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บทที่ 1
บทนํา
อิสลามคือแนวทางการดําเนินชีวิตหรือธรรมนูญชีวิต (Code of
Life) ซึง่ มุสลิมทุกคนจําเปนจะตองปฏิบตั ติ ามจนเปนวิถชี วี ติ ในขณะเดียวกัน
กฎหมายอิสลามยังเปนเครื่องมือหนึ่งที่จะมีผลใหมุสลิมสามารถปฏิบัติตาม
หลักการศาสนา ดังนั้นจะเห็นไดวา ชาวไทยมุสลิมจะยึดกฎหมายอิสลาม
เปนหลักการในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะกฎหมายวาดวยครอบครัวและ
มรดกใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตคือ จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูล ซึ่งมีกฎหมายรองรับ
สําหรับมุสลิมทีอ่ ยูน อกเขต 4 จังหวัด ดังกลาวนัน้ ในแงพฤตินยั
ไดใชกฎหมายอิสลาม ถึงแมรัฐไมไดยกเวนใหใชกฎหมายอิสลามลักษณะ
ครอบครัวและมรดกหรือจําตองปฏิบัติตามกฎหมายแพงซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของชาวไทยกลุมอื่นๆ (ทั้งในและนอกศาล) จึงไมเปนที่ยอมรับสําหรับ
ชาวไทยมุสลิม
วิชยั ปะดูกา1 ใหทศั นะวา ประเทศไทยรูจ กั คุน เคยกับกฎหมายอิสลาม
มาชานานพรอมๆ กับการเขามาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย เมือ่ มุสลิม
เปนประชาชนสวนหนึ่งของประเทศไทย ศาสนาอิสลามจึงเปนศาสนาหนึ่ง
ของประเทศไทย ดังนั้นกฎหมายอิสลามจึงถือเปนกฎหมายอีกประเภทหนึ่ง
ของประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใตไดยึดปฏิบัติ
1บทบาทของพหุนิยมทางกฎหมายในฐานะเครื่องมือทางการบริหารกรณีการใช

กฎหมายอิสลามในประเทศไทย. สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553, http://www.
gspa.ru.ac.th/downloads/doc/d010.doc
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ติดตอกันมาเปนเวลานาน ไมวาจะไดรับการรับรองจากรัฐหรือไมก็ตาม
มุสลิมก็มคี วามจําเปนตองยึดถือปฏิบตั 2ิ ซึง่ เหตุผลของการใชกฎหมายอิสลาม
ในจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลที่รัฐนํามาใชไว 4 ประการใหญ
คือ (1) เหตุผลและหลักการของศาสนาอิสลาม (2) เหตุผลดานสิทธิ
และเสรีภาพในการนับถือศาสนา (3) เหตุผลทางดานนิติปรัชญา (4) และ
เหตุผลทางดานการปกครองและสังคมวิทยาศาสนา3
ถึ ง แม ก ารใช ก ฎหมายอิ ส ลามลั ก ษณะครอบครั ว และมรดกใน
ประเทศไทย โดยมีพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลในเรื่องครอบครัวและมรดก
พ.ศ. 2489 รองรับ ประชาชนในพื้นที่ ก็ยังรูสึกวากฎหมายดังกลาวยัง
ไมสมบูรณซึ่งพวกเขาเหลานั้นไดออกมาเรียกรอง (สอดคลองกับทัศนะ
ของนักวิเคราะหในพื้นที่ เชน ไชยยงค มณีรุงสกุล ซึ่งไดใหทัศนะวา) 4
“ ขอเรียกรองเรือ่ ง กฎหมายอิสลาม และการตัง้ ศาลชารีอะห เปนขอเรียกรอง
ของนักวิชาการ นักการศาสนา ผูรู และตัวแทนของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ที่มีตอรัฐบาลมาเปนเวลากวา 10 ป โดยที่รัฐบาลหลาย
ยุคหลายสมัย ตางรับฟง และใชเวลาในการศึกษาถึงขอดี ขอเสีย ของการ
บังคับใชกฎหมายอิสลาม หรือการใหมีศาลชารีอะห ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต แตจนแลวจนรอด ก็ยังไมมีความคืบหนาในเรื่องดังกลาว เหตุผลหนึ่ง
2 สมบูรณ พุทธจักร. (2529). การใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานีนราธิวาส

ยะลาและสตูล. หนา 1.

3 สมบูรณ พุธจักร. (2529). เรื่องเดียวกัน. หนา 14-26
4 ไชยยงค มณีรุงสกุล. (2552). เปดรับกฎหมายอิสลาม..เปดใจแกปญหาใต.

สืบคนเมือ่ 1 พฤศจิกายน 2553, จากhttp://www.boybdream.com/manager-newscontent2.php?newid=24371.
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ของการที่หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสภาความมั่นคง และกองทัพ
ไมเห็นดวยในการที่จะใหมีการบังคับใชกฎหมายอิสลามอยางเต็มรูปแบบ
ตามความตองการของผูที่เปน มุสลิม เนื่องจากยังยึดติดกับปญหาความ
มั่นคง ซึ่งยังมีแนวคิดแบบเกาๆ วาถามีการอนุญาตใหมีการใชกฎหมาย
อิสลามเต็มรูปแบบอยางหลายประเทศ หรือการมี ศาลชารีอะห จะทําใหมี
ปญหาตอความมั่นคง รวมทั้งหนวยงานสวนใหญในประเทศ ยังไมมีความ
เขาใจเรื่อง กฎหมายอิสลาม และศาลชารีอะหอยางถูกตอง”
ดังนั้นการฉายภาพในการใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามเบื้อง
ตนเพื่อทราบถึงประวัติ ความเปนมา พัฒนาการ เปาประสงคตลอดจนวิธี
การใชกฎหมายอิสลามจึงเปนสิ่งจําเปนในหมูนักศึกษา นักวิชาการและ
ประชาชนทั่วไป
ในขณะที่การศึกษา คนควา วิจัยในสวนการใชกฎหมายอิสลามวา
ดวยครอบครัวและมรดกทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตเปน
สิ่งจําเปนที่ไมยิ่งหยอนไปกวากันเพื่อเตรียมความพรอมในการประกาศใช
เปนกฎหมายอิสลามในอนาคตของสังคมไทยที่มีมุสลิมเปนชนกลุมใหญใน
จังหวัดชายแดนภาคใตและสังคมสวนนอยในสังคมไทย
ผลศึกษาหรือการวิจัยครั้งนี้เปนผลมาจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากอบรมสัมมนา
การสัมภาษณในพื้นที่กลุมตัวอยาง
สํ า หรั บ การวิ จ ั ยเอกสาร (Documentary Research) มาจาก
แหลงขอมูล 2 แหลงดวยกัน ไดแก เอกสารขั้นปฐมภูมิ ทั้งคัมภีร
อัลกุรอาน และวัจนะศาสดาและเอกสารขั้นทุติยภูมิ ไมวาจะเปน หนังสือ
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เอกสาร สื่ออิเล็กโทรนิคที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับกฎหมายอิสลามและงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ สวนการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นมาจากอบรมสัมมนา
การสัมภาษณกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลจนไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับอนาคต
กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
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บทที่ 2
อิสลาม และมุสลิม
2.1 อิสลามกับมุสลิม
อิสลามเปนศาสนาแหงเอกองคอัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) 5
ที่บรรดารอซูล (ศาสนทูต) ตางๆ นํามาจากพระองคตั้งแตนบี6อาดัม จนถึง
นบีมุฮัมหมัด (ศอลลัลลอฮูอุลัยฮิวะซัลลัม) ซึ่งสาสนที่ทานนบีมุหัมหมัด
(ศอลลัลลอฮูอุลัยฮิวะซัลลัม) นํามาถือนั้นเปนสาสนที่ทําใหสาสนตางๆ ที่
บรรดารอซูลกอนหนานั้นนํามาทั้งหมดเกิดความสมบูรณครบถวน ดังที่
อัลลอฮ (ซุบหานะฮูวาตะอาลา) ได ตรัสไวในอัลกุรอาน เชน วัจนะของ
นบีนุห (อะลัยฮิสลาม)7 ความวา “และฉันถูกบัญชามาวาใหฉันเปนผูหนึ่ง
จากบรรดามุสลิมผูยอมสวามิภักดิ์” (ยูนุส : 72) และโดยผานวจนะของ
นบีอิบรอฮีม (อะลัยฮิสลาม) และอิสมาอีล (อะลัยฮิสลาม) ความวา “โอ
ผูอภิบาลของเรา และขอพระองคทรงโปรดดลบันดาลเราทั้งสองใหเปน
มุสลิมผูสวามิภักดิ์ตอพระองค” (อัลบะกอเราะฮฺ : 128) และในคําสั่งเสีย
ของนบียะฮกูบ (อะลัยฮิสลาม) ตอลูกๆ ของเขาความวา “แทจริงอัลลอฮ
ไดทรงคัดเลือกศาสนานี้สําหรับเจาทั้งหลาย ดังนั้นพวกเจา จงอยาไดตาย
5เปนคําภาษาอาหรับแปลวาความบริสุทธิ์และความสูงสงยิ่งแดพระองค เปนคํา
สรอยสรรเสริญที่มุสลิมกลาวหลังจากเอยพระนามอัลลอฮ เพื่อเปนการเตือนตัว
เองมิใหเผลอทําการภาคีและทรยศตอพระองค
6ศาสนฑูต (เชนกัน)
7เปนคําภาษาอาหรับแปลวา ขอความสันติจงมีแดทาน เปนพรภาวนาที่มุสลิมกลาว
ตอทายเมื่อกลาวถึงนามของทาน
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นอกจากวาพวกเจาอยูในฐานะเปนมุสลิมผูยอมสวามิภักดิ์ (ตออัลลอฮ)”
(อัลบะกอเราะฮฺ: 132) และนบีมูซา (อะลัยฮิสลาม : เปนคําภาษาอาหรับ
แปลวา ขอความสันติจงมีแดทานรอซูลตางๆ เปนพรภาวนาที่มุสลิมกลาว
ต อ ท า ยเมื่ อ กล า วถึ ง นามของท า น)ได ป ระกาสแก ชุ ม ชนของเขาความว า
“ทานทั้งหลายจงมอบหมายตอพระองคเถิด หากทานทั้งหลายเปนมุสลิม
ผูยอมสวามิภักดิ์จริงตออัลลอฮ” (ยูนุส : 84) และบรรดารอซูลตางๆ
สมัยกอนไดใชคัมภีรเตารอฮเปนธรรมนูญดังที่อัลกุรอานไดกลาวถึงคัมภีร
เตารอฮ ความวา “บรรดาศาสนฑูตที่เปนมุสลิมยอมสวามิภักดิ์ (ตออัลลอฮ)
ตางใชคําภีรเตารอฮนั้นตัดสิน” (อัลมาอิดะฮฺ: 44) และจากคําขอพรของ
นบียูซุฟ (อะลัยฮิสลาม)

อิสลามเปนคําภาษาอาหรับ8 แปลวา การมอบ การยอมจํานน
การยอมแพ และการยอมตาม สําหรับความหมายศัพททางวิชาการ9 ไดให
ความหมายของอิสลามไววา “อิสลามคือการยอมจํานนตออัลลอฮ (ซุบ
หานะฮูวตะอาลา) ในคําสั่งใชและคําสั่งหาม ผูใดที่ยอมจํานนทั้งกาย วาจา
และใจในทุกๆ สิ่งตออัลลอฮ (ซุบหานะฮูวตะอาลา) เขาผูนั้นคือ มุสลิม
ผูที่ยอมสวามิภักดิ์ตอเอกองคอัลลอฮ (ซุบหานะฮูวตะอาลา)” ดังที่พระองค
ไดเคยตรัสแกนบีอิบริฮีม (อะลัยฮิสลาม)

ความวา “ขอพระองคทรงโปรดใหฉันสิ้นชีวิตลง ในฐานะเปนมุสลิม
ผูสวามิภักดิ์ตอพระองคและไดโปรดใหฉันไดสัมพันธกับบรรดาผูประพฤติ
ชอบทั้งหลาย” (ยูซุฟ : 101) และจากการขอดุอาอ (ขอพร) ของพวก
มายากลของ ฟรเอาน (ฟาโรห) ซึ่งศรัทธาตอนบีมูซา (อะลัยฮิสลาม)

สําหรับสิ่งที่อิสลามถือวาสําคัญที่สุดเปนอันดับแรกและเปนรากฐานคือ
หลักการศรัทธาในพจนานุกรมอาหรับ 10 ไดใหความหมายของการศรัทธาไว
วา “ศรัทธาแปลวา เชื่อ ดังที่อัลลอฮ (ซุบหานะฮูวตะอาลา)” ไดตรัสใน
อัลกุรอานความวา “และทานยังไมไดเปนผูศรัทธา (ชื่อ) ตอเรา” (ยูซุฟ:17)

ความวา “โอองคอภิบาลของเราโปรดหลั่งความอดทนสูหัวใจของเราเถิด
และโปรดใหเราตายในฐานะมุสลิมผูสวามิภักดิ์เถิด” (อัลอะรอฟ : 126)
และจากคําพูดของบรรดาสหายของนบีอีซา
ความวา “เรามีความศรัทธาในอัลลอฮและทานจงเปนพยานดวยเถิดวาเรา
เปนมุสลิม ผูสวามิภักดิ์ (ในพระองค)” (อาลิอมรอน : 52) และยังมีในโอ
งการอัลกุรอานอื่นๆ อีกที่ยืนยันวาอิสลามไมใชศาสนาใหม

ความวา “เมื่อครั้งที่ผูอภิบาลของเรา (อิบรอฮีม) ไดตรัสแกเขาวา เจาจง
เปนมุสลิมผูสวามิภักดิ์เถิด เขาก็ตอบวา ขาพเจาไดเปนมุสลิมผูสวามิภักดิ์
ตอผูอภิบาล” (อัลบากอเราะฮฺ : 131)

ทานอิหมามอบูฮะนีฟะห (ฮ.ศ. 80 - 150) ไดใหความหมายของ
การศรัทธาในหนังสือ al-Fiqh al-Akbar ของทาน อาลี อัลกอรี 11 ไววา
8 See; Anis, et al. n.d. . Mujam al- Wasid. P.446; The Meaning of Islam.
Retrieved November 1,2010, from http://www. barghouti.com/islam/
meaning.html
9 Hawa, Said. 1988 : Al- Islam : p.5
10 Anis, et al. n.d. Mujam : p.28
11 Ali al-Qari, (1984) : p.124
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“การศรัทธานั้นจะตองประกอบดวยการยอมรับและการเชื่อ คือการยอมรับ
ดวยวาจา และเชื่อดวยจิตใจ ซึ่งจะตองอยูคูกันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได”
ทานเมาดูดีย  12 มีทัศนะวา ความศรัทธาจะตองเกิดมาจากความรู
กอน “ศรัทธาถาจะแปลตามตัวอักษรแลว แปลวา รู เชื่อ และเชื่อถือโดย
ไมมีขอสงสัย ดังนั้นศรัทธา คือ ความเชื่อที่เกิดขึ้นจากความรูและความเชื่อ
ถือ ผูซึ่งเชื่อถือในเอกภาพของอัลลอฮ เชื่อถือในคุณลักษณะของพระองค
เชื่อถือในบทบัญญัติของพระองค กฎการใหรางวัลและลงโทษของพระองค
แลวก็จะไดรับขนานนามวา ผูศรัทธา”
หลักศรัทธาถือวาเปนหัวใจสําคัญในอิสลาม ผูใ ดปฏิเสธหลักศรัทธา
การงานของเขาจะไมถูกตอบรับจากอัลลอฮ ในที่สุดเขาจะเปนผูที่ขาดทุนใน
วันอาคีเราะห (โลกหนา) ดังที่อัลลอฮตรัสไวในอัลกุรอาน
ความวา “และผูใดปฏิเสธการศรัทธาดังนั้นการงานของเขาก็ไร
ผลอยางแนนอน และเขาจะเปนผูหนึ่งในบรรดาผูที่ขาดทุนในวันอาคีเราะห”
(อัลมาอิดะฮฺ: 5)
สําหรับผูนับถือศาสนาอิสลามจะเรียกวามุสลิม การจะเปนมุสลิม
ที่ศรัทธาและถูกยอมรับจากพระเจาและสังคมมุสลิมนั้น ผูนั้นจะพรอมที่
จะยอมจํานนตอพระเจาที่มีพระนามวาอัลลอฮ (ซุบหานะฮูวตะอาลา) ใน
คําสั่งใชและคําสั่งหาม ผูใดที่ยอมจํานนทั้งกาย วาจา และใจในทุกๆ สิ่ง
12 Maududi Abu al-ala. (1977). Towards Understanding Islam : p.47
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ตออัลลอฮ (ซุบหานะฮูวตะอาลา) ทรงสั่งใชโดยเฉพาะการปฏิบัติตาม
กฎหมายอิสลามซึ่งเปนธรรมนูญชีวิตของมุสลิม
สําหรับหลักศรัทธาในศาสนาอิสลามนั้นประกอบดวย ๖ ประการ
ดวยกัน
๑. การศรัทธาวาอัลลอฮเปนพระเจา
๒. การศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮ13 : 124 ของพระองค โดย
พวกเขาเหลานั้นกําเนิดจากรัศมีหนาที่หลักในการปฏิบัติตามอัลลอฮฺ ใน
ขณะเดียวกันมลาอิกะฮนั้นไมกินไมดื่ม เปนตน
๓. การศรัทธาในบรรดาคัมภีรของพระองค
๔. การศรัทธาในบรรดาศาสนทูต (รอซูล) ของพระองค
๕. การศรัทธาในวันสิ้นโลก (อาคิเราะฮ) หรือวันพิพากษา
๖. การศรัทธาในกฎกําหนดสภาวะการณ วามาจากอัลลอฮทั้งสิ้น
นั่นคือศรัทธาวาทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นและดําเนินไปนั้นมาจากการกําหนด
และอยูภายใตการควบคุมของพระองค ในทางตรงกันขามหากพระองคไม
ประสงคในสิ่งใดหรือยับยั้งในสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะไมมีวันเกิดขึ้นเชนกัน
ในขณะที่หลักปฏิบัติประกอบดวยหลักพื้นฐาน ๕ ประการ คือ
๑. การกลาวคําปฏิญาณตนวา “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ. มุฮัมมัด
รอซูลุลลอฮ.” ซึ่งแปลวา “ไมมพี ระเจาอื่นใดที่ถูกเคารพภักดีอยางเที่ยงแท
นอกจากอัลลอฮ.และมุฮัมมัดเปนศาสนฑูตของพระองค.
๒. การนมาซหรือละหมาด วันละ 5 เวลา
13 เทวฑูต
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๓. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
๔. การจายซะกาตหรือทานบังคับ
๕. การประกอบพิธีฮัจญที่นครมักกะฮสําหรับผูที่มีความสารถ
หลักพื้นฐาน ๕ ประการเปรียบเสมือนเสาหาตนของอิสลาม14 ซึ่ง
เสหมือน “บาน” หรืออาคารที่ประกอบไปดวยสวนตางๆ ที่สําคัญบานจะ
ตองสรางขึ้นมาจาก “เสา” โดยเสาทั้ง 5 ตนไดเลนบทบาทในการค้ําจุน
สังคมมุสลิมในมิติที่แตกตางกัน การปฏิญานตนนั้นเปนจุดเริ่มตนที่เขา
มาเลนในบทบาทของอุดมการณ 15 ตามดวยการละหมาดวันละ 5 เวลา
เขามาเลนบทบาทในสองดาน ดานหนึ่งคือการสรางสัมพันธเริ่มตนกับ
อัลลอฮฺ ในอีกดานหนึ่งเปนการกอรางชุมชนมุสลิมพื้นฐานโดยมีมัสยิด
เปนศูนยกลาง สวนการจายซะกาตทุกปเขามาเลนบทบาทการกระจายความ
มั่งคั่งทางวัตถุและการสถาปนาพื้นฐานความยุติธรรมในสังคม และการ
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไดเขามาเลนบทบาทเปนโรงเรียนของการฝก
อบรมผูศรัทธาในหลากหลายมิติ สําหรับฮัจญที่กําหนดใหผูมีความสามารถ
กระทําอยางนอยหนึ่งครั้งในชีวิตได เขามาเลนบทบาทชุมชนโลกของ
อุมมะฮฺอิสลามที่ยอมจํานนตออัลลอฮฺ
องคประกอบหลักทั้งสองจะตองสะทอนจากความบริสุทธิใจซึ่ง
ในศาสนาอิสลามเรียกวา หลักคุณธรรม (อัลเอียะฮฺซาน) หลักทั้ง 3
14 อัลอัค. เสาหาตนของอิสลาม. สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553 จาก http://
www.piwdee.net/kab12/namma18.htm
15เปรียบเสมือนหลักศรัทธาทั้งหกซึ่งไดกลาวมาแลว

ประการนี้ ไดมาจากคําสอนของ ทานนบีมฮุ มั หมัด (ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม)
ไดวัจนะไว ความวา “ขณะที่เรากําลังอยูกับทานศาสนฑูตในวันหนึ่ง
มีชายผูหนึ่งไดปรากฎกายขึ้น เขาใสอาภรณที่ขาวสะอาด มีผมดําขลับ
โดยที่ไมมีรองรอยของการเดินทางปรากฏใหเห็น ไมมีผูใดในหมูเราที่รูจักเขา
จนกระทั่งเขาเขามานั่งเอาเขาเกยกับเขา ของทานนบี และเอามือทั้งสองวาง
ลงบนหนาตักของทานนบีแลวกลาววา” โอ..มุฮัมหมัด โปรดบอกฉันเกี่ยว
กับอัลอิสลาม” ทานตอบวา “คือการปฏิญาณตนวา ลาอิลาฮาอิ้ลลัลลอฮฺ
มูฮําหมัดรอซูลุลลอฮฺ และการดํารงละหมาด การบริจาคซะกาต การถือ
ศิลอดเดือนรอมฎอน และการทําฮัจญหากมีความสามารถจะไปได” ชายผู
นั้นกลาววา “ทานพูดถูกแลว” (ทานอุมัร) กลาววา เราแปลกใจเหลือเกิน
ที่เขาถามแลวยืนยันในคําตอบเสียเองเขาถามตอไปวา “โปรดบอกฉันเกี่ยว
อัลอีหมาน” ทานนบีตอบวา “คือการศรัทธาตออัลลอฮฺ, ตอมาลาอิกะฮฺ,
ตอคัมภีร, บรรดาศาสนฑูตขอพระองค, วันอวสาน และศรัทธาในเรื่องการ
กําหนดความดีและความชั่วของพระองค” ชายผูนั้นกลาววา “ทานพูดถูก
แลว” เขายังถามตอไปอีกวา “โปรดบอกฉันเกี่ยวกับอัลเอียะฮฺซาน” ทาน
นบีตอบวา “คือการที่ทานจะตองสักการะตออัลลอฮฺประหนึ่งวา ไดเห็น
พระองค แมวาทานไมเห็นพระองคก็ตาม แตพระองคก็ทรงเห็นทาน” 16
หลักทั้ง 3 ประการดังที่กลาวมา จะตองสามารถบูรณาการกันได
และเชื่อมสัมพันธกันอยางเชื่อมโยงกันมาตรแมนผูใดผูหนึ่งปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติ ไดอยางครบถวนแตหลักศรัทธาผิดเพี้ยน ฉะนั้นการปฏิบัติของเขาก็
16 รายงานโดยทาน อุมัร อิบนิค็อตต็อบ บันทึกโดยมุสลิม
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ไรผล หรือคนที่หลักศรัทธาถูกแตปฏิบัติไมถูก ก็ไรผลเชนเดียวกัน หรือ
คนที่มีหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติสมบูรณ แตขาดความบริสุทธิ์ใจในความ
เชื่อหรือในการปฏิบัตินั้น งานของเขาก็ไรผลเชนเดียวกัน
ตัวอยางของผูที่มีหลักศรัทธาไมถูกตองงานของเขาก็ไรผล เชน คํา
ตัดสินของทานอิบนุ อุมัร เกี่ยวกับผูที่เชื่อเรื่องการกําหนดสภาวะการณ ผิด
พลาด ดังนี้
“หากวาคนใดในหมูพวกเขามีทองประหนึ่งดังภูเขาอุฮุดแลวเขาก็
บริจาคมันไป อัลลอฮฺก็จะไมรับการบริจาคจากเขาจนกวาเขาจะศรัทธา ใน
เรือ่ งการกําหนด สภาวะการณอยางถูกตองเสียกอน” 17 ตัวอยางของผูท เี่ ชือ่
ถูกแตปฏิบัติไมถูกงานของเขาก็ไรผลดังนี้
ทานอิบนุ อุมัรกลาววา “ฉันเคยไดยินทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัล
ลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม กลาววา การละหมาดโดยไมมีน้ําละหมาดนั้น จะ
ไมถูกตอบรับ และการบริจาคจากทรัพยที่ยักยอกมาจะไมถูกตอบรับ เชน
เดียวกัน”18
ตัวอยางของผูที่เชื่อถูกและปฏิบัติก็ถูกแตไมมีความบริสุทธิ์ใจ (เพื่อ
พระเจาองคเดียว)งานของเขาก็ไรผล ดังที่พระองคอัลลอฮฺไดทรงกลาวไว
วา” และพวกเขามิไดถูกใช เพื่อสิ่งใด นอกจากเพื่อการสักการะตออัลลอฮฺ
อยางผูที่บริสุทธิ์ใจ” (อัล - บัยยินะฮฺ : 5)
17 บันทึกโดย มุสลิม ในซอเฮียะมุสลิม กีตาบุตตอฮาเราะฮฺ บทที่2
18 บันทึกโดย มุสลิม ซอเฮียะมุสลิม กีตาบุตตอฮาเราะฮฺ บทที่ 2
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2.2 ทัศนะของอิสลามกับการอยูรวมกันอยางสันติกับตางศาสนิก
ในสวนทัศนะอิสลามกับการอยูรวมกันอยางสันติกับตางศาสนิกนั้น
ผูเขียนอยากนําผูอาน มองผานอัลกุรอาน แนวทางการดําเนินชีวิตของ
ศาสดามูฮัมหมัดและกัลยาณชนในชวง 300 ป แรกของอิสลาม เพราะจะ
เปนหลักฐานสําคัญในการอางอิงถึงทัศนะอันถูกตอง
มีโองการอัลกุรอานมากมายที่กลาวถึงการอยูรวมกันอยางสันติ
ระหวางกับคนตางศาสนิก เชน ความวา “อัลลอฮมิไดทรงหามพวกเจา
เกี่ยวกับบรรดาผูที่ไมไดตอตานเจาในเรื่องศาสนา และพวกเขามิไดขับไล
พวกเจาออกจากบานเรือนของพวกเจาในการที่พวกเจาจะทําความดี แก
พวกเขาและใหความยุติธรรมแกพวกเขา แทจริงอัลลอฮทรงรักผูมีความ
ยุติธรรม” (อัลมุมตะฮินนะฮ : 8)
จากโองการขางตน พบวา : อัลลอฮ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ไดใช
ผูศรัทธาทําความดีตอชนตางศาสนิก ไมวาจะเปนการผูกมิตรไมตรีใหความ
ชวยเหลือตอกัน และใหยุติธรรมซึ่งกันและกันตราบใดที่เขาเหลานั้นมิได
ละเมิดสิทธิและขับไลผูศรัทธา19
อัลลอฮไดตรัสอีกวาความวา : และพวกเขาใหอาหารเนื่องดวย
ความรักตอพระองค (อัลลอฮ) แกคนยากจน กําพราและเชลยศึก (อัลอิน
ซาน : 8)
19 al-Zuhaili, Wahbah. (1991). Tafsir al- Munir. P.28/135
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อิหมาม al-Zuhaili กลาววา “ผูเปยมลนดวยความศรัธทานั้น เขา
จะใหอาหารแกคนยากจน เด็กกําพรา และเชลยศึก ไมวาเขาเหลานั้นจะ
เปนมุสลิมหรือตางศาสนิก”20 และเมื่อเรากลับยอนดูประวัติศาสตร เราจะ
พบวาทานนบีมุฮัมหมัด (ซอลลัลลอฮุอาลัยฮิวํซัลลัม) และบรรดาสหาย
และกัลยาณชนในยุคแรกของอิสลาม ไดเปนแมแบบของการอยูรวมกับคน
ตางศาสนิกอยางสันติ
ทานนบีไดเปนแบบอยางของการทําความดีตอชนตางศาสนิก ดั่ง
รายงาน จากอบูอุบัยด ในหนังสือ al-Amwal หนา 613 21 วา “ทานนบีเคย
บริจาคทานแกญาติผูตายชาวยิวในขณะที่ทานเดินผาน”
มุฮัมมัด บิน อัลหะซัน กลาวไวในหนังสือ Sarh al-Sair22 วา
“ทานศาสดาเคยบริจาคทานแกคนยากจนชาวมุชริกีนมักกะฮ”
ความวา : “หาใชเปนหนาที่ของเจาไม ซึ่งการแนะนําพวกเขาให
เกิดการศรัทธา แตทวาอัลลอฮตางหากที่จะแนะนําใครก็ไดที่พระองคทรง
ประสงค สิ่งดีใดๆ ที่พวกเขาบริจาคไปก็ยอมไดแกตัวของเจาเอง และพวก
เจาจะไมบริจาคสิ่งใด นอกจากเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ
เทานั้น และสิ่งดีใดๆ ที่พวกเขาบริจาคไป มันจะถูกตอบแทนโดยครบถวน
แกพวกเจาและพวกเจาจะไมถูกอยุติธรรม” (อัลบะกอเราะฮ : 272)
20 al-Zuhaili, (1991) : p.289
21 quoted in al-Qardhawi,(1994) p.2/275
22 เลม 1 หนา 144, quoted in al-Qardhawi, (1994). Figh al – Zakah
p.2/274
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จากโองการขางตนพบวา : เอกองคอลั ลอฮ (ซุบฮานะหูวะตะอาลา)
ไดใหมสุ ลิมบริจาคทานแกทกุ คนไมวา จะเปนมุสลิมดวยกันหรือตางศาสนิกอืน่
เพราะโองการนี้อัลลอฮ (ซุบฮานะหูวะตะอาลา) ไดประทาน เพื่อปราม
แกเศาะหาบะฮ (สหายศาสดา) บางคนซึ่งกอนเขารับศาสนาอิสลาม
เขาตางบริจาคซึ่งกันและกัน แตหลังจากเขาเขารับอิสลามแลวกลับไมบริจาค
และหามปรามคนอื่นบริจาคแกตางศาสนิก
ดังนั้นอัลลอฮ (ซุบฮานะหูวะตะอาลา) จึงไดประทานโองการนี้
เพื่อจะบอกแกบรรดาผูศรัทธาวาการกระทําเชนนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง และ
อิสลามไมสนับสนุน และเงื่อนไขสําคัญของการบริจาค คือจะตองบริจาค
ดวยความบริสุทธิใจเทานั้น และทานเคยไปเยี่ยม,ใหเกียรติและกระทํา
ความดีกบั ตางศาสนิก23 ในสมัยอุมรั อิบนุคอ ฎฏอบ คอลีฟะฮ ที่ 2 ผูท รงธรรม
เคยนําเงินจากกองทุนบัยตุลมาลใหแกผูขัดสน อนาถา ชาวคัมภีร (คริสต
และยิว) โดยทานไดยกโองการความวา “แทจริงซะกาตนั้นเปนกรรมสิทธิ
ของผูยากจนและอนาถา” และทานกลาวเสริมวา นี่คือผูยากจน อนาถา
ชาวคัมภีร24
 และเมื่อทานอุมัร (รอฎียัลลอฮุอันฮ) ไปเยี่ยมราษฎรที่เมืองชาม
(ซีเรียปจจุบัน) ณ ที่นั้นทานพบชาวคริสตเผามุจซูมีน ซึ่งกําลังประสบ
ความลําบาก ดังนั้น ทานจึงใชเจาหนาที่กองคลัง บัยตุลมาล นําเงิน
กองทุนดังกลาวจายใหกับพวกเขา
ในสมัยอับดุลลอฮ อิบนุอุมัร (ตาบีอีน) ไดกําชับลูกของทาน ให
บริจาคเนื้อกุรบานแกเพื่อนชาวยิว25 (al-Qardhawi,1994 : 676) อิหมาม
อิบนุฮัซมิ ปราชญ นามอุโฆษไดกลาวไว ในหนังสือ al-Mahalli เลม 5
23 al-Qardhawi,1994 : PP.2/674 - 675
24 โปรดดู หนังสือ Figh al-Zakah : al-Qardhawi, (1994).pp. 2/705-706
25 al-Qardhawi,(1994) : 676
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หนา 11726 วา “บรรดาศอหาบะฮ (สหายศาสดา) หลายตอหลายทานเคย
เดินตามหลังศพสตรีชาวยิว” เปนการแสดงความเสียใจแกญาติผูเสียชีวิต
ในขณะเดียวกันบรรดาตาบิอีน หลายทานเชนกันเคยจายซะกาตฟตรใหแก
นักบวชชาวคริสตเพราะเขาเหลานัน้ เชน อักรอมะฮ อิบนุซรี นี และอัซซุฮรีย
มีทัศนะวา การจายซะกาตแกนกั บวชชาวคริสตเปนสิทธิที่ทําได
ทานอิหมามชะฮาบุดดีน อัรกอรรอฟย ปราชญผูยิ่งใหญอีกทาน
หนึง่ ของโลกอิสลาม ไดอธิบายความหมายของ คําวา “al-Bir” กาทําความดี
อยางนาสนใจไว ในหนังสือ al-Furuk เลม 3 หนา 1527 “การทําความดี
หมายถึง การชวยเหลือผูที่ออนแอ การบริจาคทานแกผูยากจน การให
อาหารแกผูที่โหยหิว, การใหเครื่องนุงหมแกผูขัดสน, การพูดจาไพเราะออน
โยน, การใหความเมตตา, การปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเพื่อขจัดความแตก
ตางและขัดแยง การขอพรใหผูคนไดรับทางนําอันถูกตองและประสบโชค,
การตักเตือนผูที่กระทําความผิด ไมวาเกี่ยวกับการทํามาหากินหรือเกี่ยวกับ
ศาสนา, การรักษาความลับของผูอื่นและอื่นๆ อีกมากมายที่เปนความดี
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ความวา “ประชาชาติที่ดีที่สุด นั้นคือประชาชาติซึ่งมีชีวิตอยูในศตวรรษของ
ฉัน แลวบรรดาผูที่ตอจากเขาเหลานั้น และตอจากเขาเหลานั้นอีก”28
การอยูรวมกันอยางสันติในยุคโลกาภิวัตนจึงเปนเรื่องที่สามารถ
เกิดขึ้นได และเคยเกิดขึ้นมาแลว เพราะฉะนั้นการอยูรวมกันอยางสันติใน
แงทฤษฎีเปนสิ่งเปนไปได แตในแงของการปฏิบัติยังเปนเรื่องทาทายมุสลิม
เองเชนกัน

นี่คือหลักการของศาสนาอิสลาม และแนวปฎิบัติของทานศาสนา
และบรรดากัลยานชนมุสลิมในยุค 300 ป แรก ของอิสลามซึ่งถือเปนยุคที่
ดีที่สุดและศาสดาไดทรงรับรองไว
26 quoted in al-Qardhawi, (1994) : p.676
27 quoted in al-Qardhawi, (1994) : p.677

28 บันทึกโดย al-Bukhari ใน Kitab Fadhail al-Sahabah, Bad Fadhail
Ashab al-Nabi หมายเลขหะดีษ 3650, (n.d.) : 3/71

22

23

24

25

บทที่ 3
กฎหมายอิสลาม
3.1 คํานิยามของกฎหมายอิสลาม
สังคมมนุษยจะดํารงอยูโดยปกติสุขไดนั้น จะตองมีระเบียบ
แบบแผนหรือกฎเกณฑใหคนในสังคมยึดถือปฏิบัติตามโดยทั่วกันระเบียบ
แบบแผนหรือกฎเกณฑของสังคมที่สําคัญคือ กฎหมาย เพราะกฎหมาย
เปนตัวกําหนด สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบของบุคคลในเรื่องตาง ๆ
และเปนเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยงของคนในสังคม
อีกดวย ดังนั้นกฎหมายจึงมีความสําคัญเพราะจําเปนตอการดํารงอยูโดย
ปกติสุขของสังคม
กฎหมายทั่วไปคือ คําสั่งหรือระเบียบขอบังคับของผูมีอํานาจในรัฐ
หรือประเทศนั้นไดกําหนดขึ้น เพื่อใชบังคับความประพฤติของบุคคลหรือ
ประชาชนภายในรัฐใหปฏิบัติตาม หากผูใดฝาฝนไมปฎิบัติตามจะตอง
มีความผิดและไดรับบทลงโทษ
ในขณะที่กฎหมายอิสลามมีความหมายตางกันในรายละเอียดหลัก
การและแหลงที่มาโดยกฎหมายอิสลามในภาษาอาหรับจะมีการใชอยูสอง
คําดังนี้คือShariah Islamiah และ Figh Islami
เพื่อใหมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประวัติศาสตรวิวัฒนาการ
ของกฎหมายอิสลาม คําศัพททั้งสอง จําเปนจะตองไดรับการนิยามไวให
ชัดเจนดังนี้
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คําวา Shariah Islamiah แปลวาหลักนิติธรรมอิสลาม ในขณะที่
คําวา “Shariah ดานภาษาแปลวา “ทาง” หรือ “ทางไปสูแหลงน้ํา”
แต Shariah Islamiah ความหมายตามหลักวิชาการกฎหมาย
คือโครงสรางทางกฎหมายที่ครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลและ
สารธารณชนที่มีพื้นฐานมาจากหลักนิติศาสตร (jurisprudence) ของ
ศาสนาอิสลามสําหรับใชโดยมุสลิมหรือ หมายถึง สิ่งซึ่งอัลลอฮฺ ไดทรง
บัญญัติสิ่งนั้นเอาไวแกมนุษยชาติจากบรรดาหลักการทั้งหลาย ไมวาจะเปน
บรรดาหลักการที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการยึดมั่น หรือหลักจริยธรรม หรือ
การจัดระเบียบสิ่งที่ออกมาจากมนุษยทั้งวจีกรรม, กายกรรมและการทํา
ธุรกรรมทั้งหลาย หรือหมายถึงภาครวมของกฎหมายอิสลามที่เปนวะฮฺยู
(วิวรณ)แกนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และที่ซึ่งไดรับการ
บันทึกในอัลกุรอานเชนเดียวกับสวนที่ไดรับการวินิจฉัย จากแบบอยางการ
ดําเนินชีวิตของทานนบี29
ในขณะที่คําวา Figh Islami ความหมายทางภาษาแปลวาความ
เขาใจในอิสลามซึ่งนบีมุฮัมมัดไดกลาวไวความวา “ใครก็ตามที่อัลลอฮฺ
ประสงคใหเขาไดรับความดี พระองคจะประทาน ฟกฮฺ (เขาใจ) ในศาสนา
ใหแกเขา”30

29 Shalabi, Muhammad . (1969). al-Madkal al-Taareef bi al-Figh. P.28
30บันทึกโดยอิหมาม บุคอรี มุสลิม ติรมฺ ซิ ยี 
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ในขณะที่ฟกฮ(Figh) ตามคํานิยามดานวิชาการ หมายถึง ประมวล
หลักการปฏิบัติตาง ๆ ตามศาสนบัญญัติซึ่งจัดระเบียบพฤติกรรม วจีกรรม
และการทําธุรกรรมทั้งหลายของบรรดาผูที่เขาอยูในเกณฑบังคับของศาสนา
โดยมีที่มาจากคัมภีรอัลกุรฺอานและหะดีษหรือวัจนศาสดา ตลอดจนบรรดา
หลักฐานทางศาสนบัญญัตอิ ื่น ๆ31
จากนิยามทั้งสองกอนหนานี้ อาจสรุปความแตกตางไดสามประการ
1. Shariah คือบทบัญญัติที่เปนวิวรณซึ่งอยูในอัลกุรอานและ
วัจนะศาสดา สวนFigh เปนบทบัญญัตทิ ว่ี นิ จิ ฉัยผานShariah เพือ่ ครอบคลุม
เหตุการณจําเพาะที่ไมมีกลาวโดยตรงจากShariah
2. Shariah ถูกบัญญัติอยางแนนอนและไมมีการเปลี่ยนแปลง
สวน Figh อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณที่นําไปใช
3. บัญญัตแิ หง Shariah เปนสวนทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ และมีความครอบคลุม
ทีส่ ดุ เปนทีว่ างหลักการพืน้ ฐาน ตรงขามกับบัญญัตแิ หงFigh ทีม่ คี วามเจาะจง
และ FighเปนการแสดงวิธีการนําShariah ไปใชในสถานการณหนึ่งๆ
ดังนัน้ คําวา Figh Islami (ฟกฮ)จึงเปนสวนหนึง่ ของคําวา Shariah
Islamih เพราะ Shariah Islamih (ชารีอะฮ) มีความหมายกวางครอบคลุม

31 Hasan Abu Tholib, Sufee. 1995. การบังคับใชกฎหมายอิสลามในกลุม
ประเทศอาหรับ. หนา 15-16 อางใน อาลี เสือสมิง สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน
2553, จาก http://www.alisuasaming.com/index.php/article/lawo slam/
933-2010-05-10-09-18-55;
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ถึงคําวาฟกฮไปดวย เนื่องจากชารีอะฮ จะประมวลถึงหลักการยึดมั่น และ
หลักจริยธรรม ตลอดจนประมวลกฎหมายอิสลามเอาไวดวย นัยของหลัก
นิติธรรมอิสลามจึงมีความครอบคลุมและกวางกวานัยของกฎหมายอิสลาม
เนื่องจากหลักนิติธรรมอิสลามจะประมวลถึงหลักการยึดมั่น (อัลอะกีดะฮฺ)
และหลักจริยธรรม (อัลอัคลาก) ตลอดจนประมวลกฎหมายอิสลามเอา
ไวดวยกฎหมายชะรีอะฮฺครอบคลุมดานตางๆ ของชีวิตประจําวันที่รวมทั้ง
ระบบการปกครอง, ระบบเศรษฐกิจ, ระบบการดําเนินธุรกิจ ระบบการ
ธนาคาร, ระบบการทําสัญญา, ความสัมพันธในครอบครัว, ความสัมพันธใน
ครอบครัว, หลักของความสัมพันธทางเพศ, หลักการอนามัย และปญหา
สังคมจึงกลาวไดวา กฎหมายอิสลามเปนสวนหนึ่งของหลักนิติธรรมอิสลาม
โดยรวม
จากนิยามขางตน สรุปไดวา กฎหมายอิสลามมี 4 องคประกอบ
ที่สําคัญ คือ เปนศาสนบัญญัติ มีสภาพเปนขอกําหนดความประพฤติของ
บุคคล มีสภาพเปนขอบังคับ หรือบังคับใหเลือก และมีสภาพที่เปน
กระบวนการที่แนนอน
3.2 ประเภทของกฎหมายอิสลาม
กฎหมายอิสลาม แบงออกเปน 2 หมวดใหญ ๆ คือ
1. หมวดการประกอบศาสนกิจ (อัลอิบาดาตฺ) ซึ่งจะกลาวถึง
บรรดาหลักการเฉพาะที่วาดวยความสัมพันธของปจเจกบุคคลกับพระองค
อัลลอฮฺ (อาทิเชน การละหมาด, การจายซะกาต, การถือศีลอด และการ
ประกอบพิธีฮัจญ เปนตน

29

2. หมวดปฏิสัมพันธ (อัลมุอามะลาตฺ) อันหมายถึงบรรดาหลัก
การเฉพาะทีว่ า ดวยความสัมพันธระหวางมนุษยดว ยกัน อาทิเชน การซือ้ ขาย,
การทําธุรกรรมในรูปแบบตาง ๆ การสมรส และการตัดสินขอพิพาท เปนตน
เหตุผลซึ่งนักวิชาการกฎหมายอิสลามสวนใหญ แบงออกเปน
2 หมวดดังกลาว เพราะไดเล็งเห็น ความแตกตางสําคัญบางประการ32 คือ
1) เจตนารมณ ที่แตกตางกันของอิบาดาต กับ มุอามลาต
เจตนารมณสูงสุดของอิบาดาต คือ ความใกลชิดกับอัลลอฮฺพระผู
เปนเจา และแสวงหาอนิสงสในปรภพ แตหากเจตนารมณในการดําเนินการ
อยูที่ผลประโยชนทางโลก หรืออยูที่การจัดระบบความสัมพันธระหวางคน
2 คน หรือระหวาง กลุมคนแลวก็ถือวาเปนภาคสวนของมุอามลาต
2) อิบาดาตเปนภาคสวนที่คนเราไมจําเปนตองหาเหตุผลในการ
ปฏิบัติ ขอความจากแหลงบัญญัติกฎหมาย (อัลกุรอาน-วัจนะศาสดา)
มีลักษณะบัญชาใหทําหรือใหละเวน โดยไมมีใครลวงรูเหตุผลอันแทจริงได
นอกจากอัลลอฮเทานั้น สิ่งที่นักวิชาการนําเสนอออกมาในเชิงเหตุผล
และวิทยปญญานั้น ไมมีผลตอการกําหนดกฎเกณฑ ไมวาจะเปนในแง
การอนุมาน อนุมัติหรือยกเลิก การอิบาดาต จึงเปนไปเพื่อสักการะตออัลลอฮ
พระผูเปนเจาเทานั้น หลายสิ่งอยางในรูปอิบาดาตเหลานั้น สติปญญาของ
มนุษย ไมสามารถเขาไปหยั่งรูได แมจะรูบางบางสวน แตก็เปนไปในลักษณะ
มองภาพรวม ไมใชการใหรายละเอียด
32อาลี เสือสมิง.(2551). ประวัตกิ ารตรากฎหมายอิสลาม .สืบคนเมือ่ 1 พฤศจิกายน
2553, จาก http://fws.cc/muslimchaingmai/index.php?topic=1438
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แตสําหรับมุอามลาตแลว หลักการเบื้องตน คือ ตองเขาใจเหตุผล
ไดดวยสติปญญาของมนุษย เราจึงเห็นไดวา นักคิดนักปราชญ นับแต
อดีตกาล พยายามใชสติปญญาที่มีอยูในการบัญญัติกฎเกณฑตาง ๆ ขึ้น
ซึ่งหลายกรณีก็ถูกตองแมจะมีบางบางกรณีที่เบี่ยงเบนไปก็ตาม ครั้นเมื่อ
อิสลามอุบัติขึ้น ก็มีการยอมรับรูปแบบ ธุรกรรมในอดีตอยูหลายรูปแบบ
ดวยกัน
สิ่งที่ทําใหเราเขาใจเชนนี้ ก็คือ ทวงทํานองในการนิติบัญญัติ ซึ่งจะ
ไมมีการลงลึกในรายละเอียด แตจะเปนการวางกรอบ กติกากวาง ๆ เสีย
มากกวา ในการวางกรอบกวาง ๆ นี้ ก็มกี ารแจกแจงเหตุผลประกอบดวยเสมอ
เพื่อชวยใหนักกฎหมายสามารถนําไปใชได แมกาลเวลาหรือสถานที่
จะเปลี่ยนแปลงไปเชนใดก็ตาม ซึ่งแตกตางกับอิบาดาตแบบตรงกันขาม
เนือ่ งจากแมอลั กุรอานจะพูดถึงอิบาดาตแบบรวดรัด แตศาสนทูตก็จะแจกแจง
รายละเอียดในการปฏิบัติอยางชัดเจน
1. ในการประกอบอิบาดะอนั้น มีเงื่อนไขวาบุคคลจะตองรูวาสิ่งที่
ตนทําอยู คือ บัญชาจากอัลลอฮฺพระผูเปนเจา ผูปฏิบัติตองมีเจตนาใน
การกระทําวาตองการใกลชดิ กับพระองค แตในสวนของมุอามลาต (ธุรกรรม)
แมไมมีเจตนาดังกลาวก็ถือวาใชได แตหากบุคคลตองการอานิสงส จากการ
ทําธุรกรรมของตน จึงจะตองอาศัยเจตนาเขาใกลชิดองคพระผูเปนเจา เชน
การคืนสิทธิของบุคคลอื่นแกเจาของ คืนสิ่งของที่ถูกปลนชิงเอาไป การใช
หนี้ หรือการเลี้ยงดูภรรยา เปนตน
2. หากบุคคลหนึ่งทําการดังกลาวเพราะกลัวการลงโทษของผูมีอํานาจ
การกระทําของเขาถือวาใชได แมเจตนาจะไมถูกตองก็ตาม การเรียกรอง
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ใหจายหนี้ก็ตองตกไปในโลกหนาก็จะไมมีการอางวาการกระทํานั้นไมถูก
ตองดวยเหตุวาไมไดทําเพื่ออัลลอฮฺ แตถือวาการใชหนี้ถูกตองแลว การ
ทวงคืนหนีก้ จ็ ะไมมอี กี เพียงแตผใู ชหนีจ้ ะไมไดรบั อานิสงสเพราะมิไดมเี จตนา
ทําเพื่ออัลลอฮฺแตประการใดไมมี
3. กฎหมายอิสลามไดประมวลเอาเนื้อหาของกฎหมายจาก
มนุษยไวดวย
ในสวนของนักวิชาการสังกัดสํานักคิดชาฟอยี  ไดแบงหมวดของกฎหมาย
อิสลามออกเปน 4 หมวด คือ
1. หมวดการประกอบศาสนกิจ (al-Ibadah )
2. หมวดปฏิสัมพันธ (al-Muaamalah) เทียบไดกับประมวล
กฎหมายแพง และพาณิชยของกฎหมายไทย
3. หมวดลักษณะอาญา (al-Ukubah or al-Jinayah) เทียบได
กับกฎหมายอาญาของไทยนั่นเอง
4. หมวดการสมรส (al-Zawaj or al-Munakahah) หรือกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก (al-Ahkam al-Usrah or al-Ahwal al-Shaksiah)
เทียบไดกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 และบรรพ ๖
วาดวยเรื่องครอบครัวและมรดกนั่นเอง
นอกจากนั้นกฎหมายอิสลามยังมีการพูดถึงกฎหมาย ทั้งมหาภาค
และจุลภาคในมิติหลักการอิสลาม
- เชน กฎหมายมหาภาค ประกอบดวย กฎหมายระหวางประเทศเปน
กลุม กฎเกณฑและหลักปฏิบตั ทิ ค่ี วบคุมความสัมพันธตอ กันของประเทศตาง ๆ
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รวมทั้งการกําหนดสิทธิและหนาที่ของประเทศเหลานั้นดวย ซึ่งนักกฎหมาย
อิสลามก็พูดเรียกวา “อัสสิยัร” หรือ “ญิฮาด” ซึ่งเปนหมวดวาดวยกฎเกณฑ
ในการทําสงครามของมุสลิมกับผูอ น่ื ทัง้ มูลเหตุทอ่ี นุมตั ใิ หประกาศสงครามได
ผลแหงสงคราม การทําสัญญาตาง ๆ ไมวาจะเปนสัญญาชั่วคราวหรือถาวร
การปฏิบัติตามสัญญาและการยกเลิกสัญญาเปนตน
นักกฎหมายอิสลามบางทานเขียนเรื่องนี้ขึ้นเปนการเฉพาะ เชน
อิหมามมุหัมมัด หะซัน ชัยบานีย ซึ่งเขียนหนังสือชื่อ “อัสซัยรุล กะบีร”
และ อิหมามเอาซาอีย ซึ่งเขียนหนังสือชื่อ “อัส สิยัร” อิหมามอบูยูซุฟ
กับหนังสือชื่อ”อัล รอดดุ อลา สิยะริล เอาซาอีย”เปนตน
- กฎหมายมหภาคภายในประเทศ
กฎหมายนี้ ประกอบดวย กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายบริหาร
กฎหมายการเงินการคลัง และกฎหมายอาญา
ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนกลุมหลักเกณฑ ขอบังคับวาดวย
ระบบการปกครอง และอํานาจรัฐตลอดจนอํานาจหนาที่ของฝายตาง ๆ ใน
ประเทศ ความสัมพันธระหวางหนวยงาน และความสัมพันธกับประชาชน
สิทธิทางการปกครองของประชาชนและหนาที่ตาง ๆ ที่พึงปฏิบัติ
กฎหมายลักษณะนี้ เปนสิ่งที่นักกฎหมายอิสลามไดศึกษามากอนภาย
ใตบท “อัสสิยาซะฮ อัล ชัรอียะฮ” หรือบทขอบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจ
นักกฎหมายอิสลามเดน ๆ ที่เขียนเรื่องนี้มีเชน อบุลหะซัน แหงอียิปต
ที่รูจักกันในนาม อัลมาวัรดีย ซึ่งเสียชีวิตในป ฮ.ศ.458 กับหนังสือชื่อ

33

“อัลอะหกาม อัสซุลตอนียะฮ”หรือเชน อิบนุตัยมียะฮ ซึ่งเสียชีวิตในป
ฮ.ศ.728 ก็มีหนังสือชื่อ“อัสสิยาซะฮ อัลชัรอียะฮ”เปนตน
ข.กฎหมายการบริหาร
เปนกฎหมายที่รวมเอาหลักเกณฑขอบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่
ของฝายบริหาร จึงมีขอ บังคับดานการใหบริการและการสาธารณูปโภคตางๆ
เปนกฎหมายทีพ่ ดู ถึงความสัมพันธระหวางอํานาจแบบรวมศูนย หรือกระจาย
อํานาจก็ได กฎหมายนี้ยังพูดถึงงานบริการ เงื่อนไขของการบริการ และ
การกํากับดูแลดวยในสวนของกฎหมายอิสลาม จะนําหมวดนี้ไวในบท
วาดวย “อัสสิยาซะฮ อัลชัรอียะฮ”ที่ดกลาวผานมาแลว
ค. กฎหมายการเงินการคลัง เปนกฎหมายที่จัดระบบการเงิน
การคลังของประเทศ กําหนดรายได ที่มาของรายได กําหนดรายจายและ
แนวทางการจาย ซึ่งเรื่องนี้ นักกฎหมายอิสลามศึกษาและรายงานไวใน
ตํารากฎหมายทั่ว ๆ ไป ในหมวดวาดวย ซะกาตและภาษีคอรอจ บางคน
เขียนเรื่องนี้ขึ้นเปนการเฉพาะ เชน อบูยูซุฟ ในหนังสือ “อัลคอรอจ”
ยะหยา อาดัม ในหนังสือชื่อเดียวกัน หรือ อบูอุบัยด ในหนังสือชื่อ
“อัลอัมวาล”เปนตน
ง. กฎหมายอาญา เปนกฎหมายที่กําหนดพฤติกรรมอันถือเปน
อาชญากรรม และกําหนดโทษสําหรับอาชญากรรมแตละอยาง กระบวนการ
ในการสืบสวนผูถูกกลาวหา การตัดสินพิพากษา และการลงโทษ
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ในตํารากฎหมายอิสลามจะจําแนกกฎหมายนี้ไวในหมวดเฉพาะวา
ดวยอาชญากรรมตอชีวิต หรืออื่น ๆ โทษของการกบฎตออิสลาม โทษของ
การผิดประเวณี การหมิ่นประมาท การลักขโมย และการพิจารณาโทษโดย
ดุลยพินิจของผูพิพากษา
สําหรับกฎหมายจุลภาค สามารถแตกออกไปหลายแขนง ที่สําคัญ
คือ
- กฎหมายพลเรือน ซึ่งจัดระบบความสัมพันธระหวางบุคคลดาน
ทรัพยสินตาง ๆ กฎหมายพลเรือน คือ แกนของกฎหมายจุลภาค เพราะ
กฎหมายแขนงอื่น ๆ ลวนแตกออกไปจากนี้
กฎหมายพลเรือนจัดระบบความสัมพันธ 2 รูปแบบ คือ
(ก) ความสัมพันธตามสถานภาพบุคคล
(ข) ความสัมพันธตามสถานภาพสิ่งของ
เรือ่ งทัง้ หมดนี้ นักกฎหมายอิสลามไดศกึ ษาและรายงานไวอยางละเอียด
ในภาคธุรกรรม ในหมวดการสมรส การหยา และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
- กฎหมายการพาณิชย และการเดินเรือ
เปนกฎที่จัดระเบียบความสัมพันธ ซึ่งเกิดจากการคาพาณิชย หรือ
จากการเดินเรือทะเล เรื่องเชนนี้ นักกฎหมายอิสลามจะศึกษาและรายงาน
ไวในบทวาดวย หุนสวนประเภทตาง ๆ และบทการรวมทุน การลมละลาย
- กฎหมายการฟองคดี
เปนกฎระเบียบที่ชี้แจงกระบวนการที่ตองปฏิบัติในการฟองคดีตอศาล

เพื่อปกปองสิทธิตาง ๆ ซึ่งเรื่องนี้ นักกฎหมายอิสลามจะศึกษาและรายงาน
ไวในบทที่วาดวย การตัดสินคดีความ การฟองรอง และการเปนพยาน
- กฎหมายระหวางประเทศระดับจุลภาค
เปนกฎหมายเพื่อใชกรณีตัดสินคดีความ ซึ่งมีปจจัยตางประเทศเขามา
เกี่ยวของดวย เรื่องนี้นักกฎหมายจะศึกษาและรายงานไวในบทวาดวย
“อัสสิยัร”ซึ่งเปนบทที่กําหนดระเบียบทั่วไปเกี่ยวกับศาสนิกชนอื่น ภายใต
การปกครองของรัฐบาลมุสลิม ผูที่ตองปฏิสัมพันธดวยบนฐานสันติภาพ
และผูที่ตองถือเปนคูสงคราม อาจมีคําถามวาเหตุใด นักกฎหมายอิสลาม
จึงไมจดั แบงหมวดหมูก ฎหมายเชนเดียวกับทีน่ กั กฎหมายทัว่ ไปทํา? เราอาจตอบ
ไดวาที่นักกฎหมายอิสลามไมไดใสใจจัดแบงหมวดหมูกฎหมายแบบเดียวกับ
นักกฎหมายทั่วไปในปจจุบัน เพราะพวกเขาไมเห็นความจําเปนที่จะตอง
ทําเชนนั้น เนื่องจากระบบตุลาการในทัศนะนักกฎหมายมุสลิมไมไดมี
การแบงแยกเปนสวน ๆ แตละสวนก็จะตัดสินคดีเฉพาะทางเทานั้น อีกทั้ง
กระบวนการเพื่อยืนยันสิทธิก็ไมมีความแตกตางกัน ระบบตุลาการใน
กฎหมายอิสลามเปนหนึง่ เดียว กระบวนการยืนยันสิทธิกแ็ ทบไมมคี วามแตกตาง
ผูพิพากษา ตัดสินทุกขอพิพาท ที่มีการนําขึ้นสูศาล โดยไมมีการแบงแยก
ระหวางคดีเกี่ยวกับทรัพยสิน หรือเกี่ยวกับชีวิต หรือเกี่ยวกับเกียรติยศ
ชื่อเสียง หรืออื่น ๆ
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บทที่ 4
พัฒนาการของกฎหมายอิสลาม
นักวิชาการอิสลาม33 ไดแบงชวงเวลาทีก่ ฎหมายอิสลามไดมกี ารเปลีย่ น
ผานและพัฒนาการออกเปน ๔ ชวงเวลาดวยกัน ดังนี้
๑. ชวงเวลาแหงการเริม่ ตน ซึง่ ครอบคลุมยุคสมัยของทานนบีมฮุ มั มัด
โดยเริ่มตนนับแตการประกาศศาสนาอิสลาม (ค.ศ.610) และสิ้นสุดลงดวย
การเสียชีวิตของทาน (ฮ.ศ.11/ค.ศ.636)กลาวคือ ยุคนี้ทานศาสดาจะ
ไดรบั บทบัญญัตจิ ากพระเจามาเปนเวลาทัง้ หมดเกือบ 23 ปซง่ึ อยูใ นชวงเวลา
ที่ทานอายุ 40-63 ป
สําหรับจุดเดนในยุคนี้ คือแหลงที่มาของกฏหมาย อิสลามมาจาก
2 แหลงดวยกันคืออัลกุอานและวัจนศาสดา ซึ่งไดวางรากฐานสําหรับ
กฎหมายอิสลามในรูปของหลักมูลฐานตาง ๆ โดยทั่วไปตลอดจนกฎเกณฑ
พืน้ ฐานตาง ๆ และจากหลักมูลฐานและกฎเกณฑพน้ื ฐานดังกลาว นักปราชญ
ทางศาสนาก็ไดวิเคราะหหลักการที่มีรายละเอียดซึ่งจะกลายเปนประมวล
หลักกฏหมายอิสลามในยุคตอมาไมวาจะเปนรายละเอียดในการจัดระเบียบ
ทางสังคม, เศรษฐกิจ, ระบอบรัฐศาสตร หลักการในการประกอบศาสนกิจ
และการมีปฏิสัมพันธในรูปธุรกรรมตาง ๆ อันเปนแนวทางการดําเนินชีวิต
33อาลี เสือสมิง. (2551). กฎหมายอิสลามเบือ้ งตน. สืบคนเมือ่ 1 พฤศจิกายน 2553
http://www.alisuasaming.com/index.php/article/lawos-
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ตลอดระยะเวลา 23 ปดังกลาวนักกฎหมายอิสลามไดแบงเปน 2
ระยะคือ
1) ระยะเวลาเกือบ 13 ป ณ นครมักกะฮฺ ซึ่งหลักกฎหมายจะเนน
ในการอธิบายถึงหลักการยึดมั่นและหลักศรัทธาของศาสนาและเรียกรอง
เชิญชวนสูการใหเอกภาพตอเอกองค อัลลอฮฺและ การขัดเกลาจิตใจ สวน
การประกอบศาสนกิจในระยะแรกที่มีบัญญัติเอาไวก็คือเรื่องการละหมาด
เทานั้น
2) ระยะเวลาราว 10 ปในนครมาดีนะฮฺซง่ึ เริม่ ตนภายหลังการอพยพ
(ฮิจเราะฮฺ) ของทานนบีมุฮัมมัด และเหลาอัครสาวกจากนครมักกะฮฺ สู
นครมาดีนะฮฺ โดยชาวมุสลิมไดสถาปนารัฐอิสลามขึ้น ณ นครมาดีนะฮฺและมี
โครงสรางของรัฐอันประกอบดวยพลเมือง คือ ผูอพยพที่เรียกวา มุฮาญิรูน
และชาวเมืองมาดีนะฮฺที่เรียกวา อันศอร ตลอดจนชาวยิวและชนอาหรับ
กลุมอื่น ๆ มีดินแดนคือ นครมาดีนะฮฺและเขตปริมณฑล และมีระบอบการ
ปกครองทางรัฐศาสตรและการเมือง ซึง่ อํานาจนิตบิ ญ
ั ญัต,ิ อํานาจการบริหาร
และอํานาจทางตุลาการรวมอยูในประมุขสูงสุดของรัฐ คือทานนบีมุฮัมมัด
ทัง้ นีท้ า นนบี ไดมพี นั ธสัญญาทีเ่ รียกวา อัศศอฮีฟะฮฺ ซึง่ เปนปฏิญญา
ทีพ่ ลเมืองของมาดีนะฮฺยอมรับรวมกันทุกฝาย โดยมีสถานะเฉก เชนรัฐธรรมนูญ
ตามคํานิยามของนักวิชาการรวมสมัย ในระยะที่ 2 นี้เองประมวลกฎหมาย
อิสลามที่เปนแมบทในดานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการศาสนาและทางโลก
ไดถูกกําหนดวางอยางเปนกิจจะลักษณะและมีความครบถวนสมบูรณ

๒. ยุคสรางฐาน
ชวงเวลาแหงการวางหลักมูลฐานของกฎหมายอิสลาม ซึ่งเริ่มตน
นับแตการสิ้นชีวิตของทานนบีมุฮัมมัด จนถึงการลมสลายของอาณาจักร
อัลอุมาวียะฮฺ (ฮ.ศ.132/ค.ศ.750) ทางดานการเมืองนั้นครอบคลุมยุค
สมัยของบรรดาคอลีฟะฮฺผูทรงธรรม (ฮ.ศ.11-41/ค.ศ.632-661) และยุค
ของอาณาจักรอัลอุมาวียะฮฺ (ฮ.ศ.41-132/ค.ศ.661-750)
ส ว นทางด า นกฎหมายอิ ส ลามนั้ น รวมเอาสมั ย ของเหล า สาวก,
ชนรุนตาบิอีนและตาบิอิตตาบิอีนซึ่งเรียกรวม ๆ วายุคสะลัฟ ซอลิฮฺ
ในชวงเวลาที่ 2 นี้มีการพัฒนาทางสังคม, เศรษฐกิจ, ความคิดและการเมือง
ที่สงผลตอพัฒนาการของกฎหมายอิสลาม และมีการวิเคราะหอยางทุมเท
ทางสติปญญาที่เรียกวา “อิจญติฮาด” ปรากฏขึ้นอันนําไปสูการปรากฏ
ขึ้นของหลักฐานในการชี้ขาด 2 ประการ คือ อัล-อิจญมาอฺและอัล-กิยาส
ตลอดจนระบอบการปกครองแบบคิลาฟะฮฺก็ปรากฏชัดในฐานะระบอบ
การปกครองทางรัฐศาสตรอิสลามอีกดวย
สวนหนึ่งจากพัฒนาการที่เดนชัดในชวงเวลานี้คือ
1. ศาสนาอิสลามแผปกคลุมดินแดนของรัฐอิสลามที่มีอาณาเขต
ทางทิศตะวันออกจรดประเทศจีน มหาสมุทรอินเดีย และเขตตอนกลาง
ของแอฟริกาทางทิศใต จรดมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตก และ
มีอาณาเขตทางตอนเหนือครอบคลุมทะเลสาบแคสเปยน, ทะเลดํา และ
หมูเกาะในทะเลเมดิเตอรเรเนียนถึงภาคใตของฝรั่งเศสและคาบสมุทร
ไอบีเรีย (สเปน)
2. ภาษาอาหรับมีความแพรหลายและกลายเปนภาษาทางราชการ
และวิชาการในศาสตรแขนงตาง ๆ
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3. มีความตื่นตัวในการแปลตํารับตําราจากภาษาอื่น ๆ เปนภาษา
อาหรับและมีการสรางผลงานทางวิชาการในศาสตรแขนงตาง ๆ
4. บรรดาสาวกและชนรุนตาบิอีน ไดกระจายไปตั้งหลักแหลงใน
หัวเมืองตาง ๆ ที่ถูกพิชิตนับแตยุคของคอลีฟะฮฺ อุษมาน อันเปนผลทําให
เกิดเมืองแหงวิชาการตามมา อาทิเชน เมืองกูฟะฮฺ, เมืองบัศเราะฮฺ,
เมืองฟุสฏ็อฏ และนครแบกแดด เปนตน
5. เกิดกลุมสํานักทางความคิดหลากหลาย อาทิเชน กลุมอัล คอวาริจญ, กลุมชีอะฮฺ, กลุมมุรญิอะฮฺและกลุมมุอฺตะซิละฮฺ เปนตน
๓. ยุครุงเรืองและความสมบูรณ
ช ว งนี้ ซึ่ ง เริ่ ม ต น นั บ แต ก ารสถาปนาอาณาจั ก รอั ล อั บ บาซี ย ะฮฺ
(ฮ.ศ.132/ค.ศ.750) และสิน้ สุดลงดวยการปดประตูแหงการอิจญตฮิ าด31
ในตอนปลายศตวรรษที่ 4 แหงฮิจเราะฮฺศักราช อันนับเปนยุคทองของ
กฎหมายอิสลาม ในชวงนี้มีการรวบรวมและจดบันทึกวัจนะศาสดา และ
34 อิจญตฮิ าดทางภาษา คือ การใชความพยายามและความสามารถ ในขณะที่ อิจญตฮิ าด
ทางวิชาการ คือ การใชความพยายามเกีย่ วกับหลักฐานของบทบัญญัติ เพือ่ วิเคราะหและ
วินจิ ฉัยกฎหมาย ความหมายนีค้ รอบคลุมถึง
1. การอิจญตฮิ าด คือ การใชความพยายามในการพิจารณาหลักฐาน ดังนัน้ อิจญติ
ฮาดจะครอบคลุมกวากิยาส เพราะกิยาสนัน้ เปนการเปรียบเทียบกฎยอยกับกฎมเดิม
2. การอิจญตฮิ าด ไมอนุญาตใหกระทํานอกจากนักกฎหมายอิสลามทีร่ หู ลักฐาน และ
วิธกี ารวิเคราะหบทบัญตั ิ
3. การอิจญตฮิ าดนัน้ บางครัง้ จะไดมา ซึง่ บทบัญตั ิ ทีเ่ ด็ดขาดและบางครัง้ จะไดมา ซึง่
บทบัญญัติ ที่ไมเด็ดขาด
4. การอิจญตฮิ าด คือ ความเห็นและความพยายามของมุจญตะฮิด ไมใชเปนการบัญญัติ
กฎหมาย ทีเ่ ด็ดขาด (โปรดดู Misbah Munir. เลม 1 หนา 112; al-Fakih wa Mutafakkih เลม 1 หนา 178)
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กฎหมายอิสลาม ตลอดจนมีการปรากฏขึน้ ของบรรดาสํานักกฎหมายอิสลาม
ซึ่งเรียกวา “มัซฮับ” อันไดแก
1. มัซฮับฮะนะฟย อางถึงอิหมามอบูฮะนีฟะฮฺ อันนุอฺมาน อิบนุ
ซาบิต (ฮ.ศ.70-150) ซึ่งเปนสํานักกฎหมายอิสลามที่เปดกวางในดานการ
ใชทัศนะและหลักของเหตุผลในการวิเคราะหตัวบททางศาสนา
2. มัซฮับมาลิกีย อางถึงอิหมามมาลิก อิบนุ อะนัส อิบนิ อบีอามิร
(ฮ.ศ.95-179) ซึ่งเปนนักปราชญแหงนครมาดีนะฮฺในแควนอัล-ฮิญาซฺและ
เปนนักวิชาการสายหะดีษ
3. มัซฮับชาฟอยี  อางถึงอิหมามอบูอบั ดิลลาฮฺ มุฮมั มัด อิบนุ อิดรีส
อัชชาฟอีย (ฮ.ศ.150-204) มัซฮับชาฟอียมีแนวทางสายกลางที่รอมชอม
ระหวางการใชทัศนะและการยึดถือตัวบท
นอกจากนี้ยังเกิดนักวิชาการที่รายงานวัจนศาสดาที่สําคัญทั้ง 6 คน
(สุนนั ทัง้ 6 คน) ซึง่ อิหมามทัง้ 4 ไดยดึ สายรายงานดังจะกลาวนีใ้ นการวินจิ ฉัย
ปญหา ได แก อัลบุคอรีย มุสลิมอิบนูมาญะ อาบูดาวูด อัตตัรมีซีรและ
อันนะซาอีย35

๔. ยุคถดถอย
ชวงเวลานี้เปนชวงของการถือตาม (al-Takleed) เริ่มตนนับแต
การปดประตูแหงการอิจญติฮาด ในตอนปลายศตวรรษที่ 4 แหงฮิจเราะฮฺ
ศักราช และดําเนินเรื่อยมาจวบจนทุกวันนี้ ในดานการเมือง โลกอิสลามใน
ชวงที่ 4 นี้ แตกออกเปนรัฐเล็กรัฐนอย มีกลุมชาติพันธุมุสลิมที่มิใชอาหรับ
35อิสมาแอ อาลี. (2545). กฎหมายอิสลามเบื้องตน. หนา 54
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เขามามีอํานาจผลัดเปลี่ยนกัน อาทิเชน ชาวเติรก (ตุรกี), ชาวเปอรเซีย
(อิหราน) เปนตน และเนื่องจากมุสลิมขาดความสามัคคีและเอกภาพทําให
ดินแดนของชาวมุสลิมตกอยูใ ตอาณัตขิ องกลุม ประเทศตะวันตกทีล่ า เมืองขึน้
โดยเฉพาะภายหลังการลมสลายของอาณาจักรอุษมานียะฮฺ (ออตโตมาน)
แหงตุรกี ที่มีการประกาศยกเลิกระบอบการปกครองแบบคิลาฟะฮฺ ในป
ค.ศ.1924
ผลจากการลาเมืองขึ้นของกลุมประเทศตะวันตก กฎหมายอิสลาม
โดยสวนใหญไดถูกยกเลิกและมีการนํากฎหมายตะวันตกเขามาใชทดแทน
จวบจนในชวงหลังมานี้ ไดมกี ารเรียกรองใหกลุม ประเทศมุสลิมทีไ่ ดรบั เอกราช
จากกลุมประเทศตะวันตกเริ่มหันมาใหความสําคัญในการฟนฟูกฎหมาย
อิสลามและนําเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใชอีกครั้ง ซึ่งกระแสการเรียก
รองดังกลาวไดเริ่มขึ้นนับแตชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา
ชัยคฺ ดร.มุซซัมมิล ศิดดีกียฺ36 กลาววา กฎหมายอิสลามเปน
กฎหมายสากลและครอบคลุมทุกดาน และคํานึงถึงศักดิศ์ รี ความเสมอภาค
และเกียรติของมนุษย ลักษณะพื้นฐานของกฎหมายอิสลามนั้นถาวร
เปลี่ยนแปลงไมได แตขณะเดียวกันก็ยืดหยุนไดโดยพิจารณาเงื่อนไขของ
ผูคนและความจําเปนของพวกเขา37 โดยปรัชญาของกฎหมายอิสลาม
จะวางพื้นฐานอยูบน ไมมีการบังคับใครเกิดความสามารถของเขา สิ่งที่ดี
36 อางใน อัลอัค. (2552). อิสลามคือแนวทางสายกลาง. สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน
2553, http://www.piwdee.net/kab3/konma16.htm.
37เรื่องนี้จะพิจารณาโดยนักนิติศาสตรอิสลา
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ทัง้ หมดเปนสิง่ ฮะลาล (อนุมตั )ิ และสิง่ ทีไ่ มดที ง้ั หมดเปนสิง่ ฮะรอม (ตองหาม)
สําหรับเปาหมายพื้นฐานของการกําหนดกฎตางๆก็คือ ความมีเกียรติและ
การชําระลางใหปราศจากมลทิน มิใชการทําใหยากลําบากหรือการทําให
ต่ําตอย หากมีความจําเปนในบางสถานการณ ก็สามารถอนุโลมใหปฏิบัติ
ได ซึ่งหลักของกฎหมายอิสลามเรียกวา ฎอรูเราะฮฺ
อาลี เสือสมิงกลาวา38 กฎหมายอิสลามมีอัลกุรอานและหะดีษ
เปนแมบททีส่ มบูรณครบถวน และเปนธรรมนูญในการดําเนินชีวติ ของมุสลิม
โดยประมวลกฎหมายอิสลามไดกาํ หนดภารกิจของมนุษยทม่ี ตี อ พระองคอลั ลอฮฺ
หนาทีต่ อ ตัวเองและหนาทีต่ อ เพือ่ นมนุษยดว ยกัน และมีเปาหมายในการพิทกั ษ
คุมครองสิ่งสําคัญ 5 ประการ คือ (1) ศาสนา (2) ชีวิต (3) สติปญญา
(4) เชื้อสายโลหิต และ (5) ทรัพยสิน
หากเราพิจารณากฎหมายอิสลามอยางกวาง ๆ ในแงความสําคัญ
แลวพอจะกลาวไดดังนี้ คือ
(1) กฎหมายอิสลามเปนธรรมนูญแหงชีวิตที่มุสลิมทุกคนจําตอง
ยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด ทั้งนี้การปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามมีผลทําให
ปจเจกบุคคลมีความเปนปกติสุขและทําใหสังคมโดยรวมเกิดความสันติสุข
(2) กฎหมายอิสลามไดกําหนดสิทธิและหนาที่สวนบุคคลและ
สิทธิประโยชนสวนรวมเอาไวอยางมีดุลยภาพและครบถวน ชัดเจนมี
ความเปนธรรมและสมเหตุสมผล ยืดหยุนและเหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย
(3) กฎหมายอิสลามไดจัดระเบียบสังคมทุกระดับโดยเปนไปตาม
ครรลองที่ถูกตองและเปนธรรมทั้งในดานสังคม, เศรษฐกิจ, การเมือง และ
การปกครองและมุงพิทักษรักษาผลประโยชนของทุกฝาย
38 อาลี เสือสมิง. ( 2551). กฎหมายอิสลามเบื้องตน. สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน
2553, http://www.alisuasaming.com/index.php/article/lawo slam/9332010-05-10-09-18-55
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บทที่ 5
แหลงที่มาของกฎหมายอิสลาม
คําวา “ที่มาของกฎหมาย”39 นักกฎหมายหลายทานใหความหมาย
ไวแตกตางกัน บางทานหมายถึงแหลงทีม่ าหรือบอเกิดของกฎหมาย บางทาน
หมายความถึงแหลงที่จะคนพบกฎหมาย หรือบางทานอาจหมายความถึง
ศาลหรือผูที่จะนํากฎหมายไปปรับใชกับคดีที่เกิดขึ้น ถึงแมวานักกฎหมาย
จะมีความเห็นแตกตางกันออกไป แตที่มาของกฎหมายโดยทั่วไปแลว
มีความใกลเคียงกัน โดยพิจารณาถึงที่มาของกฎหมายหลักสองระบบคือ
ระบบกฎหมายลายลักษณอกั ษร และระบบกฎหมายไมเปนลายลักษณอกั ษร
5.1 ที่มาของระบบกฎหมายลายลักษณอักษร
1. กฎหมายลายลักษณอักษร ระบบกฎหมายลายลักษณอักษร
เปนระบบทีส่ บื ทอดมาจากกฎหมายโรมัน ซึง่ ใหความสําคัญกับตัวบทกฎหมาย
ที่บัญญัติขึ้นใชโดยถูกตองตามกระบวนการบัญญัติกฎหมาย ดังนั้นที่มา
ประการสําคัญของระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ก็คือกฎหมายที่มี
การบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร ซึ่งอาจมีหลายลักษณะดวยกัน เชน
รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง เปนตน
2. จารีตประเพณี ในบางครัง้ การบัญญัตกิ ฎหมายเปนลายลักษณอกั ษร
จะใหครอบคลุมทุกเรื่องเปนไปไดยาก จึงตองมีการนําเอาจารีตประเพณี
39ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป . สืบคนเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2553, http://
www.bp-smakom.org/BP_School/Social/Law1/Law-General.htm
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มาบัญญัติใชเปนกฎหมายลายลักษณอักษรดวย เชน การชกมวยบนเวที
ถาเปนไปอยางถูกตองตามกติกา ถึงแมวาคูตอสูจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ก็ไมมีความผิด หรือแพทยที่ตัดแขนตัดขาคนไขโดยที่คนไขยินยอมก็ไมมี
ความผิด เปนตน เทาที่ผานมายังไมมีการฟองรองคดีเรื่องเหลานี้เลย ซึ่ง
คงจะเปนเพราะจารีตประเพณีที่รูกันโดยทั่วไปวาเปนเสมือนกฎหมาย
3. หลักกฎหมายทัว่ ไป ในบางครัง้ ถึงแมจะมีกฎหมายลายลักษณอกั ษร
และกฎหมายจารีตประเพณี มาใชพิจารณาตัดสินความแลวก็ตาม แตก็อาจ
ไมเพียงพอครอบคลุมไดทุกเรื่อง จึงตองมีการนําเอาหลักกฎหมายทั่วไป
ซึ่งประเทศอื่น ๆ ที่มีความกาวหนาทางกฎหมาย ไดยอมรับกฎหมายนั้นแลว
มาปรับใชในการพิจารณาตัดสินคดีความดวย เชน หลักผูรับโอนไมมีสิทธิ์
ดีกวาผูรับโอน โจทยพิสูจนไมไดตองปลอยตัวจําเลย คดีอยางเดียวกันตอง
พิพากษาตัดสินเหมือนกัน ฯลฯ เปนตน
5.2 ที่มาของกฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร
1. จารีตประเพณี ถือวาเปนที่มาประการสําคัญของระบบกฎหมาย
ไมเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากกฎหมายระบบนี้เกิดจากการนําเอาจารีต
ประเพณี ซึ่งคนในสังคมยอมรับและปฏิบัติสืบตอกันมานาน มาใชเปนหลัก
ในการพิจารณาตัดสินคดีความ
2. คําพิพากษาของศาล จารีตประเพณีใดที่ถูกนํามาใชเปนหลัก
ในการพิจารณาตัดสินคดีความแลว ก็จะกลายเปนคําพิพากษาของศาล
ซึ่งคําพิพากษาบางเรื่องอาจถูกนําไปใชเปนหลัก หรือเปนบรรทัดฐานใน
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การพิจารณาตัดสินคดีความตอ ๆ ไป คําพิพากษาของศาลจึงเปนที่มาอีก
ประการหนึ่งของระบบกฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร
3. กฎหมายลายลักษณอักษร ในสมัยตอ ๆ มาบานเมืองเจริญขึ้น
อยางรวดเร็ว การที่จะรอใหจารีตประเพณีเกิดขึ้นยอมไมทันกาล บางครั้ง
จึงจําเปนตองสรางกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรขึ้นมาใชดวย
4. ความเห็นของนักนิตศิ าสตร ระบบกฎหายไมเปนลายลักษณอกั ษร
ยังยอมรับความเห็นของนักนิตศิ าสตรมาใชเปนหลักในการตัดสินคดีความดวย
เพราะนักนิตศิ าสตรเปนผูท ศ่ี กึ ษากฎหมายอยูเ สมอ เปนผูท ม่ี คี วามรู ความคิด
มีเหตุผล ความเห็นของนักนิติศาสตรที่มีชื่อเสสียงและเปนที่ยอมรับโดย
ทั่วไป ยอมมีนําหนักพอที่จะนําไปใชอางอิงในการพิจารณาตัดสินความได
5. หลักความยุติธรรมหรือมโนธรรมของผูพิพากษา ในระยะหลัง
ที่บานเมืองเจริญขึ้นสภาพสิ่งแวดลอมตาง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป การใช
จารีตประเพณี และคําพิพากษากอน ๆ มาเปนหลักในการพิจารณาตัดสิน
คดีความอาจไมยุติธรรม จึงเกิดศาลระบบใหมขึ้น ซึ่งศาลระบบนี้จะไม
ผูกมัดกับจารีตประเพณีหรือคําพิพากษาของศาลเดิม แตจะยึดหลัก
ความยุตธิ รรมและใหความเปนธรรมแกคกู รณี ซึง่ เรียกวามโนธรรมของผูพ พิ ากษา
(Squity) ซึ่งตอมาไดรับการยอมรับเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายไมเปน
ลายลักษณอักษร
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5.3 แหลงที่มาของกฎหมายอิสลาม
สําหรับแหลงที่มาของกฎหมายอิสลาม 40 นักวิชาการสวนมาก 41
เห็นพองกันตองกันวาแหลงที่มาของกฎหมายอิสลามประกอบดวย ๔ แหลง
คือ คัมภีรอ ลั กรุอาน หะดีษ (วัจนะศาสดา) อัล อิจมาอฺ (ความเห็นทีเ่ หมือนกัน)
อัล กิยาส (การผนวกเหตุการณที่ไมมีหลักฐานกําหนดบทบัญญัติ)
1. อัลกุรอาน
นักวิชาการทุกคนตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันตางเห็นพองกันวา42
อัลกุรอานคือ 43 แหลงที่มาของกฎหมายและหลักการอิสลาม ซึ่งสืบทอด
มาดวยวิธีเขียนและบอกเลาปากตอปาก อัลกุรอานถูกประทานใหแกทาน
นบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) โดยผานเทวทูต ญิบรีล ซึ่งทํา
หนาที่นําสานสจากเอกองคอัลลอฮฺ(สุบหานะฮูวะตะอาลา) ใหแกบรรดา
ศาสนทูต (อะลัยฮิมุสสะลาม)
อัลลอฮฺ ไดทรงประทานคัมภีรอัลกุรอานแก นบีมุฮัมมัด ซึ่งเปน
ศาสนทูตคนสุดทาย และคัมภีรนี้ก็เปนคัมภีรสุดทายที่อัลลอฮฺไดสงมาใหแก
มวลมนุษยชาติ หลังจากนี้แลวจะไมมีคัมภีรใด ๆ จากพระองคอีก

40 สําหรับแหลงที่มาของกฎหมายอิสลามเนื้อหาสวนใหญผูเขียนเรียบเรียงจากบูดีมัน
แยนา. (2550). รูปแบบการศึกษากฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาค
ใต. ปตตานี.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี. สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน
2553, จาก http://soreda.oas.psu.ac.th/show_detail.php?research_id=411 .
41 Usul al-Figh al-Islami al-Zuhaili. p.1/417
42 Adwa ala al- Nuzum al – Islamiah. p.14
43อัลกุรอาน มาจากรากศัพทในภาษาอาหรับแปลวา การอาน หรือ การรวบรวม
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คัมภีรกรุอานนี้ไดประทานมาเพื่อยกเลิกคัมภีรเกา ๆ ที่เคยไดทรง
ประทานมาในอดีตนั่นคือคัมภีรเตารอต (Torah) ที่เคยทรงประทานมาแก
ศาสดามูซา คัมภีรซะบูร (Psalm) ที่เคยทรงประทานมาแกศาสดาดาวูด
(David) และ คัมภีรอ นิ ญีล (Evangelis) ทีเ่ คยทรงประทานมาแกศาสดาอีซา
(Jesus) เปนคัมภีรที่บริบูรณไมมีการเพี้ยนเปลี่ยนแปลง ภาษาของอัลกุรอาน
นั้นคือภาษาอาหรับ
การศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอานทั้งเลมเปนหลักการหนึ่งที่มุสลิมทุก
คนตองศรัทธา นั่นก็หมายความวาหากไมศรัทธาในอัลกุรอาน หรือศรัทธา
เพียงบางสวนก็จะเปนมุสลิมไมได เชนเดียวกับที่ตองศรัทธาวาคัมภีร
อัลกุรอาน ที่มีอยูในปจจุบันนี้มีความบริบูรณภายใตการพิทักษของอัลลอฮฺ
พระผูเปนเจา ดวยเหตุนี้จึงไมมีการสังคายนาอัลกุรอานเลย ตั้งแตวันที่ทาน
นบีมุฮัมมัดเสียชีวิตจนกระทั่งถึงปจจุบัน ดวยพระประสงคของอัลลอฮฺภาษา
อาหรับจึงเปนภาษาโบราณภาษาเดียว ที่มีชีวิตอยูจนกระทั่งวันนี้ได และได
กลายเปนภาษามาตรฐานของประเทศอาหรับทั้งหลาย เปนภาษาวิชาการของ
อิสลาม และเปนภาษาที่ใชในการปฏิบัติศาสนพิธีของมุสลิมทุกคนทั่วโลก
คัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรที่รวบรวมวจนะของอัลลอฮฺ ที่ทรงมี
ตอมนุษยโดยผานนบีมุฮัมมัด ทั้งนี้โดยวัตถุประสงคเพื่อเปนทางนําสําหรับ
มนุษยชาติ คัมภีรนี้มิใชคัมภีรที่มีไวเพื่อสักการะบูชาและมิใชเปนคัมภีรที่มี
วัตถุประสงคทางไสยศาสตร หากแตเปนคัมภีรเพื่อใชในการดําเนินชีวิตใน
ทุกๆดานและมิติทีเกี่ยวของกับมนุษย
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สําหรับมุสลิมแลวบทบัญญัติที่มีอยูในคัมภีร คือ บทบัญญัติที่ทุก
คนตองปฏิบัติ ดวยเหตุนี้ทุกคนตองเรียนรูและทําความเขาใจ เพื่อที่จะนํา
มาใชอยางถูกตองตามเจตนารมณของอัลกุรอาน
คัมภีรอัลกุรอานแบงออกเปนบททั้งหมด 114 บท แตละบทเรียก
วาซูเราะหซึ่งมีความยาวไมเทากันโดยจํานวนวรรคมากบางนอย บางตางกัน
แตละวรรคเรียกวาอายะห โดยมีทั้งหมด 6236 วรรคถึงแมคัมภีรอัลกุอาน
จะแบงเปนบทเปนวรรค แตละบทของอัลกุอานจะตางกับหนังสือทั่วไปที่
แบงแยกหัวขอเรื่องตางๆไว ตามลําดับ ในทางกลับกันแตละบทของคัมภีร
อัลกุรอานจะมีเรื่องตางๆปะปนกัน ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับหลักศรัทธา
ศีลธรรม กฎหมาย ประวัติศาสตร ในบางแหงเรื่องเดียวกันจะถูกนํามา
กลาวทวนในลักษณะตางๆกัน และเรื่องหนึ่งจะตามอีกเรื่องหนึ่งโดยไมมี
การเกี่ยวเนื่องกันใหเห็นไดชัด ในขณะที่มีการนําเสนอเรื่องหนึ่งอยูบางครั้ง
มีการนําเสนออีกเรื่องหนึ่งในบท หรือตอนเดียวกัน โดยไมมีเครื่องหมาย
หรือการแจงใหทราบลวงหนา การนําเสนอประวัติศาสตรในคัมภีรอัลกรุอาน
ตางกับหนังสือประวัติศาสตรทั่ว ไป การกลาวถึงวิทยาศาสตรในอัลกรุอาน
จะใชสาํ นวนตางจากภาษาทางวิทยาศาสตร ในทํานองเดียวกันคัมภีรอ ลั กรุอาน
ก็จะมีวธิ ขี องตัวเองในการแกปญ
 หาทาง วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม และที่สําคัญคัมภีรอัลกรุอานมิใชคัมภีรวาดวยศาสนา ในความเขาใจ
ของคนทัว่ ไป ดวยเหตุนท้ี าํ ให ผูเ ริม่ ศึกษาอัลกุรอานหรืออานคําแปลอัลกรุอาน
อาจทําใหรูสึกงงและไมเขาใจ ได
ศ.ด.ร.อับดุลลอฮ. บิน อับดุลมุหซิน อัตตุรกีย รมว. ศาสนสมบัติ
ของซาอุดิอารเบีย ผูจัดทําโครงการแปลอัลกุรอานเปนภาษาตางๆ ทั่วโลก
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รวมถึงประเทศไทย44 กลาววา
“ขาพเจาทราบดีวา การแปลความหมายอัลกุรอานนัน้ แมจะใชความ
ละเอียดถี่ถวนอยางไรก็ยังไมสามารถสื่อถึงความหมายอันยิ่งใหญของตัวบท
ที่ มี ค วามมหั ศ จรรย ไ ด ค วามหมายต า งๆที่ แ ปลออกมาจึ ง เป น เพี ย งผล
ของความรูและ ความเขาใจ ของผูแปลที่มีตออัลกรุอานแนนอนยอมมี
ความผิดพลาด และขาดตกบกพรองไดเหมือนงานอื่นๆของมนุษยปุถุชน
ทั่วไป”
การจะเขาใจความหมายอัลกุรอานไดนั้นผูรูจะตองเขาใจมูลเหตุ
หรือภูมิหลังแหงการประทาน
ผูอานคัมภีรอัลกุรอานจะไมสามารถเขาใจความหมายเรื่องราวและ
บทบัญญัตทิ ่ี แทจริงและถูกตองหากผูอ า นขาดความรูเ กีย่ วมูลเหตุหรือภูมหิ ลัง
ของการ ประทานคัมภีร ซึง่ ศัพททางวิชาการศาสนาเรียกวา “อัซบาบุนนุซลู ” ทัง้ นี้
เพราะคัมภีรอ ลั กุรอานมิไดถกู ประทานลงมาเปนเลมอยางสมบูรณในที่ เดียวเวลา
เดียว แตถกู ประทานมาแตละโองการลวนแลวแตมสี าเหตุและความเหมาะสม 45
ทานอีหมามอัลวาฮิดยี ป ราชญดา นวิชาการการอธิบายอัลกุรอานกลาววา
“ไมเปนที่อนุญาตใหอธิบายอัลกุรอาน สําหรับผูที่ไมทราบมูลเหตุ
แหงการประทานอัลกุรอาน”
44 คัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย ซึ่งจัดพิมพโดยสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ
45 ดู สมาคมคุรุสัมพันธ.ม.ป.ป. หลักพิจารณาอัลกุรอาน อัลหะดีษ. หนา 31-35
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เชน มีโองการหนึ่งอัลลอฮ ไดดํารัสความวา
“ทั้ง ทิศตะวันออกและตะวันตกนั้นเปนสิทธิแหงอัลลอฮดังนั้น
ไมวาทานทั้งหลายจะ ผินหนาไปทางทิศไหนทานก็จะพบกับพระพักตร
แหงอัลลอฮฺ”
ตามความหมายของโองการนี้แสดงใหเห็นวาผูละหมาดไมจําเปน
ตองผินหนาไปทาง บัยตุลลอฮ เมืองมักกะฮประเทศซาอุดิอารเบีย แต
เมื่อพิจารณาถึงมูลเหตุและภูมิหลังของการประทานโองการนี้จะพบวามี
ชนกลุมหนึ่งไมรูแนชัดวาทางไหนหรือทิศไหนคือตําแหนงบัยตุลลอฮ ดังนั้น
ตางคนตางหันไปยังทิศที่ตางไดวินิจฉัยดวยสติปญ
 ญาวานาจะเปน ตําแหนง
ของบัยตุลลอฮ เพราะชวงเวลานั้นเปนเวลากลางคืนทองฟามืดมิดและไมมี
เข็มทิศดวยในสมัย นั้น พอรุงเชาก็เปนที่แนชัดวาบางคนนั้นวินิฉัยผิด ซึ่ง
ในโองการนี้อัลลอฮฺไดแจงแก นบีมูฮัมมัดใหทราบวาอัลลอฮฺทรงผอนปรน
ในการหันไปทางบัยตุลลอฮ เมือ่ มีเหตุการณความจําเปน นีเ่ ปนเพียงหนืง่ ตัว
อยางจากอัลกุรอานทั้งเลมวาการเขาใจและสามารถอธิบายอัลกุรอาน ซึ่ง
เปนภาษาอาหรับ ไมใชเปนเรื่องงาย
ขอแตกตางระหวางหนังสือศาสนาและวิชาการหรือบทความเกี่ยว
กับศาสนาอิสลาม จากเหตุผลที่บุคคลทั่วไปไมสามารถเขาใจอัลกุรอาน
อยางครบถวนสมบูรณและถูกตอง ในขณะที่อัลกุรอานเปนบทบัญญัติที่
มุสลิมทุกคนจะ ตองนํามาปฏิบัติ จึงเปนหนาที่ของปราชญมุสลิมสาขาตางๆ
จะตองแตงตําราโดยดึงโองการบางโองการทีม่ คี วามเกีย่ วของมาเปนหลักฐาน
ดังนั้น เราจะพบตําราทางวิชาการหรือบทความซึ่ง เขียนโดยผูรูมากมาย
จะมีหลักฐานอัลกุรอานประกอบเพื่อความหนักแนน สวนความถูกตอง
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับคุณภาพทางวิชาการของผูรูแตละทาน ซึ่งเหตุการณ
เหลานี้มีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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2. หะดีษหรือวัจนะศาสดา
นักวิชาการเห็นพองกันวา หะดีษ คือแหลงที่มาของกฎหมายและ
หลักการอิสลาม ทัง้ นีเ้ พราะหะดีษ นัน้ ถือวาเปนวิวรณหรือวัหยฺในภาษาอาหรับ
(al - Wahyu) เชนเดียวกับอัลกุรอาน46 ดังคําตรัสอัลลอฮฺ(สุบหานะฮูวะตะอาลา)
ความวา “และเขา (มุหัมมัด) มิไดพูดตามอารมณ สิ่ง (ที่เขาพูด) นั้นมิใช
อื่นใดนอกจากเปนวัหยฺที่ถูกประทานลงมา” (อัลนัจมฺ : 3-4 )
อัลลอฮฺไดกลาวถึงการเชือ่ ฟงนบีมฮุ มั มัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)
พรอมๆ กับการกลาวถึงการเชื่อฟงพระองค ความวา “ผูศรัทธาทั้งหลาย
จงเชื่อฟงอัลลอฮฺ และเชื่อฟงรอสูล (นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
สัลลัม) เถิด และผูปกครองในหมูพวกเจาดวยแตถาพวกเจาขัดแยงกันใน
สิง่ ใด ก็จงนําสิง่ นัน้ กลับไปยังอัลลอฮฺ(อัลกุรอาน)และรสูล (หะดีษ) หากพวก
เจาศรัทธาตออัลลอฮฺและโลกหนา นัน้ แหละเปนสิง่ ทีด่ ยี ง่ิ และเปนการกลับไป
ที่สวยงามยิ่ง” (อัลนิสาอฺ : 59)
อัลลอฮฺสุบหานะฮูวะตะอาลา ถือวาการเชื่อฟงศาสดา ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคือการเชื่อฟงพระองค : ความวา “ ผูใดเชื่อฟงศาสดา
แนนอนเขาก็เชื่อฟงอัลลอฮฺแลว และผูใดผินหลังให เราก็หาไดสงเจาไปใน
ฐานะเปนผูควบคุมพวกเขาไม” (อัลนิสาอฺ:80 )
อัลลอฮฺสุบหานะฮูวะตะอาลา ยังมีมีคําสั่งใหปฏิบัติตามในสิ่งที่
ศาสนฑูตไดสง่ั การ และละเวนในสิง่ ทีท่ า นไดหา มความวา “และอันใดทีท่ า น
46 อิสมาแอ อาลี. (2535) กฎหมายอิสลาม. หนา 57
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รสูล ไดนํามายังพวกเจาก็จงยึดเอาไว และอันใดทีทานไดหามพวกเจาก็จง
ละเวนเสีย พวกเจาจงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรง
เขมงวดในการลงโทษ” (อัลฮัชรฺ:7)
นอกจากนี้ยังมีโองการอื่นๆ จากอัลกุรอานอีกมากมายที่แสดงถึง
การเปนแหลงที่มากฎหมายอิสลามของหะดีษ ในขณะบรรดาเศาะหาบะฮฺ
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม(สหายศาสดา) มีความเห็นเปนเอกฉันฑ หลังจากที่
ทานนบีมุฮัมมัด ไดเสียชีวิตไปแลววา วายิบ (จําเปน) ตองปฏิบัติตามวัจนะ
ของทาน ซึ่งเราสามารถเห็นไดจากหะดิษ(วจนศาสดา) เกี่ยวกับ มุอาษฺ
อิบนุญะบัล เมื่อทานนบีถามอุมาษฺวา “หากทานไมพบขอบัญญัติในคัมภีร
ของอัลลอฮฺละ มุอาษฺก็ตอบวา “ฉันจะตัดสินตามศาสนฑูต”47
48
คําวา หะดีษ แปลวาคําพูด หรือใหม ตามทัศนะสํานักคิดซุนนียห มาย
ถึงคําพูด การกระทํา และการยอมรับของนบีมฮุ มั มัด ตามทัศนะชีอะหฺยงั รวมถึงถึง
คําพูด การกระทํา และการยอมรับของบรรดาหมามมะอศูม (บรรดาผูนําชีอะห)
นักวิชาการหะดีษสํานักคิดซุนนีย ไดจําแนกประเภทของหะดีษนั้น ดังนี้
1. จําแนกตามลักษณะของกระแสรายงาน แบงออกเปนได สอง
ประเภทคือ หะดีษมุตะวาตีรและ หะดีษอาฮาด
2. จําแนกตามลักษณะของการนํามาใชมาเปนหลักฐานอางอิง
แบงไดเปนสองประเภท คือ
2.1 หะดีษที่นํามาเปนหลักฐานได คือ หะดีษศอฮีฮฺ และ
ฮะดีษฮะซัน
48 หะดีษ บางก็สะกด หะดีษ, หาดีษ, ฮาดีษ (โปรดดู อิสมาแอ อาลี ,2535 : หนา 54
; al-Zuhaili, (1996) p.1/450)
47 al-Zuhaili, (1996) pp.1/456-457
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2.2 หะดีษที่ใชเปนหลักฐานไมได คือ หะดีษฎออีฟ
(หะดีษออน) และหะดีษเมาฎั๊วะ(หะดีษที่ถูกอุปโลกนขึ้น)
3. จําแนกตามลักษณะของผูสืบ49
นักวิชาการอิสลามบางทานแบงประเภทของหะดีษ ออกเปน 3
ประเภทใหญ ๆอีกลักษณะหนึ่งกลาว คือ
1. ที่เปนคําพูด คือ เชนนบีมุฮัมมัด ไดกลาวเอาไววา อันที่จริงการ
ปฏิบัติทั้งหลายขึ้นอยูกับการตั้งเจตนา” เปนตน
2. จากการกระทํา คือบรรดาการกระทําที่ทาน ไดปฏิบัติเอาไว
อาทิเชน การปฏิบัติละหมาด 5 เวลา, การประกอบพิธีฮัจญ, การตัดสินคดี
ความโดยใชพยานและการสาบาน เปนตน
3. การรับรอง คือ การที่ทานนบี นิ่งเงียบจากการปฏิเสธหรือคัดคาน
คําพูดหรือการกระทําทีเ่ กิดขึน้ เบือ้ งหนาทานนบี หรือเกิดขึน้ ในยุคสมัยของทาน
และทานรับรูถึงคําพูดหรือการกระทํานั้นโดยทานนบี เห็นดวยหรือแสดง
ความยินดีหรือถือวาคําพูดหรือการกระทําที่เกิดขึ้นนั้นเปนสิ่งที่ดีงามเปนตน50
ในสวนของหะดีษ ที่เปนการกระทําของทานนบี นั้นนักวิชาการ
ยังสามารถแบงออกเปน 3 ชนิด คือ
1. การกระทําตาง ๆ อันเปนอัธยาศัยของทานนบี อาทิเชน การยืน,
การนั่ง, การรับประทานและการดื่ม เปนตน สิ่งเหลานี้ไมมีขอขัดแยงวา
เปนสิง่ ทีอ่ นุมตั สิ าํ หรับทานนบี และสําหรับประชาชาติของทาน แตไมถอื เปน
49 ที่มา [1], [2]
50 al-Zuhaili, (1996) Asul al-Figh al-Islami . p.1/450
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สิ่งที่จําเปนตองปฏิบัติในทัศนะของปวงปราชญ
2. การกระทําตาง ๆ ซึ่งมีการยืนยันวาเปนกรณีเฉพาะของทานนบี
เทานั้น อาทิเชน การถือศีลอดติดตอกัน การอนุญาตใหมีภรรยาไดมากกวา
4 คนในคราวเดียวกัน เปนตน การกระทําตาง ๆ ชนิดนี้เปนกรณีพิเศษ
เฉพาะทานนบี และไมตองถือตาม
3. การกระทําตาง ๆ ที่นอกเหนือจาก 2 ประการแรก ซึ่งมีเปา
หมายในการวางขอบัญญัติทางศาสนา การกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่ถูกเรียก
รองใหมีการปฏิบัติตามโดยมีลักษณะแตกตางกันไปวาเปนสิ่งที่จําเปนหรือ
สงเสริมหรืออนุญาต เปนตน
ในขณะทีก่ ารรวบรวมหะดีษมีมากกวา 10 พระวจนานุกรม ทีส่ าํ คัญ
คือ 6 พระวจนานุกรม คือ
1. ศอฮีฮฺอัลบุคอรีย รวบรวมโดย อิหมามบุคอรีย
2. ศอฮีฮฺมุสลิม รวบรวมโดยอิหมามมุสลิม
3. ศอฮีฮฺอัตตัรมีซีย รวบรวมโดย อิหมามอัตตัรมีซีย
4. อัสสุนัน รวบรวมโดย อิหมามอะบูดาวูด
5. อัสสุนัน รวบรวมโดย อิหมามอิบนุมาญะหฺ
6. อัสสุนัน รวบรวมโดย อิหมามอันนะซาอีย
นอกจากนี้ยังมีพระวจนานุกรม
7. อัลมุวฏั เฏาะอ รวบรวมโดย อิหมามมาลิก บินอะนัส
8. อัลมัสนัด รวบรวมโดย อิหมามอะฮฺหมัด บินฮันบัล
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9. อิบนุคุซัยมะหฺ
10. อิบนุฮิบบาน
11. อับดุรรรอซซาก
พระวจนานุกรมของอิหมามบุคอรียและมุสลิมไดรับการยอมรับ
มากที่สุดในสังคมมุสลิมซุนนีย
ในขณะเดียวกันนักวิชาการสํานักคิดสายชีอะหฺไดมีการรวบรวม
เปนเลม ที่สําคัญที่สุดมี 4 เลม คือ
1. อัลกาฟ รวมรวมโดย ชัยคฺอัลกุลัยนีย
2. มัน ลายะฮฺรุฮุ อัลฟะกีหฺ รวมรวมโดย ชัยคฺศอดูก (ฮ.ศ.
305-381)
3. ตะหฺซีบ อัลอะฮฺกาม รวบรวมโดย ชัยคฺอัตตูซีย (ฮ.ศ.385460)
4. อัลอิสติบศอร รวบรวมโดย ชัยคฺอัตตูซีย เชนเดียวกัน
3. อิจญมาอฺ
นักวิชาการมีความเห็นแตกตางกัน ในการนําอิจญมาอฺมาเปนแหลง
ทีม่ าของกฎหมายและหลักการอิสลามแตนกั วิชาการสวนมาก (al-Jumhur)
เห็นวาอิจญมาอฺเปนแหลงทีม่ าของกฎหมายและหลักการอิสลาม51 โดย อัลลอฮฺ
(สุบหานะฮูวะตะอาลา) ไดตรัสไว ความวา “ และผูใดที่ฝาฝนรสูลหลังจาก
ที่คําแนะนําอันถูกตองไดประจักษแกพวกเขาแลว และเขายังปฏิบัติตามที่
51aI-Razi,Fakr al- Din. (1992) . Mahsul Usul Ilm al- Fikh. p. 5/26
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มิใชทางของบรรดาผูศรัทธานั้น เราจะใหเขานั้นหันไปตามที่เขาไดหันไป เรา
จะใหเขาเขานรกญะฮันนัม และมันเปนทีก่ ลับอันชัว่ ราย” (อัล นิสาอฺ :115 )
ในโองการดังกลาวอัลลอฮฺ(สุบหานะวะตะอาลา) ไดทรงประณาม
ผูที่ฝาฝนแนวทางของบรรดามุมิน(ผูศรัทธา)วาเสมือนฝาฝนแนวทางของ
ทานรสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และผูนั้นจะไดรับการลงโทษอยาง
หนักในวันปรโลก และการฝาฝนแนวทางของบรรดามุมิน คือ การขัดกับ
มติเอกฉันทของพวกเขานั้นเอง52
ทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ยังไดกลาวไว
ความวา “ประชาชาติของฉันจะไมลงมติในทางที่หลงผิด” 53 และ ทานยังได
กลาวอีก ความวา “ ฉันไดขอจากอัลลอฮฺเพื่อมิใหรวมประชาชาติของฉันใน
หนทางที่หลงผิด ดังนั้น พระองคจึงใหสิ่งดังกลาวแกฉัน” 54
จากวจนะศาสดาดังกลาว แสดงใหเห็นวา ทานนบีมฮุ มั มัด (ศ็อลลัล
ลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดปฏิเสธการหลงทางและผิดพลาดจากประชาชาติ
ของทาน ดังนัน้ เราเขาใจไดวา สิง่ ทีป่ ระชาชาติมสุ ลิมเห็นพองเปนเอกฉันฑนน้ั
เปนสัจธรรมและสามารถนํามาเปนหลักฐานของกฎหมายและหลักการอิสลาม
การที่บรรดามุจญตะฮิดีน(บรรดาผูวินิจฉัยหลักศาสนา)มีมติเปน
เอกฉันฑในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เชื่อไดวามติดังกลาวตองวางอยูบนหลักฐาน
ทั้ ง นี้ เพราะมุ จ ญ ต ะฮิ ด ทุ ก คนจะต อ งทํ า การวิ เคราะห แ ละวิ นิ จ ฉั ย ภายใน
ขอบเขตที่เขาไมอาจออกนอกลูนอกทางได หากเขาวิเคราะหขอกฎหมายที่
52 อิสมาแอ อาลี. (2545). กฎหมายอิสลามเบื้องตน. หนา 71-72
53 บันทึกโดย อิหมามอิบนุมาญะฮ : 3940
54 บันทึกโดย อิหมามอะหมัด : 25966
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ไมมีหลักฐานหรือตัวบท การวิเคราะหของเขาก็จะอยูในลักษณะเปนความ
พยายามที่จะเขาใจหลักการทั่วไปหรือจิตวิญญาณของกฎหมาย และการที่
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แมวาจะมาจากบุคคลหลายๆคนก็ตาม55
แตยงั มีนกั วิชากาบางสํานักคิด เชนชีอะฮฺ เคาะวาริจญ 56 และนัซซอม57
เห็นวา อิจญมาอฺมใิ ชเปนแหลงทีม่ าของกฎหมายและหลักการอิสลาม58 ถึงแมวา
นักวิชาการกลุมหลังนี้ มีหลักฐานประกอบความเห็นของพวกเขาก็ตาม59
อิจมาอจงึ เปนแหลงทีม่ าของการนิตบิ ญ
ั ญัตขิ น้ึ ในสมัยสหายศาสนทูต
โดยเมื่อเกิดเหตุการณใดที่ไมมีตัวบทระบุกฎเกณฑไว ทั้งในอัลกุรอานและ
วัจนศาสดา คอลีฟะฮจะเรียกประชุมบรรดาสหายผูทรงคุณวุฒิ เพื่อให
แตละคนนําเสนอความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับเหตุการณนั้น เมื่อความถูก
ตองปรากฏและทุกคนเห็นพองตองกัน ทุกคนก็จะปฏิบัติตามมติและไมเปน
ที่อนุญาตแกผูใดทําการอันขัดแยงกับมติ ดังกลาว
อิจมาอ60 ตามรากศัพทหมายถึงความตัง้ ใจมัน่ เชนทีป่ รากฏในพระดํารัส
55 อิสมาแอ อาลี 2535 : 73
56เคาะวาริจญ คือกลุมคนทางการเมือง ที่ถือตัวเองวาเปนกลุมที่ตองการมอบการ
ตัดสินใหอัลลอฮฺ เมื่อครั้นมีการทําสงคราม ศอฟฟยนฺ ระหวางอีหมาม อาลี อิบนุ
อบีตอลิบกับทานมุอาวิยะฮฺ อิบนุอบีสุฟยาน ซึ่งเริ่มแรกทหารมุอาวิยะฮฺกลุมหนึ่ง
เรียกรองใหยุติสงครามและหันมาตัดสินปญหาดวยอัลกุรอาน แตฝายอีหมามอาลี
ไม ย อมจึ ง เกิ ด กลุ ม เคาะวาริ จ ญ จ ากทหารของอี ห ม า มอาลี แ ละกล า วหาว า การ
ยุ ต ิ ส งครามของอี ห ม่ า มอาลี น ั ้ น เป็ นความผิ ด อั น ใหญ่ ห ลวง ทั ้ ง ๆที ่ เริ ่ ม แรกเป็ น
ความคิดของกลุมตัวเอง กลุมเคาะวาริจญเกิดขึ้นพรอมๆกับกลุมชีอะฮฺ (Abu
Zahrah,Muhammad. (1987) Tarikh al- Mazahib al –Islamiah . pp.60-79)
57นัซซอม คือ อบูอิสหาก อิบรอฮีมอิบนุสัยยาร อัลนัซฺซฺอม ผูริเริ่มแนวความคิด
นัซฺซฺอมมิยะฮฺ ซึ่งสังกัดสํานักคิดมุอตะซิลัฮ
58al- Ghazali, Muhammad Abu Hamid. (n.d.) Mustofa min Usul al
– Fikh .. pp . 2/294-295)
59ดูการนําเสนอหลักฐานของ ชีอะฮฺ เคาะวาริจญ และนัซฺซฺอมิยะฮฺไดใน (al-Zuhaili,1996. PP.1/546-549)
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แหงอัลลอฮที่บัญชาใหปฏิบัติภารกิจดวยความมุง มั่นตั้งใจก็ใชคํา ๆ นี้ ซึ่ง
เปนความหมายทีอ่ าจเกิดไดทงั้ จากปจเจกบุคคลและหมูค ณะ อีกความหมาย
ของอิจมาอคือ ความเห็นพองตองกันซึ่งเปนความหมายที่เกิดแตเฉพาะกับ
หมูคณะเทานั้น
ในขณะที่อิจมาอฮในทัศนะนักนิติศาสตร61 หมายถึง ความเห็นพอง
ต อ งกั น ของคณะผู วิ นิ จ ฉั ย ในยุ ค สมั ย หนึ่ ง ต อ กฎข อ บั ง คั บ ทางศาสนา
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันเปนกิจของประชาชาติมุฮัมหมัด (ขอความสุขสวัสดิ์
จงประสบแดทาน)
การระบุวา “ผูวินิจฉัย” นั้นเพื่อกันผูไมมีคุณสมบัติที่จะวินิจฉัย
ออกไป เชน บุคคลทั่วไปที่ความรูไมเพียงพอตอการวินิจฉัย บุคคลเชนนี้
แมจะเห็นพองกันในเรื่องหนึ่ง ก็จะไมนับการเห็นพองนั้นวาเปนอิจมาฮ
คณะผูวินิจฉัยตองเห็นพองตองกันทุกคนดวย หากเห็นพองกันเพียง
บางสวนและอีกสวนไมเห็นดวย ก็ไมนับเปนอิจมาฮเชนกัน
และที่ระบุวา “ในยุคสมัยหนึ่ง” หมายถึง ความเห็นพองตองกันที่
จะเปนอิจมาอไดนั้น เปนความเห็นพองที่เกิดในยุคหนึ่งยุคใดเปนการเฉพาะ
ไมไดหมายความใหรวมถึงทุกยุคทุกสมัยเพราะเปนไปไมได
จากประวัติศาสตรพบวาอิจมาฮเกิดไดงายในยุคของอบูบักรและ
60 ชมรมนักวิชาการอิสลามปทุมธานี. (2552). อิจมาอ . สืบคนเมือ่ 1 พฤศจิกายน
2553, http://islammore.com/main/content.php?page=sub&category=61&
id=2309 หรืออิจมาอหมายถึง ความเห็นที่เหมือนกันของประชาชาติมุสลิมในเรื่อง
ศาสนา (al-Ghazali, n.d :2/294) หรือหมายถึง ความเห็นที่เหมือนกันของปจเจกบุคคล
และหมูคณะ
61 al-Razi,(1992) p .4/20
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อุมัร ดวยเหตุที่สหายนบีสวนใหญตางอาศัยในมะดีนะฮที่ซึ่งเปนนครหลวง
และเปนจุดรวมความสนใจของมุสลิมทั้งหมด อุมัรไดบังคับใหพวกเขาเหลา
นั้นพํานักอยูที่นี่ จึงงายตอการรวมตัวเพื่อวินิจฉัยปญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น และ
ทุกคนปรารถนาที่จะไดรับความถูกตอง มีความมานะพยายามเพื่อศาสนา
และมีความยําเกรงสูงยิ่งตออัลลอฮพระผูเปนเจา ปญหาสวนใหญที่เริ่ม
ตนดวยความขัดแยง จึงจบลงดวยความเห็นพองภายหลังการหารือ ดังเชน
ความเห็นพองใหอบูบักรดํารง ตําแหนงคอลีฟะฮ ความเห็นพองใหรวบรวม
อัลกุรอาน และปญหาอื่น ๆ อีกหลายอยางที่เกิดขึ้นในยุคนี้
เนื่องจากความอนุเคราะหจากอัลลอฮ จักอยูพรอมกับความเปนหมู
คณะเสมอ บรมศาสนฑูตยังคาดโทษไวสําหรับผูที่แตกตัวออกจากหมูคณะ
วาจะไดรับการตอบแทน คือ นรก วจนะเชนนี้ บงบอกวาประชาชาติอิสลาม
ไดรับเกียรติใหความเห็นพองกันในเรื่องหนึ่ง เรื่องใดถือเปนความถูกตอง
วัจนะในทํานองนี้แมจะมีอยูหลายรายงานแตก็มีความหมายรวม
กันตรงที่การเห็นพองกันของประชาชาติจะไดรับความคุมครองจากความผิด
พลาดและการหลงผิด
การเห็นพองกันของบรรดานักปราชญทางศาสนา62 จากประชาชาติ
ของทานนบีมุฮัมมัด ในขอบัญญัติทางศาสนาภายหลังการเสียชีวิตของทาน
นบี ในยุคสมัยหนึ่งจากบรรดายุคสมัยตาง ๆ
นักวิชาการอิสลามบางทานไดแบงอิจญมาอฺ เปน 2 ชนิดคือ
62 มุจญตะฮิด
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1. การเห็นพองโดยชัดเจน (อิจญมาอฺ-ซอรีฮฺ) คือ การที่บรรดา
นักปราชญอิสลามมีทัศนะความเห็นทั้งคําพูดและการกระทําพองกันตอขอ
ชี้ขาดในประเด็นขอปญหาหนึ่งที่เจาะจงแนนอน อาทิเชน มีการรวมชุมนุม
ของบรรดานักปราชญในสถานที่แหงหนึ่ง นักปราชญแตละคนไดนําเสนอ
ความเห็นของตนอยางชัดเจนในขอปญหานั้น ๆ และทัศนะของทุกคนก็
พองกันตอขอชี้ขาดของปญหานั้น หรือการที่มีนักปราชญผูหนึ่งตอบปญหา
ศาสนาเอาไวดวยทัศนะหนึ่ง แลวปรากฏวาการตอบปญหาศาสนาจาก
นักปราชญผูอื่นพองตรงกันในขอชี้ขาดนั้น ปวงปราชญถือวา อัล-อิจญมาอฺ
ชนิดนี้เปนหลักฐานทางศาสนา
2. การเห็นพองโดยนิง่ เงียบ (อิจมาอฺ-สุกตู ยี ) คือ การทีน่ กั ปราชญ
อิสลามบางทานในยุคสมัยหนึง่ ไดกลาวคําพูดเอาไวในประเด็นขอปญหาหนึง่
และนักปราชญผูอื่นที่อยูรวมสมัยนิ่งเงียบหลังจากที่รับรูถึงคําพูดนี้ โดยไม
มีการปฏิเสธหรือคัดคาน อัล-อิจญมาอฺ ชนิดนี้นักนิติศาสตรมีความเห็น
ตางกันในการถือเปนหลักฐานทางศาสนา
4. กิยาส หรือการเทียบเคียง
ความหมาย
กิยาส คือการผนวกเหตุการณที่ไมมีหลักฐานกําหนดบทบัญญัติ
เขากับเหตุการณที่มีหลักฐานกําหนดบทบัญญัติ เพราะทั้งสองเหตุการณมี
สาเหตุ ของการกําหนดบทบัญญัติเหมือนกันเชนกัญชาเปนสิ่งผิดศาสนบัญญัติ
เหมือนกับเหลา เพราะทั้งสองมีลักษณะมึนเมา เปนสาเหตุในการถูกหาม
เหมือนกันโดยเหลานั้นเปนสิ่งที่สิ่งผิดศาสนบัญญัติ และถูกหามโดยมีนัศศฺ
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(หลักฐาน) จากคัมภีรอัลกรุอาน ในขณะกันชาไมไดระบุในคัมภีร63

กลาวโดยสรุป กิยาส คือการนําขอปญหาที่ไมมีตัวบทระบุถึง
ขอชี้ขาดทางศาสนบัญญัติไปเปรียบเทียบกับขอปญหาที่มีตัวบทระบุถึงขอ
ชี้ขาดทางศาสนบัญญัติเอาไวแลว เนื่องจากทั้ง 2 ขอปญหานั้นมีเหตุผลใน
ขอชี้ขาดรวมกัน
กฎหมายอิสลาม คือกฎหมายสุดทายที่ถูกประทานจากฟากฟา
ซึ่งเปนกฎหมายที่สมบูรณครอบคลุมในสิ่งที่มนุษยประจักษและยังมิได
ประจักษ เมื่อกําหนดบทบัญญัติของอัลกุรอานและวัจนะศาสดาไดสิ้นสุด
พรอมกับการเสียชีวิตของทานนบี ในขณะที่ปรากฏการณตางๆยังไมสิ้นสุด
ขอกฎหมายใหมๆยังมีปรากฏใหวนิ จิ ฉัย ดังนัน้ จึงจําเปนตองศึกษาและวิเคราะห
เกี่ยวกับปรากฎการณและสาเหตุ ของปรากฎการณนั้นๆ ซึ่งหมายถึง
กิยาส นั้นเอง 64
ทัศนะของนักปราชญอิสลาม

63 Khallaf, Abd al- Wahhab. (1995). Ilm Usul al- Fikh wa al- Tashreaa alIslami. p. 52
64 Husain al-shaikh, Abd. al- Fattah. (1991). al – Dirasat Usul al- Fikh.
P . 192
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บูดีมาน แยนา65 ใหทัศนะวา หลังจากไดศึกษาตําราทางดานวิชาหลัก
พื้นฐานของกฎหมายอิสลาม (อุศูลุลฟกฮฺ) สามารถสรุปไดวานักปราชญ
อิสลามมีทัศนะที่แตกตางกันในแต นักปราชญอิสลามสวนมาก เห็นวา
กิยาสเปนแหลงที่มาของกฎหมายอิสลาม66 เพราะอัลลอฮฺตรัสไว
ความวา ”พระองคคือผูทรงใหบรรดาผูปฎิเสธศรัทธาในหมูพวก
อัฮฺลิลกิตาบ (ยิวและคริสต) ออกจากบานเรือนของพวกเขาครั้งแรกของ
การถูกใลออกเปนกลุมๆ พวกเจามิไดคาดคิดกันเลยวาพวกเขาจะออกไป
(ในสภาพเชนนั้น) และพวกขาคิดวา แทจริงปอมปราการของพวกเขานั้น
จะปองกันพวกเขาใหรอดพนจากการลงโทษของอัลลอฮฺได แตการลงโทษ
ไดมีมายังพวกเขาโดยมิไดคาดคิดมากอนเลย และพระองคทรงทําใหความ
หวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาโดยพวกเขาไดทําลายบานเรือนของ
พวกเขาดวยนํามือของพวกเขาเอง และดวยน้ํามือของบรรดามุอฺมิน ดังนั้น
พวกเจาจงยึดถือเปนบทเรียนเถิด โอผมู สี ติปญ
 ญาทัง้ หลายเอย” (อัลหัชรฺ : 2)
และอัลลอฮฺ (สุบหานะฮูวะตะอาล) ตรัสอีก ความวา “จงกลาวเถิด
(มุหมั มัด) พระผูท รงใหกาํ เนิดเจาครัง้ แรกนัน้ ยอมจะทรงใหมนั มีชวี ติ ขึน้ มาอีก
และพระองคเปนผูทรงรอบรูการบังเกิดทุกสิ่ง” (ยาสีน:79 )
เพื่อเปนคําตอบสําหรับผูที่กลาววา :

65บูดีมาน แยนา. (2550). รูปแบบการศึกษากฎหมายอิสลามของมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต. สืบคนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2553, http://soreda.oas.psu.ac.th/
show_detail.php?research_id=411
66aI-Razi,Fakr al- Din. (1992) .Mahsul Usul Ilm al- Fikh. p. 5/26
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ความวา “ใครเลาจะใหกระดูกมีชีวิตขึ้นมาอีก ในเมื่อมันเปนผุยผง
ไปแลว”(ยาสีน : สวนหนึ่งของอายะฮฺที่ 78)
โองการดังกลาวอัลลอฮฺ (สุบหานะฮูวะตะอาลา) ไดดาํ เนินการกิยาส
เพื่อเปนหลักฐานสําหรับผูปฏิเสธวันปรโลก อัลลอฮฺทรงกิยาสการฟนคืนชีพ
ของสิง่ มีชวี ติ หลังมันไดพนิ าศไป กับการเริม่ สรางในตอนแรกเพือ่ ใหผปู ฏิเสธ
ยอมรับวา ผูที่สามารถทําใหเกิดในตอนเริ่มแรก ยอมทําใหมันเกิดอีกครั้ง
หลังจากพินาศได และในการแสดงหลักฐานดวยการกิยาสของอัลลอฮฺ
ยอมหมายถึงการยอมรับกิยาสนั้นเองในขณะที่ทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัล
ลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) สงมุอาษฺไปปฏิบัติหนาที่เปนผูพิพากษาที่เมืองเยแมน
และทานก็ถามขึ้นวา : เมื่อมีการตัดสินทานจะตัดสินอยางไร? มุอาษฺตอบวา
ฉันจะตัดสินดวยคัมภีรของอัลลอฮฺ ทานรสูลถามขึ้นอีกวา : หากไมปรากฏ
ขอตัดสินในคัมภีรของอัลลอฮฺละ? มุอาษฺตอบวา ฉันจะวินิจฉัยดวยความ
คิดของฉัน ทานรสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงตบหนาอกของมุอาษฺ
พรอมกับกลาววา มวลการสรรเสริญแดอัลลอฮฺที่ทรงใหทูตของรสูลุลอฮฺมี
ความคิดตรงกับความตองการของอัลลอฮฺและศาสนฑูตของพระองค
จะเห็นไดวาทานนบียอมรับมุอาษฺ ในการอิจญติฮาดดวยความคิด
ตัวเอง หากไมปรากฎหลักฐานในขอกฎหมาย และการอิจญติฮาดก็คือ
ความพยายามในการวินิจฉัยเพื่อไปสูบทบัญญัติ ซึ่งหมายรวมถึงกิยาสดวย
เพราะกิยาสคือสวนหนึ่งของอิจญติฮาด
สําหรับกิยาสซึง่ เปนแหลงทีม่ าของกฎหมายอิสลามนัน้ มี 2 กรณี67
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คือ
1. ขอกฎหมายทางโลก เชน อาหาร ยา ยานพาหนะ
2. กิยาสที่ดําเนินการโดยทานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
สําหรับกิยาสที่นอกเหนือจากสองกรณีดังกลาว นักวิชาการมี
ทัศนะที่แตกตางกันและมีการนําเสนอเหตุผลและหลักฐานอยางมากมาย
องคประกอบของกิยาส
องคประกอบหลักของกิยาสมี 4 ประการคือ
(1) หลักมูลฐาน (อัล-อัศลุ) หมายถึง ตําแหนงของขอชี้ขาดซึ่ง
ไดรับการยืนยันดวยตัวบทหรืออัล-อิจญมาอฺ หรือหมายถึง ตัวบทที่บงชี้ถึง
ขอชี้ขาดนั้น
(2) ขอปลีกยอย (อัล-ฟรอุ) คือตําแหนงที่ไมมีตัวบทหรืออิจญ
มาอฺระบุขอชี้ขาดเอาไว
(3) คุณลักษณะรวมกันระหวางหลักมูลฐาน (อัล-อัศลุ) และ
ขอปลีกยอย (อัลฟรอุ) คือเหตุผล (อัล-อิลละฮฺ)
(4) ขอชี้ขาดของหลักมูลฐาน (ฮุกมุ-อัลอิศฺล)
ตัวอยาง
ขอชี้ขาดของไวนคือเปนที่ตองหาม (หะรอม) เนื่องจากขอชี้ขาด
ของไวนไมมีตัวบทระบุชี้ชัดเอาไว ไวนจึงเปนขอปลีกยอย (อัล-ฟรอุ) ใน
ขณะที่สุรามีตัวบทบงชี้อยางชัดเจนวาเปนสิ่งตองหาม (หะรอม) สุราจึงเปน
หลักมูลฐาน (อัล-อัศลุ) เหตุผลที่สุราเปนที่ตองหามก็คือการทําใหมึนเมา,
67al-Zuhaili, (1996). p. 1/607
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การทําใหมึนเมานี้จึงถือเปนเหตุผล (อัล-อิลละฮฺ) อันเปนคุณลักษณะรวม
กันระหวางสุราและไวน จึงไดขอ ชีข้ าดวา ไวนเปนสิง่ ตองหาม (หะรอม) ตาม
ขอชี้ขาดของสุรานั่นเอง ซึ่งขอชี้ขาดนี้เกิดจากการใชหลักกิยาส
นอกจากแหลงที่มากฎหมายอิสลามทั้งสี่แลวนักปราชญอิสลาม
บางทานมีทัศนะวาอิสติหซานและอัลมะศอลิห อัลมุรสะละฮเปนแหลงที่มา
ของกฎหมายอิสลามดวยเชนกัน
สําหรับ อิสติหซ าน หมายถึง การหันเหจากบทบัญญัตทิ ค่ี ลายคลึงกัน
ของปญหาโดยหันไปใชบทบัญญัตทิ แ่ี ตกตางกันเพราะมีเหตุผลทีห่ นักแนนกวา
ตัวอยางจากหลายกรณีที่ใชหลักการนี้ เชน
1. หามทําการซื้อขายของที่ยังไมมี
2. การขายสลาม คือ การขายของที่ยังไมมีโดยกําหนดสงมอบใน
ภายหลังที่จายเงินแลว
3. การจางทําของ คือ การซื้อขายโดยการที่ใหผูรับจางทําสิ่งของ
ตามที่สั่งซื้อ
ในขณะทีอ่ ลั มะศอลิห อัลมุรสะละฮหมายถึง ทุกสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน
โดยไมมีตัวบทยอมรับวาสามารถยึดมาใชในการกําหนดบทบัญญัติได คือ
เปนการพิจารณาที่คุณประโยชนวาใชประโยชนไดหรือไมแตมีขอแมวาจะ
ตองเปนเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษยเทานั้นไมใชหลักปฏิบัติ เชนการ
รวบรวมอัลกุรอานสมัยสหายศาสดา68
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68 นักนิติศาสตรอิสลามจึงมีความเห็นที่แตกตางกันวาจะใชไดหรือไม (โปรดดู
อิสมาแอ อาลี. (2545) กฎหมายอิสลามเบื้องตน. หนา 160-172)

73

74

75

บทที่ 6
สํานักคิด (มัซฮับ) ทางกฎหมายอิสลาม
หลักการดานกฎหมายอิสลาม ถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง
และถือไดวาเปนประเด็นหนึ่งที่มีทัศนะที่แตกตางมากเปนที่สุด กลาวคือ
หลังจากการจากไปของทานศาสนฑูตมุฮมั มัด สํานักคิดอิสลาม69 ไดแตกออก
หลายกลุม และมีความแตกตางกันทางดานหลักปฏิบัติ
ในชวงตนศตวรรษที่ 2 ของฮิจเราะฮศักราช ถือไดวาเปนชวงสมัย
ของตาบีอีน(เพื่อนของอัครสาวกศาสดา) ไดเกิดคิดเห็นแตกตางกันดาน
หลักปฏิบัติเกิดขึ้น ทําใหมีสํานักทางกฎหมายอิสลามเกิดขึ้นมามากมาย
จากที่ไดศึกษาคนควาตําราดานสํานักคิดตางๆในอิสลามพบวา
นั ก วิ ช าการได ส รุ ป ส ว นหนึ่ง ของเหตุ ซ่ึง ทํ า ให กํา เนิ ด สํ า นั ก ด า นกฎหมาย
ไดดงั นี้ 70
69สํานักคิดดานกฎหมาย หรือ มัซฮับในภาษาอาหรับ ตามหลักภาษา หมายถึงที่ไป
หรือ ทางไป ตามหลักวิชาการ หมายถึง ขอเท็จจริงที่เกียวกับธรรมเนียมในเชิงปฏิบัติ
ของปวงปราชญที่ถูกนํามาใชกับ การกําหนดกฎตางๆ ที่ปราชญในขั้นระดับมุจญฮิด
(ผูมีคุณสมบัติครบถวนในการวินิฉัยกฎหมายอิสลาม) ไดวินิจฉัยออกมา หรือหมายถึง
กฎตางๆ ที่ไดวินิจฉัย ออกมาตรงตามกฎเกณฑและหลักการของปราชญที่อยูในขั้น
ระดับมุ จญฮิด โดยบรรดาสานุศิษยที่อยูในระดับมุจญฮิดที่ปฏิบัติตามหลักการตางๆ
ของปราชญดังกลาวในการวิเคราะหวินิจฉัยกฎออกมา การมีมัซฮับตามความที่กลาว
มานี้ จึงหมายถึง หนทางหรือแนวทางของบรรดาปวงปราชญไดยึดถือ ปฏิบัติกัน ไมวา
จะเปนนักหะดีษ นักนิติศาสตร นักอธิบายอัลกุรอาน และ อักษรศาสตร ซึ่งในเรื่องนี้
นั้น ไมมีนักวิชาการทานใดที่โลกยอมรับจะใหการ ปฏิเสธ เพราะทานจะพบวา บรรดา
นักวิชาการทั้งหลายเขาปฏิบัติตามมัซฮับที่ตนพึงพอใจทั้งสิ้นโดยเขานํามา ฟตวาและ
ตัดสินแกผูคนทั้งหลาย
70Taha Jabir, Ulwani . (1995) .Adab Iktilaf al-Islam . pp105-114
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๑. การตีความทางดานภาษาอาหรับ
๒. การเขาถึงแหลงทีม่ าของกฎหมายอิสลามโดยเฉพาะวัจนะศาสดา
๓. การใชกฎเกณฑของแหลงที่มาตางกันในพิจารณากฎหมาย
จากเหตุผลดังกลาว จึงสามารถสรุปไดวาเปนความจําเปนในการ
การจัดระบอบนิติศาสตรหรือกฎหมายอิสลามของปราชญอิสลามยุคตางๆ
อัลอัค71 ไดอธิบายวา การกําเนิดวิชากฎหมายอิสลาม นั้นคอย ๆ
ตามมาพรอม ๆ กับการที่อิสลามไดแพรขยายเขาไปในดินแดนตาง ๆ ซึ่ง
ไดมีผูคนจํานวนมากไดเขามาสูอิสลาม และอิสลามวิถีชีวิตใหมที่พวกเขา
สัมผัสนั้นแตกตางเปนอยางมากกับศาสนากอน ๆ ที่พวกเขาเคยเปนอยู
เพราะวาอิสลามไดครอบคลุมชีวิตทุกดาน และเสนอการแกปญหาทุกมิติ
ของมนุษย ดังนั้น มุสลิมรุนใหม ๆ ที่ยังไมอาจเขาสูรายละเอียดของคํา
สอนอิสลามทั้งหมดได จึงตองการโครงสรางของอิสลามที่นําเสนอแบบแผน
ของชีวิตที่งายตอการปฏิบัติ ตาม
ความจําเปนอันนี้ไดทําใหกลุมนักตอสูเพื่ออิสลามในยุคแรกเริ่ม
ไดเขาไปสราง งานยิ่งใหญที่สุดอีกงานหนึ่ง นั่นคือการจัดระบอบกฎหมาย
อิสลามหรือภาษาอาหรับเรียกวา ฟกฮฺ ซึ่งงานนี้มีความรุงเรืองขึ้นพรอม ๆ
กับการเคลื่อนไหวเพื่อพิทักษหะดีษ เพราะเปนงานที่ตองอาศัยการค้ําจุน
71 อัลอัค.(2553). ปราชญแหงสํานักนิติศาสตรอิสลามทั้ง 4 ผูนําขบวนการ
บูรณการชีวติ อิสลาม.สืบคนเมือ่ 8 พฤศจิกายน 2553, จาก www.f idyah.com

จากหะดีษ เนื่องจากกฎหมายอิสลามก็คือการจัดระบอบการปฏิบัติที่นํามา
จากอัล-กุรอาน และหะดีษนั่นเอง
สิ่งที่ทําใหกฎหมายอิสลามมีลักษณะเดนก็คือ กฎหมายอิสลาม
นอกจากมีลักษณะครอบคลุมชีวิตตั้งแตเกิดจนถึงตายแลว มันยังมีลักษณะ
ยืดหยุนในตัวมันเอง ลักษณะนี้เกิดมาจากตัวบทของกุรอานและหะดีษที่
มีเนื้อหา 2 แบบ นั่นคือ แบบแรกคือเนื้อหาที่ชัดเจนเด็ดขาด ซึ่งสวนนี้จะ
เปนรากฐาน เปนหลักใหญที่หลักยอยทั้งหมดตองอางอิงกลับไป แบบที่
สองคือเนื้อหาที่มีความหมายหลายนัย สวนนี้เปนเจตนารมณที่จะกอใหเกิด
ความยืดหยุน และในสวนนี้เองที่กอใหเกิดการตีความหรือวินิจฉัย
ดวยเหตุนี้เองในรายละเอียดปลีกยอยบางอยางในทางกฎหมายจึง
มีความหลากหลาย ทัศนะ ทําใหอิสลามมีลักษณะเรียบงาย ยืดหยุนและ
ออนโยน ปราศจากความตายตัว และความเครงเครียด เทากับวาลักษณะนี้
ของกฎหมายอิสลามนั้นชวยทําใหสามารถดําเนินผานยุคสมัยที่มีความแตก
ตางกัน หรือสถานที่ที่มีบรรยากาศไมเหมือนกันไปไดตลอด
ดังนั้นการเกิดขึ้นของสํานักกฎหมายหลายสํานักที่มีรายละเอียด
ปลีกยอยแตกตางกัน จึงเปนเรื่องของธรรมชาติของอิสลามที่ยืดหยุน และ
สะทอนความสามารถสนองตอบตอสถานการณท่มี ีปจจัยแตกตางกันออกไป
นักปราชญอิสลาม ไดแบงเปนสํานักคิดใหญ ๆ ทางกฎหมายอิสลาม
๒ แนว กลาวคือ ตามแนวซุนนีย และชีอะฮ มีทั้งยังคงมีผูสืบทอดและไมมี
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สําหรับสํานักคิดที่ยังคงมีผูสืบทอด แบงออกเปน ๒ แนวดังนี้
1. แนวซุนนีย73
 แบงออกเปน 4 สํานักกฎหมายคือ หะนะฟย
มาลีกีย ชาฟอีย และ ฮัมบาลีย74

75
2. แนวชีอะฮ มี 2 สํานักกฎหมายคือซัยดียและอิมามีย
72 ดูรายละเอียด อิสมาแอ อาลี. (2545). กฎหมายอิสลามเบื้องตน. หนา 121-155
73คําวา ซุนนีย มาจากคําเต็มวาอะหฺลุซซุนนะหฺ วะ อัลญะมาอะหฺโด อัซซุนนะห
แปลวา คําพูดและการกระทําหรือแบบอยางของนบีมุฮัมมัด คําวา ญะมาอะหฺ คือ
การอยูรวมกันเปนกลุม ผูที่บัญญัติศัพทนี้ขึ้นมาคือ อิหมาม อะฮฺมัด บินฮันบัล อะหฺ
ลุซซุนนะหฺ วะ อัลญะมาอะหฺ จึงหมายถึง ผูที่ยึดมั่นในซุนนะหฺ (แนวทางของทานนบี
มุฮัมมัด) และยึดมั่นในสิ่งที่บรรดากลุมชนมุสลิมรุนแรกยึดมั่น (บุคคลเหลานั้นคือ
บรรดาสหายศาสดาและบรรดาตาบิอีนหรือสหายของสหายศาสดา) และพวกเขารวม
ตัวกัน (เปนญะมาอะหฺ) บนพื้นฐานของซุนนะหฺ ซึ่งชนกลุมนี้อัลลอหฺไดกลาวถึงความ
ประเสริฐของพวกเขาไววา “บรรดาบรรพชนรุนแรกในหมูผูอพยพ (ชาวมุฮาญิรีนจาก
นครมักกะหฺ) และในหมูผูใหความชวยเหลือ (ชาวอันศอรจากนครมะดีนะหฺ) และ
บรรดาผูดําเนินตามพวกเขาดวยการทําดีนั้น อัลลอฮฺทรงพอพระทัยในพวกเขา และ
พวกเขาก็พอใจในพระองคดวย และพระองคทรงเตรียมไวใหพวกเขาแลว ซึ่งสวน
สวรรคอนั หลากหลายที่มีแมนําหลายสายไหลผานเบื้องลาง พวกเขาจะพํานักอยูในนั้น
ตลอดกาล นั่นคือชัยชนะอันใหญหลวง” (อัตเตาบะหฺ : 100)
74ตามทัศนะผูเขียน พบวา ปจจุบันมีอีกกลุมที่สําคัญคือ กลุมที่ไมไดยึดถือหรือสังกัด
ตนอยูใน 4 สํานักกฎหมายขางตน แตการวินิจฉัยหลักศาสนบัญญัติจะใชวิธีศึกษา
ทัศนะของทั้ง 4 กลุมแลววิเคราะหดูวาทัศนะใดที่มีน้ําหนักนาเชื่อถือมากที่สุด โดยยึด
อัลกุรอานและวัจนะศาสดาเปนธรรมนูญสําคัญในการวินิจฉัยเรื่องตางๆ
75ชีอะฮฺ แปลวา ผูปฏิบัติตามหรือผูติดตามหรือผูสนับสนุน ในที่นี้หมายถึง สํานัก
คิดที่มีทัศนะวา ผูนําหลังจากทานนบีมุฮัมมัด เสียชีวิต เปนสิทธิของอาลีและลูกหลาน
ของทานเทานั้น ซึ่งชีอะหฺจะยึดถือและปฏิบัติ ตามแนวทางของลูกหลานของทาน
ศาสดา(อะฮฺลุลบัยตฺ) ทั้งดานความรู และการปฏิบตั ิ ปจจุบันชีอะฮฺมีมากในประเทศ
อีรักและอีหราน ชีอะฮมีหลายกลุม (Abu Zahrah,, 1987 : pp. 33-59) แนวคิด
ดานกฎหมายของชีอะฮมีหลายกลุมแตนักปราชญสวนมีทัศนะวามีอยู สอง กลุมคือ
หนึ่ง มัซฮับซัยดีย สองมัซฮับอีมามีย
สําหรับมัซฮับซัยดียถือวาผูนํามุสลิมหลังทานอาลี ซัยนุลอาบีดีน บิน หุเสน
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คือบุตรของซัยด อีหมามซัยดจึงเปนหลานของทานหุเสน ซึ่งเปนหลานของทาน
ศาสดา ทานเปนนักวิชาการที่มีองคความรูทั้งอัลกุรอานและวัจนะทานศาสดา สาย
ชีอะหนี้จะมีสายรายงานโดยเปนทานอาลี จนมีบางทัศนะบอกวาคนที่เปนศาสดาที่แท
จริงมิใชมูฮําหมัดแตเปนอาลีแนวคิดนี้มีหนังสือที่สําคัญ ๆ อยู 3 เลมคือ1. เฆาะรี
บอัลกุรอาน เปนหนังสือเกี่ยวกับการอธิบายศัพทในอัลกุรอาน 2. อัลมัจญมัวอ
เปนหนังสือดานกฎหมาย 3. อัลญามิอ-ฟลฟกฮ เปนหนังสือดานฟกฮเหตุที่
ตองมาแยกหนังสือออกเปนเลม ๆ นี้ เนื่องจากคัมภีรอัลกุรอานนั้นมีการบัญญัติเรื่อง
ตาง ๆ มากมายปะปนกันไปโดยมิไดจดั แยกเปนหมวดหมู มัซฮับนีม้ ขี อ กําหนดสําคัญ ๆ
ที่แตกตางจากแนวซุนนี คือ 1. ไมเห็นดวยกับแตงงานชั่วคราว ที่กําหนดวาตองทํา
ตามหลักเกณฑทุกอยางแตที่เพิ่มมาก็คือมีการกําหนดเวลาในการอยูรวมกัน ที่มาของ
ขอกําหนดนี้ก็มาจาก เมื่อเกิดสงครามที่ผูชายตองออกรบ พวกเขาจึงบอกวาพระเจา
อนุมัติใหแตงงานชั่วคราวได 2. ไมอนุมัติใหแตงงานกับชาวคัมภีร (ชาวยิวและคริสต)
ในขณะที่มัซฮับที่สองคือมัซฮับอีมามียนั้น ผูนํามัซฮับนี้คือมูฮําหมัด บิน
อัลหะซัน อัศศ็อฟฟาร อัลอะรอจญ อัลกุมมีย ซึ่งมัซฮับนี้แพรหลายอยูในประ
เทศอีหรานและอีรัก ขอบัญญัติของมัซฮับนี้คือ1. การสมรสชั่วคราวสามารถทําได
เนื่องจากเปนสิ่งจําเปนและมีประโยชนอยางมากสําหรับสังคม โดยเฉพาะผูเดินทาง
นักรบ เพื่อปองกันมิใหบุคคลดังกลาวผิดประเวณี2. การกําหนดใหมีพยานในการหยา
ราง ซึ่งการหยานั้นจะอยูท่ผี ูชายเทานั้น ผูหญิงไมมีสิทธิพูด แตผูหญิงมีสิทธิฟองหยา
ได เชน กรณีชายไมเลีย้ งหญิงเกิน 4 เดือน 3. สมรสกับชาวคัมภีรม ไิ ด (ดูรายละเอียด
อิสมาแอ อาลี. (2545). กฎหมายอิสลามเบื้องตน. หนา 146-150)
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สวนสํานักคิดที่ไมมีผูสืบทอดแลวสวนใหญอยูในแนวซุนนีย
สําหรับ 4 สํานักกฎหมายตามแนวซุนนีย76
 สามารถเรียงลําดับไดดงั นี้
1. มัซฮับหะนะฟย
ผูใหกําเนิดสํานักคิดนี้ คืออิหมามอบูหะนีฟะฮฺ77 ซึ่งทานดํารง
ชีวิตอยูใน 2 ยุค สมัยของราชวงคอุมะวียะฮฺและสมัยราชวงคอับบาสียะฮฺ
ในสมัยของราชวงคอุมะวียะฮฺ เขาถูกเสนอใหทําหนาที่เปนผูพิพากษา
แหงนครกูฟะฮฺ แตเขาปฏิเสธที่จะรับขอเสนอดังกลาว อันเนื่องมาจากทาน
ไมพอใจตอการปกครองของราชวงคนี้
ผลการปฏิเสธดังกลาวทําใหเขาถูกลงโทษดวยการเฆี่ยนตีดวยแซ
วันละ 10 ครั้ง จนครบ 110 ครั้ง ถึงแมวาอบู หะนีฟะฮฺถูกเฆี่ยนตี แตเขา
ก็ยงั ปฏิเสธทีจ่ ะรับตําแหนงดังกลาว จนกระทัง่ ในเวลาตอมาไดรบั การปลอยตัว
หลังจากนั้นไมนาน อบู หะนีฟะฮฺ ถูกเสนอใหทานรับตําแหนงเปน
ผูดูแลรับผิดชอบกองทุนทรัพยสิน แตเขาก็ปฏิเสธอีก และเขาเห็นวาหาก
ทานดํารงชีวิตอยูในอิรักตอไป คงไมมีความปลอดภัย ก็เลยตัดสินใจอพยพ
ไปสูนครมักกะฮฺ
76ในหนังสือเลมนี้ผูเขียนจะขออธิบายเฉพาะสํานักกฎหมายอิสลามสี่สํานัก
คิดของซุนนียเทานั้น
76ในหนังสือเลมนี้ผูเขียนจะขออธิบายเฉพาะสํานักกฎหมายอิสลามสี่สํานัก
คิดของซุนนยเทานั้น
77อิหมามอบูหะนีฟะฮฺ (ฮ.ศ. 80 – 150) มีชื่อเต็มวา อันนุอฺะมาน อิบนุษา
บิต เกิดที่เมืองกูฟะฮฺ ประเทศอิรัค สิ้นชีพ ณ กรุงแบกแดด ประเทศอิรัค เปน
ปราชญดานกฎหมายอิสลามผูยิ่งใหญ หนึ่ง ใน สี่ ของโลกอิสลาม เจาของสํานัก
คิด หะนาฟย ซึ่งมีผูสังกัดสํานักคิดของทานมากมายทั่วโลกสวนใหญจะอยูใน
อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ จีน อิรัก (บางสวน) ตุรกี ยุโรปตะวันออกและรัสเซีย
เปนตน (Abu Zuhrah, (n. d.) pp 329 - 362 ; สมาน มาลีพันธ, (2516) : 8-38 )

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอิรัก อํานาจการปกครอง
ไดเปลี่ยนจากราชวงคอุมะวียะฮฺเปนราชวงคอับบาสียะฮฺ คอลีฟะฮฺคนที่
สองแหงราชวงศนี้คือ อบู ญะฟร อัล-มันซูร ไดใหอบู หะนีฟะฮฺแสดงความ
เห็นตอการปกครอง เขาจึงไดวิพากษวิจารณงานบริหารดานตาง ๆ การ
แสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา จนสรางความไมพอใจแกคอลีฟะฮฺอบู
ญะฟร อัล-มันศูร เปนอยางมาก ในที่สุดอบู ญะฟร ก็ไดใชวิธีเดียวกันกับ
คอลีฟะฮฺในราชวงคกอน โดยไดนําตัวอบู หะนีฟะฮฺจากนครกูฟะฮฺไปยัง
นครแบกแดดแลวเสนอตําแหนงผูพิพากษาใหแตเขา ปฏิเสธ ดวยเหตุดัง
กลาวอบู ญะฟรไดสั่งใหลงโทษอบู หะนีฟะฮฺดวยการคุมขังทานไวโดยไมมี
กําหนด จนกระทัง่ เสียชีวติ เมือ่ ป ค.ศ. 767 (ฮ. ศ. 150) มีอายุได 70 ป
กลาวกันวา เขาถูกวางยาพิษที่ละเล็กที่ละนอยจนจบชีวิตในทายที่สุด
อบู หะนีฟะฮฺเปนปราชญที่เครงครัด และเลือกปฏิบัติในสิ่งที่มี
หลักฐานที่ชัดเจน เนื่องดวยผูปกครองยุคนั้นตางแสดงอํานาจบาตรใหญ
แตอบู หะนีฟะฮฺกลับปฏิบัติโดยไมเกรงกลัวตออํานาจใด ๆ ทั้งสิ้น
ความรูและความเขาใจในกฎหมายอิสลามของอบู หะนีฟะฮฺ ไดรับ
ความนิยมมากจนกอตัวเปนสํานักกฎหมายอิสลามขึ้นมาภายหลัง เรียกวา
มัซฮับหะนะฟยฺ
สํานักคิดนีไ้ ดวางหลักเกณฑการวินฉิ ยั กฎหมายอิสลามโดยการพิจารณา
แหลงที่มาดังนี้
1.อัลกุรอาน 2.วัจนะศาสดา 3.มตินักปราชญ 4.การเทียบเคียง
5.อิสเตียะซาน
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ผูสืบทอดสํานักคิดของทานสําคัญๆไดแก อบูยูซุฟ ยะอกูบ บิน
อิบรอฮีม, มุฮมั มัด บิน อัลหะสัน อัชชัยบานีย, ซุฟร บิน ฮุซยั น บิน กอยส
และ อัลหะสัน บินซิยาด อัลลุลุอีย เปนตน ตําราอางอิงสําคัญในสํานักคิด
นี้ เชน อัลครอจ และ อิคติลาฟ อบีหะนีฟะฮ วะ อิบนุ อบีลัยลา เขียน
โดย อบูยูซุฟ ตํารา อัล รอด อลา อะหลีมาดีนะฮ เขียนโดยมุฮัมมัด บิน
อัลหะสัน อัชชัยบานีย ตํารา อัลกาฟย เขียนโดยอบู อัลฟคล เปนตน
2. มัซฮับมาลิกีย
ผูใหกําเนิดสํานักคิดนี้ อิหมามมาลิก78 ทานเริ่มการศึกษาดวยการ
ทองจําอัลกุรอาน หลังจากนั้นก็เริ่มทองจําหะดีษ ทานไดใหความสําคัญกับ
หะดีษและวิชากฎหมายอิสลาม
มาลิกไดศกึ ษากับอาจารยรวมทัง้ สิน้ 900 คน อาจารยทอ่ี หิ มามมาลิก
ไดศกึ ษาอยูก บั ทานนานทีส่ ดุ คือ อับดุร เราะหฺมาน อิบนฺ หุรมุก อัล-อะอฺรอจ
ซึ่งอิหมามาลิกใชเวลาในการศึกษานานถึง 7 ป

78 อิหมามมาลิก (ฮ.ศ. 93-179) มีชื่อเต็มวามาลิก อิบนุอะนัส อิบนุมา
ลิก อิบนุอะบีอะมีรฺ อิบนุอัมรฺ เกิดและสิ้นชีพ ณ เมืองมะดีนะฮฺ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เปนปราชญดานกฎหมายอิสลาม ผูยิ่งใหญ หนึ่งใน สี่ ของ
โลกอิสลาม เจาของ สํานักคิดมาลิกีย ซึ่งมีผูสังกัดทั่วโลกซึ่งปฏิบัติกันอยู
ในกลุมประเทศแอฟริกาเหนือและแอฟริกากลาง อียิปต (บางสวน) และใน
กลุมอาหรับบางประเทศ ทานแตงหนังสือหลายเลม หนังสือที่เปนที่รูจักกัน
ในหมูปราชญมากที่สุดหนังสือ al-Muwatta ซึ่งเปนหนังสือหะดีษ และฟก
ฮฺ (Abu Zuhrah, n. d. : 366-406; สมาน มาลีพันธ, 2516 : 49 - 82)
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มาลิกไดใชชีวิตที่นครมาดีนะฮฺเปนเวลานานพอสมควรและได
ทําการสอนหนังสือที่ นั้น ดังนั้นเขาจึงมีลูกศิษยเปนจํานวนมาก และศิษย
ของมาลิกที่สําคัญและเปนที่รูจักกันมากที่สุดก็คืออัล-ชาฟอียฺ
มาลิกไดรบั ถูกทรมานอยางหนักในสมัยของคอลีฟะฮอบูญะฟร อัล-มัน
ซูรแหงราชวงคอับบาสียะฮฺ สาเหตุที่ทานถูกทรมานนั้นมีหลาบันทึกดวยกัน
บันทึกหนึ่งรายงานรวามาลิกไดบันทึกหะดีษที่วา “ผูถูกบังคับนั้นไมทําให
การกลาวหาหยารางภรรยาของเขามีผล” แต อบู ญะอฺฟรอัล-มันศูรไม
ตองการใหหะดีษนั้นถูกบันทึกไวเนื่องจากเกรงวา ประชาชนจะไมใหการ
สนับสนุนคอลีฟะฮฺ หากประชาชนไดรับหะดีษบทนี้ เพราะหะดีษดังกลาว
จะเปนหลักฐานสําคัญที่ใชในการอางอิงอาจจะทําใหคอลีฟะฮมีผูสนับสนุน
นอยลง มาลิกเปนปราชญที่ตรงไปตรงมา เขาไมยินยอมและยืนยันที่จะให
หะดีษนี้ถูกบันทึกไว ทําใหคอลีฟะฮฺไมพอใจจึงตองตัดสินลงโทษเขา ดวย
การเฆี่ยนตี
มาลิกเสียชีวิตเมื่อปค.ศ. 796 (ฮ.ศ .179) มีอายุได 83 ป หลัง
การจากไปของเขาไดมีผูสืบทอดสํานักคิดดานกฎหมายที่เขาไดวางรากฐาน
ไว จนกอตัวเปนสํานักใหญเรียกวา มัซฮับ มาลิกีย
สํานักคิดนี้ไดวางหลักเกณฑการวินิฉัยกฎหมายอิสลามโดยการ
พิจารณาแหลงที่มาดังนี้ 1.อัลกุรอาน 2.วัจนะศาสดา 3.มตินักปราชญ
4.การเทียบเคียง 5.ขอปฎิบัติชาวมดีนะห
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ผูสืบทอดสํานักคิดของทานสําคัญๆไดแก อับดุรรอมาน บิน อัล
กอเส็ม อัลอะตีกีย, อับดุลลอฮฺ บินวาฮับ บินมุสลิม, อัชฮับ บินอับดุล
อาซิซ,อับดุลลอฮฺบินอัลหะกัมและมุฮมั มัดบินอับดุลลอฮฺบินอัลหะกัมเปนตน
ตําราอางอิงสําคัญๆในสํานักคิดนี้ไดแก อัลมุเดาวินะฮ อัลกุบรอ
ของอิหมามมาลิก อัลมุนตะกอ ชัรฮ อัลมุวัฎเฎาะ โดยอิหมามอัลบาญี
ชาวสเปน อัลมุกอ ดดีมาต โดยอิบนุรชุ ดี อัลกุรตูบยี  บิดายะห อัลมุจตาฮิด
ดดยอิหมามอิบนุรุชดี อัลฮาฟด เปนตน
3. มัซฮับชาฟอีย
ผูใหกําเนิดสํานักคิดนี้ คืออิหมามชาฟอีย 79ทานเกิดในครอบครัว
ที่มีฐานะยากจนแตทานเปนคนที่มีความมั่นใจสูงมากถึง แมจะเติบโตใน
ครอบครัวที่ยากจน ทานตองเปนกําพรานับตั้งแตวัยเยาว เขาจึงไดเติบโต
ขึ้นทามกลางความแรนแคนแมแตในวัยศึกษา เขาเปนผูมีความสามารถและ
มีมันสมองที่ดีเฉลียวฉลาด เขาสามารถทองจําอัลกุรอานตั้งแตอายุยังนอย
นอกจากนี้ยังไดทองจําหะดีษและจดบันทึกหะดีษไวเปนจํานวนมาก และมี
ความชํานาญดานภาษาอาหรับ
79อิหมามชาฟอยี  (ฮ.ศ.150-204) มีชอ่ื เต็มวา อบูอบั ดุลลอฮฺ มุฮมั มัด อิบนุอดิ ริส
อิบนุอัลอับบาส อิบนุอุสมาน อิบนุชาฟอีย เกิดที่ฉนวนกาซา ดินแดน ปาเลสไตน
สิ้นชีพ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต เปนปราชญกฎหมายอิสลามผูยิ่งใหญหนึ่งในสี่ของ
โลกอิสลาม เจาของสํานักคิชาฟอีย ซึ่งมีผูสังกัดทั่วโลกปฏิบัติกันอยูในอียิปต (บาง
สวน) ในประเทศแอฟริกากลางบางประเทศ ประเทศในแถบอาวและประเทศที่อยู
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้งหมดนับจากฟลิปปนสจรดประเทศรีลังกาแหงเอเชียใต
ทานเปนศิษยเอกของอิหมามมาลิก ทานมีผลงานการแตงหนังสืออยางมากมาย
เชน al-Risalah และ al-Um เปนหนังสือฟกฮฺ (a l- Baihaki ,(1991) pp 2/23-29)
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ตอมาก็มผี ชู กั ชวนทานใหไปศึกษาวิชาการอิสลามโดยเฉพาะอยางยิง่
ทางดานกฎหมายอิสลาม ทานจึงไดเริ่มศึกษาดานนี้ที่นครมักกะฮจนได
รับความรูอยางมากมาย จนกระทั่งมุสลิม อิบนฺ คอลิด มุฟตียฺ(ผูพิพากษา)
แหงนครมักกะฮไดอนุญาตใหทานออกฟตวา(ขอชี้ขาดทางศาสนา)ไดแต
ทานยังไมพอใจในความรูของทาน เขาจึงไดพยายามมุงมั่น ในการศึกษา
คนควาตอไป และเขาไดเดินทางไปศึกษาจากอิหมามมาลิกที่นครมะดีนะฮฺ
จนกระทั่งอิหมามมาลิกเสียชีวิตไป นอกจากนี้เขายังไดศึกษาจากครูอาจารย
อีกจํานวนมาก
ทานมีลูกศิษยมากมาย ศิษยคนสําคัญของทานที่มีชื่อเสียงที่สุดก็
คือ อิหมามอะหฺมัด อิบนฺ หันบัล
ทานสิ้นชีวิตในป ค.ศ. 820 (ฮ.ศ . 204) รวมอายุได 54 ป
แนวคิดดานกฎหมายอิสลามของทานมีผูดําเนินตามเปนจํานวนมาก จน
กอตัวเปนสํานักกฎหมายสําคัญ เรียกวา มัซฮับ ชาฟอีย
สํานักคิดนี้ไดวางหลักเกณฑการวินิฉัยกฎหมายอิสลามโดยการ
พิจารณาแหลงที่มาดังนี้
1.อัลกุรอาน 2.วัจนะศาสดา 3.มตินักปราชญ 4.การเทียบเคียง
ผูสืบทอดสํานักคิดของทานสําคัญๆไดแก ยูซุฟ บิน ยะหยา อัลบุ
วัยตีย, อิสมาอีล บิน ยะหหยา อัลมุซะนีย และ อัรรอเบียะ บินสุไลหมาน
อัลมุรอดียชฮับ เปนตน
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ตําราอางอิงสําคัญๆในสํานักคิดนี้นอกจาก อัลอุม และอัรริซาละห
ของอิหมามชาฟอียไดแก อัลมุฮัซซับ ของอิหมามอัชไชรอซีย มุฆนีย
อัลมุหตาจ ของอัชชัรบีนีย อัลคอเตบ หนังสือ นีฮายาตุลมุหตาจ ของชัยค
รอมลี เปนตน
4. มัซฮับฮัมบาลีย
ผูใ หกาํ เนิดสํานักคิดนีอ้ หิ มามชาฟอยี อ หิ มาม อะหฺมดั อิบนุฮมั บัล80
ทานเกิดในกรุงแบกแดด ในวันที่ 20 เดือนเราะบิอุล เอาวัล ฮ.ศ. 164
(ธันวาคม ค.ศ. 780)
ชีวิตของทาน ไดเติบโตขึ้นในแวดวงวิชาการ โดยทองจําอัลกุรอาน
ไดทั้งเลมตั้งแตเยาววัย และศึกษากฎหมายอิสลาม หะดีษ และไวยากรณ
อาหรับในนครแบกแดด จากนั้นเขารวมกลุมศึกษาของอบู ยูสุฟ สหายคน
สําคัญของอบู หะนีฟะฮฺ
ตั้งแตอายุ 15 ป เปนตนมา เขาไดอุทิศตัวใหกับการศึกษาหะดีษ
ทําใหเขาตองออกเดินทางไปยังเมืองตาง ๆ ไมวาอิหราน คอรอซาน หิญาซ
80 อิหมามอะหฺมัด อิบนุฮัมบัล (ฮ.ศ.164 - 241) มีชื่อเต็มวา อะหฺมัด อิบนุฮัมบัล
อิบนุหิลาล เกิดและสิ้นชีพ ณ กรุงแบกแดด ประเทศอิรัก ทานเปนปราชญกฎหมาย
อิสลามผูย ง่ิ ใหญหนึง่ ในสีข่ องโลกอิสลาม เปนเจาของสํานักคิดฮัมบาลีย ซึง่ มีผสู งั กัด
มากมายทัว่ โลกโดยเฉพาะกลุม ประเทศอาหรับบางประเทศ เชน ซาอุดอี าระเบีย เปนตน
ทานอิหมามไมแตงหนังสือฟกฮฺเลย แตทัศนะตางๆ ของทานนั้นไดรับการถายทอดจาก
สานุศิษยของทาน เพราะทานกลัววาประชาชนจะสนใจหนังสือของทานจนลืมกุรอาน
และหะดีษดังนั้นทานจึงไดแตงหนังสือหะดีษจนเปนที่รูจักถึงทุกวันนี้คือal-Musnad
(Abu Zuhrah, n.d. : 451-504)
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เยเมน ซีเรีย อิรัก และแมแตมัฆริบ(โมร็อคโคปจจุบัน) เพื่อเสาะหาความ
ถูกตองของหะดีษ และทานยังไดไปทําฮัจญที่มักกะฮฺ 5 ครั้งดวยกัน
อาจารยของทาน ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือ อิหมามชาฟอีย ซึ่งทาน
ไดศึกษากับอิหมามซาฟอีเปนครั้งแรกที่นครมักกะฮฺ เมื่ออิบนฺ ฮัมบัล ไป
บําเพ็ญฮัจญที่นั้นซึ่งในขณะนั้นอิหมามซาฟอีกําลังสอนอยูในมัสยิดฮะรอม
และทาน ยังไดไปศึกษากับอิบรอฮีม อิบนฺ ซะอด ยะฮยา อัล-ก็อฏฏอน

บทบาทสําคัญอันโดดเดนของทาน คือการยืนหยัดเพื่อสัจธรรม
และการฟนฟูอิสลาม การยืนหยัดของทานนําไปสูการถูกทดสอบอยาง
มากมาย โดยเฉพาะเมื่อทานขัดแยงกับเคาะลีฟะฮฺแหงราชวงศอับบาซียะฮฺ
ตั้งแตสมัยของเคาะลีฟะฮฺมะมูนจนถึงสมัยเคาะลีฟะฮฺอัล-วาษิก
ทานเปนปราชญผูนําดานกฎหมายอิสลามคนสําคัญอีกคนหนึ่ง
สํ า หรั บ แนวกฎหมายอิ ส ลามของท า นมี ผู ป ฏิ บั ติ ต ามน อ ยกว า สามสํ า นั ก
ใหญ แตก็มีผูปฏิบัติตามอยางตอเนื่องมาตลอดประวัติศาสตร เรียกสํานัก
นิติศาสตรของเขาวา มัซฮับ ฮัมบะลีย
สํานักคิดนี้ไดวางหลักเกณฑการวินิฉัยกฎหมายอิสลามโดยการ
พิจารณา 5 แหลงที่มาดังนี้คือ
1. นัศศ หมายถึงตัวบทของอัลกุรอานและวัจนะศาสดา
2. ฟตวาของศอฮาบะฮ หมายถึงคําวินิจฉัยที่เกิดจากสหายของ
ทานศาสดา
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3. หากศอฮาบะฮมีหลายทัศนะตอปญหาเดียว ทานก็จะเลือก
ทัศนะที่ใกลเคียงกับนัศศมากที่สุด
4. หะดิษมุรสัล หมายถึงวัจนะศาสดาที่ผูรายงานมิใชสหายของ
ศาสดากลาวคือ ผูที่อางวาเปนคําพูดของศาสดา แตบุคคลผูอางไมไดเปน
คนที่เห็นทานศาสดานั้นเอง
5. กียาส คือการเทียบเคียง
ผูสืบทอดสํานักคิดของทานสําคัญๆไดแกอลั อัษรัม โดยเขียนตํารา
ชื่อ อัสสุนัน ฟ อัลฟกฮ ทานอะหมัด บิน มุฮัมมัด อัลมัซรูซีย ทานอบูกอ
เส็ม อุมัร อัลคิรอกีย ทานเขียนตํารากฎหมายอิสลามหลายเลมแตที่มีชื่อ
เสียงที่สุด คือ มุคตาศอร อัลคิรอกีย นอกจากนี้ยังมีปราชญสองทานที่
มีชอ่ื เสียงยิง่ คืออิหมามอิบนตัยมียะห ซึง่ แตงตํารา อัรอซาอิล และอิบนุกอ ยยิม
ผูเขียนตํารา อิลาม อัลมูกิอีน ถึงแมนักวิชาการหลายคนจะมองวาทานไม
สังกัดสํานักคิดแตการวินฉิ ยั ปญหากฎหมายอิสลามจะใชแนวคิดของฮัมบาลีย
เปนสวนใหญ
ทัศนะของปราชญมุสลิมเกี่ยวกับสํานักคิดทั้งสี่81
การมีมัซฮับหรือสํานักคิดดานกฎหมาย ซึ่งหมายถึง หนทางหรือ
แนวทางของบรรดาปวงปราชญไดยึดถือปฏิบัติกัน ไมวาจะเปนนักหะดิษ
นักนิติศาสตร นักอธิบายอัลกุรอาน และอักษรศาสตร ซึ่งในเรื่องนี้นั้น ไมมี
นักวิชาการทานใดที่โลกยอมรับจะใหการปฏิเสธ เพราะทานจะพบวา บรรดา
81 ผูเขียนเรียบเรียงจาก อัลอัค. ปราชญแหงสํานักนักนิติศาสตรอิสลาม. สืบคนเมื่อ
8 พฤศจิกายน 2553, จาก http://ds48-6-16.blogspot.com
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นักวิชาการทั้งหลายเขาปฏิบัติตามมัซฮับที่ตนพึงพอใจทั้งสิ้นโดยเขานํามา
ฟตวาและตัดสินแกผูคนทั้งหลาย
ทาน มุฮัมมัด อัลคอฏิร อัชชันกีฏีย ซึ่งเปนปรมจารณแหงปวง
ปราชญ ไดกลาวไวในหนังสือที่มีชื่อวา “กอมอุ อะฮลิลอิจญฮาด อัน อัฏ
เฏาะอฺนิ ฟ ตักลีด อะอิมมะฮ อัลอิจญฮาด” หนาที่ 75 วา “สวนเรื่องการ
ที่คนเอาวามตองปฏิบัติตามผูรูที่เปนมุจญฮิดนั้น มีหลักฐานจากอัลกุรอาน
และซุนนะฮ และยังเปนมติแหงปวงปราชญใน 3 ศตวรรษแรกของอิสลาม
ที่ไดรับการยืนยันวาเปนประชาชาติที่ดีเลิศจากทานนบี มุฮัมมัด ผูทรงสัจจะ
และไดถูกรับรองความสัจจะจากอัลลอฮฺ รวมทั้งมติของปวงปราชญแหง
โลกอิสลามหลังจากนั้น นอกจากความขัดแยงของกลุมมั๊วะตะซิละฮที่อยู
ในกรุงแบกแดดที่มาขัดมติของ ปวงปราชญตลอดยุคสมัยที่ผานมา
ความจริงแลว การตักลีด(ยึดตามทัศนะสํานักคิดใดสํานักคิดหนึ่ง)
หนึ่งเปนที่ระบือในยุคสมัยของซอฮาบะฮผูมีเกียรติและไมมีซอฮาบะฮ
คน ใดที่ปฏิเสธเรื่องนี้หรอก เพราะทานอิมาม อิบนุ หะญัร อัลอัสกอลานีย
ซึ่งเปนอะมีรุลมุอมินีนนั้น(หมายถึงผูที่จดจําหะดิษและสายรายงานหะดิษ
ตางๆ เปนจํานวนกวา 3 แสนหะดิษ) ไดกลาวใหเราทราบไวในหนังสือ
ของทานที่ชื่อวา อัล-อิซอบะฮ ฟ ตัมยีซฺ อัลซอฮาบะฮ เลม 4 หนา 148
โดยมีสายรายงานมาจากทานฏอวูส (ขออัลเลาะฮทรงเมตตา) เขากลาววา
“ขาพเจาไดพบเห็น ซอฮาบะฮของทานรอซูลุลเลาะฮ(ซ.ล.) ถึง 70 ทาน
เมื่อพวกเขาเกิดขอพิพาทกันขึ้นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด พวกเขาจะกลับไปยึด
คําพูดของทาน อิบนุ อับบาส (ร.ฏ.)”
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วิเคราะหคํารายงานที่ไดกลาวมานี้ จะเห็นไดวา บรรดาซอฮาบะฮ
ของทานนบี(ซ.ล.)จํานวนมากจะตักลีดตามทานอิบนุอับบาสในปญหา ตางๆ
ที่พวกเขาไมรู จึงเปนเรื่องที่ชี้ชัดวา ซอฮาบะฮเขาก็มีมัซฮับและตักลีดอีก
ดวย ความจริงแลวเหลาซอฮาบะฮของทานนบี(ซ.ล.) มีจํานวนกวาแสน
คน แตในขณะที่ฟตวาไดออกมาจากพวกเขา ที่ไดมีการจดจํามีราวๆ 130
กวาคน เรื่องนี้ทานอิบนุกอยยิม ไดกลาวไวในหนังสือของทานที่ชื่อวา
เอี๊ยะอฺลาม อัลมุวักกิอีน เลม 1 หนา 10 วา “นี่ไง ทานอิมามแหงซุนนะฮ
อะหฺมัด อิบนุ หัมบัล ก็ยังตักลีดตามอิมามชาฟอีย(ร.ฏ.) ซึ่งเรื่องนี้ ทาน
อิบนุอะซากิร ไดรายงานไวในหนังสือของทานที่มีชื่อวา ตารีค ดิมัช เลม
51 หนา 351 ทานอิบนุหะญัร อัลอัสกอลานียไดกลาวไวในหนังสือ
ตะฮซีบ อัตตะฮซีบ เลม 9 หนา 25 โดยรายงานจากฮุมัยด อิบนุ อะหฺมัด
อับบะซอรีย ซึ่งเขาไดกลาววา “ขาพเจาอยูกับทานอะหฺมัด อิบนุ หัมบัล ซึ่งใน
ขณะที่เรากําลังศึกษาเกี่ยวกับปญหาหนึ่ง ก็มีชายคนหนึ่งไดกลาวกับ
ทานอะหฺมดั บิน หัมบัลวา “ทานอบูอบั ดิลลาหครับ หะดิษในประเด็นนีไ้ มซอฮิหฺ
ทานอะหมัดจึงตอบวา ถึงแมวาหะดิษในประเด็นนี้ไมไดซอฮิหฺก็ตาม แตมัน
ก็มีคําพูดของทานอิมามอัชชาฟอีย รับรองอยู และการยึดมั่นในคําพูด
ของทานอิมามชาฟอยี  ยอมเปนสิง่ ทีม่ คี วามแนนแฟนอยางทีส่ ดุ ในเรือ่ งนี้ ดวย
เหตุนี้เอง บรรดาปวงปราชญแหงโลกอิสลามโดยทั่วไป ไมวาจะอยูในมัซฮับ
หะนะฟย , มาลิกีย ,ชาฟอีย , และหัมบาลีย ตางก็ยึดถือปฏิบัติตาม
แนวทางแหงการมีมัซฮับและตักลีด และในเรื่องนี้ มีนักวิชาการหรือ
ปวงปราชญแหงโลกอิสลามที่ถูกยอมรับนั้น ตางก็มีมัซฮับและตักลีด
ตามบรรดาอิมามทั้งสี่ทั้งสิ้น แมกระทั่ง ทานอิบนุตัยมียะฮ ทานาอินุกอยิม
ก็อยูในมัซฮับหัมบาลีย ทานอิบนุกะษีร ซึ่งเปนนักปราชญหะดิษและอถาธิ
บายอัลกุรอาน ก็อยูในมัซฮับชาฟอีย ทานอัซซะฮะบีย ก็อยูในมัซฮับชาฟอีย
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ความจริงแลว บรรดาปวงปราชญไมวาจะเปนรุนเล็กและรุนอาวุโส
ก็ยดึ บรรดามัซฮับของอะฮลิ สซุนนะฮทไ่ี ดมกี ารสืบทอดหลักการตอๆ กันมา
ปวงปราชญมัซฮับหะนะฟย
ทานอิมามอบูยูซุฟ , ทานอิมามมุหัมมัด บิน อัล-หะซัน , ทาน
อับดุลเลาะฮ บิน อัลมุบารอก , ทานซุฟร , ทานญะฟร อัฏเฏาะหาวีย ,
ทานอัซซัรคาชีย , อันนะซะฟย , อะหมัด บิน มุหัมมัด อัลบุคอรีย ,
ทานอัซซัยละอีย , ทานอัลกะมาล บิน อัลฮุมาม , ทานอิบนุ อันนุญัยม ,
ทานอิบนุอาบิดีน , และบรรดาปวงปราชญอีกหลายพันคนที่ไดถูกบันทึกไว
ในหนังสือประวัติสวนบุคคล ในมัซฮับหะนะฟย ที่มีชื่อวา ฏอบะกอต
อัลหะนะฟยะฮ ถาจะพิจารณาประเทศตางๆ ที่ปฏิบัติตามมัซฮับหะนะฟย
โดยสวนใหญแลว คือ อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ สินธุ อัฟกานิสถาน
กลุมประเทศอาหรับในแถบชาม เชนซีเรีย อิรัก และกลุมประเทศยุโรป
ก็คือตามมัซฮับหะนะฟยทั้งสิ้น
ปวงปราชญมัซฮับมาลิกีย
ทานอิมามอิบนุ อัลกอซิม , ทานอัลอัชฮับ , ทานซัว๊ ะหฺนนู , ทาน
อะซัด บิน อัลฟุรอด , ทานอัซบั๊ฆฺ , ทานอิบนุ อับดุลบัรร , ทานกอฏีย
อัลอิยาฏ , ทานอิบนุ อัลอะรอบีย อัลมาลิกีย , ทานอบูบักร อัฏรชีย ,
ทานอิบนุ อัลหาญิบ , ทานอิบนุ อัลมุนัยยิร , ทานอิบนุ รุชด , อัลบากิล
ลานีย , ทานอัลบาญี , ทานอัลกุรบีย , ทานอัลกุรอฟย , ทานอัชชาฏิบีย ,
ทานอิบนุ คอลดูน , และบรรดาปวงปราชญอีกหลายทานที่ถูกรวมอยูใน
ตํารับตําราที่เกี่ยวกับประวัติ สวนบุคคลของมัซฮับมาลิกีย ซึ่งเรียกวา
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“ฏอบะกอต มาลิกียะฮ” นักปราชญเหลานี้อยูในมัซฮับของอิมามมาลิกทั้ง
สิ้น และทานสามารถกลาวไดวา นักปราชญแหงเมืองตางๆ ในกลุมประเทศ
อาหรับตะวันตกในทวีปอาฟริกา เริ่มตั้งแตศตวรรษที่ 3 แหงฮิจเราะฮ
จวบจนถึงทุกวันนี้ ไดยึดถือตามมัซฮับมาลิกียทั้งสิ้น
ปวงปราชญมัซฮับอิมามชาฟอีย
ทานอิมามอัลมุซะนีย , ทานอิมามอัลบุวยั ฏีย , ทานอิบนุ อัลมุนซิร,
ทานมุหัมมัด บิน ญะรีร อัฏฏอบรีย , ทานอิบนุ สุรัยจฺญ , ทานอิบนุ
คุซยั มะฮ , ทานอัลกอฟฟาล , ทานอัลบัยฮะกีย , ทานอัลคอฏฏอบีย ,
ทานอบู อิสหาก อัลอัสฟรอยีนีย , ทานอบู อิสหาก อัชชีรอซีย , ทานอัล
มาวัรดีย , ทานอบูฏอยยิบ อัศเศาะลูกีย , ทานอบูบักร อัลอิสมาอีลีย ,
ทานอิมาม อัลหะรอมัยน , ทานหุจฺตุลอิสลาม อัลฆอซาลีย , ทานอัลบะ
ฆอวีย , ทานอัรรอฟอีย , ทานอบู ชามะฮ , ทานอิบนุ ริฟอะฮ ,
ทานอิบนุ ศอลาห , ทานอิมามอันนะวาวีย , ทานอิซซุดีน บิน อับดุสลาม ,
ทานอิบนุ ดะกีก อัลอีด , ทานอัลหาฟซฺ อัลมุซซีย , ทานตายุดดีน อัศศุบกีย ,
ทานอัซซะฮะบีย , ทานอิรอกีย , ทานอัซซัรกาชีย , ทานอิบนุหะญัร
อัลอัสกอลานีย , ทานอัสศะยูฏีย , ทานชัยคุลอิสลาม ซะกะรียา อัลอัน
ซอรีย , และบรรดานักปราชญอีกเปนพันๆ ที่ไมสามารถเอยนามพวกเขาได
ทั้งหมด และบรรดานักปราชญมัซฮับชาฟอียไดถูกระบุไวในหนังสือ
“อัฏฏอบะกอต อัชชาฟอียะฮ” ก็มีถึง 1419 ทาน
ปวงปราชญมัซฮับหัมบาลีย
ทานอิมามอาุรรีย , ทานอบู อัลคอฏฏอบ อัลกัลปวาซะนีย ,
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ทานอบูบกั ร อันนัจญาร , ทานอบูยะอฺลา , ทานอัลอัษรอม , ทานอิบนุ อบีมซู า ,
ทานอิบนุ อัซซอยรอฟย , ทานอิบนุ ฮุบัยเราะฮ , ทานอิบนุ อัลเญาซีย ,
ทานอิบนุ ตัยมียะฮ , ทานอิบนุ รอญับ , ทานอิบนุ รุซยั น , ทานอิบนุรอญับ ,
และบรรดานักปราชญทานอื่นๆ อีกมากมาย และนักปราชญมัซฮับหัม
บาลียที่ไดถูกกลาวไวในหนังสือ “อัลมักซิด อัลอัรชัด” มีถึง 1315 ทาน
ดังนั้น ประชาชาติอิสลามศตวรรษแลวศตวรรษเลาไดใหการ
ยอมรับในการตักลีดตามนัก ปราชญมุจญฮิดผูวินิจฉัย ทั้งที่ในสิ่งดังกลาวนี้
ก็ไมใชเปนความคลั่งไคลและแบงพรรคแบงพวก แตความเปนพี่นองใน
ศาสนา จึงทําใหพวกเขาอยูรวมกัน และบรรดาวงลอมที่ทําการศึกษาวิชา
ความรู ก็ไดสมานฉันทพวกเขาเอาไว พวกเขาตางศึกษาความรูซึ่งกันและ
กัน และยกยองสรรเสริญกันและกัน โดยที่ทานเกือบจะไมพบถึงประวัติ
นักปราชญมัซฮับ หะนะฟย มาลิกีย ชาฟอีย และหัมบาลีย นอกจากวา
ปราชญทานหนึ่งไดเคยเปนศิษยและศึกษากับบรรดานักปราชญที่ไมไดอยู
ใน มัซฮับของเขา
ดังนั้น มุสลิมคนหนึ่งไดดําเนินตามมัซฮับเดียว ยอมถูกนับวา
เปนการยึดติดและสังกัด แตมันเปนการยึดติดและสังกัดที่ถูกสรรเสริญ
ไมใชถูกตําหนิ
ทานชัยค สะอีด หะวา ไดกลาวไวในหนังสือ “เญาลาต ฟ อัลฟกฮัยน”
วา “การยึดติดบรรดาปราชญผูวินจิ ฉัยหรือมัซฮับของพวกเขาเหลานั้น เรา
ขอกลาววา การสังกัดมัซฮับนั้น หากเปนเสมือนดังผลสืบเนื่องจากความพึง
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พอใจในประเด็นหนึ่งที่เปนเรื่อง สัจจะธรรม และเขาก็ยึดมันมาเปนทัศนะ
และนํามาปฏิบัติ แลวเขาปกปองมันดวยหลักการที่เปนความสัจจริงและ
ยุติธรรม โดยไมใชหลักการตามอารมณ หรือปกปองมันดวยความบริสุทธิ์ใจ
ไมใชเพื่อดุนยา หรือปกปองดวยจิตวิญญาณแหงความเปนพี่นองในอิสลาม
ไมใชดวยจิตวิญญาณแหงความแตกแยก ดังนั้น สิ่งดังกลาว ยอมไมเปน
บาปแตประการใด ยิ่งไปกวานั้น มันยังเปนแบบฉบับของบรรดาซอฮาบะฮที่
พวกเขาดําเนินอยู แตทวา การที่มนุษยคนหนึ่งไดทําใหคับแคบกับสิ่งที่กวาง
ขวาง ดวยการกลาวหาผูที่มีความเห็นตางกับเขา หรือกลาวหาลุมหลงและ
โงเขลากับผูอื่นเกี่ยวกับประเด็นขอวินิจฉัย แนแทวา สิ่งดังกลาวนั้น เปน
ความผิดพลาดอยางชัดเจน เพราะอิมามชาฟอีย(ร.ฏ.) กลาววา “บรรดา
ปวงปราชญไดลงมติวา อัลเลาะฮจะไมลงโทษเกี่ยวกับประเด็นที่อุลามาอมี
ความเห็นแตกตางกัน” และการยึดมัซฮับหนึ่งที่เปรียบเสมือนผลที่เกิดขึ้น
มาจากความไววางใจตอ บรรดาอุลามาอและหลักการตางๆ และที่เปรียบ
เสมือนผลที่เกิดขึ้นจากความไววางใจตอประชาชาติอิสลามที่ลงมติ เห็น
พรองกับการใหเกียรติตอมัซฮับทั้งสี่และกับบรรดานักปราชญที่มีมัซฮับ
ในยุคสมัยที่ผานมา เพราะฉะนั้น การยึดมัซฮับจึงไมไดมีการแอบแฝง
ความรังเกียจหรือแสดงทาทีอันไมดีตอมัซ ฮับอื่นเลย แตยิ่งไปกวานั้น
การมีมัซฮับกลับมีการใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งยอมไมเปน
บาปแตประการใด แตถาหากมนุษยคนหนึ่งไดยึดถือแนวคิดอื่นจากมัซฮับ
ของเขาที่เปนผลมาจาก การตรวจสอบของเขาเองหรือผูที่เขาเชื่อถือ
แนนอนวา สิ่งดังกลาวยอมไมเปนบาปแตประการใด
สวนการยึดติดมัซฮับที่นาตําหนิ ก็คือ มุสลิมคนหนึ่งยึดมั่นวา
มัซฮับทีเ่ ขายึดถืออยูน น้ั เปนมัซฮับทีถ่ กู ตองและบรรดามัซฮับอืน่ นัน้ หลงผิด
ซึ่งการคลั่งไคลเชนนี้ คือสิ่งที่บรรดานักปราชญจากมัซฮับทั้งสี่ทั้งหมด
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ใหการตําหนิ และพวกเขายังใหการยืนยันวา บรรดามัซฮับอะฮลิสซุน
นะฮวัลญะมาอะฮนั้น อยูบนทางนํา
ทานอิมาม อิบนุ หะญัร อัลฮัยตะมีย (รอฮิมะฮุลลอฮ) ไดกลาว
“ทานอิมามชาฟอีย ทานอบูหะนีฟะฮ ทานมาลิก ทานอะหฺมัด และบรรดา
ปวงปราชญทานอื่นๆ ลวนอยูบนทางนําของอัลเลาะฮ ดังนั้น จึงขอโปรด
องคอัลเลาะฮทรงตอบแทนพวกเขาจากการเสียสละเพื่ออิสลามและบรรดา
มุสลิมีนอยางดีเยี่ยมและสมบูรณดวยเทอญ และเมื่อพวกเขาลวนอยูบน
ทางนําของอัลเลาะฮ(ซ.บ.) ดังนั้น จึงไมเปนบาปแตประการใดตอผูที่ชี้นํา
ผูอื่นใหยึดมัซฮับใดมัซฮับหนึ่ง จากมัซฮับทั้งสี่ หากแมวาการแนะนํานั้น
จะขัดกับมัซฮับที่เขาเองยึดถือก็ตาม เนื่องจากเขาไดชี้แนะผูอื่นไปสูสัจจะ
ธรรมและทางนํา” 82

สรุป
ความคิดเห็นที่แตกตางดานกฎหมายอิสลาม เปนปญหาปลีกยอย
ดานศาสนบัญญัติและหลักวิชาการจึงไมใชเหตุที่ตองทําใหมีการทะเลาะ
ระหวางกัน การคนหาขอเท็จจริงดานวิชาการเปนสิ่งที่ศาสนบัญญัติสนับสนุน
ทุกฝายควรมีมารยาท และใหความเคารพความเห็นดังกลาวของอีกทัศนะ
หนึ่ง เพราะสิ่งเหลานนี้ไดดําเนินตั้งแตนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตจนกระทั่งปจจุบัน
ดังนั้นเมื่อผูรูหนึ่งผูใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดมีความคิดเห็นที่แตก
ตางตองกลับไปดูความหมายและเปาประสงคของพระเจาในอัลกุรอานและ
นบีมุฮัมมัดในหะดีษของพระองค 83
82ดู al-Fatawa al- Fikhiah al- Kubra 4 / 326
83โปรรดูอลั กุรอาน ซูเราะหอนั นิซาอฺ : 56
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ทายสุดควรยึดหลึกแตกตางแตไมแตกอยาง ดังคําที่ชะฮีดหะสัน
อัลบันนาไดกลาวไววา เราควรรวมือในสิ่งที่เห็นพองและขออภัยในสิ่งที่เห็น
ตาง84

84โปรดดูอสู ลู อีชรีน อิหมามหะสัน อัลบันนา อางใน http://www.sahab.net/forums/
showthread.php?t=375817 และสืบคนเมือ่ 8 พฤศจิกายน 2553
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บทที่ 7
กฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก
กฎหมายวาดวยครอบครัวและมรดกมีความสําคัญมากในสังคม
มุสลิมโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต เพราะมุสลิมจังหวัดปตตานี ยะลา
นราธิวาส และสตูล เมื่อมีกรณีพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก อาจยุติ
การพิพาทดวย พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พุทธศักราช 2489
พระราชบัญญัติดังกลาวเทียบไดกับประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 และบรรพ 6 วาดวยเรื่องครอบครัวและมรดก นั่นเอง
และมีหลักการพื้นฐานจาก กฎหมายวาดวยครอบครัวและมรดก (alAhkam al-Usrah or al-Ahwal al-Shaksiah ) ในตํารานิติศาสตรอิสลาม
โดยเฉพาะตามสํานักคิดชาฟอีย85
 ดังนี้
7.1 การสมรส
การสมรสหรือนิกาหตามทัศนะอิสลามนั้นมีความสําคัญและเปน
สิง่ ทีถ่ กู บัญญัติ เพือ่ เปนการสืบเผาพันธุม นุษยชาติ และเปนการสรางความบริสทุ ธิ์
ใหแกคูสามีภรรยาจากการประพฤติผิดสิ่งที่ศาสนาบัญญัติหามเอาไว ตลอด
จนเปนการสรางครอบครัวซึ่งระบอบทางสังคมจะมีความสมบูรณไดดวย
85กฎหมายวาดวยครอบครัวและมรดก ผูเ ขียนเรียบเรียง จากอาลี เสือสมิง . สืบคน
เมือ่ 1 พฤศจิกายน 2553, จาก http://www.alisuasaming.com/index.php/article/
lawoslam/933-2010-05-10-09-18-55
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ครอบครัวทีม่ หี ลักคําสอนของศาสนาและศีลธรรมอันดีเปนสิง่ ควบคุมพฤติกรรม
ของสมาชิกในครอบครัว
ความหมายและความสําคัญ
การสมรส86 ตามหลักภาษาหมายถึง การรวมหรือการมีเพศสัมพันธ
หรือการทําขอตกลงในขณะที่การสมรสตามคํานิยามดานวิชาการ หมายถึง
การผูกนิติสัมพันธสมรสระหวางชายหญิง เพื่อเปนสามีภรรยาโดยพิธีสมรส
มีหลักฐานมากมาย87

ไมวา จะเปนตัวบทของอัลกุรฺอาน, หะดีษ
และอิจญมาอฺซึ่งสงเสริมเรื่องดังกลาวเชน อัลลอฮไดโองการไวความวา
“ดังนั้นสูเจาทั้งหลายจงสมรสกับสตรีที่เปนที่พึงพอใจสําหรับสูเจาทั้งหลาย
สองคน สามคน และสี่คน ดังนั้นหากสูเจาทั้งหลายเกรงวาจะไมสามารถให
ความเปนธรรม (ระหวางพวกนางได) ก็จงสมรสกับสตรีคนเดียว” (อัน-นิ
สาอฺ : 3)
ทานศาสนฑูตมุฮัมมัด ไดกลาวไวความวา “โอบรรดาคนหนุมทั้งหลาย
ผูใดจากพวกทานมีความสามารถในคาใชจายของการสมรส ผูนั้นก็จงสมรส
เถิดเพราะการสมรสคือสิ่งที่ทําใหสายตานั้นลดตําลงเปนที่สุด และเปนการ
ปองกันอวัยวะเพศไดดีที่สุด และผูใดไมมีความสามารถ ก็ใหผูนั้นถือศีลอด
86 ในภาษาอาหรับจะใชคําวา นิกาหและมีการใชคํานี้ในพระราชบัญญัติวาดวยการ
ใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พุทธศักราช 2489
87al –Zuhaili. 1989. al –Figh al – Islami. Damascus : Dar al –Fikr . p. 7/31

เถิด เพราะการถือศีลอดคือการลดทอนกําหนัดสําหรับผูนั้น”88 และอิจมาอ
ซึ่งประชาชาติมุสลิมตางก็เห็นพองเปนมติเอกฉันทวาการสมรสเปนสิ่งที่ถูก
บัญญัติตามหลักการของศาสนา89
ถึงแมหลักฐานขางตนจะยืนยันวาอิสลามสงเสริมการสมรสแต
นักปราชญอิสลามไดพิจารณาถึงขอชี้ขาดของการสมรสซึ่งอาจจะมีความ
แตกตางกันไปตามสถานภาพและสภาวะของบุคคล ดังนี้
1. เปนสิ่งจําเปน (ฟร) ในกรณีเมื่อบุคคลมั่นใจวาตนจะตกไปสู
การผิดประเวณี (ซินา) หากไมทําการสมรสและบุคคลผูนั้นมีความสามารถ
ในการจายคาสินสอด(มะฮัร)และคาเลี้ยงดูภรรยาตลอดจนดํารงสิทธิและ
หนาที่ตามที่ศาสนากําหนดเอาไว
2. เปนสิ่งตองหาม (หะรอม) ในกรณีเมื่อบุคคลมั่นใจวาตนจะ
อธรรมตอสตรีและประทุษรายตอนางเมื่อเขาไดสมรสกับนาง โดยบุคคล
ผูนั้นไรความสามารถจากการรับภาระในคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของและ
ผูกพันกับการสมรส
3. เปนสิง่ ทีน่ า รังเกียจ (มักรูฮ)ฺ ในกรณีทเ่ี กรงวาบุคคลจะมีพฤติกรรม
ดังเชนในขอที่ 2 แตไมถึงขั้นแนนอนวาจะตองเปนเชนนั้น หรือบุคคลผูนั้น
มีขอบกพรอง เชน ชราภาพ มีโรคเรื้อรัง เปนตน
88บันทึกโดยอิหมามบุคอรีและมุสลิม
89al – Zuhaili. p.7/31
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4.เปนสิ่งที่สงเสริม90 (มุสตะหับ) ในกรณีที่บุคคลไมมีสภาพหรือ
พฤติกรรมดังที่กลาวมาใน 3 ขอแรก แตนักปราชญอิสลาม91 ถือวาการสมรส
ในกรณีน้ี บุคคลมีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกไดระหวางการสมรสหรือไมสมรส และกรณี
ที่ไมสมรส92แลวใชเวลาไปในการประกอบศาสนกิจและแสวงหาความรูก็
ยอมถือวาดีกวา
การหมั้น93
การหมัน้ หรือการสูข อ94 ตามทัศนะกฎหมายอิสลามหมายถึง การแสดง
ความจํานงในการสมรสกับสตรีผูหนึ่งซึ่งสามารถแจงใหสตรีหรือผูปกครอง
ฝายหญิง95 รับทราบถึงสิ่งดังกลาว ซึ่งการแจงใหทราบนี้อาจจะเกิดขึ้นอยาง
สมบูรณโดยตรงจากฝายชาย ผูสูขอหรือผานคนกลางก็ได ดังนั้นหากสตรี
หรือผูปกครองตอบตกลง การสูขอระหวางบุคคลทั้งสอง ก็เปนอันสมบูรณ
และจะมีหลักการและผลพวงของการหมั้นตามหลักการศาสนบัญญัติเกิด
ขึ้นตามมา96
90ทัศนะของสวนใหญของสามสํานักคิด ยกเวน ชาฟอยี 
91สังกัดสํานักคิดชาฟอยี 
92หรือมุบาฮตามหลักนิตศิ าสตรอสิ ลาม
93ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการรักษาเกียรติของฝายหญิงและครอบครัวของนาง ดังนัน้ เมือ่ ฝายหญิง
เปนทีพ่ งึ พอใจสําหรับฝายชายก็ใหฝา ยชายทําการสูข อโดยไมมกี ารทํารายหรือสรางความ
ลําบากใจใหแกนางและครอบครัวของนาง ซึง่ การมองดูนาง (ดูตวั ) นีจ้ ะเปนไปดวยความ
ยินยอมของนางหรือไมกต็ าม (al – Sarbini, al- Khateeb. (n.d.) Mugni al- Muhtaj.
p. 3/128)
94ในภาษาอาหรับวา “อัล-คิฏบะฮฺ”
95ในทีห่ มายถึงวลีตามทัศนะอิสลาม
96al – Zuhaili, Wahbah. (1989). al –Figh al – Islami. p. 7/11

103

คุณสมบัติของสตรีที่ควรสูขอ
สํานักคิดชาฟอยี แ ละฮัมบาลีย97
 มีทศั นะวาสตรีทค่ี วรสูค วรมคุณสมบัติ
ดังนี้
(1) มีศาสนธรรม
(2) ลูกดก(คาดวาอันเนื่องจากตระกูล)
(3) โสด(ไมเคยผานการสมรส)
(4) ครอบครัวที่มีศาสนธรรมและดําเนินชีวิตอยางพอเพียง (เปนที่
ทราบกันคนบุคคลทั่วไป)
(5) ตระกูลดี
(6) สวย
(7) มิใชญาติใกลชิด
(8) มีความเหมาะสมกัน
เงื่อนไขการสูขอ
สําหรับเงื่อนไขซึ่งอนุญาตใหทําการสูขอไดนั้นมี 2 ประการ กลาว
คือจะตอง ไมเปนสตรีตองหามตามศาสนบัญญัติ98 และ ไมใชคูหมั้นของ
97 al –Sharbini, Khatib. n .d. Mughni al-Muhtaj. Cairo: al-Babi al- Hilbi. p .
3/126; al- Bahuti, Mansor. (1982). Kasaf al- Kinaa. Berut : Dar al -Fikr . p
5/ 7-8
98กลาวคือ สตรีผถู กู สูข อตองมิใชสตรีทห่ี า มฝายชายสมรสดวยไมวา จะเปนการหามตลอด
ไป (มุอบั บัด) เชน พีส่ าว, นองสาว, ปา หรือ นาสาว เปนตน หรือเปนการหามชัว่ คราว
(มุอกั กอตฺ) อาทิเชน พีส่ าวหรือนองสาวของภรรยา, ภรรยาของชายอืน่ , สตรีทย่ี งั คงอยูใ น
ชวงเวลาครองตน (อิดดะฮฺ) จากการหยาของสามีทส่ี ามารถคืนดี (รอจญอะฮฺ) ได เปนตน

104

105

ผูอื่น99 โดยสามารถใชถอยคําที่ชัดเจนเชนกลาววาผมตองการสมรสกับเธอ
หรือ เมื่อชวงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) ของเธอสิ้นสุดลง ผมจะสมรส
กับเธอ เปนตนหรือคํากลาวที่ไมชัดเจนเชนกลาววา“เธอเปนคนสวย” หรือ
“บางทีอาจมีคนสนใจเธอนะ” เปนตน100

สัมพันธใดๆระหวางทั้งสองเสมือนคนที่สมรสไมวาจะเปนการอยูสองตอสอง
กับสตรีผูถูกสูขอ หรือการไปไหนมาไหนกันสองตอสองอัน เนื่องมาจาก
การสูข อหรือการหมัน้ มิใชการสมรส แตเปนเพียงขอสัญญาวาจะมีการสมรส
จึงไมมีผลใด ๆ จากหลักการสมรสเกิดขึ้นตามมา

ผลพวงของการสูขอ
สํ า หรั บ ผลพวงของการสู ข อนั้ น เหมื อ นกั บ ความสั ม พั น ธ ก อ น
การแตงงานระหวางชายกับหญิงทั่วไปที่ยังไมสมรสและไมอนุญาตใหมีนิติ

การยกเลิกการสูขอ
นักปราชญจากสํานักคิดชาฟอียและฮัมบาลียมีทัศนะวาอนุญาต
ใหฝายชายผูสูขอ หรือฝายหญิงที่ถูกสูขอ ยกเลิกการสูขอหรือการหมั้นได
ในกรณีที่มีความจําเปน สวนในกรณีที่มีการมอบของขวัญหรือของกํานัลให
แกฝายหญิงที่ถูกสูขอแลวมีการยกเลิกการหมั้นในภายหลัง ฝายชายก็ยอม
ไมมีสิทธิในการขอคืนสิ่งดังกลาว101

99หมายถึงไมอนุญาตใหสูขอสตรีที่ถูกสูขออยูกอนแลว ซึ่งเรียกวา การสูขอทับซอน
(อัลคิฏบะฮฺ อะลัล คิฏบะฮฺ) ทั้งนี้เมื่อมีการตอบรับการสูขออยางชัดเจนแกชายผูสูขอ
กอนแลว ยกเวนดวยการอนุญาตของชายผูสูขอกอนหรือชายผูสูขอกอนไมถูกตอบ
รับการสูขอ การสูขอในกรณีนี้ไมเปนที่ตองหาม ซึ่งการเปนที่ตองหามในที่นี้หมายถึง
มีบาป มิไดหมายความวาการสมรสที่เกิดขึ้นจากการสูขอทับซอนของชายผูสูขอคนที่
สองนั้นเปนโมฆะแตอยางใดตามทัศนะของปวงปราชญ (al –Zuhailee, Wahbah.
(1989). al –Figh al – Islami. pp. 7/15-16)
100 สํานวนในการสูขอแบงเปน 2 ชนิด คือ (1) สํานวนที่ชัดเจนในการสูขอ (อัตตัศรีฮฺ) หมายถึง ถอยคําที่ชัดเจนในการบงถึงความจํานงในการสมรส (2) สํานวน
ที่กํากวม หรือไมชัดเจน (อัต-ตะอฺรีฎ) กลาวคือ เปนถอยคําที่สามารถตีความไดวา
มีความจํานงในการสมรสหรือไมมีการสมรสก็ได ตามหลักการของศาสนา อนุญาต
ใหใชสํานวนทั้ง 2 ชนิดได เมื่อปรากฏวา สตรีผูถูกสูขอปลอดจากการสมรสและชวง
เวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) ตลอดจนปลอดจากความเปนบุคคลตองหามในการสมรส
ดวย สวนในกรณีที่สตรีผูนั้นเปนสตรีที่อยูในชวงการครองตนเนื่องจากสามีเสียชีวิต
หรือการหยาแบบบาอินไมวาบาอินเล็กหรือบาอินใหญ อนุญาตใหสูขอดวยสํานวนที่
2 (คือกํากวม) ไดเทานั้นสวนในกรณีที่สตรีผูนั้นเปนภรรยาของชายอื่น หรือเปนสตรี
ที่หามสมรสดวย หรือเปนสตรีที่ยังคงอยูในชวงการครองตน (อิดดะฮฺ) เนื่องจากการ
หยาแบบที่สามีสามารถคืนดี (รอจญอะฮฺ) ได ถือวาเปนที่ตองหามในการสูขอนางไมวา
จะใชสํานวนชนิดใดก็ตาม

องคประกอบของการสมรส
การสมรสที่สมบูรณจะตอง มีองคประกอบหลัก 5 ประการดวย
102
กัน คือ
1. การกลาวคําเสนอ (อีญาบ) และคําสนองรับ (กอบูล)
2. ฝายชาย (เจาบาว)
3. ฝายหญิง (เจาสาว)
4. ผูปกครองฝายหญิง (วลี)
5. พยาน 2 คน

101 al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al –Figh al – Islami. pp. 7/27
102ดู al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al –Figh al – Islami. pp. 7/36-37
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ทัง้ 5 องคประกอบจะมีเงือ่ นไขและรายละเอียดของการสมรสดังนี้
๑. เงือ่ นไขและรายละเอียดของคํากลาวของคําเสนอ (อีญาบ)103
และคําสนองรับ (กอบูล)
การกลาวคําเสนอ (อีญาบ) หมายถึงการเปลงวาจาเสนอการสมรส
ของผูปกครอง (วลี) ฝายหญิง หรือผูไดรับมอบหมายแลวแตกรณี อาทิ
เชน ผูปกครองฝายหญิงกลาวกับเจาบาวในขณะทําการสมรสวา : ผม
ทําการสมรสทานกับบุตรีของฉันดวยสินสอดสองแสนบาท เปนตน
ในขณะที่การกลาวคําสนองรับ (กอบูล) หมายถึง การเปลงวาจา
สนองรับการสมรสของฝายชาย, ตัวแทนฝายชายหรือผูปกครองฝายชาย
ในกรณีที่ฝายชาย (เจาบาว) ยังไมบรรลุศาสนภาวะ หรือ วิกลจริต แลวแต
กรณี อาทิเชน ฝายชาย (เจาบาว) กลาวตอบผูปกครอง (วลี) ฝายหญิงใน
การสมรสวา ผมรับการสมรสกับบุตรีของทานดวยสินสอดสินสอดดั่งที่ระบุ
ไวขางตนเปนตน
ในขณะที่คํากลาวดังกลาวจะตองอยูภายใตเงื่อนไขดังนี104
้
1) ตองใชถอยคําที่บงถึงการสมรส
2) ถอยคําชัดเจน
3) คํากลาวของทั้งสอง ตองติดตอกัน
4) ผูก ลาวจะตองมีคณ
ุ สมบัตบิ ริบรู ณของการสมรส ตามศาสนบัญญํติ
จวบจนการกลาวคําสนองและรับ เสร็จสิ้น
103al – Khan , Mustofa. et al. (n.d.) al – Fikh al – ManHaji. pp. 4/55-58
104การกลาวคําเสนอ (อีญาบ) และคําสนองรับ (กอบูล)
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5) สํานวนทั้งสองจะตองไมอางอิงการทําขอตกลงยังเวลาอนาคต
หรือมีเงื่อนไขผูกพัน
6) สํานวนทัง้ สองตองไมมกี าํ หนดเวลาเงือ่ นไขของฝายชาย(เจาบาว)
ฝายชาย (เจาบาว)105
ตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ตองเปนมุสลิมที่ศาสนาอนุญาตใหฝายหญิงสมรสดวย
กลาวคือ ตองไมเปนบุคคลที่หามมิใหฝายหญิงสมรสดวย (มุฮฺรอม)
2. ตองเปนบุคคลที่ถูกเจาะจงตัว (มุอัย-ยัน)
3. ฝายชายตองไมอยูในภาวะของการครองอิหฺรอม ฮัจญ
หรืออุมเราะฮฺ
เงื่อนไขของฝายหญิง (เจาสาว)
ฝายหญิง (เจาสาว) ตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ปราศจากขอหามในการสมรสดวย กลาวคือ ตองไมเปนบุคคล
ที่หามมิใหฝายชายสมรสดวย (มุฮฺรอมะฮฺ)106 หรือเปนภรรยาของชาย
อื่นหรืออยูในชวงการครองตน (อิดดะฮฺ)
105al – Khan , Mustofa. et al. (n.d.) al – Fikh al – ManHaji. p. 4/59
106ศาสนาอิสลามหามชายทําการสมรสกับสตรีดังตอไปนี้1. แม, ยาย ฯลฯ 2. ลูกสาว
, หลานสาว ฯลฯ3. พี่สาว, นองสาว4. พี่สาวนองสาวของพอ (ปา – อา) 5. พี่สาวนอง
สาวของแม (ปา – นา)6. ลูกสาวของพี่ชายหรือนองชาย ฯลฯ7. ลูกสาวของพี่สาวหรือ
นองสาว ฯลฯ 8. แมนม 9. สตรีที่รวมดื่มนมจากแมนมคนเดียวกัน10. แมของภรรยา
(ทั้งแมจริงหรือแมนม) ฯลฯ 11. ลูกสาวของภรรยาที่ชายนั้นรวมหลับนอนดวย มิใช
ภรรยาที่เพียงแตทําขอตกลงสมรสดวยเทานั้น12. ภรรยาของพอ ของปู ฯลฯ13. ลูก
สะใภ หลานสะใภ ฯลฯ 14. พี่สาวหรือนองสาวของภรรยาไมวาจะรวมสายโลหิตหรือ
รวมดื่มนมก็ตาม กลาวคือ ศาสนาหามมิใหรวมสตรีสองพี่นองมาเปนภรรยาในคราว
เดียวกันทั้ง 2 คน15. หามมิใหสมรสกับสตรีรวมกับปาของนางหรือนาของนางหรือ
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ลูกสาวของพี่สาวนองสาวหรือพี่ชายนองชายของนางในคราวเดียวกัน 16. สตรีที่เกิน
จากภรรยา 4 คนในคราวเดียวกัน กลาวคือ หามชายที่มีภรรยาในคราวเดียวกัน ครบ 4
คนแลวสมรสกับสตรีคนที่ 5 ในขณะที่ไมไดหยาขาดคนใดคนหนึ่งจากภรรยาจํานวน 4
คนนั้น17. สตรีที่ตั้งภาคี ซึ่งมิใชสตรีจากชาวคัมภีร 18. สตรีที่มีสามีอยูแลว19. สตรี
ที่ยังคงอยูในชวงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) 20. สตรีที่ถูกหยาขาดจากสามี
ครบ 3 ครั้ง ไมอนุญาตใหสามีที่หยาภรรยาของตนครบ 3 ครั้ง กลับไปคืนดีหรือสมรส
กับภรรยาคนดังกลาวอีก จนกวานางจะไดสมรสกับสามีใหมอยางถูกตองตามหลัก
การของศาสนา หากตอมาสามีใหมไดหยาขาดนาง และนางพนชวงเวลาการครองตน
จากการหยาของสามีใหมแลว จึงจะอนุญาตใหสามีเกาสมรสกับนางไดโดยประกอบ
พิธีสมรสใหมและมะฮัรใหม (al- Fikh al –Manhaji. pp . 4/26-34 โดยสรุป)
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2. ตองเปนบุคคลที่ถูกเจาะจงตัว (มุอัย-ยะนะฮฺ)
3. ฝายหญิง (เจาสาว) ตองไมอยูในภาวะของการครองอิหฺรอม
ฮัจญหรืออุมเราะฮฺ
อนึ่งสวนในกรณีของสตรีที่เปนชาวแหงคัมภีร นั้นอนุญาตใหชาย
มุสลิมสมรสกับนางไดโดยมีเงื่อนไขวานางตองถือในศาสนาแหงชาวคัมภีร
ตามบรรพบุรุษของนางกอนหนาการบิดเบือนหลักคําสอนในศาสนาทั้งสอง
นั้น โดยการสมรสกับนางไมมีผลทําใหนางเปนอิสลามิกชนแตอยางใด107
เงื่อนไขและคุณสมบัติของผูปกครองฝายหญิง
ผูปกครองฝายหญิง (วลี) หมายถึง ชายผูทรงสิทธิในการประกอบ
พิธีสมรสใหแกฝายหญิง ทั้งนี้ หามมิใหสตรีประกอบพิธีสมรสตนเองหรือ
บุคคลอื่นโดยไมมีผูปกครอง (วลี) และแมวาผูปกครอง (วลี) จะยินยอม
ก็ตาม จึงใหประกอบพิธีสมรสไดแตโดยผานทางผูปกครอง (วลี) เทานั้น
สําหรับฝายชายมีสิทธิประกอบพิธีสมรสดวยตนเอง หรือมอบ
ใหชายอื่นทําหนาแทนตนได ฝายชายจําตองมีผูปกครอง (วลี) ก็ตอเมื่อ
ฝ า ยชายยั ง ไม บ รรลุ ศ าสนภาวะหรื อ บรรลุ ศ าสนภาวะแล ว แต วิ ก ลจริ ต
เพราะอัลลอฮฺไดโองการไวความวา “และเมื่อสูเจาทั้งหลายไดหยาบรรดา
สตรี (ผูเปนภริยา) แลวพวกนางก็ถึงกําหนดเวลา (อิดดะฮฺ) ของพวกนาง
107 ตามทัศนะสํานักคิดชาฟอยี แ ตทศั นะปราชญจากสามสํานักคิดมิไดกาํ หนดเงือ่ นไข
ของชาวคัมภีร โปรดดู al –Sharbini, Khatib. (n.d.) Mughni al-Muhtaj. p . 3/187;
al –Shairazi, Abi Ishak. (n.d.) al-Muhazzab. p . 2/44; al –Zuhaili, Wahbah.
(1989). al –Figh al – Islami. p. 7/155
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สูเจา108 ทั้งหลายก็จงอยาหามพวกนางในการที่พวกนางจะสมรสกับบรรดา
สามีของพวกนางเมื่อพวกเขามีความพึงพอใจระหวางกันโดยชอบธรรม ...”
(อัลบะกอเราะฮฺ : 232)
ทานนบีมุฮัมมัดไดกลาวไวความวา “ยอมไมมีการสมรสนอกจาก
ตองมีผูปกครอง”109
ผูปกครอง (วลี) จําตองมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 110 คือ
1. เปนมุสลิม
2. มีความยุติธรรม111
3. บรรลุศาสนภาวะ
4. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
5. ปราศจากขอตําหนิที่ทําใหการพิจารณาบกพรอง อาทิเชน
ชราภาพจนเลอะเลือน, หรือมีจิตฟนเฟอน เปนตน
6. ไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิเนื่องดวยการใชจายทรัพยที่สุรุยสุราย
7. ไมเปนทาส
108 หมายถึงผูป กครอง (วลี) ในการทําพิธสี มรสแลว แตอยางใด (al –Fikh al –Manhaji. 4/61)
109 บันทึกโดยอิหมามติรมิซยี  หมายเลข: 1101 และอบูดาวุด หมายเลข : 2085
110al –Sharbini, Khatib. (n.d.). Mughni al-Muhtaj. p. 3/154; al –Shairazi,
Abi Ishak. (n.d.). al-Muhazzab. p. 2/36; al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al
–Figh al – Islami. pp. 7/195-197
111คําวายุตธิ รรมหรืออาดิลตามศาสนบัญญ
ั ตั ใิ นทีน่ ห้ี มายถึงผูท ่ี ไมประพฤติบาปใหญหรือ
ประพฤติบาปเล็ก เปนอาจิณ ดังนัน้ ผูท ข่ี าดคุณสมบัตดิ งั กลาว สิทธิในการเปนผูป กครองจะ
ยายไปยังผูป กครองในลําดับถัดมา ถาหากผูป กครองในลําดับถัดมาเปนผูม คี วามยุตธิ รรม
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8. เปนชาย
9. ตองไมอยูในภาวะของผูครองอิหฺรอมฮัจญหรืออุมเราะห 112
ลําดับของผูปกครองฝายหญิง
ลําดับผูปกครอง (วลี) มีดังนี้
1) บิดา
2) ปู (คือบิดาของบิดา)
3) พี่ชายหรือนองชาย ที่รวมบิดามารดา
4) พี่ชายหรือนองชาย ที่รวมแตบิดา
5) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชาย ที่รวมบิดามารดา
6) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชาย ที่รวมแตบิดา
7) พี่ชายหรือนองชายของบิดา ที่รวมบิดามารดา
8) พี่ชายหรือนองชายของบิดา ที่รว มแตบิดา
9) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชายบิดา ที่รวมบิดามารดา
10) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชายบิดา ที่รวมแตบิดา
11) ทายาทชายที่รับมรดกกันได ตามศาสนบัญญัติ
12) ประมุขของรัฐอิสลาม (สุลฏอน) หรือฮากิม คือ ผูซึ่งไดรับ
การแตงตั้งจากประมุขของรัฐอิสลามใหมีตําแหนงเปนผูชี้ขาดหรือตัดสิน
112หมายเหตุ เมือ่ ผูป กครอง (วลี) ขาดคุณสมบัตขิ อ หนึง่ ขอใดตามเงือ่ นไขขางตน สิทธิใน
การเปนผูป กครอง (วลี) ก็ยา ยไปยังผูม สี ทิ ธิเปนผูป กครอง (วลี) ในลําดับถัดมา ยกเวนใน
กรณีทผ่ี ปู กครองอยูใ นภาวะของผูค รองอิหรฺ อม สิทธิในการเปนผูป กครองจะไมยา ยไปยังผู
มีสทิ ธิเปนผูป กครองในลําดับถัดมา แตสทิ ธิในการทําพิธสี มรสนัน้ จะยายไปยังผูป กครองรัฐ
หรือผูแ ทนผูซ ง่ึ ไดรบั การแตงตัง้ จากประมุขของรัฐ หรือสุลฏอนหรือฮากิมซึง่ เปนศัพททาง
ศาสนบัญญัติ (โปรดดู al – Fikh al –Manhaji 4/65)
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คดีความโดยทั่วไป (กอฎี ก็เรียก)113เพราะทานนบีมุฮัมมัดไดกลาวไวความวา
ประมุขนั้นเปนผูปกครองฝายหญิงสําหรับผูไมมีผูปกครอง114
ประเภทของการเปนผูปกครอง (al – Wilayah)
การเปนผูปกครองในการสมรสมี 2 ประเภท115 คือ
1) การเปนผูปกครองโดยมีสิทธิบังคับ (วิลายะฮฺ-อิจฺญบารฺ) เปน
สิทธิเฉพาะผูเปนบิดาและปูของฝายหญิงเทานั้น โดยบุคคลทั้งสองมีสิทธิใน
การทําการสมรสฝายหญิง โดยไมตองขออนุญาตฝายหญิง116
2) การเปนผูปกครองโดยมีสิทธิเลือก (วิลายะฮฺ-อิคฺติยาร) คือ
การเปนผูปกครองของผูปกครองตามลําดับที่กลาวมาทั้งหมดในการทําพิธี
สมรสสตรีที่ผานการสมรสแลว ซึ่งผูปกครอง (ถึงแมวาจะเปนบิดา) ไมมี
สิทธิในการทําการสมรสนาง เวนเสียแตดวยการขออนุญาตและความพอใจ
ของนางเทานั้น

113

คุณสมบัติและเงื่อนไขของพยานในพิธีสมรส
การสมรสนั้นตองกระทําตอหนาพยานตั้งแตสองคนขึ้นไป จึงจะ
มีผลสมบูรณตามหลักการศาสนบัญญัติ ซึ่งพยานแตละคนนั้นจะตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี117
้ คือ
1.เปนมุสลิม
2. เปนชาย
3. มีสติสัมปชัญญะ
4. บรรลุศาสนภาวะ
5. มีความยุติธรรม แมเพียงภายนอกก็ตาม
6. ไมหูหนวกและตาบอด
7. เปนเสรีชน มิใชทาส
8. ตองเขาใจในความหมายของภาษาที่ใชในการทําพิธีสมรส ทั้งนี้
เพราะเปาหมายจากการเปนพยานนั้นคือเขาใจคําพูดของผูทําขอตกลงในพิธี
สมรสทั้งสองฝาย
สินสอด

113 ดู al –Sharbini, Khatib. (n.d.) Mughni al-Muhtaj. p. 3/154; al –Shairazi,
Abi Ishak. (n.d.) al-Muhazzab. p. 2/36; al –Zuhailee, Wahbah. 1989. al
– Figh al – Islami. p. 7/206)

สินสอด118 ตามหลักศาสนบัญญัติหมายถึง ทรัพยซึ่งฝายชายจําเปน
จะตองใหแกหญิงคูสมรส119 แตมันก็มิใชองคประกอบหลักของการสมรส
หรือเงื่อนไขในองคประกอบดังกลาว เพียงแตจะมีผลดานนิติบัญญัติหาก
ฝายชายปฏิเสธการใหสินสอดแกฝายหญิง ที่สําคัญสงเสริมใหขานจํานวน

Shawkani, Nai al –al –Awtar. p. 6/118
115ดู al – Sharbini, Khatib. (n.d.) Mughni al-Muhtaj. Cairo: al-Babi al- Hilbi.
p . 3/147; al –Shairazi, Abi Ishak. (n.d.) al-Muhazzab. Cairo: al-Babi al- Hilbi.
p . 2/35; al –Zuhailee, Wahbah. 1989. al –Figh al – Islami. p. 7/191)
116แตควรขออนุญาตตามศาสนบัญญัตเิ พือ่ ใหเกียรติและรักษาน้าํ ใจสตรี

117 ดู al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al –Figh al – Islami. pp. 7/73-77
118 ตามหลักศาสนบัญัญัติจะใชคําวา มะฮัรหรือ ศอดากหรือ นิหฺละฮฺ,
119 สิ่งจําเปนเหนือฝายชายดังกลาวเพียงแคการประกอบพิธีสมรสเสร็จสิ้นสมบูรณ
ไมวาจะมีการขานจํานวนที่แนนอนของทรัพยที่ใหแกฝายหญิงในการประกอบพิธีสมรส
หรือไมก็ตาม

114 บันทึกโดยอิหมามบูคอรี มุสลิม อบูดาวุด ติรมีซยี  อิบนุมาญะฮ และอะหมดั (al –
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ของสินสอดในการประกอบพิธีสมรส ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันปญหาพิพาท
ที่จะเกิดขึ้นระหวางคูสมรสทั้งสอง120 อัลลอฮฺไดโองการไว ความวา“และ
สูเจาทั้งหลายจงนํามาใหแกบรรดาหญิง (คูสมรส) ซึ่งสินสอดของพวกนาง
ดวยความเต็มใจ” (อัน-นิสาอฺ : 4)
ในขณะที่ทานนบี มุฮัมมัดจะทําการสมรสใหชายผูหนึ่งทานไดกลาว
แกชายผูนั้น กลาววา : “ทานจงมอบอาภรณแกนาง” ชายผูนั้นกลาววา :
“ฉันไมมี” ทานนบี กลาววา : ทานจงมอบใหแกนางถึงแมวาจะเปนแหวนที่
ทําจากเหล็กก็ตาม”121
สิทธิและอัตราของสินสอด
สินสอดเปนสิทธิของฝายหญิงเพียงผูเ ดียว ซึง่ ยอมมีสทิ ธิทจ่ี ะจัดการ
อยางไรก็ได ไมวาจะยกใหผูปกครอง ญาติ, บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน
หรือแมกระทั่งมอบกลับคืนใหกับสามีก็ได
ศาสนบัญญัติมิไดกําหนดอัตราสินสอดที่แนนอน เพียงแตใหเปน
ทรัพย หรือสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเปนทรัพยได หรือเปนประโยชนก็ตาม
เชนการสอนอัลกุรอาน เปนตน

120ดู al –Sharbini, Khatib. (n.d.) Mughni al-Muhtaj. p. 3/229 ; al –
Zuhaili, Wahbah.(1989). al – Figh al – Islami. pp. 7/250-253
121 บันทึกโดยอิหมาม บุคอรี : 4341 / มุสลิม : 1425
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หนาที่ของสามีภรรยา122
ก. หนาที่ของสามีตองปฏิบัติตอภรรยา
1) มอบสินสอดใหแกภรรยา ภายหลังการประกอบพิธีสมรสเสร็จ
สิ้นสมบูรณ
2) จายปจจัยยังชีพ (นะฟะเกาะฮฺ) แกภรรยาตามฐานานุรูปและ
กําลังความสามารถ อาทิเชน อาหารและเครื่องนุงหม เปนตน ทั้งนี้ให
พิจารณาประเพณีนิยมเปนหลัก
3) ใชชีวิตคูกับภรรยาโดยดี
4) ใหความรูแกภรรยาในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักศาสนบัญญัติที่จําเปนอีก
ทัง้ ตองใชใหภรรยาปฏิบตั ติ ามหลักคําสอนและมารยาทของศาสนาโดยเครงครัด
5) ใหความเปนธรรมระหวางภรรยาดวยกัน ในกรณีที่สามีมีภรรยา
มากกวา 1 คน ไมวาจะเปน อาหาร, เครื่องดื่ม, เครื่องนุงหม, ที่พักอาศัย
และการรวมหลับนอน
6) ตองไมนาํ ความลับซึง่ เปนขอตําหนิของภรรยาไปไปเผยแผตอ ผูอ น่ื
7) ใหคาํ ปรึกษาแกภรรยาในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับครอบครัวและชวยเหลือ
ภรรยาของตนในงานบาน
ข. หนาที่ของภรรยาตอสามี
1) เชื่อฟงสามีในสิ่งที่ไมฝาฝนตอหลักคําสอนของศาสนบัญญัติ
2) รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของสามี
3) อยูในบานของสามี ไมออกนอกบานเวนแตสามีอนุญาต
4) ดูแลความเรียบรอยภายในบานของสามีและรับผิดชอบลูก ๆ
122ดู al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al –Figh al – Islami . pp. 7/327-343
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ของสามีตลอดจนทรัพยสินของสามี
5) ปฏิบัติดีกับญาติฝายสามี
การขาดจากการสมรส
การขาดจากการสมรสตามกฎหมายอิสลาม มี 5 กรณี123ดังนี้ คือ
(1) สามีหรือภริยาตาย124
(2) การหยา
(3) ฟองหยา (ฟะซัค)125
(4) พิธีสาบาน126
(5) ตัดรฟะซัค127
123 พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส
ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ในกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัว ลักษณะ ๓ การ
ขาดจากการสมรส แตผูเขียนจะขออธิบายรายละเอียดเฉพาะ การหยา เทานั้น
124กรณีนี้คือหากฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตาย ทําใหความสัมพันธระหวางสามี
ภริยานั้นสิ้นสุดลงทันที
125ฟะซัค คือการทําลายนิติสัมพันธสมรสซึ่งสามีหรือภริยาจําตองดําเนินเปนคดีเพื่อ
ขาดจากการสมรส โดยการฟองรองตอศาลเพื่อใหศาลพิพากษาใหการสมรสสิ้นสุดลง
และในการฟองนั้นตองอาศัยเหตุแหงการฟองดั่งที่ระบุในพระราชบัญญัติ วาดวยการ
ใชกฎหมายอิสลาม ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 2489 หมวด
3 มาตรา 110-117 จึงจะใชสิทธิทางศาลได
126 พิธีสาบาน เกิดขึ้นเนื่องจากกรณีที่สามีกลาวหาวาทารกในครรภของภริยาตนนั้น
ไมใชบุตรของตนแตเปนบุตรของชู และสามีไดกลาวคําสาบานออกมาตามเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนด และการกลาวคําสาบานนั้นก็มีผลใหการสมรสนั้นสิ้นสุดลงทันทีที่
กลาวเสร็จ และไมสามรถกลับมาเปนสามีภริยากันไดอีกตลอดชีวิต (ปรากฏตามพระ
ราชบัญญัติ วาดวยการใชกฎหมายอิสลาม ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา
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และสตูล พ.ศ. 2489 หมวด 4 มาตรา118 -121)
127คือการทําลายแหงนิติสัมพันธสมรสระหวางสามีภริยา โดยมิไดประกอบดวย
เจตนาเพื่อขาดจากการสมรส มีอยู 3 กรณีดวยกันคือ 1.ขาดจากการสมรส
เนื่องจากรวมประเวณีกับบุคคลที่ระบุในพระราชบัญญัติ วาดวยการใชกฎหมาย
อิสลาม ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล หมวด 5 มาตรา 123(1)(4) 2.กรณีที่สามีหรือภริยาซึ่งมีอายุไมถึง 2 ปบริบูรณดื่มนํานมของญาติฝายใดฝาย
หนึ่งคนเดียวกันแลวมารูภายหลังจากการเปนสามีภริยากันแลว ก็ทําใหขาดจากการ
สมรสทันทีที่รู ระบุในพระราชบัญญัติ วาดวยการใชกฎหมายอิสลาม ในเขตจังหวัด
ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล หมวด 5 มาตรา 124 3.สามีหรือภริยาฝายใดฝาย
หนึ่งตกมุรตัด (ตกศาสนา) ระบุในพระราชบัญญัติ วาดวยการใชกฎหมายอิสลาม
ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล หมวด 5 มาตรา 126 (โปรด
ดู มาตรา 122 พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489)
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การหยา
การหยา ในภาษาอาหรับ เรียกวา (al – Talak ) แปลวา : การ
แก, การปลด, การปลอยและการหลุดในขณะที่ตามศาสนบัญญัติ หมาย
ถึง : การยกเลิกพันธะที่มีขึ้นจากการสมรสดวยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง128
หรือการยกเลิกพันธะที่มีขึ้นจากการสมรสดวยคําหยาหรือคําที่แสดงถึงการ
หยา129
โดยหลักศาสนบัญญัติแลวอนุญาตใหมีการหยาได แต เปนสิ่งที่ไม
ควรกระทํา เวนแตวามีความจําเปนถึงที่สุด ยากตอการหลีกเลี่ยงไดเพื่อแก
ปญหาครอบครัว เพราะมันเปนสิ่งที่อัลลอฺทรงโกรธกริ้วถึงแมพระองคจะ
อนุญาต ดั่งที่ทานนบีมุฮัมมัด ไดกลาวไวความวา “สิ่งอนุมัติอันเปนที่โกรธ
กริ้วมากที่สุดยังอัลลอฮฺ คือ การหยาราง”130
องคประกอบหลักการหยา
การหยา มีองคประกอบหลัก 5 ประการ131 คือผูอยา ผูถูก
อยา ถอยคําอยา อํานาจ(ภรรยายังคงอยูในปกครองของสามี) และตั้งใจ
โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ผูอยานั้นคือ สามีนั้นจะตองผูมีคุณสมบัติตามเกณฑ
128ดู al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al – Figh al – Islami. p.7/347
129ดู al – Sharbini, Khatib. (n.d.) Mughni al-Muhtaj. p. 3/279
130บันทึกโดย อิหมามอบูดาวูด : 2178 - / อิบนุมาญะฮฺ : 2018 และ ดู al –
Zuhaili, Wahbah. 1989. al – Figh al – Islami. p. 7/358 ; Ibn al – Hamam,
Kamal al – Din. (n.d.) Figh al – Qadir p. 3/21
131ดู al –Zuhaili, Wahbah. (1989.) al – Figh al – Islami. p. 7/362
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บังคับของศาสนา กลาวคือ บรรลุศาสนภาวะ, มีสติสัมปชัญญะ และไม
ถูกบังคับและการหยาเปนสิทธิของผูเปนสามีเทานั้น ผูถูกอยาคือภรรยา
ตองเปนผูมีความสัมพันธในการสมรสอยางแทจริงที่ผูกสัมพันธนางกับสามี
ผูหยา กลาวคือ ภรรยายังคงอยูในปกครองของสามี ดังนั้นการหยาสตรีที่
มิใชภรรยาของชายผูหยา หรือการหยาสตรีที่ขาดจากสามีไปแลวดวยการ
หยา 3 ครั้ง หรือดวยการยกเลิกนิติสัมพันธสมรส (ฟะซัค) จึงไมมีผลแต
อยางใดและการอยานั้นจะตองใชถอยคําที่บงชี้ถึงการหยา
สําหรับถอยคําที่บงชี้ถึงการอยา ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท132
คือ
ก. การหยาดวยถอยคําทีช่ ดั แจง (อัศ-ศอรีห)ฺ กลาวคือ เปนถอยคํา
ที่ไมอาจตีความเปนอื่นนอกจากการหยาเทานั้น อาทิเชน คุณถูกหยาแลว
หรือ ผมหยาคุณ เปนตน การหยาดวยถอยคําประเภทนี้ ถือเปนผลทันที
เมื่อฝายสามีไดเปลงวาจาออกมาโดยไมตองมีเจตนาเปนเงื่อนไข
ข. การหยาดวยถอยคําที่ไมชัดแจง (อัล-กินายะฮฺ) กลาวคือ เปน
ถอยคําที่ตีความวาเปนการหยาหรือไมใชการหยาก็ได อาทิเชน “คุณจงกลับ
ไปอยูกับครอบครัวของเธอ” หรือ “คุณจงไปไกล ๆ ฉัน” การใชถอยคํา
ประเภทนี้ ในการหยานีจ้ ะไมเปนผลนอกเสียจากเมือ่ ฝายสามีมเี จตนา (เหนียต)
ในการหยาเทานั้น

132ดู al – Zuhaili, Wahbah. (1989). al – Figh al – Islami. pp.7/378-379
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ประเภทของการหยา133
ประเภทของการหยาในกรณีวา สามารถคืนดี (รอจฺญอะฮฺ) ไดหรือ
ไม แบงออกเปน 3 ประเภท คือ

ตน (อิดดะฮฺ) จากการหยาของสามีไปแลว ในกรณีนี้สามีจะกลับมาคืนดี
(รอจญอะฮฺ) กับภรรยาไมไดอีก นอกจากจะตองประกอบพิธีสมรสและจาย
สินสอดใหม

1. การหยาแบบคืนดีได (Talak Rajee) คือ การหยาที่สามี
และภรรยาคืนดีกันได โดยไมตองประกอบพิธีสมรสใหม และไมตองจาย
คาสินสอดอีก ตราบเทาที่ภรรยาอยูในชวงการครองตน (อิดดะฮฺ) ดังที่
อัลลอฮฺไดโองการไว ความวา “และบรรดาสามีของพวกนางนั้นเปนผูมี
สิทธิเปนที่สุด ดวยการนําพวกนางคืนกลับมาในสิ่งดังกลาว (คือการคืนดี
ในชวงที่พวกนางยังคงอยูในชวงการครองตน) หากพวกเขาปรารถนาการ
ประนีประนอม” (อัลบะกอเราะฮฺ : 228)

3. การหยาที่คืนดีไมไดแบบบาอินใหญ (บาอิน บัยนูนะฮฺ – กุบ
รอ) คือการหยาที่ครบสามครั้งแลว การหยาประเภทนี้สามีไมสามารถจะ
กลับมาคืนดีกับภรรยาที่ถูกหยาไดอีก ยกเวนภายหลังการที่ภรรยาไดสมรส
กับชายอื่นอยางถูกตอง และมีการรวมหลับนอนกับชายผูเปนสามีใหม ตอ
มาสามีใหมไดหยานางหรือเสียชีวิต นางก็อยูในชวงเวลาการครองตน (อิด
ดะฮฺ) เมื่อนางไดพนชวงเวลาการครองตนแลว สามีคนแรกก็ยอมมีสิทธิที่
จะสมรสกับนางไดอีก

เงื่อนไขสําหรับการหยาประเภทนี้มีดังนี้
ก. การหยาของสามีนน้ั ตองเกิดขึน้ ภายหลังการรวมหลับนอนกับภรรยา
ข. ภรรยาทีถ่ กู หยาจากสามียงั คงอยูใ นชวงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ)
ค. การหยาของสามีตองเปนการหยาที่ยังไมครบ 3 ครั้ง กลาวคือ
เปนการหยา 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง เทานั้น
ง. การหยาที่เกิดขึ้นตองไมใชการหยาโดยมีสินจาง (คุลุอฺ)
2. การหยาที่คืนดีไมไดแบบบาอินเล็ก (บาอิน-บัยนูนะฮฺ ซุฆฺรอ)
คือการหยาของสามีตองเกิดขึ้นภายกอนรวมรวมหลับนอนกับภรรยาหรือ/
และการหยาที่ยังไมครบ 3 ครั้ง และภรรยาไดผานพนชวงเวลาการครอง
133 ดู al –Zuhaili, Wahbah. (1989.) al –Figh al – Islami. pp. 7/378-

ชวงเวลาการครองตน
ชวงเวลาการครองตนของสตรี 134 ตามศาสนบัญญัตจะใชคําวา อิด
ดะฮฺ คําวาอิดดะฮฺแปลวา การนับจํานวน ในขณะที่ความหมายศาสน
บัญญัติ หมายถึง ชื่อเรียกชวงเวลาที่ถูกกําหนดแนนอนซึ่งสตรีตองรอ
คอยในชวงเวลาดังกลาว เพื่อเปนการภักดีตออัลลอฮฺ หรือ เพื่อความ
แนนอนจากการบริสุทธิ์ของมดลูก ในขณะเดียวกันมันยังทําใหสามีและ
ภรรยา ไดการทบทวนและไครครวญชีวิตคูที่ผานมา และอนาคต วาสมควร
ที่จะแยกจากกันหรือจะกลับคืนดีกัน นอกจากนี้อิดดะฮฺ ยังเปนการปองกัน
ความสับสนในการสืบสายโลหิต ทั้งนี้เพราะระยะเวลาที่ถูกกําหนดในการ
134ดู al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al –Figh al – Islami. pp. 7/432-444

122

ครองตน (อิดดะฮฺ) นั้นเปนการพิสูจนไดอยางชัดเจนวากอนที่สตรีผูนั้นจะ
สมรสกับชายอื่น นางมิไดตั้งครรภกับสามีคนกอนอยางแนนอน135
ความแตกตางชวงเวลาการครองตนของสตรีแตละคน
สําหรับชวงเวลาในการครองตนของสตรี (อิดดะฮฺ) นั้นมีระยะเวลา
ที่แตกตางกันโดยพิจารณาถึงสภาพของสตรีเปนหลัก ดังนี้
1) ในกรณีที่สามีของสตรีนั้นเสียชีวิต หากนางตั้งครรภอยู ชวง
ระยะเวลาการครองตนของนางก็สิ้นสุดลงดวยการคลอดบุตร ไมวาระยะ
เวลาการเสียชีวิตของสามีกับการคลอดบุตรจะนานหรือสั้นก็ตาม สวนหาก
วานางมิไดตั้งครรภ ชวงระยะเวลาการครองตนของนางคือ 4 เดือน 10
วันซึ่งอัลลอฮฺไดโองการความวา “และบรรดาผูที่เสียชีวิตจากหมูสูเจาและ
พวกเขาละทิ้งคูครองเอาไว พวกนางจะตองรอคอยดวยตัวพวกนางเองเปน
เวลาสี่เดือนสิบวัน”(อัลบะกอเราะฮฺ : 234)
2) สตรีที่มิไดตั้งครรภ และนางยังคงมีรอบเดือน (ฮัยฎ) อยู คือ
ตองสะอาดจากการมีรอบเดือน 3 ครั้งนับจากการหยาของสามี ดังหลักฐาน
จากอัลกุรฺอานที่ไดระบุไวความวา “และบรรดาสตรีที่ถูกหยานั้น พวกนาง
จะตองรอคอยดวยตัวของพวกนางเองดวยการสะอาดจากการมีรอบเดือน
3 ครั้ง” (อัลบะกอเราะฮฺ : 228)
135 ดู al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al – Figh al – Islami. pp . 7/432-
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3) ในกรณีที่สตรีนั้นตั้งครรภ ระยะเวลาในการครองตน (อิดดะฮฺ)
ของนางเนื่องจากการหยาของสามีสิ้นสุดลงดวยการคลอดบุตร ดังหลักฐาน
จากอัลกุรฺอานที่ระบุไวความวา“และบรรดาสตรีที่ตั้งครรภนั้น กําหนดเวลา
ของพวกนางคือการที่พวกนางคลอดบุตร” (อัฏ-เฏาะลาก : 4)
4) ชวงเวลาการครองตนสําหรับสตรีที่ไมมีรอบเดือน ดวยเหตุที่
นางยังไมถึงวัยการมีรอบเดือนหรือนางพนวัยของการมีรอบเดือนแลว คือ
3 เดือน (ตามปฏิ ท ิ นจั นทรคติ ) นับ จากการหย่ า ของสามี ดั ง มี ห ลั กฐาน
จากอัลกุรฺอานระบุไวความวา“และบรรดาสตรีที่สิ้นหวังจากการมีรอบเดือน
(คืออยูในวัยหมดรอบเดือน) จากบรรดาภรรยาของสูเจาทั้งหลาย หากสูเจา
ทั้งหลายสงสัย ดังนั้นชวงเวลาการครองตนของพวกนางคือ 3 เดือน และ
บรรดาสตรีที่ไมเคยมีรอบเดือน (ก็เชนกัน)” (อัฏ-เฏาะลาก :4)
อนึ่งชวงเวลาการครองตน (อิดดะฮฺ) ของสตรีที่ถูกสามีหยานั้นจะ
มีหลักการรวมกันในกรณีที่วา สตรีจําเปนตองอยูในบานของสามี โดยจะ
ตองไมออกนอกบานยกเวนกรณีที่มีความจําเปน สวนสตรีที่สามีของนาง
เสียชีวิตนั้นจําเปนที่นางตองไวทุกขแกสามีดวยการไมใสเครื่องประดับ
ไมใชของหอม ไมใสเสื้อผาที่มีสีสันฉูดฉาด เปนตน
ในกรณีของสตรีที่อยูในชวงการครองตนเนื่องจากการหยาแบบ
คืนดีได (รอจญอีย) หรือการหยาแบบคืนดีไมได (บาอิน) แตนางตั้งครรภ
สามีจําเปนตองจัดการที่พักอาศัยแกนางตลอดจนจายคาอุปการะเลี้ยงดูแก
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นาง แตถานางมิไดตั้งครรภ กรณีนี้จําเปนที่สามีตองจัดการที่พักอาศัยแก
นางเพียงอยางเดียว136
การคืนดี (อัร-รอจฺญอะฮฺ)
การคืนดีระหวางสามีกบั ภรรยา เรียกในภาษาอาหรับวา “อัร-รอจฺญอ ะฮฺ”
คือการที่สามีหวนกลับไปคืนดีกับภรรยาที่ถูกหยา (เฏาะลาก) ในลักษณะ
การหยาที่สามารถคืนดีกันได (เฏาะลาก รอจญอีย) เทานั้น โดยการคืนดี
ของสามีตองเกิดขึ้นกอนการสิ้นสุดชวงเวลาการครองตนของภรรยาตาม
รายละเอียดที่กลาวมาแลว ทั้งนี้โดยมิตองมีการประกอบพิธีสมรสและการ
จายมะฮัรใหมแกภรรยาแตอยางใด แตถาสามีปลอยใหชวงเวลาการครอง
ตนของภรรยา (อิดดะฮฺ) สิ้นสุดลงโดยที่ยังมิไดคืนดีกับภรรยา และ
การหยานั้นยังไมครบ 3 ครั้ง ก็จําเปนที่จะตองประกอบพิธีสมรสและ
จายสินสอดใหมแกภรรยา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของภรรยาเปนสําคัญ
วาจะยอมคืนดีดวยหรือไม สวนในกรณีการคืนดีที่เกิดขึ้นกอนสิ้นสุดชวง
เวลาการครองตนของภรรยานั้นถือเปนสิทธิของสามี ภรรยาจะพอใจหรือ
ไมก็ตาม และศาสนาสงเสริมใหมีพยานรับรู 2 คนในการคืนดีของสามีกับ
ภรรยาแตมิใชเปนสิ่งจําเปนแตอยางใด
การหยาโดยมีสินจาง (อัล-คุลฺอ)
การหยาโดยมีสินจาง137 ตามหลักศาสนบัญญัติ หมายถึง การ
คลายนิติสัมพันธระหวางทั้งสองโดยใชคําวาวาหยาหรือ คุลฮฺอันเนื่องมา
จากภรรยาขอไถตัวเอง กลาวคือ ฝายภรรยาขอไถตัวเองจากการสมรสกับ
สามีดวยทรัพยสินโดยนางเสนอจายทรัพยสินจํานวนหนึ่งใหสามีเพื่อใหสามี
136al – Khan , Mustofa. et al. (n.d.) al – Fikh al – ManHaji. p. 4/163
137ภาษาอาหรับเรียกวา อัลคุลฺอ (al- Kul-u) โปรดดู al – Sharbini, Khatib.(n.d.)
Mughni al-Muhtaj. p.3/262
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อยานาง138 ทานนบีมุฮัมมัด กลาวไวความวา “ภรรยาของษาบิต อิบนุ
กอยฺสไดมาหาทานนบี และกลาววา : “โอทานศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ ฉัน
มิไดตําหนิเขา (ษาบิต) ในเรื่องมารยาทและเรื่องศาสนา แตฉันรังเกียจการ
ฝาฝนในอิสลาม ทานนบี กลาวกับนางวา : เธอจะมอบสวนของษาบิตคืน
แกเขาหรือไม ? นางกลาววา : คะ ! ทานนบี จึงกลาวแกษาบิตสามีของนาง
วา : ทานจงรับเอาสวนนั้น (คืนไป) และทานจงหยานาง 1 ครั้ง139
สวนหนึ่งจากเงื่อนไขในการหยาโดยมีสินจาง (อัล-คุลฺอ) ไดแก140
1) การรังเกียจนั้นเกิดจากทางฝายภรรยา
2) ภรรยาตองไมรองขอใหมีการหยาโดยมีสินจาง นอกจากนางอยู
ในภาวะที่สุดจะทนแลวเทานั้น
3) สามีตองไมมีเจตนาทํารายภรรยาเพื่อใหนางรองขอการหยาโดย
มีสินจาง
การเลี้ยงดูบุตร (อัล-หะฎอนะฮฺ)
การเลี้ยงดูบุตรเปนหนาที่จําเปนของบิดาและมารดา ฉนั้นถาหาก
เด็กไมมีบิดาและมารดาก็ใหญาติในลําดับใกลชิดที่สุดเปนผูเลี้ยงดู แตถา
หากไมมีญาติใกลชิดก็ตองเปนภาระของรัฐมุสลิมหรือประชาคมมุสลิมใน
การอุปการะเลี้ยงดูเด็กนั้น เมื่อมีการหยารางระหวางบิดาและมารดาของ
138 ซึ่งการกระทําประเภทนี้เปนสวนหนึ่งของ การหยา หากครบเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว
139 บันทึกโดยอิหมาม บุคอรี และนาซาอีย อิบนุมาญะฮ อางใน Nail al – Awtar
6/246
140 โปรดดู al – Jazairi, Abu Bakr. Minhaj al- Muslim. pp. 355-356
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เด็ก ผูมีสิทธิมากที่สุดในการเลี้ยงดูบุตรคือมารดาของเด็กตราบใดที่นางยัง
ไมไดสมรสใหม เนื่องจากทานนบีมุฮัมมัด ไดกลาวกับสตรีที่มาฟองรองกับ
ทานนบีมุฮัมมัด ถึงสามีของนางที่หยานางและตองการพรากบุตรชายของ
นางวา : “เธอมีสิทธิในตัวเขามากที่สุดตราบใดที่เธอยังไมไดสมรสใหม (กับ
ชายอื่น)”141
หากไมมีแมของเด็ก หรือมีแตนางปฏิเสธที่จะเลี้ยงดู สิทธิในการ
เลี้ยงดูเด็กก็เปนของยาย (แมของแม) หากไมมียายก็เปนของยา (แมของ
พอ) ถัดมาคือพี่นองผูหญิงรวมพอรวมแม, พี่นองผูหญิงรวมพอ, พี่นอง
ผูหญิงรวมแม, นาสาว (พี่นองผูหญิงของแม) ปา (พี่นองผูหญิงของพอ)
ลูกสาวของพี่ชายหรือนองชาย และลูกสาวของพี่สาวหรือนองสาวตามลําดับ142
ระยะเวลาในการเลี้ยงดูบุตรจะดําเนินเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวัยรู
เดียงสา (อัตตัมยีซฺ) อันหมายถึงการที่เด็กนั้นสามารถทําธุระสวนตัวไดเอง
โดยไมตองพึ่งพาผูใด อาทิเชน การทานอาหาร การดื่มนํา การปลดทุกข
และการชําระรางกาย เปนตน ซึ่งวัยรูเดียงสานี้จะเกิดขึ้นอยางสมบูรณเมื่อ
เด็กมีอายุได 7 ขวบ(ตามปฏิทินจันทรคติ) ดังนั้นเมื่อเด็กมีอายุครบ 7 ป ก็
ถือวาเปนผูรูเดียงสา (มุมัยยิซฺ) ระยะเวลาในการเลี้ยงดูก็สิ้นสุดลง และ
ใหเด็กมีสิทธิในการเลือกวาจะอยูกับผูใดระหวางมารดาและบิดาของเขา ผู
ใดจากทั้งสองที่เด็กเลือกจะอยูดวย ก็ใหสงมอบเด็กแกผูนั้น แตถาเด็กไม
เลือกและบิดามารดาของเด็กมีการขัดแยงกันก็ใหจับฉลากระหวางบุคคลทั้งสอง
141บันทึกโดยอิหมามอะฮฺหมัด, อบูดาวูด และอัลหากิม
142al – Khan , Mustofa. et al.(n.d.) al – Fikh al – ManHaji. pp. 4/192-193
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อนึ่งในกรณีที่ฝายมารดาเปนผูเลี้ยงดูบุตร บิดาของเด็กมีหนาที่
ตองออกคาเลี้ยงดูตามกําหนดเวลาที่ศาสนากําหนดเอาไว โดยคาเลี้ยงดูนั้น
ใหเปนไปตามฐานานุรูปของบิดา143
การมีภรรยาหลายคน
อิสลามอนุโลมใหชายจะสมรสกับสตรีไมเกินกวา 4 คน ในปกครอง
ในคราวเดียวกัน ถึงแมวายังอยูในชวงการครองตน (อิดดะฮฺ) ของภรรยา
คนหนึ่งคนใดจาก 4 คนที่ถูกหยาก็ตาม ดังนั้นหากชายมีความประสงคจะ
สมรสกับสตรีคนที่ 5 ก็จําเปนที่ชายผูนั้นตองหยาภรรยาคนหนึ่งคนใดของ
ตนจาก 4 คนนั้นและตองรอคอยจนกวาภรรยาที่ถูกหยา สิ้นสุดชวงเวลา
การครองตน (อิดดะฮฺ) ของนาง
อัลลอฮฺไดโองการในอัลกุรอานความวา “ดังนั้นพวกทานก็จงสมรส
กับสตรีที่พวกทานพึงพอใจ สอง, สาม หรือสี่ แตถาหากพวกทานเกรง
วาพวกทานจะใหความยุติธรรมไมได ดังนั้น (ก็จงสมรสกับสตรี) เพียง
คนเดียว” (อัน-นิสาอฺ : 3)
ในขณะที่นบีมุฮัมมัดไดตอบปญหา ทานอิบนุ อุมัร (ร.ฎ.) หลัง
จากไดทราบหลักฐานจากอัลกุรอานหามมีภรรยาเกิน 4 คนวา “ฆอยลาน
อัซซะกอฟย ไดเขารับอิสลามโดยที่เขามีภรรยา 10 คนอยูภายใตการ
ปกครองของเขาในยุคกอนอิสลาม แลวพวกนางก็เขารับอิสลามพรอมกับ
เขา ทานนบี จึงไดใชใหเขาเลือกเพียง 4 คนจากพวกนาง”144
143 โปรดดู al – Jazairi, Abu Bakr. Minhaj al- Muslim. p. 346
144บันทึกโดยอิหมามอะหหมัด อิบนุมาญะฮฺและอัตติรมีซยี  อางใน Nail al- Awtar
6/159
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การจํากัดไมใหมีภรรยาเกินกวา 4 คนในคราวเดียวกัน ถือเปน
ความพอดีและเปนทางสายกลาง ตลอดจนเปนการปองกันมิใหสตรีถูก
อธรรมซึ่งอาจเกิดขึ้นไดในกรณีมีมากเกินกวา 4 คน ซึ่งแตกตางจากจารีต
ประเพณีของชาวอาหรับในยุคญาฮิลียะฮฺ (ยุคกอนอิสลาม) และชนชาติ
อื่น ๆ โดยไมมีการกําหนดจํานวนของการมีภรรยาและมีการทอดทิ้งภรรยา
บางคน การอนุญาตใหมีภรรยาได 4 คนในคราวเดียวกันไดกลายเปนกรณี
ยกเวนที่เกิดขึ้นนอยมาก การอนุญาตดังกลาวไมไดหมายความวา มุสลิม
ทุกคนจะตองมีภรรยามากกวาหนึ่งคน แตทวาหลักในการมีภรรยาเพียงคน
เดียวถือเปนหลักการโดยสวนใหญ
จากหลักฐานจากอัลกุรอานนักวิชาการอิสลามมีทศั นะวาศาสนบัญญัติ
ได กําหนดเงื่อนไขหลัก ไว 2 ประการในการอนุโลมใหมีภรรยามากกวา
1 คน145 คือ
1) ตองใหความเปนธรรมอยางครบถวนสมบูรณระหวางภรรยาที่มี
มากกวา 1 คน ซึ่งหมายถึงการใหความเทาเทียมกันระหวางภรรยาในดาน
วัตถุ อาทิเชน การจายคาเลี้ยงดู การครองชีวิตคูโดยดีและการรวมหลับ
นอน เปนตน
2) มีความสามารถในการจายคาเลี้ยงดู (นะฟะเกาะฮฺ)
หนาที่ของบิดามารดาที่มีตอบุตร
ตามหลักการของศาสนาไดกําหนดหนาที่ของบิดา มารดา ที่มีตอบุตร ดังนี้
1. การจายคาเลีย้ งดูบตุ ร (นะฟะเกาะฮฺ) ในสวนของอาหาร, เครือ่ งดืม่ ,
เครื่องนุงหม และที่พักอาศัย ทั้งนี้เปนภารกิจจําเปนที่บิดาตองจายคาเลี้ยงดู
145 al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al –Figh al – Islami. pp.7/165 - 168
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ในเรื่องดังกลาวแกบุตรของตนไมวาจะเปนชายหรือหญิง หากวาไมมีบิดา
ผูที่ตองรับผิดชอบก็คือ ปู (บิดาของบิดา) และญาติใกลชิดในลําดับถัดมา
2. การใหนมบุตรในกรณีที่ไมมีผูใหนมบุตรแทนมารดาของเด็ก
3. อบรมสั่งสอนบุตรใหดําเนินชีวิตตามคําสอนของอิสลาม
4. ใหความเปนธรรมระหวางบุตร เปนตน
สําหรับบุตรบุญธรรมนั้น ใหผูปกครองปฏิบัติหรือเลี้ยงดูเหมือน
บุตรคนหนึ่ง อาทิเชน ใหการศึกษา อบรมสั่งสอนเรื่องศาสนา การประกอบ
อาชีพฯ ถึงแมวาบุตรบุญธรรมจะไมมีสิทธิเทาเทียมกับบุตรที่แทจริงในบาง
กรณีก็ตาม เชน สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทผูสืบสันดาน เปนตน
หนาที่ของบุตรที่มีตอบิดามารดา
หนาที่ของบุตรที่มีตอบิดามารดามีดังนี้ คือ
1.เชื่อฟงและปฏิบัติตามในทุกสิ่งที่บิดามารดาสั่งใชหรือหามปราม
แตตองไมขัดตอหลักศาสนบัญญัตติ
2. ใหเกียรติและยกยองบิดามารดา มีความออนนอมถอมตนตอ
ทานทั้งสอง ตลอดจนใหเกียรติทานทั้งสองดวยคําพูดและการกระทํา ไมขู
ตะคอกหรือใชคําพูดที่แสดงความไมพอใจ, ไมใชเสียงดังเกินกวาเสียงของ
ทานทั้งสอง, ไมเดินนําหนาทานทั้งสอง ไมถือวาภรรยาหรือลูกสําคัญกวา
ทานทั้งสอง และไมเรียกขานทานทั้งสองดวยชื่อ แตใหเรียกวา คุณพอ,
คุณแม เปนตน และจะตองไมไปไหนมาไหนนอกเสียจากไดรับอนุญาตจาก
ทานทั้งสองเสียกอน
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3. ใหปรนนิบัติดีแกทานทั้งสองอยางสุดกําลัง
4. ใหเชือ่ มสัมพันธกบั บรรดาเครือญาติทง้ั ฝายบิดาและมารดาตลอดจน
บุคคลที่เปนเพื่อนหรือเปนผูที่รักใครสนิทสนมกับทานทั้งสอง และขอพร
ตออัลลอฮฺ เชน ดุอาอฺใหพระองคอัลลอฮฺ ทรงอภัยโทษแกทานทั้งสองดั่ง
คําขอพรในอัลกุรอาน “โอองคอภิบาลของขาพระองค ขอพระองคทรง
อภัยโทษแกขาพระองคและแกบิดามารดาของขาพระองคและขอทรงโปรด
เมตตาตอบุคคลทั้งสองเฉกเชนที่บุคคลทั้งสองเคยเลี้ยงดูขาพระองคมาเมื่อ
เยาววัย”

การแบงมรดกตามศาสนบัญญัติมีเงื่อนไข องคประกอบและวิธีการ
แบงแตกตางจากกฎหมายทั่วไป ซึ่งอัลกุรอาน147 และวัจนะศาสนา ได
ยืนยันไวซึ่งมีความสําคัญเชนเดียวกับหลักการที่วาดวยการละหมาด การ
จายซะกาฮฺ การปรกอบพิธีฮัจญ การทําธุรกรรมตางๆและบทลงโทษตาม
ลักษณะอาญา โดยจําเปนในการบังคับใชและนํามาปฏิบัติ ไมอนุญาตให
เปลี่ยนแปลงหรือฝาฝน ไมวากาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนานเพียงใด
ก็ตาม148 ที่สําคัญหากผูใดปฏิเสธจะสงผลใหผูนั้นพนสภาพการเปนมุสลิม
มกชน (ตกมุรตัด) ทันที

บุตรมีหนาที่เลี้ยงดูบิดามารดา รวมถึงปู ยา ตา ยาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. บุตรมีทรัพยเพียงพอที่จะเลี้ยงดูบิดามารดา
2. บิดามารดามีทรัพยสินไมเพียงพอในการใชจาย
3. บิดามารดามิไดประกอบอาชีพอันใดหรือไมมีรายได
4. ในกรณีที่บุตรมีความสามารถเลี้ยงดูไดเพียงคนเดียว ก็ใหเลี้ยง
ดูผูเปนมารดากอน

ทานนบีมฮุ มั มัด ไดกลาวไวความวา : “จงแบงทรัพยสนิ ในระหวาง
ผูสืบทอดตามนัยแหงคัมภีรของอัลลอฮฺ”149

หลักฎหมายอิสลามวาดวยมรดก
ความหมายและความสําคัญ
มรดก คือ ทรัพยสินหรือสิทธิที่ผูตายไดทิ้งไว ซึ่งทายาทโดยชอบ
ธรรมตามหลักศาสนบัญญัติ มีสิทธิไดรับดวยการสิ้นชีวิตของผูตาย146
146 al –Zuhaili, Wahbah. 1989. al – Figh al – Islami. p. 8/243

องคประกอบของการแบงมรดก
องคประกอบของการแบงมรดกมี 3 ประการ150 คือ
1. เจาของมรดกหรือผูตาย (อัล-มุวัรริซฺ)
2. ผูรับ มรดก (อัล-วาริซฺ)
3. ทรัพยสินหรือสิทธิของเจาของมรดกหรือผูตาย เรียกในภาษา
อาหรับวา อัลเมารูซฺ,อัล-มีรอซฺ และอัล-อิรซฺ เมื่อขาดองคประกอบขอ
หนึ่งขอใดจาก 3 ประการนี้ ก็ไมมีการสืบมรดก
147ดูอัลกุรอาน โองการ อัน-นิสาอฺ : 12-13
148ดู al – Khan , Mustofa. et al. (n.d.) al – Fikh al – ManHaji. pp.5/71-72
149โปรดดู วัจนะศาสดาเพิ่มเติม บันทึกโดย บุคอรี : 6531 , มุสลิม : 1615
150al –Zuhaili, Wahbah. (1989). al –Figh al – Islami. Dar al –Fikr.
p.8/248-249
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สิ่งที่ถือวาเปนมรดก
สิ่งที่ถือวาเปนมรดกไดแก
1. สังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ทีเ่ ปนกรรมสิทธิข์ องผูต าย เชน
จักยาน จักยานยนตที่ดิน บาน อาคาร บาน สวน ไร นา และเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ เปนตน
2. เงินสดในมือ และในธนาคาร
3. ทรัพยสินที่ผูตายมีสิทธิโดยชอบธรรม แตยังมิไดมีการสงมอบ
เชน หนี้สินของผูตายที่ติดคางอยูที่ผูอื่น (ลูกหนี้) เงินคาทําขวัญ เงินคา
ทดแทน เงินคาตอบแทน เปนตน
4. สิทธิทางวัตถุ ซึ่งมิไดเกิดจากตัวทรัพยสินโดยตรงแตทวาเกิด
จากการกระทําโดยทรัพยสินนั้นหรือมีความผูกพันกับทรัพยสินนั้น เชน
สิทธิในนําดื่ม สิทธิในการใชทางสัญจร สิทธิในการอาศัย สิทธิในที่ดินเพื่อ
การเพาะปลูก สิทธิในการเชาชวง เปนตน
บรรดาสิทธิที่เกี่ยวพันกับทรัพยมรดกของผูตาย151
มีสิทธิ 5 ประการที่เกี่ยวพันกับทรัพยมรดกของผูตาย โดยมีความสําคัญ
กอนหลังตามลําดับ ดังนี้ คือ
1. บรรดาหนี้สินที่เกี่ยวพันกับตัวของทรัพยมรดกกอนหนาการเสีย
ชีวิตของผูตาย อาทิ เชน การจํานอง,การซื้อขาย และทรัพยสินซึ่งจําเปน
ตองออกซะกาฮฺ
2. การจัดการศพ อันหมายถึงคาใชจายทั้งหมดนับแตการเสียชีวิต
ของผูต ายจวบจนเสร็จสิน้ การฝงศพโดยไมมคี วามสุรยุ สุรา ยหรือความตระหนี่
ในการใชจาย
151al - Khan, Mustofa. et al. (n.d) al - Fikh al - ManHaji. pp. 5/73-74
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3. บรรดาหนี้สินที่มีภาระผูกพันกับผูตาย ไมวาบรรดาหนี้สินนั้นจะ
เปนสิทธิของพระองคอัลลอฮฺ อาทิ เชน ซะกาฮฺ,สิ่งที่ถูกบน (นะซัร) เอาไว
และบรรดาคาปรับ (กัฟฟาเราะฮฺ) หรือจะเปนสิทธิของบาว อาทิ เชน การ
ยืมหนี้สิน เปนตน
4. พินัยกรรม (วะศียะฮฺ) ที่ผูตายทําไวจากจํานวน 1 ใน 3 ของ
ทรัพยสินที่ผูตายละทิ้งไว หลังจากคาใชจายในการจัดการศพและการชดใช
หนี้สินของผูตาย
5. ทรัพยอันเปนมรดก ซึ่งถือเปนสิทธิที่เกี่ยวพันกับทรัพยสินของ
ผูตายในลําดับทายสุด โดยใหนํามาแบงระหวางทายาทผูมีสิทธิรับมรดกตาม
สัดสวนที่ศาสนากําหนด
เงื่อนไขของการแบงมรดก
การแบงมรดกนั้นจะมีเงื่อนไข ดังนี้
1. มั่นใจวาเจามรดกไดเสียชีวิต หรือดวยคําสั่งของศาล (วาเสีย
ชีวติ หรือสาบสูญ)
2. มั่นใจวาทายาทมีชีวิตหลังจากเจามรดกเสียชีวิตหรือดวยคําสั่ง
ของศาล
3. จะตองทราบวาผูนั้นเกี่ยวของในการสืบมรดกอยางไร เชน เปน
พอ แม สามี ภรรยา ลูกชายหรือลูกผูหญิง
4. จะตองไมถูกกันสิทธิในการสืบมรดกตามหลักศาสนบัญญัติ
ผูที่ไมมีสิทธิสืบมรดกโดยเด็ดขาด มีดังนี้ คือ
1. การฆาเจามรดก หรือมีสวนรวมในการสังหาร (สมรูรวมคิด)
เพราะทานนบี ไดกลาวไวความวา “สําหรับผูสังหารยอมไมมีสิทธิใดๆ
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เลยจากทรัพยมรดก”152
2. ทาส ทุกชนิด ทัง้ นีเ้ พราะทาสไมมสี ทิ ธิในการครอบครองทรัพยสนิ
3. ตางศาสนิก หรือสิ้นสภาพจากการเปนมุสลิม (มุรตัด) เพราะ
ทานนบี
ไดกลาวไวความวา : “มุสลิมจะไมสืบมรดกจากคนตางศาสนิกและคนตาง
ศาสนิกก็จะไมสืบมรดกจากมุสลิม”153
ผูมีสิทธิสืบมรดก
กอนที่จะทราบวาผูมีสิทธิสืบมรดกไดนั้นตองทราบสาเหตุในการรับ
มรดกดังนี้
1. การสมรส หมายถึงการสมรสที่ถูกตองตามนิติบัญญัติมิใชการ
สมรสตามกฎหมาย
2. ทายาท หมายถึงทายาทที่มีสิทธิรับมรดกในอิสลาม
3. นายทาส หมายถึง ผูที่มีทาสอยูในครอบครองแลวไดปลด
ปลอยทาสใหเปนอิสระเมื่อทาสที่เขาปลอยไปถึงแกความตายและไมมีผูใด
รับมรดกผูที่ปลดปลอยเขาก็จะไดมีสิทธิ์รับมรดกของเขาได
สําหรับทายาท
1 . ทายาทผูตายที่เปนชายซึ่งมีสิทธิในการสืบมรดก มีดังนี้
1. บุตรชายของผูตาย หลานชาย เหลนชาย ฯลฯ 2. บิดาของผูตาย
ปูของผูตาย (บิดาของบิดา ฯลฯ พี่ชายหรือนองชาย (ทั้งที่รวมบิดามารดา
หรือรวมบิดา หรือรวมมารดากับผูต าย บุตรชายของพีช่ ายหรือนองชาย (รวม
152 บันทึกโดยอิหมามบุคอรี : 6382, มุสลิม : 1614, อบูดาวูด : 4564
153 บันทึกโดยอิหมาม บุคอรี6383,มุสลิม1614
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บิดามารดา) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชาย (รวมบิดากับผูตาย)
อาหรือลุง (พี่ชายหรือนองชายของบิดาที่รวมบิดามารดากับบิดา
ของผูตาย)
2. อาหรือลุง (พี่ชายหรือนองชายของบิดาที่รวมบิดากับบิดาของผู
ตาย)
3. บุตรชายของลุงหรือของอา (บุตรของพี่ชายหรือนองชายของ
บิดาที่รวมบิดามารดากับบิดาของผูตาย)
4. บุตรชายของลุงหรือของอา (บุตรของพี่ชายหรือนองชายของ
บิดาที่รวมบิดากับบิดาของผูตาย)
5. สามีของผูตาย
6. ผูปลดปลอยทาสใหเปนไท (ในกรณีที่อดีตทาสที่เขาปลอยนั้น
เปนเจาของมรดก)
อนึ่งถาบุคคลเหลานี้ทั้งหมดมีชีวิตอยูในขณะแบงมรดกผูมีสิทธิสืบ
มรดกมีเพียง บิดา ลูก และสามีของผูตายเทานั้น
2. ทายาทผูตายที่เปนหญิงซึ่งมีสิทธิในการสืบมรดก มีดังนี้
1. บุตรีของผูตาย
2. บุตรีของบุตรชาย (หลานสาว) หรือบุตรีของบุตรชายของบุตร
ชาย (เหลนสาว) ของผูตาย
3. มารดาของผูตาย
4. ยา (มารดาของบิดา) ของผูตาย
5. ยาย (มารดาของมารดา) ของผูตาย
6. พี่สาวหรือนองสาว (รวมบิดามารดาหรือรวมมารดาหรือรวม
บิดากับผูตาย)
7. ภรรยาของผูตาย
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8. นายหญิงผูปลดปลอยทาสใหเปนไท (ในกรณีที่อดีตทาสที่
นางปลดปลอยนั้นเปนเจาของมรดก)
อนึ่ง ถาบุคคลเหลานี้ทั้งหมดมีชีวิตอยูในขณะแบงมรดกผูที่มีสิทธิ
ในการสืบมรดก คือ
1. บุตรีของผูตาย
2. หลานสาว (บุตรีของบุตรชาย) ของผูตาย
3. ภรรยาของผูตาย
4. มารดาของผูตาย
5. พี่สาวหรือนองสาวที่รวมบิดามารดากับผูตาย และถาหากนํา
ผูสืบมรดกทั้งชายและหญิงมารวมกัน ผูที่มีสิทธิในการสืบมรดกนั้น คือ
1.) บิดาของผูตาย
2.) มารดาของผูตาย
3.) บุตรชายของผูตาย
4.) บุตรีของผูตาย
5.) สามีหรือภรรยาของผูตาย
อนึ่ง เกี่ยวกับผูสืบมรดกนี้ ยังแบงออกเปนผูที่มีสิทธิสืบมรดกตาม
สัดสวนที่ถูกกําหนดแนนอนภาคฟรดู154 และผูมีสิทธิสืบมรดกในสวนที่เหลือ
หรือ ภาคอะซอบะห 155
154ไดแกสวนมรดกซึ่งตกไดแกทายาทดั่งที่ระบุไวในมาตรา ๒๐๕
155ไดแกสวนมรดกที่เหลือจากภาคฟรดู หรือสวนมรดกในกรณีที่ไมมีทายาทผูมีสิทธิ
ในภาคฟรดู ซึ่งตกไดแกทายาทดั่งที่ระบุไวในมาตรา ๒๑๗
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สัดสวนการแบงมรดก
สําหรับอัตราหรือสัดสวนการแบงมรดกตามที่มีปรากฏในคัมภีรอัล
กุรฺอาน คือ
1. 1/2 เรียกวา นิศฟุ
2. 1/4 เรียกวา รุบฺอ
3. 1/3 เรียกวา สุลุสฺ
4. 2/3 เรียกวา สุลุสานิ
5. 1/6 เรียกวา สุดุสฺ
6. 1/8 เรียกวา สุมุนฺ
อัตราหรือสัดสวนของผูมีสิทธิสืบมรดก
1. บิดา มี 3 สภาพ ดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/6 จากกองมรดกในกรณีที่ผูตายมีบุตรชายหรือบุตร
ของบุตรชาย (หลานชาย) หรือบุตรของบุตรของบุตรชาย (เหลนชาย ฯลฯ)
รวมอยูดวย
2. ไดรับ 1/6 และสวนเหลือ (อะซอบะห) ในกรณีที่ผูตายมีแต
บุตรสาวของบุตรชาย (เหลนสาว) หรือบุตรสาวของบุตรชายของบุตรชาย
(เหลนสาว) รวมอยูดวย
3. ไดรับสวนเหลือ (อะซอบะห) ในกรณีที่ผูตายไมมีบุตรไมวาชาย
หรือหญิงหรือหลานชายหรือหลานสาวอันเกิดจากบุตรชายของผูตาย
2. มารดา มี 3 สภาพดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/6 จากกองมรดกในกรณีที่ผูตายมีบุตรชายหรือบุตร
สาวคนเดียวหรือหลายคนก็ตามหรือมีหลานชายหรือหลานสาวอันเกิดจาก
บุตรชายหรือมีพี่นองผูชายตั้งแต 2 คนขึ้นไป หรือมีพี่นองผูหญิงตั้งแต 2
คนขึ้นไป (ไมวาจะรวมบิดามารดากับผูตายหรือไมก็ตาม)

138

2. ไดรับ 1/3 ในกรณีที่ผูตายไมมีบุตรชายหรือบุตรสาวหรือหลาน
ชายหรือหลานสาวอันเกิดจากบุตรชายหรือไมมีพี่นองผูชายตั้งแต 2 คนขึ้น
ไปหรือพี่นองหญิงตั้งแต 2 คนขึ้นไป (ไมวารวมบิดามารดากับผูตายหรือไม
ก็ตาม)
3. ไดรับ 1/3 จากสวนที่เหลือ (อัลบากี) ในกรณีที่ผูตายมีแต
สามีและบิดาหรือภรรยาและบิดารวมอยูดวย เพราะอัลลอฮฺไดโองการ
ความ วา : “และสําหรับบิดามารดาของเขานั้น แตละคนจากทั้งสองนั้นจะ
ไดหนึ่งในหกจากสิ่งที่เขาไดทิ้งไวหากเขามีบุตร ดังนั้นถาหากเขาไมมีบุตร
และบิดามารดาทั้งสองของเขาไดสืบมรดกของเขาแลว มารดาของเขาก็ได
หนึ่งในสามนั้น ดังนั้นถาหากเขามีพี่นองหลายคน มารดาของเขาก็ไดหนึ่งใน
หกนั้น” (อัน-นิสาอฺ : 11)
3. ปู มี 4 สภาพดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/6 จากกองมรดก ในกรณีที่ผูตายมีบุตรชายหรือหลาน
ชายอันเกิดจากบุตรชายรวมอยูดวย
2. ไดรับ 1/6 และสวนเหลือ (อะซอบะห) ในกรณีที่ผูตายมีแต
บุตรสาวหรือหลานสาวอันเกิดจากบุตรชายรวมอยูดวย
3. ไดรับสวนเหลือ (อะซอบะห) ในกรณีที่ผูตายไมมีบุตรชายหรือ
บุตรสาวหรือหลานชายหรือหลานสาวอันเกิดจากบุตรชาย
4. ไมมีสิทธิรับมรดก ถามีบิดาของผูตายรวมอยูดวย
4. ยา, ยาย มี 2 สภาพดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/6 (ในกรณีที่มีทั้งยาและยายใหแบงกันคนละครึ่งใน
อัตราสวนนี้)
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2. ก. ยายถูกกันสิทธิ (มะฮฺูบะฮฺ) ในกรณีที่ผูตายมีมารดา
ข. ยาถูกกันสิทธิ (มะฮฺูบะฮฺ) ในกรณีที่ผูตายมีบิดา
5. สามี มี 2 สภาพ ดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/2 จากกองมรดก ในกรณีที่ผูตายไมมีบุตรชายหรือบุตร
สาวไมวาจะเปนบุตรที่เกิดจากสามีหรือผูอื่นแมกระทั่งบุตรที่เกิดนอกสมรส
ก็ตามหรือไมมีหลานชายหรือหลานสาวอันเกิดจากบุตรชาย ฯลฯ รวมอยู
ดวย
2. ไดรับ 1/4 ในกรณีที่ผูตายมีบุตรชายหรือบุตรสาวไมวาจะเปน
บุตรที่เกิดจากสามีหรือผูอื่นก็ตามหรือมีหลานชายหรือหลานสาวอันเกิด
จากบุตรชายรวมอยูดวย เพราะอัลลอฮฺไดโองการความวา “และสําหรับ
พวกเจานั้นคือครึ่งหนึ่งของสิ่งที่บรรดาภรรยาของพวกเจาไดทิ้ง ไวหากไม
ปรากฏวาพวกนางมีบุตร ดังนั้นหากปรากฏวาพวกนางมีบุตร พวกเจาก็ได
หนึ่งในสี่จากสิ่งที่พวกนางไดทิ้งไว” (อัน-นิสาอฺ : 12)
6. ภรรยา มี 2 สภาพ ดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/4จากกองมรดกในกรณีที่ผูตายไมมีบุตรชายหรือบุตรส
าวไมวาบุตรนั้นจะเกิดจากนางหรือจากผูอื่นหรือไมมีหลานชายหรือหลานสา
วอันเกิดจากบุตรชายรวมอยูดวย
2. ไดรับ 1/8 ในกรณีที่ผูตายมีบุตรชายหรือบุตรสาวไมวาบุตรนั้น
จะเกิดจากนางหรือจากผูอื่นหรือมีหลานชายหรือหลานสาวอันเกิดจากบุตร
ชายรวมอยูดวย ทั้งนี้มีหลักฐานระบุไวในอัลกุรฺอานความวา “และสําหรับ
พวกนางนั้นคือหนึ่งในสี่จากสิ่งที่พวกเจาไดทิ้งไว หากไมปรากฏวาพวกเจามี
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บุตร ดังนั้นหากปรากฏวาพวกเจามีบุตร พวกนางก็ไดหนึ่งในแปดจากสิ่งที่
พวกเจาไดทิ้งไว” (อัน-นิสาอฺ : 12)
7. พี่นอง (ชายหรือหญิง) รวมมารดา มี 3 สภาพดังตอไปนี้
1. ไดรบั 1/3 ในกรณีทม่ี พี น่ี อ งรวมมารดาตัง้ แต 2 คนขึน้ ไป ไมวา
จะเปนชายหรือหญิง และใหแบงสวนเทาๆกัน (ตามรายหัว) จากอัตราสวน
1/3 นั้น โดยไมมีการแบงแยกระหวางชายหญิง
2. ไดรับ 1/6 ในกรณีที่มีพี่นองรวมมารดาเพียงคนเดียวไมวาชาย
หรือหญิง
3. ถูกกันสิทธิ (มะฮฺูบูน) ในกรณีที่ผูชายมีบุตรชายหรือบุตรสาว
หรือหลานชายหรือหลานสาวอันเกิดจากบุตรชายหรือมีบิดาหรือปูรวมอยู
ดวย ทั้งนี้มีหลักฐานระบุในอัลกุรฺอานความวา “ดังนั้นหากปรากฏพวก
เขามีจํานวนมากกวานั้น พวกเขาก็รวมกันในหนึ่งสวนสามนั้น” (อัน-นิสาอฺ
: 12) และอัลลอฮฺยังไดโองการตอจากนั้นอีกความวา “และถามีชายคน
หนึ่งหรือหญิงคนหนึ่งถูกรับมรดกในฐานะเปนผูที่ไมมีบิดาและ บุตร แตเขา
มีพี่ชายหรือนองชายคนหนึ่งหรือมีพี่สาวหรือนองสาวคนหนึ่ง ดังนั้นแตละ
คนจากสองคนนั้น (คือเพียงคนเดียว) ไดรับหนึ่งในหก” (อัน-นิสาอฺ : 12)
8. บุตรสาวมี 3 สภาพ ดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/2 จากกองมรดก ในกรณีที่มีคนเดียว (เปนบุตรสาว
คนเดียวของผูตาย)
2. ไดรับ 2/3 ในกรณีที่ผูตายมีบุตรสาวตั้งแต 2 คนขึ้นไป (โดยผู
ตายไมมีบุตรชายรวมอยูดวย) และใหแบงในระหวางพวกนางเทา ๆ กันจาก
อัตราสวนสองในสามนั้น
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3. ไดรับสวนเหลือ (อะซอบะห) ในกรณีที่ผูตายมีบุตรชาย (คือพี่
ชายหรือนองชายของบุตรสาว) จะคนเดียวหรือหลายคนก็ตามรวมรับมรดก
ดวย โดยใหชายสองสวน หญิงหนึ่งสวน ดังมีหลักฐานในอัลกุรฺอานระบุไว
ความวา “อัลลอฮฺไดทรงสั่งพวกเจาไวในหมูลูกๆของพวกเจาวา สําหรับเพศ
ชายนั้นจะไดรับเทากับสวนไดของเพศหญิงสองคน ดังนั้นถาหากลูกๆเปน
หญิงเกินกวาสองคน พวกนางก็ไดสองในสามของสิ่งที่พวกเขาไดทิ้งไว และ
ถาปรากฏวาลูกเปนหญิงเพียงคนเดียว นางก็ไดครึง่ หนึง่ ” (อัน-นิสาอฺ : 11)
9. หลานสาวอันเกิดจากบุตรชาย มี 5 สภาพ ดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/2 ในกรณีที่มีคนเดียว
2. ไดรับ 2/3 ในกรณีที่มีพี่นองผูหญิงตั้งแต 2 คนขึ้นไป หรือมี
ลูกพี่ลูกนองรับมรดกดวย
3. ไดรับ 1/6 ในกรณีที่ผูตายมีบุตรสาวรวมอยูดวยหนึ่งคน โดย
บุตรสาวของผูตายไดครึ่งหนึ่งตามอัตราสวนที่ถูกกําหนดใหกับนาง และ
หลานสาวอันเกิดจากบุตรชายนั้นไดหนึ่งสวนหกเปนการเติมเต็มอัตราสวน
สองสวนสาม (ตักมิละฮฺ อัสสุลุสัยน)
4. ไดรับสวนเหลือ (อะซอบะห) ในกรณีที่มีพี่ชายหรือนองชาย
หรือลูกพี่ลูกนองชายรวมอยูดวย
5. ถูกกันสิทธิ ในกรณีที่ผูตายมีบุตรชายหรือบุตรสาวตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป และไมมีพี่ชายหรือนองชายหรือลูกพี่ลูกนองชาย ที่ไดรับสวนเหลือ
(อะซอบะห) รวมกับนางในกรณีที่หลานสาวอันเกิดจากบุตรชายไดรับครึ่ง
หนึ่งจากกองมรดกนั้นมีหลักฐานจาก มติของปวงปราชญ (อิจญมาอฺ) ที่
ระบุวา : “แทจริงบุตรของบุตรชายไมวาเปนชายหรือหญิงยอมแทนตําแหนง
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ของบุตรชายในเรือ่ งมรดก” และหลักฐานในการรับมรดกสองในสามสําหรับ
หลานสาวที่มีตั้งแต 2 คนขึ้นไปนั้นคือการกิยาสกับบรรดาบุตรสาวหรือเขา
อยูภายใตถอยคําวา “บุตรสาว” (บะนาตฺ) และมีหลักฐานที่ระบุวา ทาน
อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด (สหายทานศาสดา) ไดถูกถามถึงมรดกของบุตร
สาวและหลานสาว ทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด จึงได กลาววา “ฉันจะ
ตัดสินตามที่ทานนบี มุฮัมมัดไดตัดสินไว คือ บุตรสาวไดครึ่งหนึ่ง และ
หลานสาวไดหนึ่งสวนหกเพื่อเติมเต็มอัตราสวนสองในสาม”156
10. พี่สาวหรือนองสาวรวมบิดามารดา
พี่สาวหรือนองสาวรวมบิดามารดามี 6 สภาพ ดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/2 จากกองมรดก ในกรณีที่มีคนเดียว
2. ไดรับ 2/3 ในกรณีที่มีพี่สาวหรือนองสาวรวมบิดามารดารวมอยู
ดวย จะมีจํานวนกี่คนก็ตาม
3. ไดรับสวนเหลือ (อะเศาะบะฮฺ) รวมกับผูอื่น (มะอัลฆ็อยฺร)
คือในกรณีที่มีพี่สาวหรือนองสาว (จะมีกี่คนก็ตาม) และมีบุตรสาวหรือ
หลานสาวอันเกิดจากบุตรชายของผูตายรวมอยูดวย
4. ไดรับสวนเหลือ (อะซอบะห) เนื่องดวยมีผูอื่น (บิล-ฆ็อยฺร)
คือมีพี่ชายหรือนองชายรวมบิดามารดา (จะมีกี่คนก็ตาม) โดยแบงใหชาย 2
สวน หญิง 1 สวน
5. ไดรบั มรดกรวมกับบรรดาพีน่ อ งชายหญิงรวมมารดาในอัตราสวน
ที่ถูกกําหนดแนนอนแกฝายหลังโดยถือวา เปนบุตรของมารดาคนเดียวกัน
หรือ มุชัรฺเราะกะฮฺ เรียกปญหามรดกกรณีนี้วา มัสอะละฮฺ มุชตะรอกะฮฺ
ซึ่งทานอุมัร (กาหลิบคนที่๒) ไดตัดสินใหพี่นองรวมบิดามารดามีสวนรวม
ในหนึ่งสวนสามที่ถูกกําหนดใหบรรดาพี่นองรวมมารดา (ดร.ยูซุฟ กอซิม,
156 บันทึกโดยอิหมามบูคอรี : 6355
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อัลวะญีซฺ ฟลมีรอซฺ วัล วาศียะฮฺ หนา 113,114)
6. ถูกกันสิทธิ (มะฮฺูบาตฺ) ในกรณีที่ผูตายมีบุตรหรือหลานชาย
อันเกิดจากบุตรชาย ฯลฯ หรือมีบดิ าของผูต ายรวมอยูด ว ย เอกองคอลั ลอฮฺ
ไดตรัสความวา “พวกเขาจะขอใหเจาชี้ขาดปญหา จงกลาวเถิดวา อัลลอฮฺ
จะทรงชี้ขาดใหแกพวกเจาในเรื่องของผูเสียชีวิตที่ไมมีบิดาและ บุตรกลาว
คือ ถาชายผูหนึ่งตายโดยที่เขาไมมีบุตรแตมีพี่สาวหรือนองสาวคนหนึ่งนาง
ก็ได ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เขาไดทิ้งไว โดยที่เขาก็จะรับมรดกของนาง หากไม
ปรากฏวานางมีบุตร ดังนั้นหากปรากฏมีพี่สาวหรือนองสาวสองคน ทั้งสอง
นั้นก็ได สองในสามจากสิ่งที่เขาไดทิ้งไวและหากปรากฏวาพวกเขาเปนพี่
นองหลายคนทั้ง ชายและหญิง ดังนั้นสําหรับชายก็ไดรับเทากับสวนไดของ
หญิงสองคน...” (อัน-นิสาอฺ : 176)
ดังนั้นในกรณีที่เจาของมรดกมีผูสืบมรดก ดังตอไปนี้
1. สามี
2. มารดา
3. พี่นองรวมมารดากับผูตายตั้งแต 2 คนขึ้นไป
4. พี่นองรวมบิดามารดากับผูตาย เปนหญิงและชายหรือชายลวน
ซึ่งไดสวนที่เหลือ ใหถือวาพี่นองรวมบิดามารดากับผูตาย เปนพี่นองรวม
มารดากับผูตาย ซึ่งเรียกวา ปญหามรดกกินรวม (มุชัรเราะกะฮฺ)
ตัวอยาง
นางฟาตีมะห เสียชีวติ ทิง้ ทรัพยสนิ มรดกเอาไว จํานวน 12,000 บาท
มีผูมีสิทธิสืบมรดก คือ สามี มารดา พี่นองรวมมารดา 2 คนขึ้นไปและ
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มีพี่นองรวมบิดามารดากับผูตายเปนชายลวน หรือ หญิงกับชาย
วิธีแบงมรดก
สวนเต็ม = 6
ผูมีสิทธิสืบมรดก อัตราสวน สวนที่ไดรับ
จํานวนเงิน
1/
สามี
3
6,000
2

มารดา

1/6

1

2,000

พี่นองรวม
มารดา
2 คนขึ้นไป

1/3

2

4,000

จํานวนเงินทั้งหมด 12,000 บาท
สวนเต็ม 6 สวน
แตละสวน = 12,000 ÷ 6 = 2,000 บาท
ฉะนั้น สามีไดรับ 3 สวน
เปนเงิน 6,000 บาท
มารดาไดรับ 1 สวน
เปนเงิน 2,000 บาท
พี่นองรวมมารดา 2 คนขึ้นไปไดรับ 2 สวน เปนเงิน 4,000 บาท157

157หมายเหตุ เดิมพี่นองรวมบิดามารดากับผูตายไดรับสวนที่เหลือ (อะซอบะห) แต
เนื่องจากไมมีสวนเหลือ จึงใหถือเสมือนหนึ่งวาเปนพี่นองรวมมารดา จึงมีสิทธิไดรับหนึ่งใน
สามรวมกันกับพี่นองรวมมารดาโดยแบงเทา ๆ กัน

11. พี่สาวหรือนองสาวรวมบิดา มี 6 สภาพ ดังตอไปนี้
1. ไดรับ 1/2 ในกรณีที่มีเพียงคนเดียว
2. ไดรับ 2/3 ในกรณีที่มีพี่สาวหรือนองสาวรวมบิดากับนางรวม
อยูดวย
3. ไดรับ 1/6 ในกรณีที่ผูตายมีพี่สาวหรือนองสาวรวมบิดามารดา
รวมอยูดวย 1 คน
4. ไดรับสวนเหลือ (อะเศาะบะฮฺ) ในกรณีที่มีพี่ชายหรือนองชาย
ของนางรวมอยูดวย (โดยแบงใหชาย 2 สวน หญิง 1 สวน)
5. ไดรับสวนเหลือ (อะเศาะบะฮฺ) ในกรณีที่บุตรสาวหรือหลาน
สาวอันเกิดจากบุตรชายรวมอยูดวย (โดยนางไดรับสวนเหลือหลังจากแบง
ใหบุตรสาวหรือหลานสาว)
6. ถูกกันสิทธิในกรณีดังตอไปนี้
• มีพี่สาวหรือนองสาวของผูตาย 2 คนขึ้นไป แตถามีพี่
ชายหรือนองชายรวมอยูดวย ก็ไดรับสวนเหลือ (อะเศาะบะฮฺ)
• มีพี่ชายหรือนองชายรวมบิดามารดากับผูตายรวมอยู
ดวย
• พี่สาวหรือนองสาวรวมบิดามารดากับผูตายเปนผูไดรับ
สวนเหลือ (อะเศาะบะฮฺ)
• มี บ ุ ต รชายหรื อ หลานชายอั น เกิ ด จากบุต รชาย ฯลฯ
หรือ บิดาของผูตาย
12. ผูที่ไดรับสวนเหลือ (อะซอบะห)
อะซอบะห ตามหลักภาษา แปลวา พรรคพวกของบุคคลซึ่งจะ
ใหการสนับสนุนบุคคลผูนั้นในยามวิกฤติตลอดจนใหการปกปองบุคคลผูนั้น
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สวนความหมายตามหลักวิชาการแบงมรดกนั้น หมายถึง บรรดา
ญาติฝายชายที่ใกลชิดกับผูตายโดยสืบถึงผูตายจากทางบิดา ซึ่งพวกเขาจะ
ไดรับสวนเหลือจากกองมรดกหลังจากแบงใหแกบรรดาผูมีสิทธิรับมรดก
ตามอัตราสวนที่ถูกกําหนดไว เรียบรอยแลวและพวกเขาจะไดรับกองมรดก
ในกรณีเมื่อมีประเภทเดียวและไมมีผูรับตามอัตราสวนที่ถูกกําหนดจากกอง
มรดก อยูเลย
สําหรับผูที่ไดรับสวนเหลือ มี 3 ประเภท คือ :1. ผูไดรับสวนเหลือโดยตนเอง (อะซอบะห บินนัฟฺซิ) คือ ผูที่สืบ
เชื้อสายถึงผูตาย โดยไมมีสตรีมาคั่นระหวางเขาผูนั้นกับผูตาย อันไดแก ผู
มีสิทธิในกองมรดกที่เปนเพศชายนอกจากสามีและพี่นองชายรวมแตมารดา
เดียวกัน เพราะบุคคลทั้งสองจะไดรับเฉพาะสวนแบงที่กําหนดไวใหเทานั้น
และบุคคลทั้งสองไมใชผูรับสวนเหลือ (อะซอบะห) แตอยางใด
ผูที่ไดรับสวนเหลือโดยตนเอง (อะซอบะห บินนัฟฺซิ) มี 4 ฝาย คือ
1. ฝายบุตร : ไดแกบตุ รหลานทีเ่ ปนชายของผูต าย เชน บุตรชาย,
หลานชายที่เกิดจากบุตรชาย แมจะต่ําชั้นลงมา
2. ฝายบิดา : ไดแกบรรพบุรุษของผูตาย เชน บิดาและปู
3. ฝายพี่นอง : ไดแกบุตรชายหรือหลานชายของบิดาผูตาย โดย
ไมมีสตรีเขามาคั่นระหวางเขากับผูตาย เชน พี่นองชายรวมบิดามารดา
เดียวกัน, พี่นองชายรวมแตบิดาเดียวกันหรือบุตรชายของพี่นองชายรวม
บิดามารดาเดียวกัน,บุตรชายของพี่นองชายรวมแตบิดาเดียวกัน
4. ฝายลุง : ไดแกบุตรชายหลานชายของปูผูตาย โดยไมมีสตรีเขา
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หลักเกณฑในการสืบมรดกของผูท ไ่ี ดรบั สวนเหลือโดยตนเอง มีดงั ตอไปนี้
1. ทายาทที่อยูในฝายหลังจะไมไดสืบมรดก ตราบที่ยังมีทายาท
ในฝายกอน ดังนั้นทายาทฝายบิดาจะไมไดสืบมรดกในฐานะเปนผูที่ไดรับ
สวนเหลือ (อะซอบะห) ถาหากยังมีทายาทฝายบุตรชายหรือหลานชายอยู,
ทายาทฝายพี่นองจะไมไดสืบมรดกในฐานะเปนผูที่ไดรับสวนเหลือ (อะซ
อบะห) ถาหากยังมีทายาทฝายบิดาอยู, ทายาทฝายลุงจะไมไดสืบมรดก
ในฐานะเปนผูที่ไดรับสวนเหลือ (อะซอบะห) ถาหากยังมีทายาทฝายบิดา
อยู, ทายาทฝายลุงจะไมไดสืบมรดกในฐานะเปนผูที่ไดรับสวนเหลือ (อะซ
อบะห) ถาหากยังมีทายาทฝายพี่นองอยู
2. ถาหากมีญาติใกลชิดหลายคนอยูในฝายเดียวกัน เชน บิดากับ
ปู หรือบุตรชายกับหลานชายหรือพี่นองชายกับบุตรชายของพี่นองชายหรือ
ลุงกับบุตรชายของลุง ดังนั้น ผูที่เปนทายาทหางจากผูตายจะไมไดสืบมรดก
ถาหากมีทายาทที่ชิดใกลกับผูตายมากกวา ดังนั้นปูจะไมไดสืบมรดกถาหาก
ยังมีบิดาอยู,หลานชายจะไมไดสืบมรดก ถาหากยังมีบุตรชายอยูเปนตน
3. ถาหากมีญาติใกลชิดอยูหลายคนอยูในฝายเดียวกันและแตละ
คนก็มีศักดิ์ชั้นเทาเทียมกัน แตแตกตางกันในความเขมของสายเลือด ผูที่มี
สายเลือดเขมกวายอมเปนผูไดรับมรดกกอนผูมีสายเลือดออนกวา ดังนั้น
มาคั่นระหวางเขากับผูตาย เชน ลุงที่รวมบิดามารดาเดียวกับผูตาย,ลุงที่รวม
แตบิดาเดียวกับบิดาผูตาย,บุตรชายของลุงที่รวมบิดามารดาเดียวกับบิดาผู
ตาย,บุตรชายของลุงที่รวมแตบิดาเดียวกับบิดาผูตาย
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หลักเกณฑในการสืบมรดกของผูท ไ่ี ดรบั สวนเหลือโดยตนเอง มีดงั ตอไปนี้
1. ทายาทที่อยูในฝายหลังจะไมไดสืบมรดก ตราบที่ยังมีทายาท
ในฝายกอน ดังนั้นทายาทฝายบิดาจะไมไดสืบมรดกในฐานะเปนผูที่ไดรับ
สวนเหลือ (อะซอบะห) ถาหากยังมีทายาทฝายบุตรชายหรือหลานชายอยู,
ทายาทฝายพี่นองจะไมไดสืบมรดกในฐานะเปนผูที่ไดรับสวนเหลือ (อะซ
อบะห) ถาหากยังมีทายาทฝายบิดาอยู, ทายาทฝายลุงจะไมไดสืบมรดก
ในฐานะเปนผูที่ไดรับสวนเหลือ (อะซอบะห) ถาหากยังมีทายาทฝายบิดา
อยู, ทายาทฝายลุงจะไมไดสืบมรดกในฐานะเปนผูที่ไดรับสวนเหลือ (อะซ
อบะห) ถาหากยังมีทายาทฝายพี่นองอยู
2. ถาหากมีญาติใกลชิดหลายคนอยูในฝายเดียวกัน เชน บิดากับ
ปู หรือบุตรชายกับหลานชายหรือพี่นองชายกับบุตรชายของพี่นองชายหรือ
ลุงกับบุตรชายของลุง ดังนั้น ผูที่เปนทายาทหางจากผูตายจะไมไดสืบมรดก
ถาหากมีทายาทที่ชิดใกลกับผูตายมากกวา ดังนั้นปูจะไมไดสืบมรดกถาหาก
ยังมีบิดาอยู,หลานชายจะไมไดสืบมรดก ถาหากยังมีบุตรชายอยูเปนตน
3. ถาหากมีญาติใกลชิดอยูหลายคนอยูในฝายเดียวกันและแตละ
คนก็มีศักดิ์ชั้นเทาเทียมกัน แตแตกตางกันในความเขมของสายเลือด ผูที่มี
สายเลือดเขมกวายอมเปนผูไดรับมรดกกอนผูมีสายเลือดออนกวา ดังนั้น
พี่นองชายรวมบิดามารดาเดียวกัน ยอมไดสืบมรดกกอนพี่นองชายรวมแต
บิดาเดียวกัน ลุงที่รวมบิดามารดากับบิดาของผูตายจะไดสืบมรดกกอนลุงที่
รวมแตบิดาเดียวกับบิดาผูตาย เปนตน158
158 ดู al – Khan , Mustofa. et al. (n.d.) al – Fikh al – ManHaji. pp.5/90-100

149

2. ผูท ไ่ี ดรบั สวนเหลือโดยอาศัยผูอ น่ื (อะซอบะห บิลฆอยฺร) ไดแก ทายาท
ผูหญิงทุกคนที่มีสิทธิ์ไดรับสวนแบงที่ถูกกําหนดจากกองมรดก เมื่อมีพี่นอง
ชายของนางรวมอยูดวย ทายาทผูหญิงนั้นจะกลายเปนผูที่ไดรับสวนเหลือ
(อะซอบะห) โดยอาศัยพี่นองชายของนาง เชน บุตรหญิงกับบุตรชาย, พี่
นองหญิงรวมบิดามารดากับพี่นองชายรวมบิดามารดา เปนตน โดยผูชายได
รับ 2 สวน ผูหญิงไดรับ 1 สวน
ผูที่ไดรับสวนเหลือโดยอาศัยผูอื่น จํากัดอยูเฉพาะทายาทที่มีสิทธิ์
ไดรับสวนแบงสองในสามกับครึ่งหนึ่ง เมื่ออยูรวมกับพี่นองชายของพวกเขา
ซึ่งไดแก :1. บุตรหญิง เมื่ออยูพรอมกับบุตรชาย
2. หลานหญิงเมื่ออยูพรอมกับหลานชาย
3. พี่นองหญิงรวมบิดามารดา เมื่ออยูพรอมกับพี่นองชายรวมบิดา
มารดา
4. พี่นองหญิงรวมแตบิดาเดียวกัน เมื่ออยูพรอมกับพี่นองชายรวม
แตบิดาเดียวกัน
3. ผูที่ไดรับสวนเหลือรวมกับผูอื่น (อะซอบะห มะอัลฆ็อยฺร)
ไดแก พี่นองหญิงรวมบิดามารดา หรือพี่นองหญิงรวมแตบิดา เมื่ออยูพรอม
กับบุตรหญิงหรือหลานสาว
ดังนั้นถาหากผูตายไดทิ้งทายาทที่เปนบุตรหญิงสองคนกับพี่นอง
หญิงรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาอีกหนึ่งคน บุตรหญิงสองคนนั้น จะได
รับสวนแบงสองในสามจากกองมรดก และพี่นองหญิงรวมบิดามารดาหรือ
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รวมแตบิดาจะไดรับมรดกสวนที่เหลือทั้งหมดคือหนึ่งในสามและใหใชหลัก
การเชนเดียวกันนี้ ในกรณีของพี่นองหญิงรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดา
หลายคน เมื่ออยูพรอมกับหลานสาวคนเดียวหรือหลานสาวหลายคน
หลักฐานในเรื่องนี้ คือ หะดีษที่ทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด
(สหายทานศาสดา) ไดถูกถามเกี่ยวกับบุตรหญิง,หลานสาวและพี่นองหญิง
ทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด ตอบวา : ในเรื่องนี้ฉันจะตัดสินเชนเดียว
กับที่ทานนบีมุฮัมมัดไดตัดสินไว คือ : บุตรสาวไดรับครึ่งหนึ่ง,หลานสาวได
รับหนึ่งในหก และพี่นองหญิงไดรับสวนที่เหลือ159
13. ผูที่ไมถูกกันสิทธิในกองมรดกและที่ถูกกันสิทธิ
• ก. ผูที่ไมถูกกันสิทธิในกองมรดกมี 5 คน คือ
1.บุตรชาย 2. บุตรสาว 3. บิดา 4. มารดา 5. สามี,ภรรยา
• ข. ผูที่ถูกกันสิทธิในกองมรดก มีดังตอไปนี้
1. หลานชาย ถูกกันสิทธิโดยบุตรชายของผูตาย
2. หลานสาว ถูกกันสิทธิโดยบุตรชายหรือบุตรสาวของผูตาย
3. ปู (บิดาของบิดา) ถูกกันสิทธิโดยบิดาของผูตาย
4. ยา (มารดาของบิดา) ถูกกันสิทธิโดยมารดาของผูตาย
5. ยาย (มารดาของมารดา) ถูกกันสิทธิโดยมารดาของผูตาย
6. พี่นองชายรวมบิดามารดา ถูกกันสิทธิโดยบุตรชาย,บิดา,หลาน
ชายของผูตาย
159 บันทึกบูคอรี : 6355
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7. พี่นองชายรวมแตบิดา ถูกกันสิทธิโดยบุตรชาย,บิดา,หลานชาย,
พี่นองชายรวมบิดามารดาของผูตาย
8. พี่นองชายรวมแตมารดา ถูกกันสิทธิโดยบิดา,ปู,บุตรชาย,หลาน
ชายอันเกิดจากบุตรชาย,บุตรสาวหลานสาวอันเกิดบุตรชายของผูตาย
9. พีน่ อ งหญิงรวมบิดามารดา ถูกกันสิทธิโดยบุตรชาย,บิดา,หลานชาย
ของผูตาย
10. พีน่ อ งหญิงรวมแตบดิ า ถูกกันสิทธิโดยบุตรชาย,บิดา,หลานชาย,
พี่นองชายรวมบิดามารดา,พี่นองสาวรวมบิดามารดาตั้งแต 2 คนขึ้นไป
11. พี่นองสาวรวมแตมารดา ถูกกันสิทธิโดยบิดา ปู บุตรชาย
หลานชายอันเกิดจากบุตรชาย,บุตรสาว,หลานสาวอันเกิดจากบุตรชายของผูตาย
12. บุตรชายของพี่นองชายรวมบิดามารดา ถูกกันสิทธิโดยบิดา,ปู,
บุตรชาย,หลานชายอันเกิดจากบุตรชาย,พี่นองชายรวมบิดามารดา,พี่นอง
ชายรวมบิดา,พี่นองสาวรวมบิดามารดาเมื่อไดรับสวนเหลือ
13. บุตรชายของพี่นองชายรวมแตบิดา ถูกกันสิทธิโดยบิดา,ปู,
บุตรชาย,พี่นองชายรวมบิดามารดา,พี่นองชายรวมแตบิดา,พี่นองหญิงรวม
บิดามารดาเมื่อไดรับสวนที่เหลือ,พี่นองหญิงรวมแตบิดากับผูตายเมื่อไดรับ
สวนที่เหลือ (อะเศาะบะฮฺ)
14. ลุงหรืออารวมบิดามารดาของผูตาย ถูกกันสิทธิโดยบิดา,ปู,
บุตรชาย,หลานชายอันเกิดจากบุตรชาย,พี่นองชายรวมบิดามารดา,บุตรชาย
ของพี่นองชายรวมบิดาและมารดา
15. ลุงหรืออารวมแตบิดากับบิดาของผูตาย ถูกกันสิทธิโดยบิดา,
ปู,บุตรชาย,หลานชายอันเกิดจากบุตรชาย,พี่นองชายรวมบิดามารดา,พี่
นองชายรวมแตบิดา,พี่นองหญิงรวมบิดามารดาเมื่อไดรับสวนที่เหลือ,พี่
นองหญิงรวมแตบิดาเมื่อไดรับสวนที่เหลือ,บุตรชายของพี่นองชายรวมบิดา
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มารดา,บุตรชายของพี่นองชายรวมแตบิดา,ลุงหรืออารวมบิดามารดากับบิดา
ของผูตาย
16. บุตรชายหรือลุงของอารวมบิดามารดากับบิดาของผูตาย
ถูกกันสิทธิโดยบิดา,ปู,บุตรชาย,หลานชาย,พี่นองชายรวมบิดามารดา,พี่
นองชายรวมแตบิดา,พี่นองหญิงรวมบิดามารดาเมื่อไดรับสวนเหลือ,พี่นอง
หญิ ง ร ว มแต บิ ด าเมื่ อ ได รั บ ส ว นที่ เหลื อ บุ ต รชายของพี่ น อ งชายร ว มบิ ด า
มารดา,บุตรชายของพี่นองชายรวมบิดากับผูตาย
17. บุตรชายของลุงหรืออารวมบิดากับบิดาของผูตาย ถูกกัน
สิทธิโดยบุคคลในขอ 16 และบุตรชายของพี่นองชายของผูตายที่รวมบิดา
มารดากับผูตาย160
วิธีการหาสวนเต็มในการแบงมรดก (อุศูล-มัสอะละฮฺ)
การหาสวนเต็มในการแบงมรดกนั้น หาไดโดยวิธีหา ค.ร.น. คือเอา
สวนของแตละอัตราสวนมาหา ค.ร.น. ดังตัวอยางตอไปนี้
ถามีอัตราสวน 1/2 จะไดสวนเต็ม = 2 ถามีอัตราสวน 1/3, 2/3
จะไดสวนเต็ม = 3 ถามีอัตราสวน 1/4, 1/2 จะไดสวนเต็ม = 4
ถามีอัตราสวน 1/2, 1/3, 2/3, 1/6 จะไดสวนเต็ม = 6
ถามีอัตราสวน 1/2, 1/4, 1/8 จะไดสวนเต็ม = 8
ถามีอัตราสวน 1/6, 1/3, 2/3, 1/4, 1/2 จะไดสวนเต็ม = 12 ถามี
อัตราสวน 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 2/3, 1/2 จะไดสวนเต็ม = 24
ขอสังเกต
ก. สวนเต็ม ในการแบงมรดกนั้น นักวิชาการมีทรรศนะเห็นพอง
กันวามี 7 จํานวนคือ : 2,3,4,6,8,12 และ 24

153

ข. ในปญหามรดกขอใดมีอัตราสวนในตัวอยางขางตนจะไดสวน
เต็มตามที่ระบุไว อาทิเชน
- ปญหามรดกใดที่มีอัตราสวน 1/2 หรือ 1/3 หรือ 2/3 รวมกับ
1/6 สวนเต็มของปญหามรดกขอนั้นก็จะเปน 6 เปนตน
วิธีแบงมรดก มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) ใหแยกผูที่มีสิทธิในการสืบมรดกออกจากผูถูกกันสิทธิ
2) หาอัตราสวนที่ผูมีสิทธิสืบมรดกแตละคนไดรับ
3) นําอัตราสวนตางๆไปหาสวนเต็ม
4) ถอดสวนแบง (สวนที่ไดรับ) ของแตละคน
5) หาจํานวนเงินที่แตละบุคคลไดรับ
ตัวอยางที่ 1
นางสัลมาไดเสียชีวิตโดยทิ้ง สามี,บิดา,และบุตรชาย 1 คนพรอม
กับเงินจํานวน 12,000 บาท ปญหามรดกขอนี้แบงอยางไร
วิธีแบงมรดก
สวนเต็ม = 12
ผูมีสิทธิสืบมรดก
สามี
บิดา
บุตรชาย

อัตราสวน
1/4
1/6
สวนที่เหลือ

จํานวนเงินทั้งหมด 12,000 บาท

สวนที่ไดรับ
3
2
7

จํานวนเงิน
3,000
2,000
7,000
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สวนเต็ม 12 สวน
แตละสวน = 12,000 ÷ 12 = 1,000 บาท
ฉะนั้น สามีไดรับ 3 สวน เปนเงิน 3,000 บาท
บิดาไดรับ 2 สวน เปนเงิน 2,000 บาท
บุตรชายไดรับ 7 สวน เปนเงิน 7,000 บาท
ตัวอยางที่ 2
นายอะหมัดไดเสียชีวิตโดยทิ้ง บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตรชาย 2
คน,บุตรสาว 1 คน กับเงินจํานวน 24,000 บาท ปญหามรดกขอนี้แบง
อยางไร?
วิธแี บงมรดก
สวนเต็ม = 24
ผูมีสิทธิสืบมรดก
อัตราสวน สวนที่ไดรับ
จํานวนเงิน
1/6
บิดา
4
4,000
1/6
มารดา
4
4,000
1/8
ภรรยา
3
3,000
บุตรชาย 2 คน
สวนเหลือ
13 ÷ 5
13,000 ÷ 5
บุตรสาว 1 คน
สวนเหลือ
13 ÷ 5
13,000 ÷ 5
จํานวนเงินทั้งหมด 24,000 บาท
160 หมายเหตุ ถาหากพี่นองหญิงรวมบิดามารดากับผูตายหรือพี่นองหญิงรวมบิดากับผู
ตายไดรับสวนที่เหลือรวมกับผูอื่นแลว นางก็สามารถกันสิทธิของผูอื่นไดดังเชนกรณีของ
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สวนเต็ม 24 สวน
แตละสวน = 24,000 ÷ 24 = 1,000 บาท
ฉะนั้น บิดาไดรับ 4 สวน เปนเงิน 4,000 บาท
มารดาไดรับ 4 สวน เปนเงิน 4,000 บาท
ภรรยาไดรับ 3 สวน เปนเงิน 3,000 บาท
บุตรชาย 2 คน + บุตรสาว 1 คน ไดรับ 13 สวน เปนเงิน 13,000 บาท
บุตรชายแตละคนไดรับ 1,3000 ÷ 5 x 2 = 5,200 บาท
บุตรสาวไดรับ 1,3000 ÷ 5 x 1 = 2,600 บาท
ตัวอยางที่ 3
นายฟาดิลไดเสียชีวิตโดยทิ้งบุตรสาว 1 คน, หลานสาวอันเกิดจาก
บุตรชาย 1 คน และพี่ชายรวมบิดากับผูตาย 1 คน พรอมกับเงินจํานวน
6,000 บาท ปญหามรดกขอนี้แบงอยางไร?
วิธีแบงมรดก
สวนเต็ม = 6
ผูมีสิทธิสืบมรดก
บุตรสาว 1 คน
หลานสาว 1 คน
พี่ชายรวมบิดา 1 คน

อัตราสวน
1/6
1/6
สวนที่เหลือ

สวนที่ไดรับ
3
1
2

จํานวนเงิน
3,000
1,000
2,000
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จํานวนเงิน 6,000 บาท
สวนเต็ม 6 สวน
แตละสวน = 6,000 ÷ 6 = 1,000 บาท
ฉะนั้น บุตรสาวไดรับ 1,000 × 3 = 3,000 บาท
หลานสาวไดรับ 1,000 × 1 = 1,000 บาท
พี่ชายรวมบิดากับผูตายไดรับ 1,000 × 2 = 2,000 บาท
ปญหาเศษมากกวาสวนหรือปญหาสวนรวมมากกวาสวนเต็ม
ในกรณีสวนรวมมากกวาสวนเต็ม ใหถือสวนเต็มเปนเกณฑใน
การแบงมรดก โดยการเพิ่มสวนเต็มใหเปนดังตอไปนี้
1. สวนเต็ม 6 ใหปดเปน 7, 8, 9, 10
2. สวนเต็ม 12 ใหปดเปน 13, 15, 17
3. สวนเต็ม 24 ใหปดเปน 27
ตัวอยาง
นางไลลาไดเสียชีวิตโดยทิ้ง บุตรสาว 2 คน,สามี,บิดาและมารดา
เอาไว พรอมกับเงินจํานวน 51,000 บาท ปญหามรดกขอนี้แบงอยางไร?
วิธีแบงมรดก
สวนเต็ม = 12 ปดเปน 15
ผูมีสิทธิสืบมรดก
บุตรสาว 2 คน
สามี
บิดา
มารดา

อัตราสวน
2/3
2/3
1/6
1/6

สวนที่ไดรับ
8÷2
3
2
2

จํานวนเงิน
27,200 ÷ 2
10,200
6,800
6,800

จํานวนเงิน 51,000 บาท
สวนเต็ม 12 เพิ่มเปน 15 สวน
แตละสวน = 51,000 ÷ 15 = 3,400 บาท
ฉะนั้น บุตรสาว 2 คน ไดรับ 8 สวน เปนเงิน 27,200 บาท
ไดคนละ 13,600 บาท
สามีไดรับ 3 สวน เปนเงิน 10,200 บาท
บิดาไดรับ 2 สวน เปนเงิน 6,800 บาท
มารดาไดรับ 2 สวน เปนเงิน 6,800 บาท
ปญหาการคืนสวนที่เหลือ
สําหรับสวนที่เหลือจากการแบงมรดกใหคืนกลับไปยังผูมีสิทธิสืบ
มรดก โดยแบงตามสวนที่ไดรับเวนแตสามีหรือภรรยา
ปญหาการแบงมรดกใหกับทารกที่อยูในครรภขณะที่บิดาตาย
ในการแบงมรดกนั้น เมื่อเราไมทราบวาทารกที่อยูในครรภนั้นเปน
ผูชายหรือผูหญิงก็ใหกําหนดสวนที่เหลือสําหรับทารกไว 2 สวน ถาหากวา
ทารกที่เกิดมาเปนชายก็มอบสวนที่เก็บไวใหทั้งหมด แตถาหากวาเปนหญิง
ก็มอบใหสวนเดียว สําหรับสวนที่เหลือก็มอบคืนใหแกผูมีสิทธิสืบมรดกคน
อื่น ๆ
ตัวอยาง
ถาหากวาผูมีสิทธิสืบมรดกมี มารดา, ภรรยาที่ตั้งครรภ และพี่ชาย
รวมบิดามารดากับผูตาย ตามปญหามรดกขอนี้
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มารดาจะไดรับ 1/6 ภรรยาจะไดรับ 1/8 พี่ชายรวมบิดา
มารดากับผูตายจะไดรับสวนที่เหลือ หรือจะถูกกันสิทธิ
ฉะนั้น สวนที่เหลือยังไมแบงใหกับพี่ชายรวมบิดามารดากับผูตาย
จนกวาทารกในครรภจะคลอดออกมาเปนผูชาย ก็จะไดสืบมรดกสวนที่
เหลือทั้งหมด และพี่ชายรวมบิดามารดากับผูตายก็ถกู กันสิทธิ แตถาหากวา
ทารกคลอดออกมาเปนผูหญิงคนเดียว ทารกก็จะไดรับ 1/2 จากกองมรดก
สวนที่เหลือเปนของพี่ชายรวมบิดามารดากับผูตาย
การทําพินัยกรรม (อัล-วะศิยะฮฺ)
พินัยกรรม (อัล-วะศิยะฮฺ) ตามหลักศาสนา : หมายถึง การสละ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ซึ่งจะมีผลบังคับภายหลังจากผูทําพินัยกรรมเสีย
ชีวิตลงแลว เรียกการสละกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนี้ในภาษาอาหรับเรียกวา
อัล-วะศิยะฮฺ เพราะความดีที่ผูทําพินัยกรรมไดทําไวในโลกนี้จะสงผลไปถึง
เขาในโลกหนา
ขอแตกตางระหวางการทําพินัยกรรมกับการยกใหประเภทอื่น ๆ
ก็คือการทําพินัยกรรม (อัล-วะศิยะฮฺ) จะมีผลบังคับภายหลังจากผูทํา
พินัยกรรมเสียชีวิตแลว ขณะที่การยกใหประเภทตาง ๆ จะมีผลบังคับขณะ
ที่กระทํายังมีชีวิตอยู
อิสลามอนุญาตการทําพินัยกรรมแตตองไมเกิน 1/3 ของทรัพยสิน
เพราะอัลลอฮฺไดโองการไวความวา “การทําพินัยกรรมใหแกบิดามารดา
ทั้งสองและบรรดาญาติที่ใกลชิดโดยชอบธรรมนั้นไดถูกกําหนดขึ้นเหนือ
พวกเจาแลว เมื่อความตายไดมายังคนหนึ่งคนใดในพวกเจา หากเขาไดทิ้ง
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นางไลลาไดเสียชีวิตโดยทิ้ง บุตรสาว 2 คน,สามี,บิดาและมารดา
เอาไว พรอมกับเงินจํานวน 51,000 บาท ปญหามรดกขอนี้แบงอยางไร?
วิธีแบงมรดก
สวนเต็ม = 12 ปดเปน 15
ผูมีสิทธิสืบมรดก

อัตราสวน
2/3

สวนที่ไดรับ

สามี

2/3

3

10,200

บิดา

1/6
1/6

2

6,800

2

6,800

บุตรสาว 2 คน

มารดา

8÷2

จํานวนเงิน
27,200 ÷ 2

จํานวนเงิน 51,000 บาท
สวนเต็ม 12 เพิ่มเปน 15 สวน
แตละสวน = 51,000 ÷ 15 = 3,400 บาท
ฉะนั้น บุตรสาว 2 คน ไดรับ 8 สวน เปนเงิน 27,200 บาท
ไดคนละ 13,600 บาท
สามีไดรับ 3 สวน เปนเงิน 10,200 บาท
บิดาไดรับ 2 สวน เปนเงิน 6,800 บาท
มารดาไดรับ 2 สวน เปนเงิน 6,800 บาท
ปญหาการคืนสวนที่เหลือ
สําหรับสวนที่เหลือจากการแบงมรดกใหคืนกลับไปยังผูมีสิทธิสืบ
มรดก โดยแบงตามสวนที่ไดรับเวนแตสามีหรือภรรยา
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ทรัพยสมบัตไิ ว ทัง้ นีเ้ ปนหนาทีเ่ หนือผูย าํ เกรงทัง้ หลาย” (อัล-บะกอเราะฮฺ: 180)161
ในขณะหนึง่ นบีมฮุ มั มัดไดไปเยีย่ ม สะอฺด อิบนุ อบีวกั ก็อสฺและสะอฺด
ไดถามวา “โอ ทานศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ ฉันเปนผูมีทรัพยสิน และไมมีผู
ใดสืบมรดกฉัน นอกจากบุตรสาวของฉันเพียงคนเดียวเทานั้น ฉันจะบริจาค
ทาน 2/3จากทรัพยสนิ ของฉันไดหรือไม? ทานนบีมฮุ มั มัด ตอบวา : “ไมได”
ฉันกลาววา : ฉันจะบริจาคทานครึ่งหนึ่งของทรัพยสินนั้น ทานนบี ก็ตอบ
วา : “ไมได” สะอฺด กลาวตออีกวา : ฉันจะบริจาค 1/3 ของทรัพยสินนั้น
ทานนบี กลาววา หนึ่งในสาม, หนึ่งในสามก็มากแลว เพราะแทจริงการที่
ทานทิ้งทายาททั้งหลายของทานในสภาพที่พวกเขามีอันจะกิน (ร่ํารวย) ยอม
ดีกวาการที่ทานทิ้งใหพวกเขาเปนผูขัดสนที่แบมือขอผูคน”
องคประกอบของการทําพินัยกรรม
การทําพินัยกรรมนั้นจะตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
1. ผูทําพินัยกรรม
2. ผูรับพินัยกรรม
3. ทรัพยสินที่จะทําพินัยกรรม
4. การเสนอและการตอบรับ
161ทั้งนี้ เมื่ออัลกุรฺอานที่บัญญัติเกี่ยวกับมรดกไดถูกประทานลงมาในโองการนี้
(อายะฮฺที่ 180 จากสูเราะฮฺอัล-บะกอเราะฮฺ) จึงไดถูกยกเลิก ทําใหการทําพินัยกรรม
เปนสิ่งที่ควรกระทํา (มุสตะหับ) ในแนวทางตาง ๆ ที่เปนความดี โดยอยูในอัตรา 1/3
ของกองมรดก หลังจากใชจายไปในเรื่องจัดการศพและชําระหนี้สินของผูตายเรียบรอยแลว
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เงื่อนไขในการทําพินัยกรรม
การทําพินัยกรรมนั้นจะตองมีเงื่อนไข ดังนี้
1. ผูทําพินัยกรรมตองบรรลุศาสนภาวะ มีสติสัมปชัญญะและมี
อิสระในการทําพินัยกรรม
2. ผูรับพินยั กรรมจะตองมิใชเปนผูสืบมรดกจากผูทําพินัยกรรม
และมิใชผูที่สังหารผูทําพินัยกรรม
3. ทรัพยสินที่จะทําพินัยกรรมนั้น จะตองระบุชัดเจน และไมเปนที่
ตองหามในศาสนาอิสลาม
4. การเสนอและการตอบรับนั้น จะตองเปนถอยคําที่เขาใจไดวาผู
ทําพินัยกรรมจะมอบทรัพยสินใหแกผูหนึ่งผูใด หลังจากที่ผูทําพินัยกรรมได
สิ้นชีวิต
ตามหลักศาสนา นั้นอนุญาตใหทําพินัยกรรมไดไมเกินหนึ่งในสาม
(1/3) ของทรัพยสินทั้งหมด ดังนั้นหากผูทําพินัยกรรมไดทําพินัยกรรม
มากกวาหนึ่งในสามของทรัพยสินทั้งหมด ยอมถือวาการทําพินัยกรรมนั้น
เปนโมฆะ ยกเวนในกรณีที่ผูมีสิทธิสืบมรดกยินยอมให โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
• การยินยอมนั้นเกิดขึ้นหลังจากผูทําพินัยกรรมไดเสียชีวิตแลว
• ผูยินยอมนั้นจะตองเปนผูบรรลุศาสนภาวะและมีสติสัมปชัญญะ
การทําพินัยกรรมที่เปนโมฆะ
สิ่งที่จะทําใหพินัยกรรมเปนโมฆะ มีดังตอไปนี้
1. ผูทําพินัยกรรมไดเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกพินัยกรรมกอนเสียชีวิต
2. ผูรับพินัยกรรมเสียชีวิตกอนผูทําพินัยกรรม
3. ผูร บั พินยั กรรมไดสงั หารหรือมีสว นรวมในการสังหารผูท าํ พินยั กรรม
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4. ผูรับพินัยกรรมไดคืนสิทธิของตนใหแกผูมีสิทธิสืบมรดก
5. ทรัพยสินที่ทําพินัยกรรมเกิดชํารุดเสียหาย
6. การทําพินยั กรรมนัน้ เปนการทําใหแกผมู สี ทิ ธิสบื มรดก เนือ่ งจากมี
หะดีษระบุวา
“แทจริงอัลลอฮฺไดทรงประทานสิทธิแกผมู สี ทิ ธิทกุ คนแลว (ในเรือ่ ง
มรดก) ดังนั้นยอมไมมีการทําพินัยกรรมใหแกผูมีสิทธิสืบมรดก (อีก)”162

162 บันทึกโดยอิหมามบูคอรี : 2591 / มุสลิม : 1628
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บทที่ 8
พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลาม
8.1 พัฒนาการการใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทย
จากการบันทึกประวัติศาสตร164 ประเทศไทยไดมีการใชกฎหมาย
อิสลามสําหรับผูที่นับถือศาสนาอิสลามตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา
ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ไดเขียนเกี่ยวกับขอยกเวนในการใชกฎหมามอิสลาม
ในจังหวัดชายแดนภาคใตวา “ขอยกเวนนี้ตกทอดมาจากประวัติเดิมที่มีศาล
กรมทาซายพิจารณาคดีชนชาติจีน และศาลกรมทาขวาพิจารณาคดีชนชาติ
แขก ศาลทั้งสองตัดสินคดีตามกฎหมายและประเพณีของชนชาตินั้นๆ
แตสําหรับชนชาติจีนไมปรากฎวามีกฎหมายหรือประเพณีผัวเมียหรือมรดก
เปนที่แนนอน ศาลกรมทาซายจึงใชกฎหมายไทยบังคับ แตชนชาติแขก
นับถือศาสนาอิสลามมีกฎหมายและประเพณีแนนอนในเรื่องผัวเมียมรดก
ศาลกรมทาขวาจึงใชกฎหมายอิสลามบังคับ”165
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา ประเทศไทยไดใชกฎหมาย
อิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกในจังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อป พ.ศ.
2444 หรือ ค.ศ. 1941 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงโปรดใหมีกฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ ๗ หัวเมือง ร.ศ.๑๒๐ ขึ้น
164พัฒนาการการใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทย. สืบคนเมือ่ 11 พฤศจิกายน 2553,
จาก http://datokromly.siam2web.com//?cid=41867
165เดน โตะมีนา. (2528.) คําบรรยายกระบวนวิชากฎหมายอิสลาม, หนา 22
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เปนพิเศษ และใน ร.ศ.๑๒๑ (พ.ศ.๒๔๔๔) ไดทรงโปรดเกลา ฯ ใหจัดตั้ง
ศาลชั้นตน โดยมี โตะกอฎี (กาลี) เปนผูพิพากษาชําระคดี166
ตอมาไดมีการแปลหลักกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก
และ ไดมกี ารตีพมิ พ ซึง่ เปนหลักกฎหมายทีผ่ พู พิ ากษาอิสลาม (ดะโตะยุตธิ รรม)
จะตองยึดเปนหลักในการวินยิ ฉัยขอพิพาทอรรถคดีทเ่ี กีย่ วกับครอบครัวและ
มรดก
หลังจากนั้นกระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้งคณะกรรมการแปลกฎหมาย
อิสลามเปนภาษาไทยขึ้น เพื่อใชในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ใหบังเกิดความเรียบรอยในการพิจารณาคดี ซึ่งแปลแลวเสร็จ และ
ไดตีพิมพในป พ.ศ. 2484 หลังจากนั้นไดมีการตรากฎหมายวาดวยการใช
กฎหมายอิสลาม ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ขึน้ ใช
บังคับเมื่อ พ.ศ.2489 ซึ่งประกอบดวย 7 มาตรา และไดมีการปรับปรุง
ครั้งลาสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปั ต ตานี นราธิ ว าส ยะลา และสตู ล พ.ศ. 2489 167 ชาวไทยมุ ส ลิ ม ใน
จังหวัดชายแดนภาคใตทั้ง 4 จังหวัดดังกลาว มีสิทธิใชกฎหมายอิสลามวา
ดวยครอบครัวและมรดก แทนบทบัญญัติตามมาตราที่เกี่ยวของในประมวล
166อิสมาแอ อาลี. 2546. กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม. ปตตานี : มิตร
ภาพปตตนี. หนา 8
167พระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส
ยะลา และสตูล พ.ศ.๒๔๘๙ . สืบคนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2553 จาก http://oas.
psu.ac.th/pn_archive/images/stories/pnHistory/pnarchive0002.pdf
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กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๕ และบรรพ ๖ ในกรณีที่ทั้งโจทก และ
จําเลยเปนมุสลิม หรือมุสลิมเปนผูเสนอคําขอในคดีที่มีขอพิพาท นอกจากนี้
ยังกําหนดใหมีการแตงตั้งดะโตะยุตธรรม จากชาวไทยมุสลิมใหประจํา
ศาลจังหวัด ทั้งสี่ดังกลาว จังหวัดละ 2 คนอีกดวย ใหดะโตะยุตธรรมเปน
ผูพิพากษาวินิจฉัยชี้ขาด ในขอกฎหมายอิสลามดังกลาวขางตน และคํา
วินิจฉัยชี้ขาดของดะโตะยุติธรรม ในขอกฎหมายอิสลามเปนอันเด็ดขาดใน
คดีนั้น
ดะโตะ ยุติธรรม เปนตําแหนงเทียบเทาผูพิพากษาประจําศาล
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีมุสลิมเปนจํานวนมากคือ ศาลจังหวัดปตตานี
ยะลา นราธิวาส และสตูล จังหวัดละ 2 คน เปนผูมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย
และตัดสินชี้ขาด กรณีพิพาทของมุสลิม ณ ศาลชั้นตนในเขต 2 จังหวัด
นี้ ในการพิจารณาอรรถคดีตามที่กําหนด ในพระราชบัญญัติวาดวยการใช
กฎหมายอิสลาม ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.
2489 ดะโตะยุติธรรมจะทําการพิจารณาความ พรอมดวยผูพิพากษา และ
ผูพิพากษาจะเปนผูเรียบเรียงคําพิพากษา ตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของดะโตะ
ยุติธรรม ผลของการตัดสินนี้ไมมีการอุทธรณฎีกาตอไป
8.2 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติ
สํ า หรั บ สาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการใช ก ฎหมาย
อิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มี
ประเด็นดังตอไปนี้
8.2.1 มาตราสําคัญ
การตรากฎหมายวาดวยการใชกฎหมายอิสลาม ในเขตจังหวัดปตตานี
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นราธิวาส ยะลา และสตูล ขึ้นใชบังคับเมื่อ พ.ศ. 2489 ประกอบดวย 7
มาตราสําคัญดังนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการใช
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ในการวินจิ ฉัยชีข้ าดคดีแพง เกีย่ วดวยเรือ่ งครอบครัวและ
มรดกอิสลามศาสนิก ของศาลชั้นตนในจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา
และสตูล ซึ่งอิสลามศาสนิก เปนทั้งโจทกจําเลย หรือเปนผูเสนอคําขอใน
คดีที่ไมมีขอพิพาท
ใหใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก บังคับแทน
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการนั้น เวนแต
บทบัญญัติ วาดวยอายุความมรดก ทั้งนี้ไมวามูลคดีเกิดขึ้นกอนหรือหลังวัน
ใชพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 การพิจารณาคดีในศาลชั้นตนตามความในมาตรา 3
ใหดะโตะยุติธรรมหนึ่งนายนั่งพิจารณาพรอมดวยผูพิพากษา
ใหดะโตะยุติธรรมมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดขอกฎหมาย
อิสลาม และลงลายมือชือ่ ในคําพิพากษาทีพ่ พิ ากษาตามคําวินจิ ฉัยชีข้ าดนัน้ ดวย
คําวินิจฉัยของดะโตะยุติธรรมในขอกฎหมายอิสลามใหเปนอัน
เด็ดขาดในคดีนั้น
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มาตรา 5 ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง วาดวยการคัดคานผูพิพากษา มาใชบังคับแกการคัดคานดะโตะ
ยุติธรรม โดยอนุโลม
เมื่อมีเหตุที่ดะโตะยุติธรรมปฏิบัติหนาที่ไมได ใหคูความตกลง
กันเลือกอิสลามศาสนิกหนึ่งนาย ปฏิบัติหนาที่แทนดะโตะยุติธรรมเฉพาะ
คดี ถาตกลงกันไมไดใหตางเสนอชื่ออิสลามศาสนิกที่สมควร ตอผูพิพากษา
หัวหนาศาลฝายละเทาๆ กันแตไมใหเกินฝายละสามนาย เมื่อผูพิพากษา
หัวหนาศาลเลือกผูใด จากรายชื่อที่คูความเสนอนั้น ใหผูนั้นปฏิบัติหนาที่
แทนดะโตะยุติธรรมเฉพาะคดีนั้นได
มาตรา 6 บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ไมกระทบถึงคดีที่
คาง พิจารณาอยูในศาลในวันที่พระราชบัญญัตินี้ เวนแตคดีนั้น เปนคดีที่
คางพิจารณาอยูในศาลชั้นตน และคูความหรือผูเสนอคําขอในคดีที่ไมมีขอ
พิพาทแลวแตกรณี ไดรองขอตอศาล ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใหใชบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัตินี้บังคับ ในกรณีเชนนี้ ใหศาล
สั่งใหมีการเสนอคําฟอง หรือคําขอใหม และใหดําเนินการ พิจารณาตอไป
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระ
ราชบัญญัตินี้
จากมาตราตางๆในพระราชบัญญัติดังกลาวซึ่งสรุปไดวาเปนคดีเพง
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกของมุสลิมโดยตองเปนขอพิพาทที่เกี่ยวกับบรรพ
5 บรรพ 6 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และเปนขอพิพาท
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ระหวางมุสลิมดวยกันเอง ซึ่งจะเปนเปนคดีในเขตทองที่ 4 จังหวัดคือ
ปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล
ฉะนั้นแสดงวา ถาเปนคดีที่เกิดในจังหวัดอื่น ถึงแมวาจะเขาหลัก
เกณฑขออื่นครบถวนก็ตาม ก็จะนําพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมาย
อิสลามฯ มาใชไมได
ในขณะที่ทั้งโจทกและจําเลยจําเปนจะตองเปนมุสลิมเทานั้นจึง
อาจทําใหเกิดปญหากลาวคือ หากมีการรองสอดขึ้นมา ถาหากวาผูรอง
สอดไม ใช มุ ส ลิ ม แล ว ในความเห็ น เห็ น ว า น า จะไม อ ยู ในหลั ก เกณฑ ข อ นี้
หมายความวาคูความทุกฝายในคดีนั้นจะตองเปนมุสลิมถึงจะใชบทบัญญัติ
วาดวยการใชกฎหามายอิสลามได แตถึงแมวาจะเปนคดีที่อยูในเงื่อนไขที่จะ
ตองใชบทบัญญัติของกฎหมายอิสลามในขางตนนั้นมาพิจารณาหรือชี้ขาด
ตัดสินคดีก็ตาม คูความสามารถที่จะตกลงกันใหนําวิธีพิจารณาความแพงไป
ใชก็ได โดยไมใชตามบทกฎหมายดังกลาวนี้
พระราชบัญญัตนิ จ้ี ะมีอยูส องบรรพคือบรรพทีห่ นึง่ เกีย่ วกับครอบครัว
และบรรพที่สองเกี่ยวกัยบมรดกซึ่งจะตรงกับ 5 บรรพ 6 ของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
สําหรับรายละเอียดของบรรพที่หนึ่งเกี่ยวกับครอบครัวสามารถ
เปนสี่ลักษณะดังนี้
ลักษณะ ๑ การสมรส ประกอบดวย ๕ หมวด

• หมวด ๑
• หมวด ๒
• หมวด ๓
• หมวด ๔
• หมวด ๕

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
วลี
เงือ่ นไขแหงการสมรส
อียาบและกอบูล
พยานในการสมรส

มาตรา 23-28
มาตรา 29-48
มาตรา 49-53
มาตรา 54-56
มาตรา 58-60

ลักษณะ ๒ สัมพันธแหงสามีภริยา ประกอบดวย ๒ หมวด
• หมวด ๑ การปฏิบัติและอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา
มาตรา 61-70
• หมวด ๒ เวรอยูร ว มกับภริยาแตละคนของสามี มาตรา 71-80
ลักษณะ ๓ การขาดจากการสมรส ประกอบดวย ๕ หมวด
• หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 81
• หมวด ๒ พิธีตอละก
มาตรา 82-109
• หมวด ๓ พิธีฟะซัค
มาตรา 110-117
• หมวด ๔ พิธีสาบาน
มาตรา 118-121
มาตรา 122-128
• หมวด ๕ ตัดรฟะซัค
ลักษณะ ๓ การขาดจากการสมรส ประกอบดวย ๕ หมวด
• หมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 81
• หมวด ๒ พิธีตอละก
มาตรา 82-109
• หมวด ๓ พิธีฟะซัค
มาตรา 110-117
• หมวด ๔ พิธีสาบาน
มาตรา 118-121
• หมวด ๕ ตัดรฟะซัค มาตรา 122-128
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ลักษณะ ๔ พันธกรณีเนื่องแตการรวมประเวณี การสมรสหรือ
การขาดจากการสมรสประกอบดวย ๕ หมวด
• หมวด ๑ อีซีกาหเว็น มาตรา 129-141
• หมวด ๒ มุตอะห
มาตรา 142-148
• หมวด ๓ อิดดะห
มาตรา 149-161
• หมวด ๔ การอุปการะเลีย้ งดูในระหวางอิดดะห มาตรา 162-163
• หมวด ๕ พิธีรอยะอ มาตรา 164-166
สวนรายละเอียดของบรรพที่สองเกี่ยวกับมรดกแบงเปนหกลักษณะดังนี้
• ลักษณะ ๑ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
มาตรา 188-195
• ลักษณะ ๒ การแบงปนมรดกแกทายาท มาตรา 196-203
• ลักษณะ ๓ การแบงสวนมรดกภาคฟรดู มาตรา 204-216
• ลักษณะ ๔ การแบงสวนมรดกภาคอะซอบะห มาตรา 217-221
• ลักษณะ ๕ การแบงสวนมรดกภาคซะวิลอัรฮาม มาตรา 222-225
• ลักษณะ ๖ พินัยกรรม
มาตรา 226-230
บทที่ 9
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อนาคตการใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทย
สําหรับอนาคตการใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทยมีดังตอไปนี้
1. หลักการและความเปนจริง : คนมุสลิมในพืน้ ทีส่ ว นใหญสนับสนุน
แตคนพุทธมีความกังวัล
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักกฎหมายอิสลามพบวา อิสลาม
คือแนวทางการดําเนินชีวิต กฎหมายเปนสวนหนึ่งของการดําเนินตามบท
บัญญัตอิ สิ ลามแตอนั เนือ่ งมาจากมุสลิมเปนชนกลุม นอยในประเทศไทยนอก
จากสี่จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งรัฐบาลไทยไดอนุญาตใหมีการใชกฎหมาย
อิสลามวาดวย ครอบและมรดกโดยประกาศเปนพระราชบัญญัติ168 ทั้งๆ ที่
ความเปนจริงมุสลิมจะตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายทุกประเภท169 แตโดยสภาพ
ความเปนจริงรัฐบาลคงอนุญาตใหใชไดเฉพาะหาจังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่ม
168 เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการใช กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489”
169ซึ่งสอดคลองกับทัศนะสวนหนึ่งของผูเขารวมเวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมผูตองหาค
ดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต ณ หองประชุมเรือนจํากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง
จ.สงขลา วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.; กลุมสมาคม
ปญญาชนมุสลิม ณ หองประชุมพิกุลทอง สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 10.0012.00 น.;กลุมผูนําศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา ณ หองประชุมสํานักงานคณะกรรม
การอิสลามประจําจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ. สงขลา วันพฤหัสบดีที่ 31 มิถุนายน 2553
เวลา 10.00-12.00; เวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมโตะครู ณ หองประชุมเชคดาวูด
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี อ.เมืองจ.ปตตานี
วันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-16.00 น.
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จากเดิมหนึ่งจังหวัดเทานั้นเพียงแตจะตองมีการนํามาปฏิบัติใชจริงและมี
กฎหมายรองรับ170 เพราะความเปนจริงชุมชนมุสลิมในพืน้ ทีย่ งั มีความกังวลวา
หลักกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกที่สอดคลองกับ
วิถีอิสลามยังไมไดถูกบังคับใชกับคนมุสลิมในพื้นที่อยางเต็มที่ เชนการ
แบงมรดกในระบบกฎหมายของไทยและของอิสลามมีความแตกตางกัน
นั้น หากมีการแบงมรดกตามบังคับของกฎหมายแพงวาดวยครอบครัวและ
มรดกของไทยก็จะทําใหขัดแยงกับขอปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม กลาว
คือ หากใหคนมุสลิมแบงมรดกตามกฎหมายแพงของไทยก็จะทําใหคน
มุสลิมตองปฏิบัติผิดหลักศาสนาอิสลามที่ถือวาเปนหลักสูงสุดในการดําเนิน
ชีวิต ซึ่งไมสามารถกระทําได171 นอกจากเรื่องของการแบงมรดกแลว
ความประพฤติที่ไมสมควรโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุน เชน การเชาบาน
อยูดวยกันหรือการกอดจูบกันโดยที่ยังไมไดแตงงานนั้น ก็ควรที่จะไดรับ
การควบคุมดวยกฎหมายอิสลามเชนเดียวกัน172
ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะในการพิจารณาวา173 ควรใหมีการบังคับ
170เวทีวิเคราะหสรุปรางเวทีรับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุมรวม 43 เวที (ของฝายวิชาการ
โครงการซึ่งมีผูเขียนอยูในคณะทํางาน) จัดโดย เครือขายประชาสังคม 23 องคกร และ
เครือขายการเมืองภาคพลเมืองเพื่อทองถิ่นและคณะกรรมการภาคประชาสังคม สภา
พัฒนาการเมือง สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และ ศูนยเฝาระวัง
สถานการณภาคใต วันศุกรที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ หองกลางชล ชั้น 8
โรงแรมซี.เอส.ปตตานี จังหวัดปตตานี
171เวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมพื้นที่ ณ มัสยิดบานจูเบาะ (บานชุมบก) ต.เกาะสะทอน
อ.ตากใบ จ.นราธิวาส วันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.45.15.50 น.
172เวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมสมาคมปญญาชนมุสลิม ณ หองประชุมพิกุลทอง
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา วันพฤหัสบดีที่
24 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-12.00 น.
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ใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกกับผูท น่ี บั ถือศาสนาอิสลาม174
และปรับบทบาทของดาโตะยุติธรรมจากที่เปนเพียงที่ปรึกษามาทําหนาที่เปน
ผูพ พิ ากษาในการวินจิ ฉัยคดีครอบครัวและมรดกของคนมุสลิมอยางเด็ดขาด
โดยไมตองสงใหผูพิพากษาอีกชั้นหนึ่ง175
แตกลุมคนไทยพุทธในพื้นที่สวนใหญมีความเห็นวา การใชระบบ
กฎหมายไทยตามที่มีอยูก็เพียงพอแลว การแบงการบังคับใชกฎหมายออก
เปนของอิสลามกับของไทย จะถือวาเปนการแบงแยกระหวางคนพุทธกับ
คนมุสลิม ซึ่งจะขัดกับหลักความเสมอภาคของกฎหมายที่ตองบังคับใช
กฎหมายเดียวกันกับทุกคนอยางเทาเทียมกันหรือไมอยางไร176 หรือหาก
จําเปนจะตองใชกฎหมายและศาลอิสลามจริงๆ เพื่อยกระดับการพิจารณา
คดีความใหอยูในกรอบของศาสนาอิสลามมากขึ้น ก็อาจจะตองทําความ
เขาใจกับสังคมใหมากขึ้นและใชกับคนมุสลิมในบางกรณีเทานั้น เชน คดี
173เวทีวิเคราะหสรุปรางเวทีรับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุมรวม 43 เวที (ของฝาย
วิชาการโครงการซึ่งมีผูเขียนอยูในคณะทํางาน) จัดโดย เครือขายประชาสังคม 23
องคกร และเครือขายการเมืองภาคพลเมืองเพื่อทองถิ่นและคณะกรรมการภาคประชา
สังคม สภาพัฒนาการเมือง สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกลา และ
ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต วันศุกรที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ณ หองกลางชล
ชั้น 8 โรงแรมซี.เอส.ปตตานี จังหวัดปตตานี
174เวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมพื้นที่ ณ โรงเรียนบานมาแฮ ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
วันเสารที่ 10 กรกฎาคม 2553
175เวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมพื้นที่ ณ สํานักงานวิสาหกิจชุมชน ต.แวง อ.แวงจ.นราธิวาส
วันจันทรที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.15-15.00 น.
176เวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมพื้นที่ ณ โรงเรียนศาสนบํารุง ต.บานนา อ.จะนะ
จ.สงขลา วันที่ 25 กรกฎาคม 2553
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ที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก เปนตน แตไมควรใชกับคดีอาญา177 ซึ่ง
ก็ ส อดคล อ งกั บ ความเห็ นของคนมุ ส ลิ ม ส ว นใหญ ที่ ต อ งการให ใช กั บ คดี
ครอบครัวและมรดกเทานั้น178 ในขณะเดียวกันกลุมสตรีมุสลิมในพื้นที่
บางสวนมีความกังวลวา หากมีการบังคับใชระบบกฎหมายอิสลามในสวน
ของครอบครัวและมรดก อาจจะเปนการละเมิดสิทธิสตรีได
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เชน ศอบต.ที่เขาเห็นปญหาในพื้นที่ถึงกฏหมายที่ไมสอดคลองของวิถีชีวิต
มุสลิม ไดชวยผลักดันอยู แตตองยอมรับวาปญหาหลักเปนเรื่องการเมือง
ซึ่งมีสวนสําคัญในการผลักดันรางกฏหมายตางๆ ใหมีผลบังคับใช และที่
สําคัญเราตองตรวจสอบตัวเองวาเรามีความพรอมที่จะมีกฏหมายอิสลาม
เพื่ออํานวยในการปฏิบัติศาสนากิจ และการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับ
หลักการศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังถือเปนการยอมรับของสังคมวาในที่นี่
มีมุสลิม และสัจธรรมแหงอิสลามประกาศใชที่น179
ี่

สํ า หรั บ ในอนาคตหากข อ เรี ย กร อ งจากการใช ก ฎหมายอิ ส ลาม
วาดวยครอบครัวและมรดกไดรับการตอบสนองจากรัฐอยางจริงจังและ
สมบูรณในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือแมกระทั่งสังคมมุสลิมทั่วประเทศ
นั้น สังคมมุสลิมเองจะมีความเขาใจหรือความพรอมแคนั้นก็เปนประเด็น
ปญหาสําคัญเชนกันดั่งที่มีการตั้งขอสังเกตในเวทีสัมมนา “ความเปนไปได
ในการใชกฎหมายอิสลามตอสังคมไทย” โดยไดกลาวถึงความพยายามของ
หลายภาคสวนในการผลักดันรางกฏหมายเพื่ออํานวย ใหมุสลิมไดใชชีวิตที่
สอดคลองกับหลักการศาสนาอิสลามซึ่งทุกวันนี้แมเราไมมีกฏหมายอิสลาม
ในประเทศไทย แตเราก็ใชกฏหมายอิสลามกันอยูแลว เชนการนิกะห ที่
เราตองใชกฏหมายอิสลามมาเปนตัวชี้วาการนิกะหนั้นใชไดหรือไมและมี
ผลบังคับใชทุกพื้นที่ ไมวาจะอยูที่ใหนก็ตาม แตโดยหลักการแลวกระทรวง
ยุติธรรมไมเห็นดวยหากมีศาลชารีอะห เนื่องจากเขามีความเชื่อวาศาลตอง
มีเพียงหนึ่งเดียว ในขณะนี้มีหลายสวนที่พยายามชวยในการพลักดัน

การที่ประเทศไทยมีคนสวนใหญเปนสังคมพุทธและมุสลิมเปน
ชนกลุมนอยในขณะที่จังหวัดชายแดนภาคใตคนมุสลิมเปนชนกลุมใหญและ
พุ ท ธเป นชนส ว นน อ ยและมุ ส ลิ ม เองอาศั ย อยู ทั่ ว ประเทศไทยมากน อ ย
แลวแตพื้นที่ ดังนั้นในยุคประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเบงบานจึงเปน
หนาที่ของรัฐที่จะทบทวนและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm Shift)
การใชกฎหมายที่เนนการใชกฎหมายเชิงเดี่ยว (Mono-Legal) แบบตายตัว
ซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนในประเทศที่ มี อ ยู อ ย า งหลาก
หลายไปสูการใชกฎหมายที่มีมิติที่ซับซอนมากขึ้น เพราะในการปกครอง
และการบริหารประเทศใหสงบสุขนั้นตองคํานึงถึงเรื่องดังกลาวดวย และ
ตองใหความสําคัญกับการใชพหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism) ที่
เปนนวัตกรรมทางกฎหมาย (Innovative Legal) และนําไปสูการเปน

177เวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมนักธุรกิจ ณ สํานักงานหอการคาจังหวัดปตตานี อ.เมือง
จ.ปตตานี วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2553 เวลา 14.00-17.00 น.
178เวทีรับฟงความคิดเห็นกลุมสตรีและอสม. ณ ศูนยพัฒนาอาชีพการเกษตร ต.ปุโรง
อ.กรงปนัง จ.ยะลา วันศุกรที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.

179วันเสาร 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00 น.อ.ไพโรจน มินเด็น ตุลาการศาล
ปกครอง ไดใหความรูกับผูอบรมคายนักกฏหมาย และนักสิทธิมนุษยชนมุสลิม ครั้งที่
1 ของฝายกฏหมายกลุมมุสลิมเพื่อสันติ ในหัวขอ “ความเปนไปไดในการใชกฎหมาย
อิสลามตอสังคมไทย” ณ หองประชุมสํานักงานกลุม . สืบคนเมื่อ 13 พฤศจิกายน
2553 จาก http://www.muslim4peace.net/dp6/?q=node/2197
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นวัตกรรมการบริหาร (Administration Innovative) ที่สําคัญ ซึ่งจะทําให
การพัฒนาประเทศชาติมุงไปขางหนาโดยคํานึงถึงลักษณะของสังคมแบบ
พหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) ของประเทศไทย180
ดังนั้นไมเพียงแตปรับปรุงการใชกฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดน
ภาคใตเทานั้นแตการขยายการใชกฎหมายอิสลามในจังหวัดอื่นๆ เพื่อให
มุสลิมทั่วๆ ไปไดปฏิบัติตามทัศนะอิสลามที่ถือวากฎหมายอิสลามเปน
ธรรมนูญแหงชีวิต (Code of Life) เปนสิ่งที่ทาทาย ดังนี้
ประการแรก ในเรื่องการขยายขอบเขตการใชกฎหมายอิสลาม
ลักษณะครอบครัวและมรดกใหครอบคลุมชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ และ
การออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชกฎหมายอิสลามฉบับใหมๆ หรือ
การแกไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูเดิม คือ ความทาทายของกระบวนการ
นิติบัญญัติ เพราะในการพิจารณากฎหมายตองผานกระบวนการยกราง
เสนอราง และพิจารณาอยางเปนขั้นเปนตอนซึ่งก็ถือวาเปนเรื่องหนักพอ
สมควร เพราะทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตางมีที่มาหลากหลาย ดัง
นั้นการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวเนื่องดวยกฎหมายอิสลามจึงเปนสิ่งที่อยูไกลตัว
ของสมาชิกสวนใหญของทั้งสองสภา และอาจเปนปญหาและตองใชเวลาใน
การทําความเขาใจเพื่อใหสามารถกาวขามอุปสรรคเชนนี้
ประการที่สอง คือ กระบวนทัศทางกฎหมายของไทยที่ยึดระบบ
180 สอดคลองกับทัศนะ วิชัย ปะดูกา “บทบาทของพหุนิยมทางกฎหมายในฐานะ
เครื่องมือทางการ. บริหารกรณีการใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทย” สืบคนเมื่อ 13
พฤศจิกายน 2553, จาก. www.gspa.ru.ac.th/downloads/กําหนดการ%202.pdf
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กฎหมายเชิ ง เดี ่ ยว (Mono-Legal System) ซึ ่ ง ยึด ติ ด กั บ แนวคิ ด ของ
สํานักกฎหมายฝายบานเมือง (Positive Law) ประกอบกับขั้นตอนการ
ออกฎหมายที่ยุงยาก ซึ่งอาจเปนอุปสรรคสําคัญที่สุดในกระบวนการ
นิติบัญญัติ ซึ่งในประเด็นนี้มีกรณีศึกษาอยางชัดเจนจากการออกพระราช
บัญญัติปาชุมชน 2550 ที่ยังเปนที่วิพากษวิจารณในแวดวงวิชาการ และ
การที่จะขยายขอบเขตการใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดก
ใหครอบคลุมทั่วประเทศคงจะตองเผชิญกับเรื่องทาทายนี้ดวยเชนกัน
ทั้งนี้ปญหาและสิ่งทาทายที่ไดกลาวไวเปนเพียงบางสวน ซึ่งใน
ทางปฏิบัติอาจมีปญหาและอุปสรรคมากหรือนอยกวาที่ไดเสนอไปก็เปน
ไปได แตสิ่งสําคัญสําหรับการนําประเด็นเรื่องการจํากัดหรือขยายขอบเขต
การใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวมรดกในประเทศไทย คือ การ
ใหความสําคัญเกี่ยวการใชกฎหมายในฐานะเปนเครื่องมือของรัฐ (State
Instrument) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องพหุนิยมทางกฎหมายที่ถือไดวา
เปนนวัตกรรมทางกฎหมาย (Innovative Legal) ใหเปนนวัตกรรมทางการ
บริหาร (Administrative Innovative) ที่รัฐสามารถนํามาใชในทางการ
ปกครอง และการบริหารประเทศ ซึ่งรัฐบาลในแตละคณะจะตองใหการ
สนับสนุนอยางจริงจัง จึงจะสามารถกาวขามกระบวนทัศนเดิมของการใช
กฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวมรดกที่รัฐไดจํากัดขอบเขตการใชเอาไว
2. ปฏิกิริยาจากหนวยงานราชการ : จัดเวทีเพื่อหาทางออกในการใช

182

กฎหมายอิสลาม

ในสวนราชการหลั
งเหตุสกิทารณ
ไมสงบในจั
นายอภิ
ธิ์ เวชชาชี
วะ งหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งมีขอมูลทั้งจากเชิงลึกและ เปดเผยจากเวทีสัมมนาตางๆความคิดเห็นมี
คิดเห็นสอดคลองกันวาคนในพื้นที่สวนใหญตองการใชกฎหมายอิสลามวา
ดวยครอบและมรดกอยางเปนรูปธรรมอันเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตทําใหหนวยงานของรัฐออกมาแสดงความคิดเห็น
และจัดเวทีสัมมนาเพื่อหาขอสรุปในการแกปญหาเกี่ยวกับการใชกฎหมาย
ซึ่งมีทัศนะจากหนวยงานราชการหลากภาคสวนเชน นายปณิธาน วัฒนายากร181
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบตั หิ นาทีโ่ ฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2552 วา ที่
ประชุม ครม. รับทราบตามที่กระทรวงยุติธรรมขออนุมัติรางแผนแมบท
181ดร. ปณิธาน วัฒนายากร (16 ธันวาคม พ.ศ. 2503 - ) อดีตอาจารยจากคณะ
รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันดํารงตําแหนง( 17 พฤศจิกายน 53) รอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง ปฏิบัติหนาที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ใน
รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ดร.ปณิธาน เปนนักวิชาการทางดานรัฐศาสตร ดานการเมืองเปรียบเทียบ และ
ความสัมพันธระหวางประเทศ เปนผูใหขอมูลแกรัฐบาลหลายสมัย ตั้งแตสมัย รัฐบาล
นายชวน หลีกภัย พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร และ พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนหนึ่ง
ในผูมีสวนรวมในการราง ‘พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร’
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ในการบริหารงานยุตธิ รรมแหงชาติ พ.ศ.2552 - 2555 และรางแผนยุทธศาสตร
ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต ตามที่ ครม.ได
อนุมัติแผนแมบทกระบวนการยุติธรรมไปตั้งแตวันที่ 10 ก.พ.2547 แต
ไดมีการทบทวนปรับมาเรื่อยๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลาย
ครั้ง กระทั่งสํานักงานกิจการยุติธรรมไดปรับแผนแมบทในการบริหารงาน
ยุติธรรมแหงชาติ พ.ศ.2552-2555 เสร็จเรียบรอย และเสนอให ครม.
พิจารณา ซึ่ง ครม.ก็ไดอนุมัติในหลักการ
ทั้งนี้ แผนแมบทดังกลาวตองการใหระบบยุติธรรมทั้งหมดมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง ทันสมัย เปนธรรม มีความเปนสากล ประชาชนเขา
ถึงไดอยางสะดวก ทําใหเกิดความปลอดภัย สมานฉันท และเกิดควาเรียบรอย
ในสังคม โดยแผนแมบทจะแปลงเปนแผนอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตดวย โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีไดใหสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาเรื่องความสอดคลอง
ของกฎหมาย กอนสงตอตามขั้นตอนตอไป

ปณิธาน
ฒนายากร
นายปณิธาน ใหดร.
สัมภาษณ
เพิ่มวัเติ
มกับ “สถาบันอิศรา” วา แผน
แมบทในการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ มีแผนแมบทในการพัฒนากระบวน
การยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใตซอนอยูดวย ซึ่งในทางปฏิบัติจะทําให
เกิดศูนยประสานงานอํานวยการความยุติธรรม มีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ในระดับนโยบาย และบูรณาการคดีความตางๆ ทั้งหมดในพื้นที่เพื่อใหเปน
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ระบบมากขึ้น มีกระบวนพิจารณาที่เหมาะสมสอดคลองกับอัตลักษณและ
วัฒนธรรมทองถิ่น
อยางไรก็ดี ครม.อนุมตั เิ ฉพาะหลักการเทานัน้ สวนในรายละเอียด
ไดใหกระทรวงยุติธรรมไปศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องการใชกฎหมาย
อิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี เนนเปนพิเศษใหไปพิจารณาศึกษา182
“กฎหมายอิสลามมีใชอยูแลวบางสวนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต แตทานนายกฯใหไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติตอไป” นายปณิธาน กลาว

รัตน กัลยาศิริ ก พรรคประชาธิปต ย/
นายวิรตั น กัลยาศิริ นายวิ
ส.ส.สงขลาในฐานะสมาชิ
อนุกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในกรรมาธิการการกฎหมาย
การยุติธรรมสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎร พรอมดวยองคกรดานการ
ศาสนาอิสลามและศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เสนอ
รางพระราชบัญญัติการใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวมรดกและการ
พิจารณาคดี และการปรับปรุงการพิจารณาคดีในศาล รวมทั้งอํานวยความ
182 ดู แวลีเมาะ ปูซู และทีมขาวอิศรา. (2552). รัฐบาลอนุมัติแผนตั้ง”ศูนยยุติธรรม
ชายแดนใต”. สืบคนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2553 จาก http://www.isranews.org/
cms/index.php?option=com_content&task=view&id=4506&Itemid=47
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สะดวกความยุติธรรมนอกศาล และการใหมีศาลเฉพาะในการพิจารณา
คดีที่เกี่ยวกับครอบครัวมรดกดวย ..จะมีการเสนอใหจัดตั้งสํานักงานศาล
ยุติธรรมใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดสตูล ยะลา ปตตานี
นราธิวาส และสงขลา183

นายพระนาย
สุวรรณรั
ฐ
สําหรับนายพระนาย
สุวรรณรัฐ184
ผูอํานวยการศู
นยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) กลาวหลังจากที่ประเทศไทยได
มีพระราชบัญญัติการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส
ยะลา และสตูล ตั้งแตปพ.ศ.2489 เพื่ออํานวยความยุติธรรมในคดีครอบครัว
และมรดก ตามหลักศาสนาอิสลาม แตพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้มีเพียง 7
มาตรา กําหนดใหบังคับใชแทนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยวาดวยกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น ไมไดกําหนดรายละเอียด
183 สรุปสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต ( 1 – 31มกราค 2553) . สืบคนเมื่อ
13 พฤศจิกายน 2553 จากhttp://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/
situation/sum_jan3.htm
184 ศอ.บต.จัดสัมมนากฎหมายอิสลามใชศาลเดียวกันได-กฎหมายใชตัดสินตอง
บันทึกชัดเจน . (24 มีนาคม 2552) สืบคนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2553 จาก http://
www.thaimuslim.com/overview.php?c=1&id=3828
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เปนสาระสําคัญเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามที่จะนํามาบังคับใชและวิธีพิจารณา
ตามหลักกฎหมายอิสลาม ซึ่งมีดาโตะยุติธรรมประจําแตศาลเปนผูชี้ขาดขอ
กฎหมายอิสลามเทานั้น อีกทั้งกฎหมายอิสลามเปนเพียงคูมือไมไดมีฐานะ
เปนบทบัญญัติของกฎหมาย

ชัยค ดร.อาลี ุมอะห
ดาน ชัยค ดร.อาลี ุมอะห185 (มุฟตีประเทศอียิปต) ผูชี้ขาดขอ
กฎหมายอิสลามในประเทศอียิปตกลาววา การบังคับใชกฎหมายอิสลาม
วาดวยครอบครัวและมรดก นับวาเปนเรื่องที่ดีและควรอยางยิ่ง เพื่อที่สามารถ
จะอยูรวมกันไดอยางสันติสุข เพราะที่นี่เคยเปนแหลงเกิดอริยธรรมที่มีชื่อ
เสียงในอดีตและเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ประเพณี
และวัฒนธรรม การใชกฎหมายอิสลามไมไดเกี่ยวของกับผลประโยชน
185รัฐบาลไทยเชิญบรรยายพิเศษใน สัมมนาวิชาการวาดวย”การพัฒนาแนวทางการ
บังคับใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวและมรดกที่เกี่ยวของ
กับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม” ซึ่งจัดโดยสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัด
ชายแดนภาคใต (สสต.) และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
ที่ จ.ปตตานี เมื่อ 17 มีนาคม 2552 กลายเปนเวทีที่ผูคนในสามจังหวัดชายแดนภาค
ใตใหความสนใจกันอยางกวางขวาง
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ใดๆ แตการจะบังคับใชกฎหมายอิสลามนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษา
ใหละเอียด ตองมีคณะทํางานในรูปของกรรมาธิการที่ชัดเจนเพื่อที่ศึกษา
ในขอกฎหมายตางๆ186 ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ไมใหเกิดความขัดแยงกับขอกฎหมาย
ที่ใชบังคับอยูเดิม โดยเฉพาะสํานักกฎหมายอิสลามในโลกนี้มีมากถึง 80
สํานัก แตสํานักที่เปนที่แพรหลายมีเพียง 4 สํานัก คือ มัซฮับฮานาฟย มา
ลิกีย ชาฟอีย และฮัมบาลี สวนแนวทางการพิจารณาคดีนั้นสามารถที่จะใช
ในศาลเดียวกันก็ทําไดแตตองมีการอบรมในเรื่องขอกฎหมายอิสลามให
กับผูที่ทําหนาที่พิพากษา โดยเฉพาะตัวบทกฎหมายที่ใชในการพิจารณา
ตองมีการกําหนดบันทึกไวใหชัดเจน เพื่อจะไมกอเกิดการสับสนในเรื่องขอ
กฎหมาย
สําหรับคณะกรรมาธิการยกรางกฎหมายทานใหทัศนะวา “ปจจุบัน
รัฐบาลมีความตองการที่จะใหสิทธิกับมุสลิมในเรื่องกฎหมายครอบครัวและ
มรดก รวมทั้งตองการสรางศาลชารีอะหขึ้น เรื่องนี้เปนสิ่งที่ตองขอบคุณ
รัฐบาลมาก แตจะทําอยางไรใหถึงจุดนั้นได เรื่องนี้จําเปนที่จะตองมีคณะ
กรรมาธิการวาดวยกฎหมาย ซึ่งสามารถยกรางกฎหมายวาดวยครอบครัว
และมรดกออกมาใหมใหสอดคลองกับกฎหมายอิสลาม สําหรับประสบการณ
ของอียิปตพบวา เมื่อประเทศอียิปตตองการออกกฎหมายวาดวยครอบครัว
และมรดก อียิปตไดขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ ฉะนั้น
คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมายครอบครัวและมรดกนี้จะประกอบขึ้นจาก
ผูเ ชีย่ วชาญดานกฎหมายทัง้ ในและตางประเทศ เอามาชวยกันยกรางกฎหมาย
ซึ่งประเทศอิรักและจอรแดนก็ทําแบบเดียวกัน ในขณะที่วิธีราง นั้นตอง
อาศัยหลักการและทิศทางจากสํานักกฎหมายวาจะรับเอาหลักคิดและแนว
186คณะกรรมาธิการวาดวยกฎหมาย หรือ คณะกรรมาธิการยกรางกฎหมาย
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ทางจากสํานักกฎหมายใดในการรางกฎหมาย อยางไรก็ดี เนื่องจากฎหมาย
อิสลามเปนเรื่องที่กวางขวางและใหญโตมาก การเลือกสํานักกฎหมายจึงไม
จําเปนตองเลือกสํานักเดียว แตอาจเลือกสํานักใดสํานักหนึ่งเปนหลัก แลว
ก็รับเอาแนวคิดของสํานักอื่นมาใชดวยก็ได ซึ่งอียิปตก็ทําเชนนี้ ทั้งยังรับ
จากบรรดานักวิชาการที่มีความเห็นแตกตางกันดวย”

ในขณะที่ ฆอซาลี เบ็ญหมัด187 ไดเสนอแนะหากจะมีการปรับปรุง
การใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทยดังนี้
1. เพื่อใหรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามหลายๆ ฉบับ
เชน รางพระราชบัญญัติศาลชะรีอะฮฺ รางพระราชบัญญัติการบริหาร
องคกรศาสนาอิสลาม ที่สังคมมุสลิม ทั้งในระดับนักวิชาการและผูนํา
มุสลิมทั่วไปเห็นควรใหแกไขเพิ่มเติม มีโอกาสเปนกฎหมาย สังคมมุสลิม
ควรหาชองทางใหพรรคการเมืองตางๆ เขามามีบทบาทในการผลักดัน อาจ
จะขอสัญญาประชาคมหรือใหพรรคการเมืองมีนโยบายเกี่ยวกับรางพระราช
187 ฆอซาลี เบ็ญหมัด, หัวหนาสาขาวิชากฎหมายอิสลาม ( ชะรีอะฮฺ ),มหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา. เปนผูใหสัมภาษณ, อับดุลสุโก ดินอะ.เปนผูสัมภาษณ. เมื่อวันที่ 30
พฤศจิกายน 2553
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บัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามเหลานั้นก็ได ซึ่งปจจุบันนี้พรรคการเมือง
ตางๆ ยังไมเขามาผลักดัน ทําใหกิดความลาชา
2. รางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามที่จะมีการแกไข
เพิ่มเติม ควรมีสาระเกี่ยวกับการจายสิทธิตางๆของหญิงและบุตรหลังสิ้นสุด
การสมรส เชน คาอุปการะเลี้ยงดู คาสินนําใจ (มุตอะฮฺ) และอื่นๆ ที่
กฎหมายอิสลามบัญญัติไวแลว ใหเกิดขึ้นจริง เพราะวาปจจุบันนี้เปนตัวบท
กฎหมายเทานั้น แตไมมีการปฏิบัติจริง ไมมีรูปแบบและขั้นตอนการดําเนิน
การที่เหมาะสม หลายๆ คูมักจะหยากันโดยมีอิหมามเปนผูดําเนินการหยา
และเปนผูออกทะเบียนหยาตามกฎหมายอิสลาม แตไมมีการดําเนินการ
เกี่ยวกับสิทธิหลังสิ้นสุดการสมรสใดๆ งานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิหลังการสิ้น
สุดการสมรสของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตพบวา สิทธิตางๆของ
หญิงและบุตรหลังสิ้นสุดการสมรสบางประการไมไดรับเลย บางประการ
ไดรับบางแตนอยอยางยิ่ง สวนบุตรก็ไมไดสิทธิในคาเลี้ยงดูตามกฎหมาย
3. ปจจุบันไมวาในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนยังไมมีองคกรใดๆ
ที่มีภารกิจเฉพาะดานองคความรูเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามใปประเทศไทย
มีเพียงสาขาวิชากฎหมายอิสลาม หรือเอกกฎหมายอิสลาม ในมหาวิทยาลัย
ตางๆ แตก็เปนการศึกษารวบรวมองคความรูเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม
ทั่วไป ไมไดเจาะจงเฉพาะดานกฎหมายอิสลามในประเทศไทย ทั้งๆที่องค
ความรูดานนี้ปจจุบันมีความสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะเกี่ยวของกับพระราช
บัญญัติและรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามหลายฉบับ เชน
รางพระราชบัญญัติการใชกฎหมายอิสลาม พ.ศ....... หรือ รางพระราช
บัญญัติกี่ยวกับศาลชะรีอะฮฺ หรือองคกรศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ซึ่งไมมีหนวยงานที่มีภารกิจรวบรวมและติดตามขอมูลเหลานี้เพื่อประโยชน
ในการศึกษาและการพัฒนา ฉะนั้นจึงควรจัดตั้งหนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะ
ดานองคความรูเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในประเทศไทย เชน สถาบันวิจัย
กฎหมายอิสลามในประเทศไทย เปนตน อาจเปนหนวยงานในสังกัดศาล
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ยุตธิ รรมหรือมหาวิทยาลัยในสวนกลาง แตอาจมีหนวยงานยอยในสวนภูมภิ าคก็ได
3. การจัดตั้งศาลชารีอะห : นักวิชาการสนับสนุนแตรัฐบาลปฏิเสธ
จากการศึกษาเอกสารและทัศนะของนักวิชาการในพื้นที่พบวา
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศาลชารีอะเพื่อรองรับการใชกฎหมายอิสลามใน
อนาคตเชน

สมาอีลลุตฟ จะปะกี
ยา ้นควรมีการจัดตั้ง
สําหรับการตัชัยดคสินดร.
คดีคอิวามในกฎหมายอิ
สลามนั
ศาลชะรีอะ ฮฺตา งหากจากศาลทีใ่ ชอยูใ นปจจุบนั ซึง่ คนในพืน้ ทีต่ อ งการมากและ
นักวิชาการมุสลิมในพื้นที่ก็เห็นความสําคัญ188เชน ชัยค ดร. อิสมาอีลลุตฟ
จะปะกียา ไดใหทัศนะไวซึ่งมีใจความพอสรุปไดดังนี189
้
ศาลชะรีอะห มีความจําเปนสําหรับสังคมมุสลิม ศาล โดยทั่วไปถือ
188 วัน ที่ 2 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการประจําสภาที่ปรึกษาเสริมสราง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ดานยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ได
นําประเด็นความเปนไปไดในการตั้งศาลชารีอะฮฺ (ศาลศาสนาอิสลาม) ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต หรือจะบังคับใชทั่วประเทศมาปรึกษาหารือกัน ซึ่งเมื่อนําเสนอตอ
ที่ประชุมของที่สภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัด ชายแดนภาคใต (สสต.) พบ
วา เรื่องดังกลาวมีความจําเปน และสําคัญตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยกระบวนการขับเคลื่อนเรื่องดังกลาวตองผานกระบวนการพิจารณาจากหลายฝาย
และผานความคิดเห็นและกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน(โปรดดู มูฮําหมัด
ดือราแม. (2552) . รายงาน: สถาบันยุติธรรมแดนใต คนวิสัชชนาหาทางดับไฟใต
.สืบคนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2553. www.prachatai.com)
189เวทีส ัมมนาทางวิชาการเพื่อชุมชน เรื่อง “แนวทางการจัดตั้งศาลชะรีอะฮฺใน
ประเทศไทย” จัดโดย คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา, วันที่ 24
กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุม อาคารคณะอิสลามศึกษา
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เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตทางสังคมที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณตราบจนกระทั่ง
ปจจุบัน ทุกสังคมยังคงตองมีศาลเพื่อตัดสินปญหาขอขัดแยงระหวาง
สมาชิกในสังคม เมื่ออิสลามคือวิถีแหงชีวิตที่ครอบคลุมรอบดาน ศาลใน
อิสลามจึงไดถูกบัญญัติขึ้นและมีลักษณะเฉพาะซึ่งในที่นี้เรียกวา ศาลชะ
รีอะฮฺ ศาลชะรีอะฮฺ จึงเปนบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามซึ่งสังคมมุสลิม
ทุกยุคทุกสมัยและทุกแหงหนจะเพิกเฉยมิได ทั้งนี้เพราะศาลเปนกลไก
สําคัญในอันที่จะสรางความเปนธรรมแกผูถูกอธรรมในสังคม โดยมีหลัก
ฐานปรากฏอยูมากมายทั้งในคัมภีรอัลกุรอาน ในหะดีษ และอิจฺมาอฺ เชน
อัลลอฮฺไดโองการไวความวา “และเจาจงตัดสินระหวางพวกเขาดวยสิ่งที่
อัลลอฮประทานลงมาเถิด และจงอยาปฏิบัติตามความใครใฝตําของพวกเขา
และจงระวังพวกเขาในการที่พวกเขาจะจูงใจเจาใหออกจากบางสิ่งที่อัลลอฮ
ไดทรงประทานลงมาแกเจา” (อัลมาอิดะฮฺ : 49)
มีหลักฐานจากหะดีษ มากมายที่เกี่ยวกับศาลในหลายแงมุม เชน
เกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดของผูพิพากษา คุณสมบัติของผูพิพากษา และผล
ตอบแทนของผูพิพากษาในโลกหนาอันนิรันดร เชน“เมื่อผูพิพากษาคนใดได
ทําการพิพากษา แลวไดทําการวิเคราะหวินิจฉัย หลังจากนั้นถาหากวาการ
วิเคราะหวินิจฉัยนั้นถูกตองเขายอมไดรับสองกุศลบุญ และเมื่อใดที่เขาได
พิพากษา แลวไดทําการวิเคราะหวินิจฉัย หลังจากนั้นถาหากวาการวิเคราะห
วินิจฉัยนั้นผิดเขาจะไดรับหนึ่งกุศลบุญ”190
นักกฎหมายอิสลามมีทัศนะตอศาลชารีอะหออกเปน สองกรณี
190บันทึกโดยอิหมาบุคอรีย หะดีษเลขที่ 7187
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คือกรณีแรก : กรณีผูนําหรือเคาะลีฟะฮฺ บรรดานักกฎหมายอิสลามมีความ
เห็นสอดคลองกันวาการดําเนินการดานการศาลเปน “ฟรอีน” หมาย
ถึงเปนหนาที่โดยสวนตัวสําหรับอิมามหรือผูนําสูงสุดภายในรัฐอิสลาม
เพราะผูนําคือผูที่จะตองรับผิดชอบอันดับแรกตอการยึดมั่นศรัทธา และ
ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักการศาสนา อิสลามพรอมทั้งตองดูแล
ประโยชนสุขแหงดุนยาของปวงชนและประชาชาติ เนื่องจากการเปนผูนํา
หรือเคาะลีฟะฮฺในอิสลาม คือการที่จะตองพิทักษรักษาทั้งศาสนจักรและ
อาณาจักรในเวลาเดียวกัน
สวนกรณีที่สองสําหรับประชาชนทั่วไปนั้นศาสนบัญญํติ เปนขอ
บังคับที่จําเปนโดยถือเปนฟรและวายิบ เพราะมีบทบัญญัติแหงอัลกุรอาน
ดังกลาวขางตนและอีกหลายโองการที่เรียกรองกําชับใหดําเนินการดานการ
ศาลในลักษณะของการบังคับเด็ดขาด และอัลลอฮฺ ทรงสัญญาที่จะใหกุศล
บุญมากมายมหาศาลสําหรับการดําเนินการตามคําเรียกรองนั้น และทรง
กําหนดโทษอยางรุนแรงสาสมสําหรับการเพิกเฉยหรือละทิ้งเขาขายเปน
ผูปฏิเสธศรัทธาอาทิอัลลอฮฺไดโองการความวา “จงอยากลัวมนุษย แตจง
กลัวขาเถิด และจงอยาแลกเปลีย่ นบรรดาโองการของขากับราคาอันเล็กนอย
และผูใดที่มิไดตัดสินดวยสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงประทานลงมาแลวชนเหลานั้น
แหละคือผูปฏิเสธการศรัทธา” (อัลมาอิดะฮฺ : 44)
อยางไรก็ตาม ความจําเปนทีถ่ อื วาอยูใ นขัน้ ฟรและวายิบดังกลาวนัน้
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บรรดานักปราชญอิสลามกลาววาหมายถึง “ฟรกิฟายะฮฺ” คือเปนความจํา
เปนสําหรับบุคคลหลายคนรวมกัน ชุมชน หรือประชาชาติรวมกันที่จะ
ตองดําเนินดานการศาล ดังนั้นถาหากสังคมใดมีบุคคลหรือคณะบุคคล
ในสังคมนั้นไดจัดใหมีการดําเนินการดังกลาวแลว ยอมสงผลใหทุกคนใน
สังคมนั้นพนความรับผิดชอบและไมตองรับโทษไปดวย แตถาหากไมมี
บุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการยอมสงผลใหทุกคนในสังคมนั้นรวมกันรับ
ผิดและตองถูกลงโทษในวันอาคิเราะฮฺตอความผิดดังกลาวเสมอกัน เชน
เดียวกับการญิฮาดนวิถีทางของอัลลอฮฺ ซึ่งสอดคลองกับกฎในทางรากฐาน
กฎหมายอิสลามบงชี้ถึงความจําเปนของศาลชะรีอะฮฺ เชน กฎที่ระบุวา
”สิ่งใดก็ตามที่การวายิบจะไมสมบูรณไดเวนแตตองประกอบดวยมันนั้น
สิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เปนวายิบ”
เปนหลักในการกําหนดใหใชกฎหรือ หุกมฺของสิ่งที่เปนเปาหมาย
ตอสิ่งที่เปนวิธีการ หรือกระบวนการโดยถือวาสิ่งทั้งสองนั้นมีกฎเดียวกัน
เชน การละหมาดวันศุกรเปนวายิบ ดังนั้นถาหากการละหมาดไมอาจเกิดขึ้น
ไดนอกจากจะตองเดินไปมัสยิด การเดินไปมัสยิดก็กลายเปนสิ่งวายิบดวย
ศาลชะรีอะฮฺก็เชนเดียวกัน ในเมื่อการตัดสินคดีตามบทบัญญัติอิสลามเปน
สิ่งที่จําเปน (วายิบ) ดังปรากฏหมายอัลกุรขางตน แตมุสลิมไมสามารถ
ที่จะดําเนินการตัดสินดังกลาวไดเวนแตตองมีศาลชะรีอะฮฺ ดังนั้นศาลชะ
รีอะฮฺจึงเปนสิ่งจําเปนดวย เปนตน
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ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ

“การประชุมรวมระหวาง สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
สงขลา ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สมาชิกสภาที่
ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต และคณะผูบริหารศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต”

ในขณะที่แนวคิดการจัดตั้งศาลไดรับการปฏิเสธจากรัฐบาลอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ โดยปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบุไมจําเปนตองจัดตั้งศาลชารีอะห
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต แตจะใหมีการบังคับใชกฎหมายอิสลามวา
ดวยเรือ่ งครอบครัวและมรดกใหครอบคลุมมากขึน้ ซึง่ ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดใหทัศนะวา “ขณะนี้ยังไมถึงกับตองมีการจัด
ตั้งศาลชารีอะห ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต แตจะใหมีการบังคับใช
กฎหมายอิสลามวาดวยเรื่องครอบครัวและมรดกใหครอบคลุมมากขึ้น ใน
เรื่องของการที่จะรางกฎหมายวาดวยครอบครัวและมรดก ชําระสมัยที่
ชัดเจน ซึ่งไดรางเสร็จเรียบรอยแลว ที่สําคัญ กฎหมายอิสลามสามารถ
ที่จะนําไปประชาพิจารณ หรือการมีสวนรวมใหมีการยอมรับกันแคไหนใน

รางกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดมากกวาเดิม จากนั้นจะไปดูในเรื่องของการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยจะใชมัสยิดเปนหลัก การอบรมใหความเขาใจตรง
นี้ใหมากขึ้น อาจจะมองกันวา การไกลเกลี่ยขอพิพาท ศาลจะมาสนับสนุน
ตรงนี้ไดไหม โดยขอพิพาทไมตองถึงศาล ซึ่งเมื่อไปถึงศาลแลวจะตองปรับ
บทบาทของดาโตะใหสามารถเขาไปทําหนาที่มากขึ้นไดอยางไร” หลังจากนั้น
ทานยังไดใหทัศนะเสริมอีกวา รัฐบาลชุดปจจุบันไดใหความสําคัญกับปญหา
การใหความเปนธรรม ความยุติธรรมใหกับพี่นองในประชาชนในพื้นที่ภาคใต
ในสวนของกระทรวงยุติธรรมไดรับนโยบายโดยตรงจาก นายกรัฐมนตรี
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ และรองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
โดยมี ก ารติ ด ตามการดํ า เนิ นของกระทรวงยุ ติ ธ รรมอย า งต อ เนื่ อ ง” 191
การที่รัฐบาลปฏิเสธการจัดตั้งศาลชารีอะหอันเนื่องมาจากรัฐตองการ
191 การประชุมรวมระหวาง สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ ปลัดกระทรวงยุติธรรม สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสราง
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต และคณะผูบริหารศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการบังคับใช
กฎหมายอิสลามวาดวยเรื่องครอบครัวและมรดกของผูที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใตทั้งระบบ และบทบาทหนาที่ของดาโตะยุติธรรม รวมทั้งการเตรี
ยมทําประชาพิจารณรางกฎหมาย ที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใหทุกฝายมี
สวนรวม และใหการยอมรับ . (โปรดดู มูฮัมหมัดซับรี มูซอดี (2553) กระทรวง
ยุติธรรมยกเลิกศาลชารีอะหใน จังหวัดชายแดนภาคใต. สืบคนเมื่อ 13 พฤศจิกายน
2553 จาก http://www.thaipublicvoice.org/main/contentphp?page=sub&cate
gory=2&id=92)
192 ความมั่นคงตามนิยามของรัฐ “บทบาทของพหุนิยมทางกฎหมายในฐานะเครื่อง
มือทางการ. บริหารกรณีการใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทย”. สืบคนเมื่อ 13
พฤศจิกายน 2553 . www.gspa.ru.ac.th/downloads/กําหนดการ%202.pdf

196

ใหประเทศไทยมีเพียงศาลเดียวมิฉะนั้นจะสงผลตอความมั่นคงของรัฐ192 และ
โดยความเปนจริงรัฐก็ไมอยากใหใชกฎหมายอิสลามดวยมิติความมั่นคง
เชนกันซึง่ สอดคลองกับผลการศึกษาของ วิชยั ปะดุกา193 ซึ่งไดใหทัศนะวา
การใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกในประเทศไทยพระราช
บัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา
และสตูลในเรื่องครอบครัวและมรดก พ.ศ. 2489 ไดอธิบายถึงเหตุผลของ
การจํากัดขอบเขตการใชกฎหมายอิสลาม เพราะจากมาตรา 3 ของพระ
ราชบัญญัติวาดวยการใชกําหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส
ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ไดระบุไวอยางชัดเจนวา “ใหใชแทนบท
บัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการนั้น..” (ครอบครัว
และมรดก) ซึ่งรัฐใหความสําคัญกับนโยบายความมั่นคงมากกวาการ
เคารพตอกฎเกณฑเชิงซอน และไมไดพิจารณาใหกฎหมายอิสลามลักษณะ
ครอบครัวและมรดกมีฐานะเปนกฎหมายของรัฐเทียบเทากับกฎหมายแพงที่
บังคับใชไดทั่วไปในราชอาณาจักร
4. บทเรียนการใชกฎหมายอิสลามในตางประเทศสําหรับประเทศไทย
วิชัย ปะดุกา ใหทัศนะวา เมื่อ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทย
กับการใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกในประเทศสิงคโปร
ฟลิปนส และศรีลังกามีพัฒนาการการใชที่กาวหนากวาประเทศไทยอยาง
มาก จากการศึกษาของสมบูรณ พุทธจักร เรื่อง “การใชกฎหมายอิสลาม
ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล”194 ซึ่งเปนวิทยานิพนธเพื่อ
193“บทบาทของพหุนิยมทางกฎหมายในฐานะเครื่องมือทางการ. บริหารกรณีการ
ใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทย”. สืบคนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2553 . www.
gspa.ru.ac.th/downloads/กําหนดการ%202.pdf
194ดูรายละเอียดใน สมบูรณ พุทธจักร. (2529). การใชกฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล. หนา 68
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การศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
จากการศึกษาของเดน โตะมีนา เรือ่ ง ศาลศาสนา (SHARIAH COURT)195
เอกสารฉบับหลังไดรวบรวมขอมูลจากการประชุมสัมมนาเรื่อง กฎหมาย
อิสลามในอาเซียน (1st ASEAN SHARIAH ADMINISTRATOR
CONFERENCE WORKSHOP) ในวันที่ 7-11 สิงหาคม 2526 (1983)
ที่กรุงมะนิลาประเทศ ซึ่งเดน ไดเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นเพื่อนําเสนอตอ
สภารางรัฐธรรมนูญในป พ.ศ. 2540 จากการศึกษาของบุคคลทั้งสองซึ่ง
สามารถสรุปความกาวหนาในการใชกฎหมายอิสลามในประเทศสิงคโปร
ฟลิปปนส และศรีลังกาไวดังนี้
(1) การใชโดยมีศาลชะรีอะฮกระจายทั่วประเทศ ในประเทศศรี
ลังกามีศาลชะรีอะฮกระจายอยูทั่วประเทศจํานวน 52 ศาล จัดตั้งในป
ค.ศ. 1983 (พ.ศ.2526) ในประเทศฟลิปนสมีศาลชะรีอะฮประจําทองถิ่น
(Shariah Circuit Court) และศาลชะรีอะฮประจําภาคกระจายใน 5
ภาคของประเทศรวม 51 ศาล
(2) มีการกําหนดขึ้นเปนกฎหมายอยางชัดเจน และมีกฎหมาย
ฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวของรองรับ เชน ในประเทศศรีลังกา มีกฎหมายวาดวย
สถานภาพบุคคลมุสลิมในเรื่องการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหยา
และผูเยาว และกฎหมายวาดวยกองมรดกและกองทุนการบริจาค เปนตน
(3) มีองคกรบริหารกฎหมายอิสลาม เชน สํานักงานทะเบียน
195ดูรายละเอียดใน เดน โตะมีนา. (ม.ป.ป.). ศาลศาสนา (SHARIAH COURT). หนา 17
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อิสลาม คณะกรรมการอิสลาม สภาที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม (Juriscon
sult in Islamic Law) คณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทตามกฎหมาย
อิสลาม (Agama Arbitration) เปนตน และในประเทศสิงคโปรมีสํานัก
งานการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหยาหรือเพิกถอนการหยาและการ
เปลี่ยนแปลงศาสนาอิสลามประจําภาค ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลาม

ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 และหลัก
กฎหมายอิสลามที่ใชมาตั้งแตป พ.ศ. 2489 เพราะกฎหมายฉบับนี้ เมื่อนําสู
ปฏิบัติจะพบปญหาดังนี้
1.1 ในการพิจารณาคดีในศาลชั้นตนตองมีดะโตะยุติธรรม
พิจารณาคดีพรอมดวย ผูพิพากษาโดยดะโตะยุติธรรมทําหนาที่วินิจฉัยใน
หลักของกฎหมายอิสลามสวนขอเท็จจริง หรือปญหา ขอกฎหมายอืน่ อํานาจ
การวินิจฉัย และ การพิพากษาเปนอํานาจของผูพิพากษา

(4) การอุทธทรณและฎีกาสามารถกระทําได เฉพาะกรณีประเทศ
สิงคโปรการอุทธรณคดีโดยการตัดสินของคณะกรรมการการอุทธรณ (Appeal Board) ถือเปนที่สิ้นสุด สวนประเทศฟลิปนสสามารถอุทธรณคดี
ไดที่ศาลชะรีอะฮประจําภาคในฐานะศาลอุทธรณ คําพิพากษาของศาล
ชะรีอะฮประจําภาคยังไมถือเปนที่สิ้นสุด สามารถที่จะนําขึ้นสูศาลสูง
(ศาลฎีกา) ได

1.2 การนําหลักกฎหมายอิสลามมาวินิจฉัย เปนการใช
กฎหมายอิสลามเฉพาะการตัดสินคดีในศาลไมมีสภาพบังคับนอกศาล ขณะ
เดียวกันคูกรณีสามารถเลือกใชกฎหมายไดทําใหเกิดความลักลั่นและไม
เปนธรรมแกประชาชนมุสลิม และทําใหเกิดความแตกตางในการบังคับใช
กฎหมายที่มีอยู

(5) การยกเลิกบรรทัดฐานอื่นๆ ในโครงสรางการใชกฎหมายทั่วไป
เพื่อนํากฎหมายอิสลามมาบังคับใชกับมุสลิมโดยเฉพาะ ซึ่งหลักการนี้ใชใน
ประเทศศรีลังกา
5. ปญหา แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และสภาพปญหาการ
ใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกในประเทศไทย รัฐบาลและ
ผูเกี่ยวของควรดําเนินการดังนี้
(1) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลาม

1.3 คําวินิจฉัยชี้ขาด ของดะโตะยุติธรรมในขอกฎหมาย
อิสลามใหเปนเด็ดขาดคดีนั้นไมสามารถอุทธรณ หรือฏีกาได ทําใหคูกรณี
เกิดความรูสึกไมเปนธรรมเพราะหากมีขอผิดพลาดก็ไมสามารถ อุทธรณ
หรือ ฏีกาได
1.4 ปญหาเรื่องอายุความในเรื่องมรดกยังมีความลักลั่น
เพราะการบังคับมรดกใช อายุความในเรื่องมรดก 1 ป ความในประมวลแพง
และพาณิชย ไมตรงกับอายุความมรดกของหลักกฎหมายอิสลาม
1.5 ปญหาเรื่องจําเลยที่เปนชายไทยมุสลิมยายภูมิลําเนา
ออกนอกเขตพืน้ ที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมสามารถนํากฎหมายอิสลาม
ไปบังคับใชได เพราะเมือ่ หากคูก รณีหากยายออกนอกเขตการบังคับใช พ.ร.บ.
วาดวยการใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกกลัวศาลไมสามารถ
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บังคับคู กรณีออกนอกเขตอํานาจศาลได
1.6 อันเนื่องมาจากมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือ
ทั่วประเทศปจจุบันมีทั้งนิกายซุนนียและชีอะห หรือยึดถือมัซฮับแตกตางกัน
และไมนับถือมัซฮับซึ่งกฎหมายวาดวยครอบครัวและมรดกบางประเด็นมี
ทัศนะที่แตกตางกันอาจนําไปสูการไมยอมรับกฎหมายฉบับปจจุบันและเกิด
ปญหาสังคมขึ้นไดดังนั้นการปรับปรุงกฎหมายควรคํานึงปจจัยเหลานี้ดวย
1.7 ปจจุบันมีการแตงงานระหวางมุสลิมชาวไทยและตาง
ประเทศจํานวนมากโดยเฉพาะกับชาวมาเลเซียในจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยมีปญหาฟองรองกับประเทศมาเลเซียจํานวนมาก196 ดังนั้นการปรับปรุง
กฎหมายอิสลามดังกลาวควรคํานึงประเด็นนี้ดวยเชนกัน
(2) จัดทําประมวลวิธีพิจารณาความ และกฎหมายลักษณะพยาน
ขึ้นเฉพาะ เพราะการใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกในเขต
จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ในการพิจารณาคดีไดใชกฎหมาย
วิธีพิจาณาความแพง และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งถือไดวาไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมายอิสลาม ปญหานี้คณะกรรมการอิสระ เพื่อ
ความสมานฉันทแหงชาติ ไดเสนอวา ใหจัดทํากฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับ
เรื่ อ งครอบครั ว และมรดกที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความ
การอุทธรณ ฎีกาและหลักเกณฑเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมายอยางชัดเจน
196 รอเส็ต เบ็นแหละแนะ. คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา. 2553. ผูให
สัมภาษณ, อับดุลสุโก ดินอะ ผูสัมภาษณ เมื่อ 1 ตุลาคม 2553
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ทัง้ นี้ โดยคํานึงถึงศาลทีม่ ลี กั ษณะเชนนีใ้ นตางประเทศ เชน สิงคโปร ฟลปิ ปนส
และศรีลังกา เปนตน
(3) หากจะมีการขยายการใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัว
และมรดกทั่วทุกภูมิภาค ในเบื้องตนไมตองมีดะโตะยุติธรรม (ผูวินิจฉัย
ขอกฎหมายอิสลาม) ในศาลทุกจังหวัด แตใหอยูประจําศาลในภูมิภาค เชน
เดียวกับกรณีของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค ศาลลมละลายกลาง
ศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศกลางโดยพิจาณาจาก
ขอเสนอแนะของประคอง เตกฉัตร อดีตผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดยะลา
(4) ออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกฎหมายอิสลามและกิจการ
ที่เกี่ยวของกับองคกรอิสลามมารองรับ เพื่อใหการใชกฎหมายอิสลามมี
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เชน พระราชบัญญัติการบริหารกฎหมาย
อิสลามขึ้นมาแทนพระราชบัญญัติองคกรบริหารศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
ซึ่งกําลังใชอยูในปจจุบัน197
(5) จัดตั้งสํานักงานทะเบียนอิสลามขึ้นมาทําหนาที่ดานทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยาหรือเพิกถอนการหยา และการเปลี่ยนแปลงศาสนา
อิสลาม เพื่อใหการใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกมีความ
ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ บุ ค คลที่ เข า เงื่ อ นไขที่ จ ะต อ งใช บ ทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย
อิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกกับบุคคลที่ใชบทบัญญัติของกฎหมาย
แพ ง เพราะในเรื่ อ งของการนั บ ถื อ ศาสนานั้ น สามารถเปลี่ ย นแปลงได
อีกทั้งยังมีการสมรสระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน (ซึ่งบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามกําหนดใหผทู น่ี บั ถือศาสนาอืน่ มีความศรัทธาในศาสนาอิสลาม
เสียกอนจึงจะสมรสกันได) จึงสมควรจัดตั้งสํานักงานทะเบียนอิสลามเพื่อ
197คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ. (2549). รายงานคณะกรม
การอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ: เอาชนะความรุนแรงดวยพลังสมานฉันท:
บทสรุปสําหรับผูบริหาร.หนา 81
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ใหกระบวนการใชกฎหมายอิสลามทั้งในและนอกศาลใหมีเอกภาพไมให
เกิดปญหากรณีการเปลี่ยนแปลงศาสนา
(6) ปฏิบตั ติ ามขอเสนอแนะจากผลการประชุมของผูท รงคุณวุฒ198
ิ ใน
แนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาระบบศาลอิสลามที่เหมาะสมกับประเทศไทย
และการพัฒนาระบบใหดะโตะยุตธิ รรมไปสูก ารเปนกอฎี รัฐบาลโดยกระทรวง
ยุติธรรมตองเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน ระบบสภาผูแทนราษฎรและ
วุฒิสภา สนับสนุนชวยเหลือและ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดภาค
ใตเปนหนวยงานสนับสนุนดานขอมูลระดับพื้นที่ดังนี้
6.1 กระบวนการขับเคลื่อนเบื้องตนทั้งรูปแบบขอเสนอ
การไดมาซึ่งรูปแบบของศาล ยุติธรรมที่เหมาะสมกับสภาพการเมืองการ
ปกครองของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาระบบดะโตะยุติธรรมไปสูการ
เปนกอฎี (ผูพิพากษา) ตามบทบัญญัติในคําภีรอัลกุรอาน ซึ่งนําเสนอเรื่อง
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตรศาลยุติธรรมที่มี ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนเลขานุการ
6.2 กลไกตามขอ 1 ตองเปนผูศึกษาวิเคราะหและนําเสนอ
รูปแบบศาลอิสลามที่เหมาะสม ใหรัฐบาลไดพิจารณาเพื่อจะตัดสินใจแตง
198สัมมนาผูทรงคุณวุฒิ (1 กรกฎาคม 2552) กระทรวงยุติธรรมจัดสัมมนาโครงการ
สรางความเขาใจตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กระบวนการยุติธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ณ อิมแพค เมืองทองธานี, การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะ สมในการดําเนินคดีครอบครัวและมรดกตาม
หลักศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550และ
โปรดดู มูฮําหมัด ดือราแม. (2552). รายงาน: สถาบันยุติธรรมแดนใต คนวิสัช
ชนาหาทางดับไฟใต .สืบคนเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2553. www.prachatai.com
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ตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ พัฒนาระบบศาลอิสลาม (ครอบครัว
และมรดก)
6.3 สําหรับการสรางความรู ความเขาใจ และสรางการะแส
การตอบรับ สะทอนความตองการและสนับสนุนในเรื่องดังกลาว สภา
ที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตและ ศอ.บต.ตองเปน
หนวยอํานวยการและดําเนินงานในพื้นที่พรอมทั้งการสนับสนุน ขอมูลตาม
ที่ไดรับการรองขอ
6.4 กระบวนการวางกลไกการบริหารและวางระบบการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยเฉพาะกระบวนการไกลเกลี่ย (Mediation) ถือ
เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพื่อจะใหเกิดการระงับขอพิพาทกันอยาง
สมานฉันทโดยไมตองฟองคดีหรือไมตองใหศาลมีคําวินิจฉัย โดยการจัดตั้ง
สํานักงานเลขานุการการไกลเกลี่ยขอพิพาท คณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด กระทรวงยุติธรรมตองเปนผูสนับสนุนการดําเนินการควบคูกับ
กระบวนการพั ฒ นาและจั ด ตั้ ง ศาลอิ ส ลามในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
6.5 ใหสภาทีป่ รึกษาเสริมสรางสันติสขุ นําขอเสนอแนวทาง
การขับเคลื่อนพัฒนาระบบ ศาลอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกผาน
ศูนยอาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต นําเรียนนายกรัฐมนตรีโดยตรง
ขอเสนอแนะทีก่ ลาวมาสามารถนํากรณีศกึ ษาของสิงคโปร ฟลปิ ปนส
และศรีลังกา เปนตนมาพิจารณาเพื่อดําเนินการอยางเปนรูปธรรมได ใน
ขณะเดียวกันการปรับกระบวนทัศนภายในตัวมุสลิมเองก็มีความสําคัญ
ไมยิ่งหยอนกลาวคือ หนังสือหลักกฎหมายอิสลาม วาดวยครอบครัว
และมรดก จะตองมีสถานภาพเชนเดียวกับมาตราตาง ๆ ของพระราช
บัญญัติการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลาและ
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สตูล และสมควรทีจ่ ะตองมีการตรวจสอบแกไขเพือ่ ใหมคี วามสมบูรณยงิ่ ขึน้
และเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ โดยคณะกรรมการตรวจสอบแกไข
จะตองประกอบดวย ผูพ พิ ากษา ดาโตะยุตธิ รรม และนักวิชาการดานกฎหมาย
อิสลามกอนที่จะขยายขอบเขตการใชกฎหมายอิสลามใหครอบคลุมมุสลิม
ทั้งหมดในประเทศไทย
(7) การจัดตัง้ ศาลชารีอะหมคี วามจําเปนในอนาคตสําหรับประเทศไทย
แตควรมีประเด็นตองพิจารณาดังนี้
ก. รูปแบบศาลควรเปนเอกเทศ
ข. ลําดับชั้นของศาลโดยรวม คดีที่เสร็จจากศาลชะรีอะฮฺ
จะอุทธรณโดยตรงตอศาลฎีกา(Supreme Court) หรืออุทธรณตอศาล
อุทธรณโดยใหถือวาคําพิพากษาของศาลอุทธรณเปนที่สุดดังนั้นในศาลฎีกา
หรือศาลอุทธรณจะตองจัดตัง้ แผนกคดีครอบครัวและมรดกอิสลามโดยเฉพาะ
ค. ระบบผูพ พิ ากษา ทีป่ รึกษาและผูเ ชีย่ วชาญศาลนอกจาก
ผูพิพากษาแลว ศาลชะรีอะฮฺควรแตงตั้งที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อให
ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพราะถึงแมวา
ผูพิพากษาจะมีความรูในหลักกฎหมายแตก็ยังตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการ
วินิจฉัยขอเท็จจริงบางอยาง เชน การมาประจําเดือนของสตรี ซึ่งเปนขอเท็จ
จริงในการวินิจฉัยอิดดะฮฺของสตรี
(8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษาควร
พัฒนาวิชาการของอาจารยและบัณทิต ไดในเอกกฎหมายอิสลามในระดับ
ปริญญาตรี โทและเอก ซึ่งสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเขาใจกฎหมาย
อิสลามและมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมทองถิ่นเปนอยางดีดวย
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