน อดทนเท่านั้น, เพราะถ้าหนี
หายไป, ก็หนีไม่พน้จากเขาอยูดี่, ถา้ไม่พูดเช่นนั้น ลูกของฉันทิ้งฉนักบันอ้งสาวของเธอ
แน่, ฉนัไม่สามารถปล่อยใหเ้กิดข้ึนได,้  ถา้ลูกคิดจะหนีและทิ้งแม่ แม่ตายแน่ ถา้ลูกรักแม่ 
ลูกอยา่ทิ้งแม่ เพราะถา้ลูกคิดจะทิ้งแม่ แม่ตายแน่” 
“Kak tanya anak sendiri, ya gitulah dia jawab begitu, dia tak tehan dia mau lari, dia  
mau berontak, saya bilang sabar, sabar saja anak, nanti kalau sudah matam nya, tak 
akan lepas dari dia, kalau tak dia mau ninggal kan saya dengan adik nya , saya tak 
boleh, kalau kamu tinggal kan mamak mamak mati kalau anak sayang kan mamak 
anak jangan di tinggal kalau kamu tinggal mamak mamak mati” 

(เดวา (Dewa), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ในขณะท่ี เดวา (Dewa) นั้น ภายหลงัจากรับรู้ความจริงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกสาวและ
สามี เธอเลือกเป็นฝ่ายออกจากความสัมพนัธ์สามีภรรยาในฐานะภรรยาท่ีตอ้งปรนนิบติัสามีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความสัมพนัธ์ทางเพศ ดว้ยการปฏิเสธการมีเพศสัมพนัธ์กบัสามี เหลือเพียงการดูแลบา้นเรือนและคอย
ปกป้องลูกสาว เปตรา (Petra) จากความหึงหวงของสามี หรือเป็นฝ่ายตกัเตือนให้ลูกสาวเรียนรู้ท่ีจะอยู่ใน
คอวาทสามีหรือพ่อเล้ียงเพื่อความอยูร่อดของทุกคนในเวลาเดียวกนั  

 “คือฉนัคดนสั่งห้ามคุยคทรศพัท,์ ในวนันั้น ฉนันอนอยูใ่นหอ้งบนบา้น, นอนแบบเอาผา้
ห่มคลุมศีรษะ, แต่กลายเป็นเร่ืองใหญ่ เน่ืองจากพ่อเล้ียงคิดว่าฉันคุยคทรศพัท์, ดว้ยฉัน
ปิดคทรศพัท์ท าให้พ่อเล้ียงติดต่อฉันไม่ได,้ พ่อพลกัประตูห้องเขา้ห้องฉันมา, ก็ด่าฉัน
และตบท่ีหูฉัน, พอแม่กลบัมา, แม่ก็กลบัเขา้ใจฉันผิดนึกว่าฉันไม่ท าตามค าสั่งพ่อท่ีสั่ง
หา้มคุยคทรศพัท,์ ฉนัก็ถูกแม่ด่า, พอตกกลางคืน, หูของฉนัไม่ไดย้นิอะไรเลย, เชา้วนัรุ่น
ข้ึนแม่พาฉนัไปหาหมอ, หมอบอกวา่หูของฉนัแกว้หูแตก. 

“jadi saya tak diisin kan pakai hape handphone, hari tu saya tidur di kamar kat atas  
rumah, saya tutup selimut kepala, jadi  kebetulan dipikir ayah saya telephonan, kerana 
number yang di telephone saya memang sibuk. Kerana saya mati kan, jadi dia tolak 
pintu dan di maki-maki , dia pukulah telinga saya jadi udah merantom-meratom, 
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pulang lah ibu, ibu pun salah paham jadi di marah lah saya, malam nya tak bisa dengar 
la, besok nya bawak ke doktor , di bilang doktor pecah Gendang telinga nya.  

(เปตรา (Petra), สัมภาษณ์ 23 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ในขณะท่ีในกรณีของ เซอนี (Seuni)  พบวา่ หลงัจากลูกสาวถูกสามีหรือพอ่แท ้ๆ ของลูกสาว
ข่มขืน แม ้เซอนี (Seuni) อา้งวา่สามีของเธอกระท าไปคดยไม่เจตนาเร่ืองจากมีความเป็นไปวา่สามีเมา
ยาเสพติด แต่อย่างไรก็ตาม เซอนี (Seuni) ก็ตดัสินใจท่ีจะปกป้องลูกทนัที คดยการแจง้ต ารวจเพื่อ
ด าเนินคดีต่อสามี แมว้า่ในขณะท่ีด าเนินคดีต่อสามี เซอนี (Seuni)  เองก็วาดหวงัการคืนดีหลงัจากสามี
ออกจากคุก ซ่ึงกล่าวคือ เธอท าหน้าท่ีแม่ของลูกในฐานะบทบาทของภรรยาท่ีตอ้งดูแลลูก ๆ ของสามี 
ในขณะเดียวกนั ก็ยงัจินตนาการท่ีจะมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์แบบคดยมีพ่อแม่ลูกครบในครอบครัวใน
อีก 15 ปีขา้งหนา้หลงัจากสามีออกจากคุกขอ้หาข่มขืนลูกสาวแท ้ๆ 

“คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก, ไวว้างใจไม่ได้, กลวัเขากระท าซ ้ า, ตอ้งระแวงไวก่้อน, มีตวัอย่าง 
มากมายท่ีมีพบวา่พอ่ท่ีข่มขืนลูกมีการกระท าซ ้ า, 
“Ni sebab kali petamo, tak boleh biar, takut dia balah lagi, tak boleh cayo, banyok ado  
jaso yang balah” 

 (เซอนี (Seuni),สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2562 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวทางกายภาพช้ีให้เห็นว่า ผูห้ญิงยอมทนท่ีจะอยู่ใน
ความรุนแรงในระยะเวลาหน่ึง ไม่มีสักกรณีเดียวท่ีเกิดความรุนแรงแล้วตัดสินใจท่ีจะออกจาก
ความสัมพนัธ์ทนัที ผูห้ญิงเกือบทั้งหมดเลือกท่ีจะอดทน ดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนั เช่น สามีอาจจะติดยา 
อาจจะเมา หึงหวงเพราะรัก  ท าให้ภาวะความเป็นผูถู้กกระท ามนัยืดเยื้อ ดว้ยความหวงัอยา่งเล็ก ๆ ว่า 
ภาวะท่ีเกิดความรุนแรงเป็นภาวะอปรกติ อีกไม่ช้าอาจท าให้ปรกติถา้สามีปรกติ แต่จริง ๆ แลว้ไม่ใช่ 
คือ ณ จุดหน่ึงเมียส่วนใหญ่เร่ิมตระหนักรู้ว่า ภาวะท่ีเป็นภาวะความรุนแรงนั้นเป็นภาวะปรกติของ
ครอบครัว และอยูไ่ม่ได ้คือถา้ปรกติ คือตอ้งอยูก่บัความรุนแรงในครอบครัวทุกวนั ซ่ึงในช่วงท่ีผูห้ญิง
พยายามหาเหตุผลมาแกต้วัให้สามีตวัเองในใจ มนัเกิดข้ึนบนสมมุติว่าขณะนั้นสามีไม่ปรกติ และถา้
สามีปรกติคงไม่ใชค้วามรุนแรงกบัเธอ  

5.3 การต่อรองตัวตนและความรุนแรงของผู้หญงิในฐานะภรรยามุสลมิอาเจะห์ 

 การเผยความเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวของสามีตามเจตจ านงหรือเป้ าหมายท่ี
ตอ้งการส่ือสาร ระบาย และอา้งความชอบธรรมของผูห้ญิงในฐานะผูส้ร้างความหมายแห่งตวัตนท่ีมี
อยูห่ลากหลายขา้งตน้นั้น ดา้นหน่ึงของการสร้างความหมายหรือความจริงบางส่วนนั้น เกิดข้ึนภายใต้
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เจตจ านงของอุดมการณ์ศาสนา รัฐ เพศภาวะ และวฒันธรรมครอบครัว ซ่ึงในดา้นน้ีท าให้ผูห้ญิงกลายเป็น
มนุษยท่ี์ดอ้ยกวา่ผูช้ายบนฐานความเป็นเพศในสังคม อ านาจดา้นน้ีท่ีก่อข้ึนท างานในฐานะมายาคติชุด
หน่ึงท่ีไดก้ระท าการแฝงความหมายและบิดเบือนไม่ให้สังคมไดเ้ห็นอ านาจการเคล่ือนไหวของการสร้าง
ความหมายในด้านอ่ืน ๆ ของผูห้ญิง ภายใตค้วามคิดความเขา้ใจดงักล่าว ในอีกด้านหน่ึง พลงัหรือ
อ านาจของผูห้ญิงจึงไม่ไดท้  างานแบบหยดุน่ิงแต่กลบัมีการเรียกร้อง ต่อรอง ตอบคต ้และสร้างคอกาส
ของการพลิกกลบัของความหมายต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ตลอดเวลา 

ในการยอมรับความหมายหรือบทบาทและสถานะท่ีดอ้ยกว่าผูช้ายบนฐานความเป็นเพศใน
สังคมนั้น ซ่ึงเป็นด้านท่ีอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงถูกก ากบัสร้างคดยส่วนของปฏิบติัการแห่งอ านาจ เช่น 
กระบวนการทางศาสนาและกฎหมายคดยผูน้ าศาสนา บรรทดัฐานทางเพศ และเพศภาวะตามศาสนา 
รัฐ และจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน (Adat) ท่ีจะเป็นแหล่งรวมของกฎ กติกา ระเบียบ ความรู้ วฒันธรรม ผูรู้้
ทางศาสนาและกฎหมาย แต่ทั้งน้ีผูห้ญิงในฐานะเพศซ่ึงถูกควบคุมและก ากบันั้น พวกเธอไม่ไดด้ ารงอยู่
ในฐานะผูถู้กกระท าเพียงอยา่งเดียว แต่ผูห้ญิงในฐานะมนุษยผ์ูมี้ความรู้สึกนึกคิดนั้นสามารถท่ีจะสร้าง
ระเบียบ กติกา และขอบเขตความสามารถหรือความอดทนของตวัเองข้ึนมาไดเ้ช่นเดียวกนั 

  ดงันั้น สถานะและบทบาทของผูห้ญิงหลงัการเขา้สู่ระบบความสัมพนัธ์ของการแต่งงานแลว้ หรือ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาของผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์อนัน าไปสู่การกลายเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงในครอบครัวคดยสามีในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์  จึงไม่ไดมี้เพียงกระบวนการท าให้
ผูห้ญิงสยบยอมต่อความเป็นอ่ืน หรือสถานะความเป็นรองตามเพศภาวะท่ีถูกครอบง าคดยอุดมการณ์ชุด
ต่าง ๆ แต่ผูห้ญิงได้มีการตอบคตใ้นรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์และเพศภาวะท่ีตนมีปฏิสัมพนัธ์ 
นอกจากน้ีความขดัแยง้ระหวา่งเจตจ านงหรือเป้าหมายทั้งสองชุด (อ านาจท่ีครอบง าและของผูห้ญิงเอง) 
ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ดว้ยการเปล่ียนแปลงการตีความศาสนาและกฎหมาย ขอ้ปฏิบติัของระบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา แต่มีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถท าให้เกิดการประนีประนอมกนั
ผ่านการต่อรอง หรือผ่านการท าซ ้ าตามบรรทดัฐานต่าง ๆ แต่ก็ข้ึนอยู่ภายใตก้ารตีความ และการให้
ความหมายใหม่ท่ีแตกต่างไปตามเจตจ านงหรือเป้าหมายของผูห้ญิง ดงันั้นความเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์
จึงไม่ไดมี้ขอบเขตท่ีจ ากดัหรือใครสามารถท าให้มนัมีขอบเขตท่ีจ ากดัได ้แต่กลบัพบวา่ ขอบเขตความเป็น
มนุษยน์ั้น กลบัปรับเปล่ียน ยอ้นแยง้ และเล่ือนไหลไปตามการใคร่ครวญ คิดค านึงจากการมีปฏิสัมพนัธ์
กบัส่ิงต่าง ๆ  

  ในประเด็นน้ี ผูศ้ึกษาจึงตอ้งการน าเสนอให้เห็นถึงดา้นของอ านาจของผูห้ญิงในดา้นของ
การเรียกร้อง ต่อรอง ตอบคต ้และพลิกกลบัความหมายต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ คดยแมใ้นความหมายใหม่
อาจไม่ไดน้ าผูห้ญิงออกจากระบบความสัมพนัธ์ของความเป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัว แต่อาจ
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น าผูห้ญิงไปสู่การกลายเป็นเหยือ่ความรุนแรงในครอบครัวจากสามีในรูปแบบใหม่ แต่กระนั้นการเรียกร้อง 
ต่อรอง ตอบคตข้องผูห้ญิงก็เผยให้เห็นการท างานของอ านาจจากภายในในฐานะมนุษยผ์ูมี้ความรูสึก
นึกคิดแห่งตวัตนของตนเอง ซ่ึงจากการศึกษาน้ี พบว่า ผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ส่วน
ใหญ่ยงัคงเลือกคงความเป็นเมีย เพราะฉะนั้นการต่อรองตัวตนและความรุนแรงของผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึน 
ทา้ยท่ีสุดแล้ว การต่อรองท่ีเกิดข้ึนไม่ได้น าไปสู่การสร้างตวัตนใหม่ของผูห้ญิง ด้วยเพราะผูห้ญิงยงัคง
เลือกท่ีจะพยายามท่ีจะนิยามตวัตนของตนเองในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ หากเพียงแต่ ภายใตร้ะบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาท่ีถูกใช้ความรุนแรงคดยสามีของผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึนเป็นความรุนแรงท่ี
ผูห้ญิงส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่ทนในเส้นทางของการให้ความหมายต่อระดบัความรุนแรงท่ีผูห้ญิงรับได ้
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีน าไปสู่ความรุนแรง และผลกระทบของการตอบคตค้วามรุนแรงต่อตนเอง
และอุดมการณ์ร่วมกบัสมาชิกในสังคมท่ีแตกต่างกนัของการออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรง 
ผูห้ญิงให้เหตุผลท่ีไม่เหมือนกนั ซ่ึงสะทอ้นในเร่ืองของการให้ความส าคญักบัตวัตนของตนเองของผูห้ญิง
ในบริบทท่ีค่อนขา้งจะถูกกดทบั ดงัตวัอยา่งเช่น ผูห้ญิงบางคน แมจ้ะถูกสามีทอดทิ้งมาเป็นระยะเวลานาน 
และรู้ว่าผูช้ายไม่ไดเ้ป็นสามีตนเองแลว้ ผูช้ายมีผูห้ญิงอ่ืน แต่ก็ยงัไม่เลือกท่ีจะยุติความสัมพนัธ์ เพื่อ
ตอ้งการท่ีจะธ ารงภาวะความเป็นเมีย ดงัตวัอย่างเช่น ในกรณีของ ซัลมา (salma) เธอใชยุ้ทธวิธีของการ
ธ ารงรักษาสถานะความเป็นเมียเพื่อปกป้องความปลอดภยัของตนเอง หรือเธอเลือกท่ีจะอยู่ในสถานะ
เหยื่อความรุนแรงในครอบครัวจากการถูกสามีทอดทิ้ง แทนการฟ้องหยา่และตอ้งอาศยัอยูใ่นสังคมท่ี
สถานะคสดหรือหญิงหมา้ยนั้น ท าให้เธอตอ้งรับมือกบัความรุนแรงเชิงคครงสร้างจากสังคมภายนอก 
ซ่ึงเธอประเมินแลว้ว่า ส่ิงท่ีเธอเลือก ท าให้เธอและลูกมีคอกาสการใช้ชีวิตรอดในสังคมมากกว่าการ
หยา่ร้าง เป็นตน้  

  อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาน้ี พบว่า การต่อรองตวัตนและความรุนแรงของผูห้ญิงในฐานะ
ภรรยามุสลิมอาเจะห์ในเส้นทางท่ีแตกต่างกนันั้น ผูห้ญิงมีการต่อรองความรุนแรงภายใตขี้ดจ ากดัของ
ตนเองกบัเหตุผลท่ีไม่เหมือนกนัในบริบทท่ีพวกเธอค่อนขา้งจะถูกกดทบัภายใตปั้จจยัท่ีเป็นเง่ือนไข
อยา่งนอ้ย 4 ดา้นดว้ยกนั ดงัน้ี  

1) การต่อรองตัวตนและความรุนแรงภายใต้เง่ือนไขความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกจิ  

กลุ่มน้ี เป็นกลุ่มผูห้ญิงท่ีมีการต่อรองตวัตนและการถูกใช้ความรุนแรงในฐานะภรรยาภายใต้
เง่ือนไขความจ าเป็นทางดา้นเศรษฐกิจของทั้งฝ่ายสามีและภรรยา คดยพบวา่ ภายใตค้วามสัมพนัธ์ระหว่าง
สามีภรรยานั้น นอกจากเง่ือนไขทางเศรษฐกิจถูกท าให้อยู่ในฐานะหน่ึงในข้อผูกมดัตามเพศภาวะของ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาท่ีถูกผูกเขา้กับบทบาทหน้าท่ีตามเพศภาวะ ทั้งในฐานะ
เง่ือนไขความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างสามีภรรยา เง่ือนไขสิทธิการฟ้องหยา่ของภรรยาในกรณีสามีไม่
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จ่ายค่าเล้ียงดูแล้ว ยงัพบว่า เง่ือนไขทางเศรษฐกิจบนความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยายงัถูกให้ความ
หมายถึงการคาดหวงัพึ่งพาอาศยัของแต่ละฝ่าย ทั้งจากภรรยาท่ีคาดหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจสามี และฝ่าย
สามีท่ีคาดหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจภรรยา ทั้งสองความคาดหวงัท่ีท างานในนามความสัมพนัธ์ระหวา่งสามี
ภรรยา ความสัมพนัธ์แบบผวัเมีย หากเม่ือน าเง่ือนไขทางเศรษฐกิจมาใช้ท าความเขา้ใจการต่อรองเพื่อออก
จากความสัมพนัธ์ของแต่ละฝ่าย พบวา่ การให้ความหมายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาท่ีนอกจาก
เป็นขอ้ผกูมดัระหวา่งชายหญิงท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมาย ศาสนา และวฒันธรรมครอบครัวและเครือญาติแลว้ 
เง่ือนไขทางเศรษฐกิจยงัเป็นอีกหน่ึงเง่ือนไขของความสัมพนัธ์ของสามีภรรยาท่ีถูกผูกเง่ือนเป็นเง่ือนไข
ของความสัมพนัธ์ท่ีสร้างความยากต่อการออกจากหรือต่อรองความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา คดยเฉพาะ 
การต่อรองความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงของผูห้ญิงในฐานะภรรยา 

จากการศึกษาน้ี  พบว่า ในกรณีท่ีฝ่ายผูห้ญิงหรือภรรยามีฐานะยากจน ตอ้งการพึ่ งพาฐานะทาง
เศรษฐกิจจากสามีหรือพึ่งพาท่ีอยู่อาศยัของสามี พบว่า การต่อรองความรุนแรงในครอบครัวของผูห้ญิง 
คดยเฉพาะความรุนแรงจากการถูกท าร้ายร่างกายจากสามีจึงเป็นการต่อรองเพื่อเพียงแค่หยุดย ั้งอาการ
บาดเจ็บแต่ผูห้ญิงยงัคงเลือกประคบัประคองความสัมพนัธ์สามีภรรยาคดยมีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจเป็น
ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขหลกัท่ีท าให้ผูห้ญิงเลือกท่ีจะควบคุมระดบัการปะทะหรือต่อรองความรุนแรงของสามี  
เช่น การเลือกท่ีจะสังเกตอาการของสามีในกรณีท่ีสามีเมายาเสพติดดว้ยการหนีในกรณีของซีตี (Siti)  การ
เลือกน่ิงไม่ต่อสู้สามีเม่ือถูกท าร้ายเพื่อลดความเป็นไปไดข้องการบาดเจ็บสาหัสในกรณีมียา (Miya)  และ
ในขณะท่ีในกรณีท่ีฝ่ายผูช้ายหรือสามีมีฐานะยากจนหรือหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากภรรยา กลุ่มน้ี
ส่วนหน่ึงของท่ีมาของการถูกใชค้วามรุนแรงคดยสามีเกิดจากสามีตอ้งการเงินจากภรรยาคดยไม่สนใจ
ฐานะการเงินของภรรยา การต่อรองความรุนแรงของผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยากลุ่มน้ีจึงมกัเป็นการต่อรอง
การถูกใช้ความรุนแรงผ่านการยอมท างานหนกัหรือยอมเสียสละเงินทั้งหมดเท่าท่ีสามีตอ้งการ เช่น 
การเลือกท างานหนักเพื่อหาเล้ียงครอบครัวและจ่ายเงินให้สามีเพื่อลดคอกาสความขดัแยง้และการถูกใช้
ความรุนแรงคดยสามีในกรณีของรานะฮ (Ranah) หรือการยอมให้เงินสามีตามท่ีสามีตอ้งการในฐานะการ
ต่อรองการถูกใชค้วามรุนแรงในกรณีของ ซาเดีย (Sadia) เป็นตน้ 

กรณกีลุ่มภรรยาหวังพึง่พาฐานะทางเศรษฐกจิจากสามีหรือพึง่พาทีอ่ยู่อาศัยของสามี 

ในกรณีของ ซีตี (Siti) เป็นกรณีท่ีเธอมองตัวเธอเองในฐานะเหยื่อความรุนแรงของสามี ใน
ขณะเดียวกนั เธอเองก็ตระหนกัถึงสถานการณ์เฉพาะของครอบครัวของเธอ คดยเฉพาะในกรณีท่ีฝ่ายสามี
ติดยาเสพติดและเธอเองมีฐานะยากจน การใช้ชีวิตครอบครัวบนความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงต่อ
ร่างกายของซีตี (Siti) ส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากยาเสพติด ซ่ึงหมายถึง เป็นการใชค้วามรุนแรงคดยความ
ขาดสติของฝ่ายสามี การต่อรองหรือตอบคตค้วามรุนแรงจากสามีจึงเป็นเร่ืองของความเส่ียงและอาจ
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เป็นอนัตรายถึงขั้นชีวติ ในกรณีท่ีเธอมองวา่สามีเองก็ไม่สามารถควบคุมตนเอง และเธอเองก็ไม่สามารถ
ประเมินสติของสามีในขณะท่ีก าลงัใช้ความรุนแรงต่อเธอได ้ประกอบกบัความจ าเป็นท่ีตอ้งพึ่งพาฐานะ
ทางเศรษฐกิจสามีท่ีอาจจะไม่มากหรืออาจจะไม่มีให้เธอเลยในกรณีท่ีสามีไม่ให้เงินเธอ แต่เธอก็ยงั
พอใจกบัการมีท่ีอยูอ่าศยั การต่อรองความรุนแรงจากสามีของเธอ จึงเป็นไปในลกัษณะของการหลบ
หน้า วิ่งหนี คอยสังเกตภาษากายหรือภาษาท่ีสามีใช้ส่ือสาร มากกว่าการเลือกตดัสินใจตอบคตใ้น
ขณะท่ีถูกท าร้ายร่างกาย    

“เขา้ไปตรวจตามในห้อง ตูเ้ส้ือผา้ และห้องน ้ าว่ามีผูช้ายอ่ืนแอบอยูห่รือไม่, ฉันก็สงสัยว่า
เขาคน้หาอะไร, แต่ก็แอบกลวั, เขาก็มกัถามวา่มีใครมาท่ีบา้น?” 

“ di pereksa  kamar, periksa Mari, kamar mandi, Saya pun heran kan, Kenapa, kan 
takut sendiri kan, Ada siapa datang kemari” 

 (ซีตี (Siti), สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ในขณะท่ี กรณีของ มียา (Miya) เป็นอีกหน่ึงกรณีตัวอย่างท่ีเลือกต่อรองความรุนแรงใน
ครอบครัวหรือการถูกใชค้วามรุนแรงทางร่างกายคดยสามี ดว้ยการเลือกท่ีจะไม่ตอบคตส้ามีคนท่ี 4 ใน
ฐานะการต่อรองความรุนแรงชนิดหน่ึง แต่ทั้งน้ี การเลือกท่ีจะไม่ตอบคตค้วามรุนแรงของเธอ หน่ึงใน
เหตุผลท่ีท าให้เธอเลือกไม่ตอบคตท่ี้นอกจากดว้ยเหตุผลจากการอา้งประสบการณ์ชีวิตท่ีเธอไดเ้รียนรู้จาก
สามีทั้ง 3 คนท่ีเธอเคยผา่นการแต่งงานมาก่อนจะมาแต่งงานกบัสามีคนท่ี 4 ท่ีท  าร้ายร่างกายเธอนั้น คือ 
เหตุผลการหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจและท่ีอยู่อาศยัจากสามีคนท่ี 4 ของเธอ ดงันั้น การต่อรองความรุนแรง
ดว้ยการเลือกท่ีจะน่ิงเงียบ ไม่ตอบคตส้ามีขณะถูกใช้ความรุนแรงจึงไม่ใช่การสยบยอมต่ออ านาจ แต่
ในกรณีของเธอ เป็นการเลือกต่อรองท่ีผา่นการคิดค านวณถึงคอกาสของการถูกใชค้วามรุนแรงท่ีเบาลง 
พร้อม ๆ ไปกบัคอกาสท่ีเธอสามารถรักษาชีวติสมรสคร้ังท่ี 4 ท่ีเธอคาดหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจและท่ี
อยูอ่าศยัจากสามี เพราะฉะนั้นในกรณีของ มียา (Miya) ตราบใดท่ีสามียงัมีผลประคยชน์กบัเธอ  พฤติกรรม
การใช้ความรุนแรงทางร่างกาย สามีท าร้ายจิตใจด้วยวาจา หรือสามีท าร้ายจิตใจด้วยการมีผูห้ญิงอ่ืนนั้น 
ส าหรับ มียา (Miya)  แมเ้ธอมองตนเองเป็นเหยือ่ความรุนแรงคดยสามี แต่การตอบคตส้ามีต่อความผิดจาก
การใช้ความรุนแรงต่อเธอ ทั้งกรณีท่ีสามารถใชก้ฎหมายของศาสนาและรัฐเป็นเคร่ืองมือในการช่วย
ให้เธอสามารถออกจากความสัมพนัธ์สามีภรรยาดว้ยการฟ้องหยา่ได ้แต่เธอมองวา่ เคร่ืองมือเหล่านั้น 
ไม่มีความจ าเป็นเลยในกรณีท่ีเธอยงัหวงัพึ่งพาสามีอยู ่เป็นตน้ 

“ในเร่ืองของการตอบคตก้ารใชค้วามรุนแรงของผูช้าย ในความเป็นจริงแลว้ถา้เรายิง่ตอบ
คตก้ลบั มนัก็เหมือนการเติมเช้ือเพลิง, เพราะวา่ถา้เราเลือกท่ีจะเงียบแมว้า่เราจะถูกทุบตี 
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ก็ต้องเงียบอย่าได้พูดอะไร เพราะถ้าเราตอบคต้อาจจะคดนท าร้ายหรือฆ่าได้ ท าให้มี
ร่องรอยแผลตามร่างกาย, เราควรปล่อยให้เขาใชค้วามรุนแรงไป แมก้ารใช้ความรุนแรง
จะท าใหเ้ราเจบ็ใจ, 
 “sebenarnya orangnya kalau kita lebih lawan dia lebih membara Kak, Karena kalau 
kita diam walaupun kita dipukul Diam tidak ada cakap apa-apa dia tidak bisa tapi 
kalau kita terus meronta  bisa dibunuh wisata baru di badan kita kan Biarin lah dia 
menyakiti hati kita  

(มียา (Miya), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

กรณสีามีหวงัพึง่พาฐานะทางเศรษฐกจิจากภรรยา 

ในกรณีของ รานะฮ (Ranah) เป็นกรณีท่ีมีส่วนคลา้ยกบักรณีของ ซีตี (Siti) ในเร่ืองของส่วน
หน่ึงของพฤติกรรมของสามีท่ีใชค้วามรุนแรงต่อเธอ เกิดจากการขาดสติ ซ่ึงในกรณีของ ซีตี (Siti) นั้น 
เธออา้งถึงการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายต่อเธอของสามีเกิดจากอาการหลงัเสพยาเสพติดหรือเมายา
เสพติด แต่ในกรณีของ รานะฮ (Ranah) นั้น เธออา้งวา่ สามีเธอมีปัญหาภายหลงัจากธุรกิจก่อสร้างของ
สามีลม้ละลาย ดงันั้น นอกจากเร่ืองของการเห็นอกเห็นใจสามีจากปัญหาสุขภาพจิตดว้ยการพยายาม
ท างานหารายไดเ้ล้ียงครอบครัวและจ่ายค่าเล้ียงดูสามีแลว้ ในอีกดา้นท่ี รานะฮ (Ranah) กงัวลและคิด
ไตร่ตรองต่อคอกาสรอดหากเม่ือเธอตดัสินใจทิ้งสามีดว้ยการฟ้องหยา่ ในขณะท่ีเธอคือความหวงัท่ีจะ
พึ่งพาทางเศรษฐกิจและท่ีอยูอ่าศยัเดียวของสามี ในขณะท่ีการท าร้ายร่างกายกลบัเป็นเร่ืองชอบธรรม
ของสามีในวฒันธรรมชุมชนท่ีเธออาศยัอยู ่การเลือกท างานและจ่ายเงินให้สามีตามความพึงพอใจของ
สามีจึงเป็นทางเลือกท่ีจะต่อรองความรุนแรงในครอบครัวเดียวท่ีเธอสามารถประเมินความเส่ียงและ
คอกาสรอดของครอบครัว ทั้งเพื่อเธอและลูกของเธอ หากเม่ือเธอไม่สามารถประเมินความเส่ียงของ
การตอบคตส้ามีวา่ ถา้การท าร้ายร่างกายเกิดจากปัญหาสุขภาพจิต เธอมีคอกาสเส่ียงท่ีสูงกวา่การท าให้
สามีอยูใ่นสภาวะพึงพอใจจากการท่ีเธอใหเ้งินสามีใช ้การจ่ายค่าเล้ียงดูสามีส าหรับเธอจึงเป็นทางเลือก
ของการเลือกต่อรองความรุนแรงทางร่างกายจากสามีรูปแบบหน่ึง  

“ท าตวัแสนจะดี ถา้ฉนัให้เงิน, แต่ถา้เขาตอ้งการฉนัไม่ให้ ก็จะคดนตบ, ฉนัก็มีบา้งท่ีคิดสู้ 
เช่น ต่อวา่กลบัวา่ ถา้ไม่ต่ืนจากนอนมาท างานจะมีเงินไดย้งัไง?  
“Baik kali kalau bagi saya kasi uang,  kalau dia perlu saya tak bantu dia menyepak!  
Saya ada lawan kata balas saja!  “tak bangkit tidur mana ada uang”” 
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“การตอบคตท่ี้สามารถท าไดก้็แค่การต่อวา่ดว้ยวาจา และก็จะถูกคตก้ลบัดว้ยการตบหน้า  
ถา้เป็นแบบนั้น ฉนัเลยเงียบดีกวา่, ประเด็นคือเขาไม่มีความละอาย, เราในฐานะลูกผูห้ญิง 
มีความอยากใหส้ามีรับผดิชอบดูแลค่าเล้ียงดูและตอ้งการใหเ้ขาเป็นหวัหนา้ครอบครัว. 
“Lawan balas kata. langsung dia tampar  kalau begitu saya diam saja jadi inti nya dia  
gak malu saja la. Tapi nya kita anak perempuan ingin nafakahi mau dia jadi kepala 
rumah tangga.”  

 (รานะฮ (Ranah),สัมภาษณ์16 มีนาคม 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 ในขณะท่ี กรณีของ ซาเดีย (Sadia) นั้น เป็นกรณีท่ีมีส่วนคลา้ยกบักรณีของ รานะฮ (Ranah) ท่ีฝ่าย
ภรรยาเลือกเป็นฝ่ายจ่ายค่าเล้ียงดูสามีในฐานะเคร่ืองมือต่อรองการถูกสามีใชค้วามรุนแรงทางร่างกาย 
หากแต่กรณีของ ซาเดีย (Sadia) การใชค้วามรุนแรงคดยสามีท่ีหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากภรรยา สามี
ของเธอไม่ไดห้วงัเงินจากภรรยาในฐานะผูพ้ึ่งพาอาศยัภรรยา แต่เป็นผูมี้อ  านาจเหนือทรัพยสิ์นของภรรยา 
ในกรณีน้ี กลับพบว่า การต่อรองความรุนแรงของภรรยาต่อสามีเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถท าได้เลย 
คดยเฉพาะ ในกรณีท่ี ภรรยากลายเป็นแหล่งเงินชั้นดีของสามี สามีมีสิทธิเหนือทรัพยสิ์นของภรรยา
ตามการตีความส่วนตวัของสามีของซาเดีย (Sadia)  ดงันั้น เงินของซาเดีย (Sadia) ท่ีสามีน าไปเล้ียงดู
ผูห้ญิงคนอ่ืน ซ้ือเส้ือชั้นในให้ผูห้ญิงคนอ่ืนคดยใหซ้าเดีย (Sadia) รับรู้และเป็นผูจ่้าย และจ่ายค่าปรับขอ้หา
สามีมีสัมพนัธ์สองต่อสองในท่ีลบักบัลูกศิษยข์องซาเดีย (Sadia) ดว้ยเงินของ ซาเดีย (Sadia) นั้น ถูกท าให้
กลายเป็นหน้าท่ีของซาเดีย (Sadia) ในฐานะภรรยา หากแต่ส าหรับ ซาเดีย (Sadia) ภายใตส้ถานการณ์ท่ี
เธอประสบ ส่ิงท่ีเธอเลือกน าเสนอถึงการต่อรองความรุนแรงจากสามีของเธอนั้น เธออยู่ในสถานการณ์ท่ี
เธอเองเลือกท่ีจะ “ต่อสู้ต่อรองกบัตนเองให้ต่อรองตนเอง” เพื่ออยู่ในความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรง 
ทั้งน้ี ในดา้นหน่ึงท่ีเธอน าเสนอ คือการต่อรองท่ีเกิดจากสถานการณ์ท่ีไร้ทางออกในระดบัจิตใตส้ านึก
รู้คิดของเธอ ภายใตบ้่วงท่ีเธออา้งว่าสังคมควบคุม เช่น การมีหน้าท่ีการงานด้านการเผยแพร่ศาสนา 
เธอจ าเป็นตอ้งมีภาพลกัษณ์การเป็นผูห้ญิงท่ีมีครอบครัวอบอุ่น หรือ การเป็นผูเ้ผยแพร่ศาสนาตาม
ความเขา้ใจของเธอ เธอตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีของการเป็นผูห้ญิงในฐานะภรรยาท่ีมีความอดทนสูงกวา่
ผูห้ญิงทัว่ไปท่ีไม่มีความรู้ศาสนา เป็นตน้ แต่ในอีกดา้นหน่ึง เธอน าเสนอการต่อรองความรุนแรงผา่น
การต่อรองตนเองเพื่อส่ือถึงการสามารถออกจากความสัมพนัธ์กับสามีแต่เธอเลือกท่ีจะไม่ออกใน
ฐานะอ านาจของเธอเอง ตราบใดท่ีความรุนแรงจากสามี เป็นความรุนแรงท่ีเธอให้ความหมายวา่ คือ
ประเภทความรุนแรงท่ีเธอรับได ้เป็นตน้  
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“เพียงแต่ขอให้เขาดีต่อฉันก็พอ, ฉันไม่เคยเก็บซ่อนเงินจากเขา, ไม่เคยปฏิเสธ, ขอให ้
บอกฉัน ถ้าฉันไม่อยู่บ้านแล้วเขาอยากได้เงิน ฉันสามารถกลับบ้านเอาเงินไปให้เขา
ภายใน 5 นาที ” 

“Yang penting dia baik-baik saja, aku nggak pernah sembunyiin, nggak pernah,  minta 
aja belum bisa pulang 5 menit lagi ya sampai,” 

(ซาเดีย (Sadia), สัมภาษณ์ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 นอกจากทั้ ง 4 กรณีข้างต้น ท่ีเป็นกรณีตวัอย่างของการต่อรองตวัตนและความรุนแรงใน
ความสัมพนัธ์สามีภรรยาท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนัแลว้ ยงัพบวา่ ในกรณีความสัมพนัธ์สามีภรรยาแบบแยกกนั
อยู ่ภายใตค้วามจ าเป็นทางดา้นเศรษฐกิจท่ีตอ้งเล้ียงดูครอบครัวของผูห้ญิงท่ีถูกสามีทอดทิ้ง แมส้ถานะการ
ถูกสามีทอดทิ้งเป็นหน่ึงในเง่ือนไขท่ีผูห้ญิงไดรั้บสิทธิฟ้องหยา่สามีได ้แต่ก็ข้ึนอยูก่บัการให้ความหมาย
ของผูห้ญิงแต่ละคนท่ีอาจเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้งกบับริบทแวดลอ้มท่ีอาศยัอยู ่ซ่ึงในกรณีท่ีผูห้ญิงเลือก
คงสถานะสมรสทั้งท่ีสามีทอดทิ้ง จากการศึกษาน้ี พบว่า ในกรณีท่ีผูห้ญิงไม่ตอ้งการแต่งงานใหม่ หรือ
สามารถหารายได้เล้ียงดูตนเองละครอบครัวได้ การหย่าร้างซ่ึงอาจหมายถึงการออกเพื่อเข้าสู่วงจรการ
แต่งงานใหม่ หรือคอกาสการจะถูกผูช้ายคุกคามเพื่อขอแต่งงานตามวฒันธรรมเร่ืองเพศภาวะในสังคม 
สถานะสมรสกลบัถูกหยิบมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อรองความรุนแรงทางวฒันธรรมเร่ืองเพศภาวะใน
พื้นท่ีสาธารณะ ดงัเช่นในกรณีของ ซัลมา (salma) การต่อรองดว้ยการยืนยนัความเป็นตวัตนของภรรยา
เกิดข้ึนดว้ยเหตุผลเพื่อความอยูร่อดในสังคมท่ีเธอในฐานะผูห้ญิงท่ีเป็นท่ีรู้กนัในชุมชนวา่ เป็นผูห้ญิง
ขยนัท างาน ท างานเก่ง มีบา้นอยู่  ในขณะท่ีวฒันธรรมครอบครัวในชุมชนท่ีเธออาศยัอยู่นั้นส่วนใหญ่ 
ผูห้ญิงหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากสามี ถูกบงัคบัอยู่แต่ในบา้นสามี ในขณะท่ีเธอนั้นมีอิสระ และขยนั
ท างาน ซ่ึงเธอตระหนักถึงความต่างของเธอกบัผูห้ญิงชนเผ่ากาคยท่ีเธอรู้จกัว่า แมผู้ช้ายจะชอบหรือ
ตอ้งการให้ภรรยาเป็นแม่บา้น แต่ในขณะเดียวกนั ผูช้ายก็ตอ้งการภรรยาท่ีเขาไม่ตอ้งแบกภาระเล้ียงดู
เช่นท่ีเธอมี มีบา้นและร้านกาแฟเป็นของตนเอง ดงันั้น เธอบอกวา่เธอคิดเองวา่ การจะสามารถอยูร่อด
ปลอดภยัจากผูช้ายเหล่านั้น หรือรอดจากความหวาดระแวงจากบรรดาภรรยาของผูช้ายท่ีมาด่ืมกาแฟร้าน
ของเธอคือ เธอตอ้งคงสถานะสมรส เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของผูห้ญิงท่ีมีเจา้ของ แมเ้จา้ของหรือสามีคนท่ี
สองของเธอไม่ไดส้นใจใยดีชีวติเธอและลูกก็ตาม และเพื่อท่ีบรรดาภรรยาของผูช้ายท่ีมาด่ืมกาแฟร้าน
เธอไม่ระแวงเธอหรือกลวัท่ีจะให้สามีมานัง่ร้านกาแฟเธอ ดงันั้น การคงสถานะสมรสส าหรับเธอ จึง
ท าไปเพื่อความอยูร่อดของเธอและอาชีพการงานท่ีเป็นรายไดท้างเดียวท่ีเธอสามารถหาได ้เป็นตน้ 
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2) การต่อรองตัวตนและความรุนแรงภายใต้เง่ือนไขการถูกก ากับโดยอุดมการณ์ความเป็นแม่ 

การต่อรองตวัตนและการถูกใชค้วามรุนแรงของผูห้ญิงในฐานะภรรยาท่ีเป็นแม่ คดยการเลือก
ท่ีจะให้ความหมายต่อบทบาทหนา้ท่ีความเป็นแม่ และการนิยามตนเองท่ีจะเป็นแม่ทั้งเพื่อปกป้องลูก 
และเพื่อใช้ความเป็นแม่ในการใช้ลูกเพื่อต่อรองสามีนั้น พบว่า กลุ่มผูห้ญิงส่วนใหญ่พิจารณาหน้าท่ี
ของภรรยาท่ีมีต่อสามีนั้น เก่ียวขอ้งกบัความรับผดิชอบต่อการดูแลและปกป้องลูก ๆ ตามบทบาทท่ีถูก
คาดหวงัของภรรยาต่อสามี ซ่ึงในการศึกษาน้ีพบว่า การต่อรองตวัตนและความรุนแรงของผูห้ญิงใน
ฐานะภรรยาท่ีเป็นแม่นั้น ข้ึนอยู่กบัอุดมการณ์ความเป็นแม่และเมียท่ีผูห้ญิงนิยามหรือให้ความหมาย 
และแมผู้ห้ญิงส่วนใหญ่เลือกจะปกป้องลูกในฐานะแม่มากกวา่เลือกเขา้ขา้งหรือปกป้องสามีเพื่อรักษา
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว หรือเลือกปกป้องลูกดว้ยการยอมอยูใ่นความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรง
คดยสามีเพื่อลูก แต่ก็ยงัพบวา่ มีกลุ่มผูห้ญิงบางส่วนท่ีเลือกใชค้วามเป็นแม่คดยใชลู้กเป็นเคร่ืองมือใน
การต่อรองความรุนแรงจากสามี และในบางกรณีก็พบว่า ผูห้ญิงเลือกต่อรองตวัตนและความรุนแรง
ดว้ยการเลือกท่ีจะไม่เลือกทิ้งสถานะใดสถานะหน่ึงในครอบครัว แต่เลือกท่ีจะใชย้ทุธวิธีในการต่อรอง
ตวัตนเพื่อรักษาสถานะการเป็นแม่และเมีย เป็นตน้   

ซ่ึงในการศึกษาน้ี พบว่า ส่วนหน่ึงของเหตุผลของการท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่เลือกต่อรองตนเอง
เพื่ออดทนหรือยอมอยู่ในความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงจากสามีนั้น “ท าเพื่อลูก” เป็นหน่ึงใน
เหตุผลของภรรยาในฐานะแม่มกัอา้งถึง เช่นในกรณี ซีตี (Siti) และ รานะฮ (Ranah) และกรณีศึกษาคน
อ่ืน ๆ ท่ีการให้เหตุผลอยู่เพื่อลูก หรืออดทนเพื่อลูกเป็นหน่ึงในเหตุผลร่วมกบัเหตุผลอ่ืนท่ีมีส่วนใน
การร่วมกดทบัผูห้ญิงภายใตค้วามสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงคดยสามี ซ่ึงท าให้การต่อรองส าหรับ
กลุ่มผูห้ญิงท่ีมีเป้าหมายส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดท่ีกระท าการต่อรองสามีนั้น ผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาท่ีเป็นแม่
ต่อรองตวัตนและความรุนแรงเพื่อลูก แต่อยา่งไรก็ตาม ก็พบวา่ ในบางกรณีก็สามารถหลุดพน้จากการ
ถูกก ากบัตามอุดมการณ์ความเป็นแม่ในฐานะแม่ผูเ้สียสละเพื่อลูก แต่ให้ความหมายในฐานะแม่ผูมี้
อ  านาจเหนือลูก แมไ้ร้อ านาจเหนือสามี ซ่ึงนั้นท าให้ ความเป็นลูกถูกท าใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการต่อรอง
ความรุนแรงจากสามีในฐานะพ่อของลูก เช่นในกรณีของไซนา (Saina) ภรรยาในฐานะแม่ ผูอ้า้งสิทธิ
ท่ีจะเล้ียงลูกให้รู้จกัความยากล าบากทั้งเพื่อต่อรองความรุนแรงต่อสามี และเพื่อแสดงอ านาจของเธอ
เองในฐานะแม่ท่ีมีอ านาจเหนือลูก เป็นตน้  

นอกจากน้ี ในกรณีของการต่อรองตวัตนและความรุนแรงของภรรยาในฐานะท่ีเป็นแม่ท่ี ลูก
ถูกสามีท าร้ายหรือใชค้วามรุนแรงในครอบครัว คดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศนั้น พบวา่ ผูห้ญิงคงท่ี
จะเลือกบทบาทแม่เพื่อปกป้องลูกมาก่อนบทบาทเมียหรือภรรยา ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่าบทบาท
ภรรยานั้นผูห้ญิงเลือกท่ีจะปฏิเสธหรือออกจากความสัมพนัธ์คดยง่าย ในบางกรณีพบว่า แมผู้ห้ญิง
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เลือกท่ีจะปกป้องลูกในขณะเดียวกนัผูห้ญิงก็รอคอกาสคืนดีกบัสามีเพื่อคงความสัมพนัธ์ในครอบครัว
หรืออุดมการณ์ครอบครัวท่ีคาดหวงัในแบบอุดมคติของผูห้ญิง ไม่เวน้แมแ้ต่กรณีร้ายแรงหรือสุ่มเส่ียง
ต่อคอกาสการกระท าผิดซ ้ าท่ีจะเกิดข้ึนต่อลูกสาวจากสามีหรือพ่อแท ้ๆ ของลูก ดงัเช่นกรณีของ เซอนี 
(Seuni) และกรณีของ เดวา (Dewa) เป็นตน้ 

กรณ ีลูกเป็นส่วนหน่ึงของเง่ือนไขของการต่อรองตัวตนและความรุนแรงในครอบครัว 

ในกรณี ซีตี (Siti) ในฐานะแม่ของลูกนั้น นอกจากการต่อรองความสัมพนัธ์สามีภรรยาภายใต้
เง่ือนไขความจ าเป็นดา้นเศรษฐกิจท่ีเธอคาดหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจและท่ีอยูอ่าศยัของสามีตามท่ีได้
น าเสนอในหวัขอ้แรกนั้น ส่วนหน่ึงของการต่อรองตวัตนและความรุนแรงภายใตเ้ง่ือนไขความจ าเป็น
ทางเศรษฐกิจของซีตี (Siti) ท่ีเกิดข้ึนนั้น พบวา่ การเลือกต่อรองตวัตนและความรุนแรงของเธอไม่ได้
ท าเพื่อตวัเธอเองในฐานะภรรยาเพียงคนเดียว แต่การต่อรองตวัตนและความรุนแรงในครอบครัวจาก
การถูกท าร้ายร่างกายดว้ยการเลือกหลบ หนี หรือเลือกอดทนจากการถูกใช้ความรุนแรงดว้ยการน่ิง
เงียบเพื่อลดระดบัความรุนแรงของการถูกใชค้วามรุนแรงนั้น ลูกมีส่วนส าคญัในการเลือกอดทนอยูใ่น
ความสัมพนัธ์เพื่อคงอุดมการณ์ครอบครัวท่ี ซีตี (Siti) เองใหค้วามหมายต่อค าวา่ ครอบครัวท่ีตอ้งมีพ่อ 
แม่ และลูก เช่นกรณีอ่ืนๆ ท่ีคาดหวงัให้ลูกมีพ่อพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัว และในกรณีท่ี ซีตี 
(Siti) เองหมดความอดทนต่อการตอ้งอยูใ่นสถานะภรรยาท่ีตอ้งยอมถูกท าร้ายร่างกาย ท าร้ายทางเพศ
และความรู้สึก การตดัสินใจฟ้องหยา่สามีของเธอแมเ้ลือกท่ีจะส้ินสุดบทบาทของภรรยา แต่เธอก็ยงัคง
เลือกท่ีจะท าหนา้ท่ีของแม่ต่อลูก ดว้ยการไม่แจง้ความสามีฐานท าร้ายร่างกาย เพื่อท่ีลูกจะไดมี้พ่อและ
มีความเป็นไปไดท่ี้ลูกอาจจะไดรั้บค่าเล้ียงดูจากสามีในฐานะพอ่  

 “ท่ีฉันตอ้งการหย่าร้าง, เพราะฉันไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไป, สามีทุบตีฉันทุกวนั, 
ผูใ้หญ่บา้นเลยออกหนงัสือหยา่ให้, ซ่ึงถา้กรณีของฉันน้ีถึงต ารวจ, สามีของฉันก็อาจจะ
ถูกจ าคุก, แต่เพราะฉันมีลูกกบัเขา (สามี) ฉันจึงเลือกเงียบเพราะรักลูก, อย่างน้อย ๆ ถ้า
หากไม่ติดคุก เขาอาจจะสามารถใหค้่าเล้ียงดูแก่ลูกของฉนั” 

“cerai karna lon Han ek lon then le, tp jih Han item cre, makajih gepetutib surat cre Le  
kepala desa, menye masalh pribadi kop le, menye lon lapor ke polisi jet jidrop jih, tp 
karena lon sayang keanek makajih Hana lon lapor, menye lon lapor entek Hana Soe bi 
bu Anek lon” 

“saya yang mau cerai, karena saya sudah ngak tahan lagi, tiap hari dipukul, makanya  
kepala desa mengeluarkan surat cerai. Kalau misalakan case ini saya lapor polisi suami 
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saya bisa dipenjara, tapi karena saya ada anak dengan dia makanya saya memilih, diam 
karnena sayang anak, setidaknya nanti dia bisa memberikan nafakah kepada anak saya” 

(ซีตี (Siti), สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลจากภาษาอาเจะห์เป็นภาษาอินคดนีเซียคดย Nana 
Muliana  แปลเป็นภาษาไทยคดยผูศึ้กษา) 

ในขณะท่ีในกรณีของ รานะฮ (Ranah) เป็นกรณีของการต่อรองตวัตนและความรุนแรงใน
ครอบครัวจากสามีอยู่ภายใต้เง่ือนไขความจ าเป็นด้านเศรษฐกิจของสามีท่ีต้องการหวงัพึ่ งพาทาง
เศรษฐกิจจากเธอ ส าหรับ รานะฮ (Ranah) ในฐานะแม่ท่ีหากแมต้อ้งหยา่ร้างกบัสามี ดว้ยเธอเป็นผูห้า
รายไดเ้พื่อเล้ียงดูครอบครัวและลูกฝ่ายเดียว การหยา่ร้างจึงไม่ใช่อุปสรรคส าหรับการเล้ียงดูลูกของเธอ 
หากเม่ือเธอสามารถท างานเล้ียงดูลูกเพียงล าพงัคดยไร้สามี แต่ในกรณีของ รานะฮ (Ranah) นั้น ดว้ย
เธอ คือความหวงัทางเศรษฐกิจเดียวของสามี การหยา่ร้างอาจไม่ไดมี้ผลต่อการใชชี้วิตของเธอและลูก 
แต่เป็นปัญหาส าหรับฝ่ายสามีของเธอ การถูกขู่ฆ่าจากสามีทุกคร้ังท่ีเธอขอฟ้องหยา่นั้น การยอมอยูต่่อ
ในความสัมพนัธ์หลงัจากถูกสามีขู่ฆ่าส าหรับเธอ จึงไม่ใช่เร่ืองของความกลวัตนเองเสียชีวิตเพียงเร่ือง
เดียว แต่ส าหรับ รานะฮ (Ranah) นั้น การต่อรองดว้ยการยอมจ่ายค่าเล้ียงดูสามี นอกจากเพื่อลดคอกาส
ความขดัแยง้ในครอบครัว เพื่อลดคอกาสถูกท าร้ายร่างกายจากสามีแลว้ การรักษาชีวิตรอดจากการถูก
สามีขู่ฆ่าดว้ยการยอมท างานหนกัหรือจ่ายค่าเล้ียงดูสามีนั้น ยงัหมายถึงการต่อรองคอกาสการมีชีวิต
รอดของลูกและความสะดวกสบายจากการท่ีลูกมีแม่คอยดูแลอีกดว้ย เร่ืองจากหากเธอถูกสามีฆ่า เธอ
ประเมินคอกาสรอดของลูกเธอในสถานการณ์ท่ีสามีไม่ท างานหรือข้ีเกียจท างานแลว้ เธอเลือกยอม
อดทนความสัมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรงมากกว่าจะยอมปล่อยให้ลูกมีความเส่ียงหรือมีความล าบาก
คดยไม่มีเธอในฐานะแม่  

“เพื่อนของฉันส่วนใหญ่เป็นหมา้ยฟ้องหย่าสามี, เพราะสามีส่วนใหญ่เป็นเหมือนสามีของ
ฉนั, แต่ถา้ถามวา่ท าไมฉนัไม่หยา่? เพื่อนของฉนัไม่มีลูก แต่ฉนัมีลูก ก็จ  าเป็นตอ้งอดทด” 
“Kawan kawan saya semua pisah! Semua jadi kat gitu suami nya  kenapa? kawan kita  
tak ada anak saya ada anak, Harus zabar kak!” 

(รานะฮ (Ranah),สัมภาษณ์16 มีนาคม 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 แต่ทั้งน้ี นอกจากกรณีส่วนใหญ่ของผูห้ญิงผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเลือกใช้การต่อรองตวัตนและความ
รุนแรงในฐานะภรรยาท่ีเป็นแม่ คดยการเลือกท่ีจะให้ความหมายต่อบทบาทหน้าท่ีความเป็นแม่เพื่อ
ปกป้องลูก และการนิยามตนเองท่ีจะเป็นแม่นั้น เป็นหน่ึงในหนา้ท่ีของภรรยาท่ีมีต่อสามีเพื่อดูแลลูก ๆ 
ตามบทบาทท่ีถูกคาดหวงัแล้ว จากการศึกษาน้ี ยงัพบว่า ในบางกรณี การต่อรองตวัตนและความ
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รุนแรงของผูห้ญิงในฐานะภรรยาท่ีเป็นแม่ นั้นมีการเลือกท่ีจะใหค้วามหมายต่อบทบาทหนา้ท่ีความเป็นแม่
ในฐานะแม่ผูมี้อ  านาจเหนือลูก และการนิยามตนเองท่ีจะเป็นแม่นั้น ถูกแยกออกจากหนา้ท่ีของภรรยา
ท่ีมีต่อสามีเพื่อดูแลลูก ๆ แต่เป็นอ านาจในฐานะผูใ้ห้ก าเนิดลูก และมีอ านาจเหนือลูก เพราะฉะนั้นในกรณี
ภรรยาท่ีเป็นแม่ในกลุ่มน้ี พบวา่ การมีอ านาจเหนือลูกถูกใชแ้ละให้ความหมายเป็นเคร่ืองมือในการต่อรอง
ความรุนแรงจากสามีในฐานะพอ่ของลูก หรือส่วนหน่ึงของร่างกายลูกมาจากสามี ดงันั้น การใชค้วาม
รุนแรงต่อลูก นอกจากเพื่อแสดงให้เห็นถึงการสามารถใช้อ านาจตามบทบาทของแม่แลว้ การท าร้าย
ลูกยงัถูกให้ความหมายถึงการท าร้ายสามีผา่นทางลูก เม่ือการต่อรองในฐานะภรรยาถูกท าให้เป็นเร่ือง
ความเสียเปรียบ หรือมีความเป็นไปไดท่ี้จะถูกสามีท าร้ายกลบั เป็นตน้  

“แม่พูดวา่ ตั้งแต่ฉันเกิดมา ครอบครัวพงัพินาศ, แม่วา่ฉันเป็นลูกอปัมงคล, เพราะตั้งแต่
เกิดฉันมาครอบครัวมีแต่ปัญหา, แม่ท าร้ายฉนัเกือบทุกวนั บางคร้ังเร่ืองท่ีท าให้แม่ตีฉัน
เป็นเร่ืองเล็กนิดเดียวก็ตี, หากไม่พอใจพอ่หรือคกรธพอ่, ถา้คกรธพ่อต่อวา่พอ่ เราลูก ๆ ก็
จะคดนแม่ต่อวา่เพราะเป็นลูกพอ่, แต่ลูกท่ีมกัถูกตีมากกวา่พี่สาวหรือพี่ชายก็คือฉนั” 
“Dari lahir kan saya Mama bilang keluarga semua hancur, Mama bilang saya anak 
pembawak sial, sebab dari lahir saya ada maslah dalam keluarga, Mama pukul tiap-
tiap hari, kadang maslah yang kecil, ada marah-marah bapak, kalau marah bapak 
marah kami anak bapak, selalu pukul saya lebih dari kakak abang” 

(นูรีน (Nurin) ลูกสาว ไซนา (Saina), สัมภาษณ์14 มีนาคม 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

กรณีการต่อรองตัวตนและความรุนแรงของภรรยาในกรณีที่ลูกถูกสามีท าร้ายหรือใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว  

ในกรณีของ เซอนี (Seuni) เป็นกรณีท่ีสามีในฐานะพ่อแท้ ๆ ข่มขืนลูกสาวแท ้ๆ ซ่ึง เซอนี 
(Seuni) ในฐานะภรรยาท่ีเป็นแม่ เธอเลือกออกจากความสัมพนัธ์สามีภรรยาทนัทีภายหลงัจากท่ีเธอมัน่ใจ
วา่ลูกของเธอถูกสามีละเมิดทางเพศเพื่อปกป้องลูกเป็นทางเลือกแรก และส าหรับทางเลือกท่ีสองของ เซอนี 
(Seuni) ในฐานะภรรยา ภายหลงัจากท าหนา้ท่ีในฐานะแม่ท่ีมีต่อลูกดว้ยการด าเนินคดีสามีหรือพอ่ของ
ลูกแลว้ ทางเลือกท่ีสองของเธอคือ เป้าหมายการคืนดีกบัสามีภายหลงัจากท่ีสามีออกจากคุก(สามีถูกจ าคุก
ขอ้หาข่มขืนลูกสาวเป็นเวลา 15 ปี) ในฐานะภรรยา ซ่ึงส าหรับกรณีน้ี เผยให้เห็นว่า บทบาทแห่งตวัตน
ของความเป็นแม่และเมียนั้น ไม่ได้ถูกผูกเง่ือนเป็นบทบาทท่ีต้องสัมพนัธ์กันบนตวัตนของผูห้ญิง
ร่วมกนัตลอดเวลา ในบางกรณี การต่อรองตวัตนความเป็นแม่ อาจสัมพนัธ์กนักบับทบาทหนา้ท่ีความ
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เป็นพ่อ แต่ไม่สัมพนัธ์เพียงพอท่ีจะใชต่้อรองตวัตนต่อสามีในฐานะภรรยา หากเม่ือความผิดของผูช้าย
อยูใ่นฐานะพอ่ ไม่ใช่อยูใ่นทางฐานะสามีในแง่ความรู้สึกนึกคิดตามกรณีของ เซอนี (Seuni)  

“คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก, ไวว้างใจไม่ได้, กลวัเขากระท าซ ้ า, ตอ้งระแวงไวก่้อน, มีตวัอย่าง
มากมายท่ีมีพบวา่พอ่ท่ีข่มขืนลูกมีการกระท าซ ้ า, 
“Ni sebab kali petamo, tak boleh biar, takut dia balah lagi, tak boleh cayo, banyok ado  
jaso yang balah” 

 (เซอนี (Seuni),สัมภาษณ์ 10 มกราคม 2562 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ดังนั้ น บทบาทท่ีเป็นทางเลือกแรกท่ีใช่ต่อรองความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนต่อลูก ส าหรับเซอนี 
(Seuni) จึงเป็นการต่อรองความรุนแรงในฐานะภรรยาท่ีเป็นแม่ของลูกต่อสามีท่ีเป็นพ่อของลูก ใน
ฐานะความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อ แม่ และลูก ท่ีท าให้เธอเลือกด าเนินคดีสามีในฐานะพ่อของลูกทนัที 
แต่ไม่สามารถใช้ท าความเข้าใจผ่านการมองว่า เซอนี (Seuni) นั้ น ต่อตา้นสามีได้ เน่ืองจาก เซอนี 
(Seuni) เองนั้นเลือกท่ีจะไม่กล่าวคทษความรุนแรงท่ีเกิดต่อลูกสาวของเธอว่าเป็นความผิดของสามี
ทั้งหมด เธอเลือกท่ีจะน าเสนอมุมมองการต่อรองตวัตนและความรุนแรงของเธอผ่านการกล่าวคทษ
เป็นความผิดของส่ือกลาง เช่น ซาตาน  ยาเสพติด จากการกระท าผิดของสามีท่ีเกิดข้ึนคดยไร้สติหรือ
ไม่ไดเ้จตนากระท าความผิดของสามี แมอี้กส่วนหน่ึง เธอเองตระหนกัถึงความผิดของสามี หรือเธอ
เองมีทศันคติต่อความเป็นชาย หรือมองผูช้ายเป็นเพศท่ีมีความตอ้งการทางเพศสูง แต่กระนั้น เซอนี 
(Seuni) ก็เลือกท่ีจะอา้งหรือยึดการให้ความหมายต่อการกระท าความผิดของสามีนั้น เกิดจากการขาด
สติ ซ่ึงจากทศันคติของเธอในเร่ืองลูกของเธอถูกสามีท าร้ายนั้น การต่อรองตวัตนหรือความรุนแรงใน
ฐานะภรรยาจึงเป็นการต่อรองเพื่อรักษาความสัมพนัธ์หรือคาดหวงัสัมพนัธ์ใหม่อีกคร้ังกบัสามีภายหลงั
จากสามีออกจากคุก เป็นตน้ 

ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ เซอนี (Seuni) กบัทางเลือกแรกนั้น เป็นเพียงการท าหนา้ท่ีในฐานะแม่ของลูก 
ดว้ยการต่อรองแบบอ าพรางทางเลือกท่ีสอง ดว้ยเหตุผลท่ี ทางเลือกท่ีสองของเธอนั้น เป็นทางเลือกท่ี
ไม่สามารถเกิดข้ึนไดด้ว้ยทั้งเง่ือนไขตามกฎหมายของรัฐและศาสนาส าหรับกรณีของพ่อแท ้ๆ ข่มขืน
ลูก ในพื้นท่ีสาธารณะ(สังคมมุสลิมทุกสังคม รวมถึงสังคมมุสลิมไทย) ทางเลือกท่ีสองของเธอจึง
จ าเป็นต้องอ าพรางหรือปกปิดครอบครัวของตนเองในประเทศไทยว่าสามีข่มขืนลูกสาว เพื่อเปิด
คอกาสตนเองและสามีสามารถสร้างครอบครัวเดิมใหม่อีกคร้ัง ในพื้นท่ีท่ีไม่มีใครรู้วา่ถึงความผดิ หรือ
ความผดิพลาดคดยไม่ไดต้ั้งใจของสามีเธอตามท่ีเธอใหค้วามหมาย 

แต่ทั้งน้ี การต่อรองตวัตนและความรุนแรงต่อลูกในฐานะภรรยาท่ีเป็นแม่ ทั้งดว้ยบทบาทแม่ท่ีท า
เพื่อลูก และบทบาทภรรยาท่ีเปิดคอกาสให้สามีไดมี้ความหวงัท่ีจะคืนดีกบัเธอของ เซอนี (Seuni) นั้น หาก
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พิจารณาลงไปท่ีนยัยะของการคาดหวงัท่ีส่งผลต่อการวางแผนอนาคตครอบครัวของ เซอนี (Seuni) นั้น 
ในแง่หน่ึงกลบัเผยให้เห็นวา่ ส่ิงท่ี เซอนี (Seuni) ตดัสินใจเป็นทางเลือกแรกดว้ยการด าเนินคดีสามีและ
ส่งผลต่อการหย่าร้างในทนัทีด้วยเง่ือนไขกรณีท่ีสามีข่มขืนลูกสาวนั้น ในแง่ศาสนาส าหรับเธอใน
ฐานะภรรยาท่ีเธอให้ความหมายในเร่ืองการปกป้องสามีในฐานะภรรยาท่ีดีนั้น กลบัพบว่า เธอให้
ความหมายต่อการเลือกด าเนินคดีฐานข่มคืนลูกสาวในแง่กระท าไปเพื่อช่วยลบลา้งความผดิให้สามีใน
ฐานะพ่อตามหน้าท่ีของภรรยาท่ีดีต่อสามี และทางเลือกท่ีสองในฐานะทางเลือกอ าพรางท่ีเธอเลือก
ต่อรองตนเองและความสัมพนัธ์ในครอบครัว ดว้ยเธอเองรู้ดีวา่เธอไม่สามารถคืนดีหรือสมรสใหม่อีก
คร้ังกับสามี(ตามเง่ือนไขศาสนา) ซ่ึงเป็นเหตุผลของการท่ีเธอเลือกปกปิดครอบครัวของเธอใน
ประเทศไทยในเร่ืองท่ีสามีเธอข่มขืนลูกสาวแท ้ๆ ดว้ยเธอคาดหวงัใช้ชีวิตครอบครัวใหม่อีกคร้ังใน
ประเทศไทย เน่ืองจากเธอรู้ว่าเธอไม่สามารถแต่งงานกับสามีได้อีกตามกฎหมายอิสลามหรือ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอาเจะห์ท่ีความสัมพนัธ์ของเธอและสามีนั้นถูกรับรู้ในชุมชนของสามีในอาเจะห์วา่ 
สามีของเธอข่มขืนลูกสาว ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยาในอาเจะห์ของเธอจึงส้ินสุดลง  

ดงันั้น ในอีกแง่มุมของทางเลือกท่ีสองของเธอ การคืนดีกบัสามีหรือใช้ชีวิตครอบครัวใหม่
แบบมีสามีภรรยา หรือพ่อ แม่ และลูก ตามความตอ้งการส่วนตวัเพื่อคงทั้งอุดมการณ์ความเป็นแม่ 
อุดมการณ์ครอบครัวอบอุ่น และอุดมการณ์ความเป็นเมียท่ีมีน้อยผวัท่ีเธอติดยึดนั้น แมส่้วนหน่ึงของ
การต่อตา้นความรุนแรงทางเพศท่ีสามีมีต่อลูกจากทางเลือกแรกท่ีเธอน าเสนอนั้น เผยให้เห็นภาพการตอบ
คตด้ว้ยการด าเนินคดี  แต่หากพิจารณาจากเป้าหมายทั้งเพื่อปกป้องลูกและสามีของเธอทั้งในฐานะแม่และ
ภรรยา การกระท าท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเปิดเผยและแอบแฝงนั้น กระท าไปภายใตก้ารมีอุดมการณ์อ่ืนท่ีอ าพราง
ร่วมหรือท่ีติดยึดจากการสร้างความหมายใหม่เพื่อรักษาอุดมการณ์ต่าง ๆ ท่ีเธอให้ความหมายตาม
ความตอ้งการแห่งตวัตนของเธอเป็นตน้ 

ในขณะท่ีกรณีของ เดวา (Dewa) เป็นกรณีท่ีสามีในฐานะพ่อเล้ียงข่มขืนลูกสาวของเธอ ซ่ึง เดวา 
(Dewa) ในฐานะท่ีเป็นแม่ของลูกท่ีถูกสามีคนท่ีสองข่มขืน ภรรยาของสามีท่ีท าร้ายลูก และแม่ของลูก
อีกคนท่ีพิการ การต่อรองตวัตนและความรุนแรงภายใตส้ถานการณ์ท่ี เดวา (Dewa ) ประสบนั้น พบวา่ 
การต่อรองความรุนแรงในกรณีของ เดวา (Dewa) เธอเลือกปกป้องทั้งตนเองและความอยูร่อดของลูก
ท่ีอ่อนแอ(พิการ)เพื่อให้ลูกอีกคนของเธอยอมเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวจากสามีของเธอใน
ฐานะพ่อเล้ียง ภายใตก้ารค านวณถึงความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากไม่ระมดัระวงัหรือรอบคอบในการ
ตดัสินใจ  

“ลูกตอ้งการหนี, ลูกตอ้งการต่อสู้, แต่ฉนัเตือนลูกให้อดทน อดทนเท่านั้น, เพราะถา้หนี
หายไป, ก็หนีไม่พน้จากเขาอยูดี่, ถา้ไม่พูดเช่นนั้น ลูกของฉันทิ้งฉนักบันอ้งสาวของเธอ
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แน่, ฉนัไม่สามารถปล่อยใหเ้กิดข้ึนได,้  ถา้ลูกคิดจะหนีและทิ้งแม่ แม่ตายแน่ ถา้ลูกรักแม่ 
ลูกอยา่ทิ้งแม่ เพราะถา้ลูกคิดจะทิ้งแม่ แม่ตายแน่” 
“dia  mau berontak, saya bilang sabar, sabar saja anak, nanti kalau sudah matam nya, 
tak akan lepas dari dia, kalau tak dia mau ninggal kan saya dengan adik nya , saya tak 
boleh, kalau kamu tinggal kan mamak mamak mati kalau anak sayang kan mamak 
anak jangan di tinggal kalau kamu tinggal mamak mamak mati” 

(เดวา (Dewa), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

  การตดัสินใจท่ี เดวา (Dewa) เลือกนั้น เธอเองตระหนกัถึงความเป็นไปไดข้องความสัมพนัธ์ก่อน
หน้าท่ีเธอจะรู้ความจริงระหว่างสามีกับลูกสาวท่ีเลยเถิดเกินการควบคุมของเธอ การตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ท่ีเธอไม่คาดคิดและคงไม่เหมือนเดิมท่ีเธอต้องเผชิญ  ทั้ งในฐานะภรรยาท่ีรับรู้ถึง
ความสัมพนัธ์เช่นคู่นอนของลูกสาวกบัสามีของตนเอง ในฐานะแม่ท่ีรับรู้ถึงเร่ืองราวของลูกสาวท่ีถูก
สามีในฐานะพ่อเล้ียงข่มเหง  และในฐานะแม่ท่ีตอ้งปกป้องลูกสาวท่ีพิการอีกหน่ึงคน การตดัสินใจ
ต่อรองหรือรับมือสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเธอเผชิญจึงตอ้งไตร่ตรอง ประเมินสถานการณ์ 
และคาดค านวณเหตุผลสาธารณะ ครอบครัว และส่วนตวัเพื่อคอกาสรอดของ 3 ชีวิต เธอจึงตดัสินใจ
ร้องขอลูกสาวซ่ึงก็คือ เปตรา (Petra) ให้อยู่ในความสัมพนัธ์ท่ีถูกละเมิดหรือใช้ความรุนแรงคดย
พอ่เล้ียงหรือสามีของเธอ เพื่อเธอในฐานะแม่และนอ้งสาวท่ีพิการ  

3) การต่อรองตัวตนและความรุนแรงภายใต้การติดยดึมายาคติเร่ืองความซ่ือสัตย์ของสามีภรรยา 

ในประเด็น มายาคติเร่ืองความซ่ือสัตยข์องสามีภรรยา  จากการศึกษาพบวา่ เป็นมายาคติหน่ึง
ในส่ิงท่ีถูกสร้างความหมายเป็นเง่ือนไขส าคญัของระบบความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยา แต่ชุด
ความหมายท่ีถูกสร้างข้ึนนั้น พบว่า ผูห้ญิงมกัเป็นเพศท่ีเป็นฝ่ายถูกคาดหวงั ควบคุม และก ากบั เช่น 
ควบคุมการแต่งกายของภรรยาในฐานะสิทธิอ านาจบนเน้ือตวัร่างกายผูห้ญิงในนามความหึงหวงและเป็น
สัญลกัษณ์ของความซ่ือสัตยข์องภรรยาท่ีมีไวส้ าหรับผูช้ายผูเ้ป็นสามีมองเห็นเน้ือตวัร่างกายเพียงผูเ้ดียว
ในฐานะเจา้ของ การบงัคบัการขออนุญาตสามีก่อนออกนอกบา้นของภรรยาเพื่อป้องกนัการหวาดระแวง
จากสามี การห้ามพูดคุยกบัผูช้ายคนอ่ืนสองต่อสอง เป็นตน้ อนัน าไปสู่การกดทบัหรือจ ากดัอิสรภาพ
ทางเพศและถูกผกูสิทธิไวแ้ก่ผูช้ายคนใดคนหน่ึง และสร้างความหมายสิทธิความชอบธรรมเร่ืองความ
หึงหวงให้แก่สามีทั้งจากผูห้ญิงเองในฐานะภรรยาและผูช้ายในฐานะสามี ในขณะท่ีผูช้ายมุสลิมในฐานะ
สามีนั้น สามีมีสิทธิท่ีชอบธรรมท่ีจะแต่งงานกบัผูห้ญิงไดม้ากกวา่หน่ึงคนและไม่เกินส่ีคน  ซ่ึงนั้นท าให้
พบว่า ในการท าความเขา้ใจการต่อรองตวัตนและความรุนแรงของผูห้ญิงในกลุ่มประเด็นน้ี มีการต่อรอง
ภายใตเ้ง่ือนการติดยึดมายาคติเร่ืองความซ่ือสัตยข์องสามีภรรยาท่ีผูห้ญิงสร้างความหมายข้ึน 2 รูปแบบ 



 

180 

รูปแบบแรก คือ การต่อรองตวัตนและความรุนแรงภายใต้เง่ือนไขของมายาคติความซ่ือสัตย์ถูก
หวาดระแวงคดยสามีในนามความหึงหวง หรือความหึงหวงถูกอา้งความชอบธรรมในการท าร้ายร่างกาย
ผูห้ญิงของสามีเช่นในกรณีของซีตี (Siti) และ รานะฮ (Ranah) เป็นตน้ รูปแบบท่ีสอง คือ การต่อรอง
ตวัตนและความรุนแรงภายใตเ้ง่ือนไขการให้ความหมายต่อมายาคติความซ่ือสัตยข์องสามีในฐานะ
อ านาจสูงสุดในฐานะภรรยา เช่นกรณีของ ฟีซา (Fisa) และกรณีของ ครซี (Rozi) เป็นตน้ 

กรณีการต่อรองตัวตนและความรุนแรงภายใต้เง่ือนไขของมายาคติเร่ืองความซ่ือสัตย์ของ
สามีภรรยาในนามความหึงหวง 

กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ี ความรุนแรงทางร่างกายมีสาเหตุหลกัมาจากมายาคติเร่ืองความซ่ือสัตยข์อง
สามีท่ีมีต่อผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยา ทั้งในนามความหึงหวงภรรยา และในนามการอา้งความชอบธรรมตาม
วฒันธรรมถึงการลงคทษภรรยากรณีหึงหวงภรรยาในฐานะสามีท่ีดี หรือรักภรรยา เช่น ในกรณีของซี
ตี (Siti) และบางกรณี แมค้วามหึงหวงเป็นเพียงขอ้อา้งส าหรับการขู่บงัคบัหรือลงคทษ หรือท าร้าย
ร่างกายผูห้ญิง ในกรณีท่ีผูช้ายต้องการอะไรแล้วสามีไม่ได้ดั่งใจท่ีต้องการ เช่นกรณีของ รานะฮ 
(Ranah) ท่ีถูกสามีทุบตีเพียงเพราะไม่มีเงินมากพอท่ีจะใหส้ามีตามความตอ้งการของสามี เป็นตน้ 

ในกรณีของซีตี (Siti) เป็นกรณีเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวจากการถูกท าร้ายร่างกายใน
ระดบัสาหสัจากสามี จากสาเหตุของความหึงหวงภรรยาและกล่าวหาเธอว่ามีชูก้บัชายอ่ืน กล่าวหาว่า 
ซีตี (Siti) พาผูช้ายเขา้บา้น ดงันั้น นอกจากเหตุผลจากการน าเสนอการต่อรองตวัตนและความรุนแรง
ภายใตปั้จจยัท่ีเป็นเง่ือนไขความจ าเป็นท่ีมีส่วนในการยอมอดทนอยู่ในความสมพนัธ์ท่ีถูกใช้ความ
รุนแรง หรือการอดทนต่อรองตวัตนและความรุนแรงดว้ยการเลือกน่ิงเงียบไม่ตอบคตส้ามี หรือเลือก
หนีเพื่อคงสถานะหรือความสัมพนัธ์สามีภรรยาของ ซีตี (Siti) จากหัวขอ้ท่ีไดน้ าเสนอไปขา้งตน้นั้น 
มายาคติเร่ืองความซ่ือสัตยท่ี์ท างานในนามความหึงหวงของสามีนั้น เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไข
ของความจ าเป็นท่ีท าให้ การต่อรองตวัตนและความรุนแรงจากสามี หรือการต่อรองหรือต่อตา้นความ
รุนแรงดว้ยการออกจากความสัมพนัธ์นั้น ไม่ใช่ทางเลือกหากเธอยงัสามารถอดทนได ้เน่ืองจาก การ
ออกจากความสัมพนัธ์ดว้ยขอ้กล่าวหาเธอมีชู ้ส าหรับสังคมท่ีเธออาศยัอยูน่ั้น นอกจากเป็นขอ้กล่าวหา
ร้ายแรงในแง่บุคคลท่ีกระท าผิดต่อหลกัการศาสนาในระดบักฎหมายอาญา ซ่ึงมีคทษความผิดตอ้งถูก
เฆ่ียนตีแลว้ ในหากพิจารณาในระดบัวฒันธรรมชุมชนยงัหมายถึงคอกาสของการท่ีเธอจะถูกตีตราว่า
เป็นผูห้ญิงส าส่อน ท่ีไม่เพียงแต่สร้างความอบัอายต่อตวัเธอเอง แต่ยงัหมายถึงการท่ีลูกของเธอยงัตอ้ง
รับรู้ถึงส่ิงท่ีแม่ของลูกซ่ึงก็คือเธอ ถูกสังคมตราหน้าว่าเธอเป็นผูห้ญิงไม่ดี และแน่นอน ยงัรวมถึง
คอกาสการแต่งงานใหม่ของเธอนั้นมีคอกาสน้อยลง หากเม่ือเธอคาดหวงัการแต่งงานเพื่อหวงัพึ่งพา
ทางเศรษฐกิจจากสามีคนใหม่เพื่อความอยู่รอดในสังคม เน่ืองจากเธอฐานะยากจน ซ่ึงนั้ นท าให ้
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รูปแบบการต่อรองความรุนแรงคดยเฉพาะความรุนแรงทางร่างกาย เป็นเร่ืองท่ีเธอเลือกต่อรองดว้ยการ
หลบหนี มากกวา่ต่อสู้สามี หรืออกจากความสัมพนัธ์สามีภรรยา เป็นตน้ 

 “เวลาเขา (สามีคนแรก) เมายาเสพติดแลว้เขาเกิดนึกหรือภาพหลอนวา่, ตอ้งมีผูช้ายอ่ืน
อยูท่ี่บา้น, เขาก็จะรีบตรงกลบับา้น” 

“Apabila dia ingatkan, Ni pasti ada laki-laki dirumah, Pulang terus dia kan” 

(ซีตี (Siti), สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ในกรณี รานะฮ (Ranah) นั้นมีส่วนคลา้ยกบักรณีของ (ซีตี (Siti) ในเร่ืองของสาเหตุหลกัของ
การถูกสามีใชค้วามรุนแรงทางร่างกายในระดบัสามีเกิดจากความหึงหวงของสามี เพียงแต่ในกรณีของ 
รานะฮ (Ranah) นั้น ท่ีมาของสาเหตุอนัน าไปสู่ความหึงหวงของสามี เกิดจากการท่ีเธอตอ้งออกไปท างาน
นอกบา้นเพื่อหารายไดเ้ล้ียงดูครอบครัวและจ่ายเงินให้สามีตามท่ีสามีตอ้งการ แต่การออกไปท างาน
นอกบา้นดว้ยอาชีพพนกังานขายของในห้างสรรพสินคา้นั้น เธอไม่สามารถจ ากดัเพศลูกคา้ของเธอได ้
การมีลูกคา้ผูช้ายมาซ้ือคดยมีเธอเป็นพนกังานขาย เป็นเร่ืองท่ีสามีของเธอไม่สามารถรับได ้และเลือก
ควบคุมเธอดว้ยการใชค้วามรุนแรงหากเม่ือสามีรับรู้วา่เธอมีทีท่าเกินงามตามความคิดเห็นของสามีกบั
ลูกคา้ผูช้าย 

ดงันั้น ในการต่อรองตวัตนและความรุนแรงในเง่ือนไขท่ีเกิดจากความหึงหวงของสามีนั้น กรณี
ของ รานะฮ (Ranah) เผยให้เห็นว่า ในแต่ละรูปแบบของการต่อรองตวัตนและความรุนแรงในครอบครัว
จากสามีของเธอนั้น มีความยอ้นแยง้ เล่ือนไหล และลกัลัน่ท่ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของสามีมากกวา่ความ
ตอ้งการของเธอ ดงัเช่นในกรณี การเลือกออกท างานเพื่อหารายไดเ้ล้ียงดูครอบครัวและจ่ายเงินตามความ
พึงพอใจของสามีของ รานะฮ (Ranah) เพื่อต่อรองความรุนแรงทางร่างกายดว้ยการยอมท างานเพื่อจ่ายเงิน
ใหส้ามี ไม่ใหส้ามีท าร้ายร่างกายเธอท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ี กรณีการต่อรองความ
รุนแรงจากสามีท่ีมีสาเหตุมาจากความหึงหวงนั้น ในดา้นหน่ึง รานะฮ (Ranah) เองเลือกพิจารณาความ
หึงหวงดว้ยการให้ความหมายถึงความรักของสามีท่ีมีต่อเธอ ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ท าให้การต่อรองความ
รุนแรงจากสามีในเร่ืองความหึงหวงน้ี แมเ้ธอเองมองวา่ เป็นการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายท่ีส่งผลต่อ
ร่างกายเธอในระดบัสาหสัจนถูกหามส่งครงพยาบาล ทั้งส่งผลต่อกระดูกร้าว มา้มแตก แต่ดว้ยเธอยงัให้
ความหมายวา่ สาเหตุของการใชค้วามรุนแรงเกิดจากความหึงหวงท่ีสามีรักเธอ  เธอกลบัเลือกให้อภยัง่าย
กวา่การถูกใช้ความรุนแรงท่ีเกิดจากการท่ีสามีตอ้งการไถเงินเธอ ดงันั้น ส าหรับเธอ การต่อรองความ
รุนแรงท่ีมีสาเหตุจากความหึงหวงของสามีท่ีเธอให้ความหมายถึงความรักของสามีท่ีมีต่อเธอ การต่อรอง
จึงเป็นไปในลกัษณะของการแกปั้ญหาท่ีสาเหตุของปัญหาคือ ความหึงหวงของสามีท่ีเกิดจากหน้าท่ี
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การงานของเธอ ดว้ยการแยกคทรศพัทท่ี์ใชติ้ดต่อลูกคา้ท่ีท างานดว้ยการฝากไวท่ี้เพื่อนท่ีท างานไม่ให้
สามีรู้วา่มี หรือเขา้ไปอ่านขอ้ความ หรือรับคทรศพัทเ์ม่ือตอนเธออยูใ่นบา้นกบัสามี และใชค้ทรศพัท์
แบบแยกหมายเลขกบัท่ีบา้นส าหรับให้สามีหรือคนสนิทในครอบครัวติดต่อ เป็นตน้ แต่ในอีกด้าน 
ส าหรับมายาคติเร่ืองความซ่ือสัตยร์ะหวา่งสามีภรรยา หรือความหังหวงจากฝ่ายของ รานะฮ (Ranah) 
เอง ก็ส่งผลต่อการเลือกต่อรองตวัตนและความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีต่อเธอดว้ยเช่นกนั ในกรณีของ 
รานะฮ (Ranah) เธอเอง ก่อนท่ีสามีจะอยูใ่นสถานะลม้ละลาย สามีของเธอเคยมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี 
รวมถึงการมีผูห้ญิงอ่ืนมาเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสามีของเธอ เน่ืองจากการมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี
ของสามี การลม้ละลายและยอมท างานนอกบา้นเพื่อเลือกเล้ียงดูสามีของเธอ ในแง่น้ีเธอจึงไม่ไดม้อง
ตนเองในฐานะเหยื่อ แต่เลือกท่ีจะเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเศรษฐกิจจากสามีในฐานะการต่อรอง
ความรุนแรงทางจิตใจหรือความรู้สึกไร้อ านาจในฐานะภรรยาจากการท่ีสามีไปมีผูห้ญิงคนอ่ืน เป็นตน้ 

กรณี การต่อรองตัวตนและความรุนแรงภายใต้เงื่อนไขการให้ความหมายต่อมายาคติ
ความซ่ือสัตย์ของสามีในฐานะอ านาจสูงสุดในฐานะภรรยา 

ในกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มผูห้ญิงท่ีเลือกท่ีจะนิยามตนเองในฐานะท่ีเป็นเมียมุสลิมอาเจะห์แบบ
อุดมคติ เป็นกลุ่มท่ีมีการยอมรับว่าความรุนแรงเป็นส่วนหน่ึงในเชิงอุดมคติ คดยหวงัว่าเขาจะได้รับ
การยอมรับ หรือรับรอง หรือยกยอ่ง เชิดชู เป็นเมียอนัดบัหน่ึง ซ่ึงสามีเองก็ไม่ไดเ้ช่ือในความเป็นเมีย
ในอุดมคติแบบเดียวกนักบัผูห้ญิง ดงัเช่นในกรณีของ ฟีซา (Fisa) และกรณีของ ครซี (Rozi) ทั้งสองมี
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ส าหรับ ฟีซา (Fisa) นั้นมีอาชีพแพทย ์มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ี
ดี จากครอบครัวชนชั้นกลางในเขตเมือง เธอพร้อมท่ีจะเล้ียงดูสามีและเชิดชูสามีออกหนา้ออกตาทาง
สังคม สนับสนุนและรับบทบาททั้งความรับผิดชอบในครอบครัวเช่นงานบา้น การเล้ียงลูก รวมทั้ง
ภาระความรับผิดชอบหารายไดเ้ขา้ครอบครัวนั้น ฟีซา (Fisa) ยอมรับทั้งสองบทบาทอย่างภาคภูมิใจ 
รวมทั้งแมเ้ธอจะถูกสามีใชค้วามรุนแรงทางร่างกายอยา่งสาหัส แต่เธอเลือกท่ีจะทนและสยบยอมต่อ
สามี ไม่ตอบคตส้ามี การต่อรองความรุนแรงจากสามีส าหรับเธอ มกัเป็นไปในลกัษณะของการหนี
มากกวา่การปะทะ และใหค้วามหมายต่อความรุนแรงในฐานะส่ิงท่ีตอ้งรับให้ไดใ้นความสัมพนัธ์สามี
ภรรยาในฐานะภรรยา และเลือกท่ีจะมองความบกพร่องดว้ยท่ีเธอตอ้งท างานนอกบา้น ท าให้บกพร่อง
ต่อการปรนนิบติัสามี การอดทนต่อความรุนแรงทางร่างกายในกรณีของเธอ จึงเสมือนเป็นการตอ้ง
ยอมแลกเพื่อให้เธอไดท้  างาน ในขณะเดียวกนัก็เพื่อชดเชยกบัหนา้ท่ีท่ีเธอละเลยต่อสามี เป็นตน้ แต่ส่ิง
ท่ีเธอไดรั้บอนัน าไปสู่การตดัสินใจออกจากความสัมพนัธ์สามีภรรยาหรือความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วาม
รุนแรงคดยสามี คือ การท่ีสามีมีชู้กบัภรรยาชายอ่ืน ซ่ึงส าหรับเธอ เสมือนวา่การเป็นภรรยาท่ียอมรับ
ความรุนแรงหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสามีเป็นส่วนหน่ึงในเชิงอุดมคติถูกท าลาย  
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“คุณ(สามี)จ าไวใ้ห้ดี, ถา้คุณเลือกจากฉนัไป, คุณจะรู้สึก, ว่าส่ิงท่ีฉนัรับรู้เก่ียวกบัผูห้ญิง
คนท่ีคุณไปยุง่เก่ียวดว้ยจากสามีของเธอ, แมเ้ธอคนนั้นจะเป็นผูห้ญิง, แต่แน่นอนวา่คนท่ี
ตอ้งท างานบา้นคือคุณ” 

"kamu lihat, kamu nggak ada, kamu rasakan nanti, kamu bagaimana yang saya tahu  
dari cerita suami perempuan itu malah perempuan tapi dia sama pasti jadi yang bekerja 
di rumah itu" 

(ฟีซา (Fisa),สัมภาษณ์ 5 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 ในขณะท่ีกรณีของ ครซี (Rozi) นั้นด้วยต้นทุนทางเศรษฐกิจครอบครัวท่ียากจน การถูก
กล่าวหาจากสามีว่าเป็นผูห้ญิงขดัลาภ ประกอบกบัความรู้ศาสนาท่ีท าให้เธอให้ความหมายต่อการ
จงรักภกัดีกบัสามีอย่างไร้เง่ือนไข ลว้นมีส่วนในการเลือกท่ีจะคิดหรือรับความรุนแรงในครอบครัว
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตครอบครัว ซ่ึงเธอให้ความหมายต่อการเลือกอดทนในฐานะภรรยามุสลิมท่ีถูก
สามีใช้ความรุนแรงในฐานะภรรยาท่ีมีความอดทน ภรรยาท่ีดี แต่การฟ้องหย่าสามีท่ีเกิดข้ึนในกรณี
ของเธอนั้น เกิดข้ึนดว้ยเหตุท่ีเธอมองวา่ ความจงรักภกัดีท่ีเธอมีใหใ้นฐานะภรรยาในอุดมคติถูกท าลาย 
ดว้ยการท่ีสามีไม่เห็นค่าท่ีเธอเลือกอดทนต่อสามี ดว้ยการแต่งงานใหม่กบัผูห้ญิงท่ีแก่กวา่เธอ เป็นตน้ 

 “ถา้สามีไม่แต่งงานใหม่, ฉนัก็ยงัคงยอมอดทน, ยอมล าบาก, แต่น่ีเพราะเขาท าฉนัเจ็บ
ท่ีใจ, ถา้ไม่เจบ็ท่ีใจฉนัคงไม่ขอหยา่ ” 

“Kalau suami saya gak kawin lain, saya mau bertehan, mau bersiksa, tapi kerana sakit, 
kalau tak sakit saya tak cerai” 

(ครซี (Rozi),สัมภาษณ์ 16 กนัยายน 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

 

4) การต่อรองตัวตนและความรุนแรงด้วยเง่ือนไขชีวติ 

ในกลุ่มน้ี เป็นกลุ่มผู ้หญิงท่ีเลือกใช้เง่ือนไขชีวิตเพื่อต่อรองตัวตนและความรุนแรงใน
ครอบครัวจากสามี ทั้งผูห้ญิงท่ีเป็นฝ่ายท่ีเลือกฆ่าตวัตาย ข่มขู่สามีจะฆ่าตวัตาย และถูกสามีขู่ฆ่า ดงั
ตวัอยา่งเช่น กรณีของ ซาเดีย (Sadia) เป็นกรณีท่ีพยายามฆ่าตวัตาย 2 คร้ัง จากการเป็นเหยื่อการถูกใช้
ความรุนแรงทางร่ายกายและจิตใจในระดบัสาหสั และสุดทา้ยการตดัสินใจออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูก
ใช้ความรุนแรงจากสามีของเธอเกิดข้ึนบนฐานของการรักษาชีวิตของตนเอง เธอตดัสินใจฟ้องหย่า
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สามีแมเ้ธอยงัยนืยนัถึงความสัมพนัธ์ทางใจท่ียงัมีอยูแ่ละยงัคงรักสามีแมเ้ธอแต่งงานใหม่กบัสามีคนท่ี
สองแล้วก็ตาม กรณีของ เดวา (Dewa) เป็นกรณีของการใช้และถูกใช้เง่ือนไขชีวิตทั้ งเพื่อต่อรอง
ความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจคดยสามีคนท่ีสอง ดว้ยการข่มขู่สามีจะฆ่าตวั
ตายพร้อมลูกอีก 2 คน ซ่ึงเธอเองรู้ดีว่าการฆ่าตวัตายของเธอคนเดียวไม่สามารถต่อรองสามีของเธอได ้
เน่ืองจากสามีห่วงลูกสาวของเธอในฐานะภรรยาอีกคนของสามีท่ีเธอสามารถใช้ต่อรอง ในขณะเดียวกนั 
เธอเองก็ถูกสามีขู่ฆ่าถา้ไม่ท าตามท่ีสามีตอ้งการซ่ึงก็คือ หากเธอพาลูกสาวหนีไปสามีจะตามฆ่าเธอและ
ครอบครัว และกรณีของ รานะฮ (Ranah) ท่ีเธอถูกสามีขู่ฆ่า หากเธอเลือกจะออกจากความสัมพนัธ์ดว้ย
การฟ้องหยา่สามี เน่ืองจากเธอเป็นทางรอดเดียวของสามี เป็นตน้  

ในกรณีของ ซาเดีย (Sadia) เป็นกรณีเลือกฆ่าตวัตายทั้งเพื่อต่อรองความรุนแรง และเป็นการ
ฆ่าตวัตายท่ีเป็นผลกระทบจากความทุกขท์นกบัการเป็นเหยื่อความรุนแรงทางร่างกายในระดบัสาหัส 
ทางจิตใจ การฆ่าตวัตายในคร้ังแรกของเธอเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีเธออา้งวา่ เธอถึงจุดท่ีไม่สามารถแบก
รับสถานการณ์ความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงจากสามี การฆ่าตวัตายส าหรับเธอ เกิดข้ึนช่วงขณะท่ี
เธออา้งวา่เธอไร้สติ เธอถูกครอบง าดว้ยความทุกขจ์ากความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงคดยสามีท่ีเธอ
เลือกท่ีจะอดทน การฆ่าตวัตายคร้ังน้ี เธอฆ่าตวัตายดว้ยการใชมี้ดกรีดขอ้มือ และสามีของเธอเป็นฝ่าย
พาเธอไปรักษาท่ีครงพยาบาล การฆ่าตวัตายคร้ังแรกน้ีของ ซาเดีย (Sadia) แม้เธอจะเล่าว่าเธอฆ่าตวัตาย
เพราะความทุกขจ์ากการเป็นเหยือ่ของสามี แต่เธอเองก็ไม่ปฏิเสธวา่ เธอคาดหวงัการเปล่ียนแปลงของ
สามีจากเหตุการณ์ฆ่าตวัตายของเธอ ส่วนหน่ึงดว้ยเธอมองวา่ ชีวิตของเธอควรมีค่ากบัสามี หากไม่ใช่
เพราะความรัก ก็ดว้ยเพราะของการท่ีสามีหวงัพึ่งพาทางเศรษฐกิจของเธอ เธอในฐานะขุมทรัพยข์อง
สามี แต่เธอกลบัพบวา่ สามีไม่มีการเปล่ียนแปลง ไม่แสดงออกถึงความกงัวลหรือห่วงใยต่อเธอ การใช้
ความรุนแรงยงัคงเกิดข้ึนอยา่งน้อย 2 คร้ังต่อสัปดาห์  การฆ่าตวัตายคร้ังท่ีสอง เธอเลือกฆ่าตวัตายดว้ยการ
กินยากนัยุง แต่เธอเล่าวา่ การฆ่าตวัตายคร้ังน้ี เธอฆ่าตวัตายในตอนท่ีไม่มีใคร หวงัตายคนเดียว ความ
ทรมานจากยากนัยุงท่ีเธอกินท าให้เธอตอ้งด้ินรนเอาชีวิตรอดด้วยการหนีออกจากบ้านไปขอความ
ช่วยเหลือ ในขณะท่ีสามีของเธอนั้นไม่รู้ว่าเธอฆ่าตวัตายคร้ังน้ี หากเพียงแต่การฆ่าตวัตายคร้ังน้ีของ
เธอท าให้เธอคิดวา่วา่ ชีวิตของเธอส าคญัส าหรับเธอเองและลูก ๆ ของเธอ และยงัส่งผลต่อการต่อรอง
หรือต่อตา้นการใช้ความรุนแรงจากสามีจนน าไปสู่การตดัสินใจฟ้องหย่าและเลือกแต่งงานใหม่เพื่อ
รักษาชีวติรอดต่อไป แมก้ารหยา่ร้างของเธอไม่ไดเ้กิดจากความเกลียดชงัสามี ดว้ยเธออา้งวา่ เธอยงัคง
รักสามีอยู ่หากแต่การใชชี้วติร่วมกบัสามีอาจหมายถึง คอกาสเสียชีวติก่อนวยัอนัควร จากการถูกทุบตี 
ท าร้ายร่างกายคร้ังละ 2-3 ชัว่คมง เป็นตน้ 
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“ฉนัตดัสินใจฆ่าตวัตายดว้ยการกินยากนัยงุจนถึงเขาครงพยาบาล, อาเจียนออกมา, เพราะ
ความเป็นเหยื่อจากการถูกทุบตี, ถูกกล่าวหาส่ิงท่ีไม่ไดท้  า, คกรธคดยไร้เหตุผล, และการ
ทะเลาะเบาะแวง้เร้ือรัง, ท าให้ฉันไม่สามารถท่ีจะคิดไตร่ตรองและแบกรับความรู้สึกได้
อีกต่อไป” 

“ibu makan baikon sampai masuk rumah sakit, Muntah muntah, Dipukul, disalahkan, 
terus menerus Tanpa sebab yang jelas dan marah rebut, Gak sanggup lagi kak pikir 
dan rasakan” 

(ซาเดีย (Sadia), สัมภาษณ์ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 แปลคดยผูศึ้กษา) 
 

“แมถึ้งปัจจุบนั(แต่งงานใหม่แลว้), ก็ยงัคงรักเขามาคดยตลอด และยงัคงจะรักเขา(สามี 
คนแรก), เพียงแต่วา่ เขาไม่เหมาะส าหรับการใชชี้วติดว้ยกนั” 
“ Sampai sekarang, selalu penyayang sama dia, masih saying sama dia, tapi untuk  
kehidupan tak padan” 

(ซาเดีย (Sadia) สัมภาษณ์1  6 พฤษภาคม 2561 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ในกรณีของ เดวา (Dewa) การขู่สามีฆ่าตวัตายในฐานะการต่อรองความรุนแรงในครอบครัวจาก
สามี เกิดข้ึนภายหลงัจากท่ีเธอรับรู้ถึงเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีคนท่ีสองกบัลูกสาวจากสามีคน
แรกของเธอ การข่มขู่ดว้ยการฆ่าตวัตายในกรณีของ เดวา (Dewa) เป็นการข่มขู่ในลกัษณะของทั้งเพื่อ
เอาตวัรอดหากกรณีท่ีสามีจะทิ้งเธอเน่ืองจากเธอมีลูกสาวท่ีพิการจากสามี เธอไม่สามารถแบกภาระ
เล้ียงดูลูกท่ีพิการล าพงัคดยไม่มีสามีช่วยจ่ายค่าเล้ียงดู และเป็นการข่มขู่ฆ่าตวัตายเพื่อแสดงให้สามีเธอ
เห็นวา่ อยา่บีบให้เธอจนตรอก แต่ทั้งน้ี การข่มขู่ฆ่าตวัตายต่อสามีของเธอนั้น เธอเลือกท่ีจะข่มขู่สามีวา่
จะวางยาตวัเองและลูก ๆ ของเธอ ลูกคนแรกคือ ลูกสาวท่ีสามีมีสัมพนัธ์ชูส้าวดว้ยซ่ึงเธอตระหนกัดีวา่ 
สามีหลงรักลูกสาวเธอ และลูกคนท่ีสองคือ ลูกสาวท่ีพิการซ่ึงก็คือลูกสาวแท ้ๆ ของสามี ลูกทั้ง 2 คนท่ี
เธอเลือกข่มขู่กบัสามีวา่เธอจะวางยาตวัเธอเองและลูก เป็นการข่มขู่เพื่อฆ่าตวัตายเพื่อความอยูร่อดของ
เธอและลูก ในขณะท่ี เธอเอง ก็ถูกสามีคนท่ีสองข่มขู่จะฆ่า หากเธอพาลูกสาวท่ีสามีข่มขืนหนีจากสามี
ไป เป็นตน้ 

                                                        
1 เก็บขอ้มูลความคืบหนา้ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเพ่ิมเติมในบางกรณีภายหลงัจากกลบัมาจากเก็บขอ้มูลภาคสนามคร้ังท่ี 7 

คดยการสมัภาษณ์ผา่นคปรแกรมส่งขอ้ความส าหรับคทรศพัทมื์อถือ (WhatsApp) 
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“ก็มีท่ีฉันขู่เขาจะฆ่าตวัตายตนเองและลูก, ฉันไม่สามารถเล่าใครหรือแจง้ความ เพราะ
สามีขู่ฆ่า, จะฆ่าพวกเรา, ฉันกลวั, ถา้ฉันตายแลว้ลูกฉนัจะอยูย่งัไง, ถา้เราตายทั้งหมด 3 
คน ก็ไม่เป็นไร, แต่เขาขู่จะฆ่าฉนัคนเดียว, กลายเป็นวา่ฉนัไม่กลา้เล่าใคร, ไดแ้ต่เงียบ ” 
“ ada yang saya ancam bunuh diri saya dan anak saya, saya tak boleh mengadu sama 
siapa-siapa, sebab dia ancam bunuh, mau nak bunuh- bunuh kami, saya takut, kalau 
saya mati seorang anak saya bagaimana, kalau kami mati bertiga tak apa-pa, kalau nak 
bunuh jangan bunuh saya seorang, bunuh anak saya dua-dua, tak mau dia mau bunuh 
saya seorang, jadi saya tak berani bilang ke teman, hanya diam seorang” 

  (เดวา (Dewa), สัมภาษณ์ 26 ตุลาคม 2558 แปลคดยผูศึ้กษา) 

ในกรณีของ รานะฮ (Ranah) เป็นกรณีเหยื่อความรุนแรงทางร่างกายในระดบัสาหสัและเหยื่อ
ความรุนแรงทางเศรษฐกิจจากการตอ้งจ่ายค่าเล้ียงดูสามี ทั้งสองประเภทความรุนแรงเธอเลือกต่อรอง
การถูกใชค้วามรุนแรงทางร่างกายดว้ยการเลือกท่ีจะเป็นเหยือ่ความรุนแรงทางเศรษฐกิจเพื่อมีชีวิตรอด 
กล่าวคือ ความสัมพนัธ์ของเธอกบัสามี เป็นความสัมพนัธ์ท่ีบีบให้เธอตอ้งเลือกระหวา่งการออกจาก
ความสัมพนัธ์สามีภรรยาแต่มีคอกาสคดนสามีฆ่า เน่ืองจากสามีข่มขู่ท่ีจะฆ่าเธอหากเธอฟ้องหยา่ กบั
การเลือกยอมอยูใ่นความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งท างานหารายไดเ้พื่อจ่ายค่าเล้ียงดูสามีในฐานะการต่อรองการถูกใช้
ความรุนแรงทางร่างกายจากสามี ซ่ึงในกรณีของเธอ เผยให้เห็นวา่ เง่ือนไขชีวิตท่ีถูกข่มขู่คดยสามีของ
เธอ เป็นเง่ือนไขเดียวท่ีสามีจะสามารถควบคุมเธอได ้การขู่ฆ่าเธอของสามีจึงกลายเป็นเคร่ืองมือในการ
ต่อรองเธออยูใ่นความสัมพนัธ์สามีภรรยา หรือความสัมพนัธ์ท่ีถูกใชค้วามรุนแรงในครอบครัว เป็นตน้ 

“สามีลบัมีดพร้า, เขาเสียบมีดไวต้ามซอกทัว่บา้น, ฉันไดแ้ต่เงียบเพราะฉันกลวั, ฉันรู้ว่า 
เขาท าเพราะเขารู้วา่ฉนักลวัเขาฆ่า” 
“Dia ada Asah parang, dia selek tiap-tiap tempat, saya diam kerana saya takut, saya  
tahu dia tahu saya takut dengan dia” 

(รานะฮ (Ranah),สัมภาษณ์16 มีนาคม 2559 แปลคดยผูศึ้กษา) 

5.4 สรุป  

จากกรณีศึกษาทั้ งหมดดังท่ีได้น าเสนอข้างต้นนั้น เป็นการต่อรองนิยามของความเป็นภรรยา
มุสลิมอาเจะห์และความรุนแรงในทิศทางท่ีต่างกนั แต่มีจุดร่วมกนัคือ ทั้งหมดยงัยืนยนัท่ีจะตอ้งเป็นเมีย 
เป็นภรรยามุสลิมในสังคมอาเจะห์ เพียงแต่วา่ ผูห้ญิงแต่ละกลุ่มมองความเป็นเมียภายใตปั้จจยัท่ีเป็น
เง่ือนไขของความจ าเป็นส่วนบุคคลในทิศทางท่ีต่างกนั คดยพบว่า ในทุกกลุ่มมองว่า การมีสามีนั้นมี
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ความจ าเป็น แมจ้ะมีสามีเพียงแต่ในนาม เพราะฉะนั้นผูห้ญิงส่วนใหญ่ แมว้่าจะพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
ตนเองได ้แต่ผูห้ญิงไม่สามารถท่ีจะคุม้ครองตนเองในทางสังคมได ้เพราะตอ้งอาศยัสถานะของผูช้าย
ในการปกป้องตนเอง ไม่วา่จะเป็นการปกป้องตนเองจากผูช้ายคนอ่ืน หรือปกป้องตนเองในทางเศรษฐกิจ 
การยอมรับทางสังคม การถูกตีตราเป็นผูห้ญิงไร้ค่าเพราะไม่มีผูช้ายตอ้งการเป็นภรรยา เป็นตน้ 

นอกจากนั้น ในการเป็นภรรยา ภรรยามุสลิมอาเจะห์ท่ีดี ในอุดมคติ ตอ้งเป็นภรรยาท่ีปกป้อง
ความปลอดภยัของลูกสาวดว้ย แต่ในกรณีแบบน้ีก็ไม่ไดแ้ปลวา่เขาทา้ทายอ านาจของผูช้ายท่ีเป็นสามี
หรือพ่อ ดงัตวัอยา่งในกรณีเดวา (Dewa) เป็นกรณีของภรรยาในฐานะแม่ท่ีใช้เวลานานมากกวา่จะพา
ลูกหนีออกจากความสัมพนัธ์ท่ีถูกสามีใชค้วามรุนแรง ในขณะท่ีบางกรณี เพื่อคงสถานะภรรยาและแม่ 
ผูห้ญิงเลือกท่ีจะให้ความหมายต่อการกระท าผิดของสามีเกิดจากความไม่ปรกติจากการท่ีสามีติดยาเสพติด 
เพื่อหวงัว่าจะคืนดีหลงัจากสามีออกจากคุก เพราะฉะนั้นแมว้่าเขาจะนิยามตนเองว่าเป็นเมียท่ีดีนั้น
หมายถึงจะตอ้งเป็นแม่ท่ีปกป้องลูก แต่เขาก็ยงัคงจรรคลงอุดมคติของครอบครัวท่ียงัคงตอ้งมีพอ่แม่ลูก 

สุดทา้ย ผูห้ญิงมองวา่ภรรยามุสลิมอาเจะห์ แมว้า่ความรุนแรงจะเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว 
แต่ความรุนแรงซ่ึงมนัเกินแบกรับ ความรุนแรงซ่ึงน าไปสู่การบาดเจ็บ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนซ ้ าแลว้ซ ้ า
เล่า มนัท าให้ผูห้ญิงเองไม่สามารถท่ีจะทนได ้ถึงแมว้า่เขาจะยงัอยากท่ีจะเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ก็
ตาม แต่ภรรยามุสลิมอาเจะห์ควรท่ีจะเป็นต าแหน่งแห่งท่ีของผูห้ญิงท่ีไม่ควรถูกใชค้วามรุนแรง ดงันั้น 
กลุ่มผูห้ญิงกลุ่มน้ีท่ียอมรับความรุนแรงได้ระดบัหน่ึง ความรุนแรงเม่ือถึงขีดท่ีเขารับไม่ได้ท่ีอาจมี
อนัตรายถึงชีวิต การออกจากความรุนแรงจึงคือการรักษาชีวิตให้รอด ทั้งน้ีผูห้ญิงไม่ได้ปฏิเสธเร่ือง
ความเป็นผูห้ญิงท่ีตอ้งเผชิญความรุนแรง แต่ความรุนแรงมนัตอ้งมีขอบเขตท่ีไม่คุกคามหรือเป็นภยัต่อชีวิต 

ดงันั้น ในการต่อรองเร่ืองความหมายเร่ืองความเป็นผูห้ญิงในอาเจะห์ ในระบบความสัมพนัธ์
ครอบครัวเราจะพบว่า ผูห้ญิงส่วนใหญ่ยงัคงเลือกท่ีจะต่อรองตวัตนในฐานะท่ีเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ 
และต่อรองความรุนแรงเพื่อรักษาความสัมพนัธ์สามีภรรยามากกว่าการเลือกออกจากความสัมพนัธ์
สามีภรรยา เพียงแต่เขานิยามความเป็นภรรยาในมิติท่ีเช่ือคยงกบัความรุนแรงท่ีต่างกนั เพราะฉะนั้น
การหยา่ การออกจากความสัมพนัธ์ไม่ไดแ้ปลวา่ ผูห้ญิงทา้ทายระบบอ านาจชายเป็นใหญ่ในครอบครัว 
ดงัจะเห็นไดใ้นครอบครัวของผูห้ญิงซ่ึงแมส้ามีจะขมขืนลูกตนเอง แต่ก็ยงัมีความหวงัท่ีจะกลบัไปสู่
ความสัมพนัธ์แบบเดิม การท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะว่า ในสังคมจารีตแบบอาเจะห์เผยให้เห็นว่าแทบจะไม่มีท่ี
ทางให้ผูห้ญิงจะสามารถนิยามตวัตนออกนอกกรอบของความเป็นผูห้ญิงท่ีจะไม่พึ่งพาสามีและครอบครัว 
มนัไม่มีพื้นท่ีเช่นน้ีในสังคมอาเจะห์  ดงันั้น ไม่วา่ผูห้ญิงจะเผชิญกบัความรุนแรงแค่ไหน ครอบครัวจะ
แย่แค่ไหน ถึงท่ีสุด ในเม่ือสังคมในแวดลอ้มตวัเองไม่เปิดพื้นท่ีให้กบัการนิยามเสรีภาพทางเพศของ
ผูห้ญิง ในฐานะท่ีจะเป็นผูห้ญิงอิสระ ผูห้ญิงจึงยงัคงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาสามีและครอบครัวในการ
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สร้างตวัตนของตนเอง ไม่วา่จะในปัจจุบนัหรือในอนาคตหลงัจากออกจากความสัมพนัธ์ผา่นการหยา่
ร้างไปแลว้ ในขณะเดียวกนั ก็พบว่า ในเครือญาติท่ีอยู่ใกลชิ้ด สังคมเครือญาติเอง เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ในการสนบัสนุน หรือผลิตซ ้ าการตกเป็นเบ้ียล่างของผูห้ญิง และเครือญาติส่วนใหญ่จะปกป้องผูช้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่6 

บทสรุป 

การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาพิจารณาปรากฏการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัวคดยผูช้ายผูเ้ป็นสามี
ต่อภรรยา คดยเสนอวา่ ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ดงัท่ีไดอ้ธิบายในงานศึกษาช้ินน้ีนั้น เป็นส่ิงท่ีไม่ได้
ด ารงอยู่มาแต่ไหนแต่ไร หากแต่เป็นผลิตผลของการเปล่ียนแปลงเชิงคครงสร้างทางสังคมคร้ังส าคญั
หลายระรอกในช่วงประวติัศาสตร์ท่ีไดส่้งผลต่อการพลิกผนัของชุดอุดมการณ์ทางเพศ เพศภาวะ และ
ครอบครัว  ซ่ึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเชิงคครงสร้าง เผยให้เห็นว่า ความรุนแรงในครอบครัว
ระหว่างสามีภรรยาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอาเจะห์เกิดสภาวะท่ีท าให้ขนบธรรมเนียมหรือวฒันธรรม
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งสามีภรรยาซ่ึงผูห้ญิงเคยมีอ านาจต่อรองทางเพศในครอบครัวนั้น ไม่
สามารถน ามาใช้ต่อรองความสัมพนัธ์ได้อีกต่อไป อีกทั้ งพบว่า ในหลายปัจจยัท่ีเคยถูกสร้างเป็น
เง่ือนไขส าหรับเป็นอ านาจต่อรองของผูห้ญิง กลบัพบวา่ ถูกพลิกกลบักลายเป็นเคร่ืองมือเสริมอ านาจ
ของผูช้าย ดงัเช่น การเป็นเจา้ของบา้นตามวฒันธรรมครอบครัวอาเจะห์ของผูห้ญิง บา้นซ่ึงเคยถูกใช้
เป็นเคร่ืองมือต่อรองอ านาจสามีของผูห้ญิง ในการศึกษาน้ีกลบัพบว่า การเป็นเจา้ของบา้นของผูห้ญิง
ในยุคน้ี กลบักลายเป็นภาระของผูห้ญิงท่ีตอ้งหาท่ีพกัอาศยัให้สามี มากกวา่จะสามารถใช้สถานะการ
เป็นเจา้ของบ้านในการต่อรองอ านาจหรือความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น  ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

6.1 โครงสร้างทางสังคมทีพ่ลิกผนัสู่ความรุนแรงในครอบครัวที่แฝงฝัง 

สังคมอาเจะห์ก่อนการเขา้มาของขบวนการปฏิรูปศาสนาสู่การเป็นยุคสังคมใหม่ ยุคซ่ึงมีแนวคิด
ความเสมอภาคของอ านาจเพศชายมุสลิมในฐานะเคร่ืองมือเสริมสร้างอ านาจและความเป็นปึกแผ่น
ทางสังคมในนามสังคมมุสลิมสากล จากการศึกษาน้ีพบว่า คุณภาพชีวิตและสถานะของผูห้ญิงมีความ
เสมอภาคทดัเทียมกบัผูช้ายทั้งในครอบครัว เพศภาวะในชุดการตีความศาสนา และสังคมดว้ยหลายปัจจยั
สนับสนุน เช่น ระบบครอบครัวและเครือญาติ สถานะของภรรยาตามวฒันธรรมอาเจะห์ในฐานะเจา้ของ
บา้น และสิทธิอ านาจต่าง ๆ ของผูห้ญิงในครอบครัวและสาธารณะท่ีไดรั้บการตีความและวินิจฉัยช้ีขาด
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ทางศาสนาของผูน้ าศาสนา(ผูช้าย)ในยุคก่อนการปฏิรูปศาสนาถึงสิทธิท่ีชอบธรรมของผูห้ญิงเท่าเทียมกบั
ผูช้าย ซ้ึงสะทอ้นให้เห็นว่า การเขา้มาของการปฏิรูปศาสนาในยุคสังคมใหม่ต่อการพยายามเปล่ียนแปลง
อุดมการณ์เร่ืองเพศภาวะ เป็นการพยายามเปล่ียนแปลงท่ีเผยให้เห็นถึงการเมืองเร่ืองเพศภาวะซ่ึงมีผูห้ญิง
เป็นเป้าหมายหลกัในการควบคุมก ากบัให้สยบยอมต่อผูช้าย ดว้ยการใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองมือในการอา้งการ
ร้ือถอนชุดการตีความท่ีให้สิทธิผูห้ญิงเสมอภาคกบัผูช้าย การพยายามเปล่ียนแปลงคครงสร้างทางสังคม
เร่ืองเพศภาวะในอาเจะห์ท่ีเกิดข้ึน มีการเปล่ียนแปลงในนามศาสนา ในรูปแบบของการเขา้ไปก ากบัเร่ือง
หลกัศรัทธา ความเช่ือ ความดี ศีลธรรมความเป็นเพศ และตีตราผูเ้ห็นต่างในนามผูป้ฏิเสธหลกัค าสอนทาง
ศาสนา เป็นตน้ 

ทั้งน้ี นอกจากมีการเปล่ียนแปลงเชิงคครงสร้างทางสังคมท่ีเป็นผลจากการพยายามเขา้ควบคุมชุด
อุดมการณ์เร่ืองครอบครัว เพศภาวะ ความสัมพนัธ์สามีภรรยาในระดบัทอ้งถ่ินอาเจะห์จากผูน้ าศาสนาสาย
ปฏิรูปแลว้ อีกหน่ึงยุคสมยัท่ีมีส่วนส าคญัในการเสริมพลงักระแสการเรียกร้องความเสมอภาคของอ านาจ
เพศชายเหนือผูห้ญิง สู่การพลิกผนัทางสังคมทั้งคครงสร้างสังคมในระดบัประเทศท่ีไม่เพียงแต่อาเจะห์ท่ี
ถูกกระทบ แต่ยงัหมายรวมถึงทุกคครงสร้างทางสังคมวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุดมการณ์เร่ืองเพศภาวะ 
คือ ในยุคระเบียบใหม่ การเปล่ียนแปลงคร้ังน้ี พบวา่ เพศภาวะถูกท าให้กลายเป็นเร่ืองของชาตินิยม และ
กลายเป็นส่ิงท่ีถูกบญัญติัและติดยดึในมาตรฐานทางพฤติกรรมแบบผูช้ายเป็นใหญ่และบรรทดัฐานทาง
เพศภาวะร่วมกนั จนน าไปสู่การควบคุมทางสังคมรูปแบบหน่ึง และคดยนยัยะตามอุดมการณ์เพศภาวะ
ท่ีรัฐก าหนดน้ี เผยให้เห็นถึงว่า ผูห้ญิงควรเป็นเพศท่ีว่านอนสอนง่าย สยบยอม และไม่ตอบคตผู้ช้าย 
ดงันั้น การด้ือแพ่ง ไม่เช่ือฟัง หรือตอบคตผู้ช้ายตามอุดมการณ์เพศภาวะของรัฐน้ี จึงไม่ใช่แค่เพียง การ
ด้ือแพง่ในระดบัความสัมพนัธ์ส่วนตวัในครอบครัวระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิง สามีหรือภรรยา แต่ถูกท า
ให้เป็นเร่ืองของการด้ือแพ่ง ตอบคตใ้นความหมายกบฏต่อรัฐชาติในเวลาเดียวกนั การลงคทษผูห้ญิง
ของผูช้ายหรือสามีตามอุดมการณ์น้ีจึงถูกท าให้กลายเป็นสิทธิของผูช้ายหรือสามีเหนือผูห้ญิงในนาม
ของรัฐ เป็นตน้ 

 ทั้ง 2 ยุคท่ีน าเสนอขา้งตน้ การศึกษาน้ีพิจารณาเป็นการเปล่ียนแปลงเชิงคครงสร้างหลกัท่ี
ส่งผลกระทบต่อการพลิกผนัทางสังคม ครอบครัว และคุณภาพชีวิตของผูห้ญิง จากสังคมมุสลิมท่ีเคยมี
วฒันธรรม จารีตประเพณี รวมถึงกฎหมายของรัฐและศาสนา ท่ีเอ้ือหรือมีส่วนในการช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสถานะของผูห้ญิงท่ีเสมอภาคทดัเทียมกบัผูช้ายทั้งในครอบครัวและสังคม ไปสู่การ
กลายเป็นสังคมท่ีผูห้ญิงถูกก าหนด ควบคุม และจ ากดัต าแหน่งแห่งท่ีของผูห้ญิงให้ท าหน้าท่ีเพียงเป็น
ภรรยาท่ีดีท่ีหมายถึงการเป็นภรรยาภายใตก้ารควบคุมก ากบัของสามี นอกจากน้ี ยงัพบว่า การท างาน
ของกระบวนการปฏิรูปกฎหมายครอบครัวของรัฐอินคดนีเซียและการถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรัฐ
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อินคดนีเซียของอาเจะห์ท่ีเกิดข้ึนในยุคน้ี ท าให้ผูห้ญิงอาเจะห์นอกจากตอ้งปรับตวัตามเพศภาวะจาก
กระแสการปฏิรูปศาสนาในระดบัทอ้งถ่ินอาเจะห์ ผูห้ญิงยงัถูกบีบเพื่อปรับลดสถานะและบทบาทตาม
เพศภาวะตามนคยบายของรัฐในฐานะผูห้ญิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงของรัฐชาติและในฐานะพลเมืองของรัฐ
อินคดนีเซีย ในขณะเดียวกนั ในดา้นของผูช้าย การให้อ านาจผูช้ายเพื่อควบคุมผูห้ญิงในนามของรัฐในยุค
น้ี เป็นอ านาจของรัฐท่ีท างานเสมือนแรงหนุนอ านาจน าของผูช้ายซ่ึงมีเป็นทุนเดิมจากการปฏิรูปศาสนา
ยคุก่อนหนา้ ท าให้พบวา่ การเปล่ียนแปลงเชิงคครงสร้างทั้งสองคร้ัง เผยให้เห็นถึงแรงหนุนอ านาจน า
ของผูช้ายทั้งจากศาสนาในและรัฐในนามศาสนาและการพฒันา  

ซ่ึงในภาวการณ์แบบน้ี ท าให้พบขอ้คน้พบส าคญัจากการศึกษาน้ีว่า ในสังคมมุสลิมอาเจะห์นั้น 
ไม่วา่ผูห้ญิงจะอยู่ในชนชั้นใด มีอ านาจทางเศรษฐกิจ หรือมีการไต่เตา้ทางสถานะทางเศรษฐกิจ มีสถานะ
ทางสังคมท่ีสูงในพื้นท่ีสาธารณะ มีอาชีพการงานท่ีมั่นคง แต่เม่ือเข้าสู่ระบบครอบครัวภายใต้
ภาวการณ์ภายนอกท่ีสังคมอาเจะห์ถูกเปล่ียนเขา้สู่ภาวการณ์ท่ีเป็นจารีต ท าให้พบวา่ ไม่วา่ผูห้ญิงจะอยูใ่น
สถานะและชนชั้นใดก็ตาม ผูห้ญิงเผชิญกบัความรุนแรงในครอบครัวไม่ไดต่้างกนั ซ่ึงหมายความว่า 
สถานะทางสังคมหรือสถานะทางเศรษฐกิจไม่ไดช่้วยเพิ่มอ านาจการต่อรองของผูห้ญิงในเร่ืองเพศ  ซ่ึง
ไม่วา่ผูห้ญิงจะเป็นชนชั้นกลาง หรือชนชั้นกลางระดบัล่าง มีการศึกษาหรือไร้การศึกษา เม่ือเดินทาง
เขา้สู่อตัลกัษณ์ของความเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ต่างก็เผชิญความรุนแรงในรูปแบบแตกต่างกนั  

จากการท าความเข้าใจความรุนแรงท่ีแฝงฝังอยู่ในสังคมในมิติต่าง ๆ ในการศึกษาน้ี ได้
ช้ีให้เห็นวา่ สถานะของความเป็นผูห้ญิงไม่วา่จะอยูใ่นสถานะและชนชั้นใด แต่เม่ือพวกเธอเขา้สู่ระบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา เม่ือตอ้งท าหน้าท่ีเป็นภรรยา อ านาจของผูช้ายในครอบครัวมีเหนือ
ผูห้ญิง ในทางตรงกนัขา้ม ในขณะท่ีผูห้ญิงไม่วา่จะอยูใ่นสถานะและชนชั้นใด ชนชั้นของเธอท่ีสังกดั
อยูไ่ม่สามารถน ามาใชใ้นการต่อรองทางเพศไดเ้ลย ในกรณีของผูช้ายไม่ว่าจะมีการศึกษา ความรู้ทาง
ศาสนา หรือจะเป็นคนไม่มีงานท า ติดยาเสพติด เม่ือสถาปนาตนเองเป็นสามีแลว้ การมีการศึกษา หรือ
สถานะท่ีสูงก็ไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขท่ีท าใหก้ารแสดงออกในการใชค้วามรุนแรงต่อผูห้ญิงต่างออกไป 

ดังนั้น ในแง่น้ี ในการศึกษาน้ีท่ีพยายามสะท้อนก็คือ การใช้ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ทั้งต่อ
ผูห้ญิงท่ีเป็นเหยือ่ หรือผูช้ายท่ีเป็นสามีไม่วา่จะอยูใ่นสถานะและชนชั้นใด มีความเป็นไปไดท่ี้จะถูกใช้
หรือใชค้วามรุนแรงท่ีไม่ต่างกนั ดงัตวัอยา่งเช่น กรณีของ เดวา (Dewa) การข่มขืนลูกเล้ียงของสามีของ
เธอ ซ่ึงก็พบวา่ เป็นผูมี้ความรู้ศาสนาในฐานะนกับรรยายศาสนาหรือผูน้ าศาสนานั้น ก็ใชค้วามรุนแรง
ต่อผูห้ญิงท่ีไม่ไดแ้ตกต่างกนัจากผูช้ายท่ีติดยาเสพติดท่ีข่มขืนลูกสาวแท ้ๆ เช่นกรณีของ เซอนี (Seuni) 
ซ่ึงเป็นผูช้ายชนชั้นล่าง เป็นตน้  
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กล่าวได้ว่า  เม่ือพิจารณาบนฐานความเป็นเพศชายในฐานะเพศผูถู้กท าให้มีอภิสิทธ์เหนือ
ความเป็นเพศหญิงทั้งจากการปฏิรูปศาสนาและนคยบายเพศภาวะของรัฐ “สามีมุสลิมอาเจะห์” ไม่ว่า
จะมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีร ่ ารวยหรือยากจน ก็มีคอกาสท่ีจะใช้ความรุนแรง
ต่อผูห้ญิงได้ ซ่ึงเร่ืองน้ีสะทอ้นให้เห็นว่า การเปล่ียนผ่านของสังคมอาเจะห์อนัเน่ืองมาจากการเมืองของ
การใช้ศาสนาหรือการเมืองเร่ืองตีความกฎหมายอิสลามว่าดว้ยเร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่ง
เพศ มีส่วนผลกัผูห้ญิงไปอยูใ่นสภาวะปลายสุด ท่ีเป็นผลพวงจากการท างานของอ านาจน าของผูช้ายท่ี
ท างานขา้มชนชั้น ท างานฝ่า แทรก ขา้มสถานะทางชนชั้น ส่งผลท าให้ชนชั้นหรือสถานะไม่ไดเ้ป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีช่วยท าใหเ้ขา้ใจความรุนแรงต่อผูห้ญิงในระบบครอบครัวมุสลิมอาเจะห์ไดเ้ลย  

6.2 ความรุนแรงในครอบครัวและในชีวติประจ าวัน 

 ในการศึกษาน้ีมองกระบวนการการท าให้สังคมหรือครอบครัวอุดมไปด้วยการใช้ความ
รุนแรงผา่นการเปล่ียนแปลงของสังคมอยา่งนอ้ยในสามดา้นดว้ยกนั  

  ด้านแรก ความเปล่ียนแปลงคครงสร้างในระดบัมหภาค คดยเฉพาะคครงสร้างทางศาสนาใน
บริบททางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัวระหวา่งสามีภรรยา ซ่ึงไดเ้ปิด
คอกาสให้เกิดการพลิกผนัของระบบคุณค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในครอบครัวระหว่าง
สามีภรรยาจากชุดเดิม น าไปสู่การสามารถท าให้ผูช้ายในฐานะสามีเล่ือนฐานะและชนชั้นเหนือผูห้ญิง
คดยไร้เง่ือนไขใด ๆ บนฐานของความเพศชาย หรือเพียงผ่านการแต่งงานเพื่อเล่ือนฐานะอ านาจน าท่ี
ชอบธรรมเหนือภรรยา (ตามท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 3)  

 ด้านที่สอง คือ ความเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากด้านแรก ไดท้  าให้เห็นว่า ความรุนแรงใน
ครอบครัวระหว่างสามีภรรยาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอาเจะห์นั้น เกิดสภาวะท่ีท าให้ขนบธรรมเนียมหรือ
วฒันธรรมความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างสามีภรรยาท่ีเอ้ือต่อความได้เปรียบของผูห้ญิงในฐานะ
ภรรยามุสลิมอาเจะห์ท่ีมีอ านาจในครัวเรือนหรือชุมชนแบบเดิมของสังคมนั้นสามารถเป็นเพียงไดแ้ค่
อุดมการณ์ลอย ๆ ท่ีไม่สามารถใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจ าวนั และไม่มีผลต่อการก ากบัชีวติผูค้นอีกต่อไป 
อนัน าไปสู่การเป็นท่ีมาของความรุนแรงต่อผูห้ญิงท่ีแฝงฝังในสังคม (ตามท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 4) 

  ด้านที่สาม เป็นส่วนท่ีอยู่ในส่วนระบบความรู้สึกนึกคิดของตวัตนของผูค้นทั้งผูช้ายและผูห้ญิง 
กล่าวคือ เม่ือผูค้นเร่ิมด ารงชีวิตบนทกัษะความสามารถเฉพาะตวั ไดส่้งผลท าให้ผูค้นจ านวนมากเร่ิม
เนน้ความส านึกเชิงปัจเจกชนสูงมากกวา่เดิม  แต่ในขณะเดียวกนั ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นผลจากการเช่ือมคยง
ระดบัปัจเจกชนในระบบเครือข่ายในแนวระนาบ กลบัพบวา่ มีความเขม้ขน้มากข้ึน ไปพร้อม ๆ กบัการ
มีเครือข่ายแบบใหม่ที่เกิดข้ึนก็กวา้งขวางเกินชุมชนหรือสังคมแบบเดิม ซ่ึงนั้นจะท าให้เห็นความ
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เปลี่ยนแปลงในระบบความรู้สึกนึกคิดท่ีประกอบอยู่กบัส านึกเชิงปัจเจกชน และเครือข่ายท่ีท าให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงจินตนาการและความหมายของ “ภรรยาอาเจะห์มุสลิม”  มีลกัษณะเล่ือนไหลตาม
สถานการณ์ประกอบร่วมกบัประสบการณ์ชีวติส่วนตวัของทั้งผูห้ญิงและผูช้ายในสังคม 

 ในขณะเดียวกนั การเปล่ียนผา่นของสังคมอาเจะห์ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้พียงแค่เป็นการเปล่ียนผา่นท่ี
ท าให้ผูช้ายมีอ านาจทางเพศเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น ในดา้นของผูห้ญิง นอกจากผูห้ญิงตระหนกัถึงการเปล่ียน
ผ่านอนัน าไปสู่สภาวะการไร้อ านาจทางเพศแลว้ ผูห้ญิงเองก็มีการซึมซับรับเอาตวัตนตามแบบแผน
ของการเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์ (Internalized) เขา้มาเป็นตวัตนของตวัเอง เพราะฉะนั้น จากการศึกษาจึง
ท าให้เห็นวา่ ไม่วา่ผูห้ญิงจะตอ้งเผชิญความรุนแรงมากน้อยในระดบัท่ีแตกต่างกนัแค่ไหนก็ตาม หรือ
สมาชิกในครอบครัวคดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกสาวจะตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงในระดบัท่ีมากน้อยแค่
ไหนก็ตาม ผูห้ญิงก็ยงัคงจินตนาการตวัเองในฐานะท่ีเป็นภรรยา ซ่ึงมีความคาดหวงัว่าในอนาคตก็จะ
สามารถท่ีจะมีครอบครัวท่ีดีกว่าครอบครัวท่ีตวัเองเคยมีมา ซ่ึงสภาวะของผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะภรรยา
มุสลิมอาเจะห์ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น ผูศึ้กษาพบว่า สภาวะท่ีเกิดข้ึนต่อผูห้ญิงเช่นน้ี ไม่ใช่สภาวะท่ีผูห้ญิง
เลือกเอง แต่สะทอ้นให้เห็นถึงการท่ีสังคมไม่เปิดคอกาสให้ผูห้ญิง ดว้ยมีทั้งจารีตและระบบปกครองท่ีมนั
แทรกซึมลงไปในระดบัศีลธรรมครอบครัวอย่างแน่นหนาของอาเจะห์ ซ่ึงไม่เปิดคอกาสให้ผูห้ญิง
สามารถท่ีจะเลือกนิยามตวัตนท่ีเป็นอิสระจากระบบครอบครัวได ้ดงันั้นทางเลือกของผูห้ญิงท่ีสุดแลว้
ก็เลือกท่ีจะเขา้สู่ความเป็นเมียหรือภรรยาอยู่ดี ซ่ึงเป็นทางเลือกท่ีผลิตซ ้ าอุดมการณ์ครอบครัวแบบ
มุสลิมอาเจะห์ เพียงแต่วา่ ในแง่ความวาดหวงั ผูห้ญิงอาจจะมีความหวงั ซ่ึงอาจจะเป็นความหวงัท่ีแทบ
จะเป็นไปไม่ได ้ท่ีผูห้ญิงจะมีคอกาสท่ีจะไปเจอผูช้ายท่ีดีข้ึน หรือสามีท่ีดีกวา่สามีท่ีผา่น ๆ มาทั้งหมด  

   อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาน้ี พบว่า ส่ิงท่ีผูห้ญิงเลือก ส่ิงท่ีผูห้ญิงพยายามอดทนกบัความ
รุนแรงในระดบัแตกต่างกนันั้น มีทั้งความรุนแรงในเชิงภาษา ความรุนแรงทางจิตใจ มีการใชภ้าษาใน
การกดข่ีข่มเหงท าร้ายจิตใจ ซ่ึงเกิดข้ึนซ ้ าซากทุกวนั มนัไม่เพียงแต่เป็นภาวการณ์ท่ีผูห้ญิงตอ้งรับมือ 
แต่มนัยงัสร้างส่ิงแวดลอ้มในครอบครัวท่ีท าใหผู้ห้ญิงตอ้งเป็นวตัถุในครอบครัวท่ีไม่สามารถท่ีจะมีตวั
มีตนได ้กลายเป็นวตัถุของการระบายอารมณ์ ซ่ึงความรุนแรงในท านองน้ีมนัค่อย ๆ ไต่ระดบัไปสู่
ความรุนแรงทางกายภาพ การทุบตี ท าร้ายร่างกาย และความรุนแรงทางกายภาพในบางกรณีก็ทวีความ
รุนแรงน าไปสู่การบาดเจบ็ ซ่ึงเกือบทุกกรณีผูห้ญิงส่วนใหญ่เลือกท่ีจะทนในระนาบท่ีแตกต่างกนั และ
ความรุนแรงเชิงกายภาพท่ีมนัเกิดข้ึน ไม่ไดเ้กิดข้ึนเฉพาะกบัตวัผูห้ญิงเท่านั้น แต่ยงัปรากฏวา่นอกจาก
ความรุนแรงเกิดข้ึนต่อผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาแลว้ยงัเกิดกบัลูกสาวของผูห้ญิงในครอบครัวเช่นเดียวกนั  

นอกจากนั้น ยงัพบวา่ มีผูห้ญิงจ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งเลือกเขา้สู่ระบบการแต่งงานในฐานะทาง
รอดเพื่อรักษาเกียรติของตนเองและครอบครัว ดว้ยเหตุท่ีมีปัจจยัส าคญัจากการท่ีพวกเธอถูกใชค้วาม
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รุนแรงทางเพศ กล่าวคือ ความรุนแรงอาจจะเกิดข้ึนต่อผูห้ญิงก่อนแต่งงาน และความรุนแรงเช่นเดียวกนั
ยงัถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการอา้งกรรมสิทธ์เหนือผูห้ญิง หรือผูห้ญิงจ าเป็นตอ้งเขา้สู่ระบบครอบครัว
อนัเน่ืองมาจากความรุนแรงน้ีเกิดข้ึนก่อนแต่งงานจากการถูกผูช้ายข่มขืน แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจมากกวา่นั้น 
คือ ในขณะท่ีแต่งงานไปแลว้ ไม่ไดห้มายความว่า การข่มขืนผูห้ญิงในฐานะภรรยาเกิดไม่ได ้ถา้ในกรณี
ผูห้ญิงไม่อยากมีเพศสัมพนัธ์ทางเพศกบัสามี แต่ผูช้ายผูเ้ป็นสามีบงัคบัว่าจะตอ้งมีเพศสัมพนัธ์ด้วย 
แมว้า่คดยส่วนใหญ่แลว้จะไม่ถูกเรียกหรือให้ความหมายวา่คือการข่มขืน ดว้ยเพราะความสัมพนัธ์ทาง
เพศท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขความสัมพนัธ์ทางเพศท่ีสังคม วฒันธรรม ศาสนา และกฎหมาย
ยอมรับวา่เป็นสิทธิอนัชอบธรรมภายใตค้วามสัมพนัธ์ท่ีเป็นผวัเป็นเมียกนัแลว้ แต่ในความเป็นจริงแลว้ 
ผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยาท่ีไม่เต็มใจมีเพศสัมพนัธ์กบัสามีดว้ยเหตุผลใดก็ตาม พวกเธอให้ความหมายการมี
เพศสัมพนัธ์กบัสามีนั้นคือ การข่มขืน เน่ืองจากพวกเธอไม่เต็มใจหรือไม่อยากมีเพศสัมพนัธ์กบัสามี 
แต่จ ายอมตอ้งมีเพศสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

   อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดข้ึนต่อผูห้ญิง
ช้ีให้เห็นว่า ผูห้ญิงยอมทนท่ีจะอยู่ในความรุนแรงในระยะเวลาหน่ึง ไม่มีสักกรณีเดียวท่ีเกิดความ
รุนแรงแลว้ตดัสินใจท่ีจะออกจากความสัมพนัธ์ทนัที ผูห้ญิงเกือบทั้งหมดเลือกท่ีจะอดทน ดว้ยเหตุผลท่ี
แตกต่างกนั เช่น สามีอาจจะติดยา อาจจะเมา หึงหวงเพราะรัก  ท าให้ภาวะความเป็นผูถู้กกระท ามนั
ยดืเยื้อ ดว้ยความหวงัอยา่งเล็ก ๆ วา่ ภาวะท่ีเกิดความรุนแรงเป็นภาวะอปรกติ อีกไม่ชา้อาจท าให้ปรกติ
ถา้สามีปรกติ แต่จริง ๆ แลว้ไม่ใช่ คือ ณ จุดหน่ึงเมียส่วนใหญ่เร่ิมตระหนกัรู้วา่ ภาวะท่ีเป็นภาวะความ
รุนแรงนั้นเป็นภาวะปรกติของครอบครัว และอยู่ไม่ได้ คือถ้าปรกติ คือต้องอยู่กบัความรุนแรงใน
ครอบครัวทุกวนั ซ่ึงในช่วงท่ีผูห้ญิงพยายามหาเหตุผลมาแก้ตวัให้สามีตวัเองในใจ มนัเกิดข้ึนบน
สมมุติวา่ขณะนั้นสามีไม่ปรกติ และถา้สามีปรกติคงไม่ใชค้วามรุนแรงกบัเธอ เป็นตน้ 

6.3 การต่อรองตัวตนและความสัมพนัธ์ทีถู่กใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

ในการยอมรับความหมายหรือบทบาทและสถานะท่ีด้อยกว่าผูช้ายบนฐานความเป็นเพศใน
สังคมนั้น ซ่ึงเป็นดา้นท่ีอตัลกัษณ์ของผูห้ญิงถูกก ากบัสร้างคดยส่วนของปฏิบติัการแห่งอ านาจ เช่น 
กระบวนการทางศาสนาและกฎหมายคดยผูน้ าศาสนา บรรทดัฐานทางเพศ และเพศภาวะตามศาสนา 
รัฐ และจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน (Adat) ท่ีจะเป็นแหล่งรวมของกฎ กติกา ระเบียบ ความรู้ วฒันธรรม ผูรู้้
ทางศาสนาและกฎหมาย แต่ทั้งน้ีผูห้ญิงในฐานะเพศซ่ึงถูกควบคุมและก ากบันั้น พวกเธอไม่ไดด้ ารงอยู่
ในฐานะผูถู้กกระท าเพียงอยา่งเดียว แต่ผูห้ญิงในฐานะมนุษยผ์ูมี้ความรู้สึกนึกคิดนั้นสามารถท่ีจะสร้าง
ระเบียบ กติกา และขอบเขตความสามารถหรือความอดทนของตวัเองข้ึนมาไดเ้ช่นเดียวกนั 
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 ซ่ึงจากการศึกษาน้ีพบว่า สถานะและบทบาทของผูห้ญิงหลงัการเขา้สู่ระบบความสัมพนัธ์ของ
การแต่งงานแล้ว หรือความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาของผูห้ญิงในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์อัน
น าไปสู่การกลายเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวคดยสามีในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ จึงไม่ไดมี้
เพียงกระบวนการท าให้ผูห้ญิงสยบยอมต่อความเป็นอ่ืน หรือสถานะความเป็นรองตามเพศภาวะท่ีถูก
ครอบง าคดยอุดมการณ์ชุดต่าง ๆ แต่ผูห้ญิงไดมี้การตอบคตใ้นรูปแบบต่าง ๆ ตามสถานการณ์และเพศ
ภาวะท่ีตนมีปฏิสัมพนัธ์ นอกจากน้ีความขดัแยง้ระหว่างเจตจ านงหรือเป้าหมายทั้งสองชุด (อ านาจท่ี
ครอบง าและของผูห้ญิงเอง) ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ด้วยการเปล่ียนแปลงการตีความศาสนาและ
กฎหมาย ขอ้ปฏิบติัของระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา แต่มีความเป็นไปไดท่ี้จะสามารถท า
ให้เกิดการประนีประนอมกนัผ่านการต่อรอง หรือผ่านการท าซ ้ าตามบรรทดัฐานต่าง ๆ แต่ก็ข้ึนอยู่
ภายใตก้ารตีความ และการให้ความหมายใหม่ท่ีแตกต่างไปตามเจตจ านงหรือเป้าหมายของผูห้ญิง ดงันั้น
ความเป็นภรรยามุสลิมอาเจะห์จึงไม่ได้มีขอบเขตท่ีจ ากดัหรือใครสามารถท าให้มนัมีขอบเขตท่ีจ ากดัได ้
แต่กลบัพบวา่ ขอบเขตความเป็นมนุษยน์ั้น กลบัปรับเปล่ียน ยอ้นแยง้ และเล่ือนไหลไปตามการใคร่ครวญ 
คิดค านึงจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงต่าง ๆ  

   จากการศึกษาน้ี พบว่า ในด้านของอ านาจของผูห้ญิงในด้านของการเรียกร้อง ต่อรอง ตอบคต ้
และพลิกกลบัความหมายต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่ คดยแมใ้นความหมายใหม่อาจไม่ไดน้ าผูห้ญิงออกจากระบบ
ความสัมพนัธ์ของความเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว แต่อาจน าผูห้ญิงไปสู่การกลายเป็นเหยื่อ
ความรุนแรงในครอบครัวจากสามีในรูปแบบใหม่ แต่กระนั้นการเรียกร้อง ต่อรอง ตอบคตข้องผูห้ญิง
ก็เผยให้เห็นการท างานของอ านาจจากภายในในฐานะมนุษยผ์ูมี้ความรูสึกนึกคิดแห่งตวัตนของตนเอง 
ซ่ึงจากการศึกษาน้ี พบวา่ ผูห้ญิงอาเจะห์ในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ส่วนใหญ่ยงัคงเลือกคงความเป็นเมีย 
เพราะฉะนั้นการต่อรองตวัตนและความรุนแรงของผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึน ท้ายท่ีสุดแล้วการต่อรองท่ีเกิดข้ึน
ไม่ไดน้ าไปสู่การสร้างตวัตนใหม่ของผูห้ญิง ดว้ยเพราะผูห้ญิงยงัคงเลือกท่ีจะพยายามท่ีจะนิยามตวัตนของ
ตนเองในฐานะภรรยามุสลิมอาเจะห์ หากเพียงแต่ ภายใตร้ะบบความสัมพนัธ์ระหว่างสามีภรรยาท่ีถูก
ใชค้วามรุนแรงคดยสามีของผูห้ญิงท่ีเกิดข้ึนเป็นความรุนแรงท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่เลือกท่ีจะไม่ทนในเส้นทาง
ของการให้ความหมายต่อระดบัความรุนแรงท่ีผูห้ญิงรับได้ ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีน าไปสู่ความ
รุนแรง และผลกระทบของการตอบคตค้วามรุนแรงต่อตนเองและอุดมการณ์ร่วมกบัสมาชิกในสังคมท่ี
แตกต่างกันของการออกจากความสัมพันธ์ท่ีถูกใช้ความรุนแรง ผูห้ญิงให้เหตุผลท่ีไม่เหมือนกัน ซ่ึง
สะทอ้นในเร่ืองของการให้ความส าคญักบัตวัตนของตนเองของผูห้ญิงในบริบทท่ีค่อนขา้งจะถูกกดทบั ดงั
ตวัอยา่งเช่น ผูห้ญิงบางคน แมจ้ะถูกสามีทอดทิ้งมาเป็นระยะเวลานาน และรู้วา่ผูช้ายไม่ไดเ้ป็นสามีตนเอง
แลว้ ผูช้ายมีผูห้ญิงอ่ืน แต่ก็ยงัไม่เลือกท่ีจะยุติความสัมพนัธ์ เพื่อตอ้งการท่ีจะธ ารงภาวะความเป็นเมีย 
ดงัตวัอย่างเช่น ในกรณีของ ซัลมา (salma) เธอใช้ยุทธวิธีของการธ ารงรักษาสถานะความเป็นเมียเพื่อ
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ปกป้องความปลอดภยัของตนเอง หรือเธอเลือกท่ีจะอยูใ่นสถานะเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวจาก
การถูกสามีทอดทิ้ง แทนการฟ้องหยา่และตอ้งอาศยัอยู่ในสังคมท่ีสถานะคสดหรือหญิงหมา้ยนั้น ท า
ให้เธอตอ้งรับมือกบัความรุนแรงเชิงคครงสร้างจากสังคมภายนอก ซ่ึงเธอประเมินแลว้ว่า ส่ิงท่ีเธอเลือก 
ท าใหเ้ธอและลูกมีคอกาสการใชชี้วิตรอดในสังคมมากกวา่การหยา่ร้าง เป็นตน้  

6.4 คุณูปการต่อการศึกษา 

การศึกษาน้ีตอ้งการเปิดมุมมองในการท าความเขา้ใจความรุนแรงในครอบครัวของผูช้ายต่อ
ผูห้ญิงผูเ้ป็นภรรยา คดยพิจารณาความรุนแรงในฐานะส่ิงท่ีไม่ไดมี้ธรรมชาติดั้งเดิมตายตวั แต่ก่อรูปข้ึน
ภายใตบ้ริบททางสังคมในแต่ละยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บับริบททางสังคมของยุคสมยันั้น ๆ ซ่ึงท า
ให้การมองธรรมชาติของความรุนแรงในครอบครัวสามารถแปรเปล่ียนไปตามเง่ือนไขสภาพแวดลอ้มทาง
สังคม ซ่ึงการศึกษาน้ี ตอ้งการช้ีให้เห็นว่า การเปล่ียนแปลงในระดบัมหภาค การเขา้มาของกระบวนการ
ปฏิรูปศาสนาคดยผูน้ าศาสนาสายปฏิรูปภายในอาเจะห์ การผนวกอาเจะห์เข้าเป็นส่วนหน่ึงของ
ประเทศอินคดนีเซีย คดยเฉพาะในยุคระเบียบใหม่ (New order) การท่ีรัฐน าไปเข้าสู่ภาวการณ์เป็น
จารีตทางศาสนามากข้ึน และการเมืองการฟ้ืนฟูการตีความกฎหมายอิสลามใหม่ รวมทั้งปรากฏการณ์
การเปล่ียนผา่นของสังคมอาเจะห์ สะทอ้นใหเ้ห็นภาวการณ์ท่ีถูกผลกัใหผู้ห้ญิงเขา้ไปสู่ภาวะท่ีมีอ านาจ
ต่อรองต ่าภายในครอบครัว 

ในขณะเดียวกนั การศึกษาน้ีปฏิเสธท่ีจะพิจารณาผูห้ญิงในฐานะเหยื่อหรือผูถู้กกระท าท่ีไร้ชีวิต 
ไร้ความรู้สึกนึกคิด เพื่อเปิดมุมมองการศึกษาความรุนแรงในครอบครัวต่อผูห้ญิงในฐานะผูถู้กกระท าท่ีมี
ความส านึกรู้นึกคิด คดยให้ความสนใจการกระท าการของพวกเธอวา่มีกระบวนการท าความเขา้ใจและใช้
เหตุผลอนัน าไปสู่การรับมือ ต่อสู้ ต่อรอง ต่อตา้น หรือสยบยอมต่ออ านาจน าของผูช้าย ในขณะเดียวกนัก็
ตอ้งการเผยให้เห็นว่า ไม่ว่าผูห้ญิงจะเผชิญกบัความรุนแรงแค่ไหน ครอบครัวจะแย่แค่ไหน ถึงท่ีสุด 
ในเม่ือสังคมในแวดล้อมไม่เปิดพื้นท่ีให้กบัการนิยามเสรีภาพทางเพศของผูห้ญิง ในฐานะท่ีจะเป็น
ผูห้ญิงอิสระ ผูห้ญิงจึงยงัคงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่งพาสามีและครอบครัวในการสร้างตวัตนของตนเอง ไม่
วา่จะในปัจจุบนัหรือในอนาคตหลงัจากออกจากความสัมพนัธ์ผา่นการหยา่ร้างไปแลว้  
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