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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ได้แก่ 1) ศึกษารูปแบบ
ครอบครัว บทบาทหน้าที่ และเพศสัมพันธ์ในชีวิตคู่ของครอบครัวไทยมุสลิม
ในจังหวัดปัตตานี และ 2) เพื่อท�ำความเข้าใจความคิดเห็น ความรู้ ความ
เข้าใจในเรือ่ งเพศวิถแี ละวิถที างเพศทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ อ่ กันในฐานะสามีและภรรยา
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลจากคู่สมรสในครอบครัวเป้าหมาย 8
ครอบครัวในหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ จังหวัดปัตตานีดว้ ยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับ
การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ การสังเกตการณ์และการเข้าร่วมบางกิจกรรม
กับคนในชุมชน นอกจากนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนจากผู้ให้ข้อมูลรองผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ส่วนการวิจยั เชิงปริมาณได้สำ� รวจกลุม่ ตัวอย่าง
ชาวไทยมุ ส ลิ มที่ ส มรสแล้วในจังหวัด ปัต ตานีด ้วยการสั มภาษณ์ โ ดยใช้
แบบสอบถามจ�ำนวน 400 คน ผลการศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า
ศาสนามีบทบาทส�ำคัญในวิถชี วี ติ ของคนมุสลิม บทบาทเพศในครอบครัวและ
เพศสัมพันธ์ในชีวิตสมรสด้วยเช่นกัน โดยให้ความเท่าเทียมกันทั้งเพศหญิง
และเพศชายซึ่งเปรียบเสมือนอวัยวะแต่ละส่วนในร่างกายเดียวกันแต่ทว่า
เพศหญิงมีความยินยอมให้เพศชายเป็นผู้น�ำในการประกอบศาสนกิจทาง
ศาสนาในครอบครัว การมีอ�ำนาจครอบครองเรือนร่างและเมื่อส�ำรวจความ
คิดเห็น ความรู้และความเข้าใจในเพศวิถีชีวิตสมรส พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าร้อยละ 99 มีความรู้และเข้าใจในวิถีทางเพศในชีวิตสมรสในขณะที่
ผลการส�ำรวจวิถที างเพศทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ อ่ กันในฐานะสามีและภรรยานัน้ พบว่า
มีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้นที่ปฏิบัติตนตามวิถีทางเพศที่เหมาะสมอย่าง
สม�่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหวังว่าในอนาคต
ประชากรในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปัตตานีจะมีพฤติกรรมในวิถที างเพศทีส่ อดคล้องกับ
การมีความรู้ในเรื่องดังกล่าว
ค�ำส�ำคัญ: เพศวิถีในชีวิตสมรส ชาวไทยมุสลิม จังหวัดปัตตานี
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Abstract
This paper has two aims: 1) to study the family model, roles
and responsibilities, and sexual intercourse in the marital life of Thai
Muslim families in Pattani province and 2) to provide understanding
on the views, knowledge and understanding on sexuality and sexual
behavior between spouses. This study employs both qualitative and
quantitative research. Qualitatively, in-depth interviews, informal
conversations, observation and participation in community activities
was undertaken with 8 householdsin a Thai Muslim village in Pattani
and one outside observer with significant involvement with the community. Quantitatively, this study collected data from 400 married
Muslims residing in Pattani. The results reveal that religion plays an
important role in Muslims’ daily life, sexuality within the family, andsexual intercourse between spouses, in underscoring equality between men and women, who are compared to parts of the same body.
Although norms governing the sexual behavior of both men and
women are firmly regulated by religious teachings, women often accept
the role of men as leaders in religious rituals for the family, and as
having authority over the body. When surveying the views, knowledge
and understanding of sexuality within marriage, it was found that while
more than 99 percent of the sample have knowledge and understanding about sexuality in marriage, only 13 percent acted accordingly.
The study hopes that in the future the population in Pattani will adopt
practices in sexual relations in accordance with relevant knowledge
on the issue.
Keywords: Sexuality in the Maital Life, Thai Muslims, Pattani
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1. บทน�ำ
ครอบครัวมีบทบาทส�ำคัญนอกจากท�ำหน้าที่ผลิตสมาชิกให้กับ
สังคมแล้ว ยังสร้างพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติ มีหน้า
ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลและสนับสนุนสมาชิกในครอบครัวให้มีความ
มั่นคงต่อไป ดังนั้นสมาชิกครอบครัวควรรู้หน้าที่ของตนและปฏิบัติตน
ตามบทบาทของตนเองเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งความเป็นครอบครัว ส�ำหรับใน
ครอบครัวมุสลิมนั้นเพศชายมักถูกคาดหวังให้เป็นผู้น�ำมีอ�ำนาจและ
ปกครองดูแลครอบครัวของตนเองนอกจากนีเ้ พศชายยังมีอำ� นาจควบคุม
สิทธิในเพศวิถชี วี ติ คู่ (sexual rights) หรือมีสทิ ธิเหนือภรรยารวมถึงบุตร
ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ส�ำหรับบทบาทหน้าทีใ่ นครอบครัวนัน้ เพศชาย
ต้องรับผิดชอบหาเลี้ยงภรรยาและครอบครัว1เป็นไปตามการก�ำหนด
บทบาทหน้าทีท่ างสังคม การให้อำ� นาจแก่เพศชายในครอบครัวส่วนหนึง่
มาจากการตีความทางศาสนาถึงอ�ำนาจที่เพศชายได้รับในฐานะผู้ให้
ความคุ้มครองควบคุมและดูแลเพศหญิง ตามบทบัญญัติหลักศาสนา
อิสลามก�ำหนดว่าเพศหญิงเกิดจากกระดูกซีโ่ ครงของเพศชาย ดังนัน้ เพศ
หญิงจึงต้องได้รับการคุ้มครองโดยเพศชายนอกจากนี้ในแนวคิดการ
สร้างมนุษย์ในอัลกุรอานจากมุมมองของมุเฎาะฮารีกล่าวถึงการที่อีวา
(เพศหญิง) ถูกชักจูงจากชัยฏอน (มารร้าย) ได้งา่ ยดายกว่าเพศชาย และ
โดยธรรมชาติแล้วเพศหญิงมีความเปราะบางทางร่างกายและจิตใจยิ่ง
กว่าเพศชายจึงมีแนวโน้มกระท�ำสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง สร้างความเสียหายและ
A. Ong and Peletz G.M. & Peletz, Bewitch Women, Pious Men: Gender
and Body Politics in Southeast Asia (Berekeley: University of California Press.
Silkworm Book. 1995), 164.
1
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เสื่อมเสียจึงสมควรที่ต้องถูกควบคุม2 ในเงื่อนไขการมีอ�ำนาจของเพศ
ชายนัน้ ต้องด�ำรงอยูแ่ ละได้รบั การยอมรับจากสังคมในแง่ของความเป็น
ธรรมและมีเมตตามีความสามารถในการจัดการกับปัญหาและการ
กระท�ำที่ถูกต้องโดยที่ในครอบครัวเขาต้องรับผิดชอบที่มีต่อสมาชิกใน
บ้านเอาใจใส่เลี้ยงดูบุตรกับภรรยาท�ำให้เพศหญิงเชื่อฟังเคารพยอมรับ
ในอ�ำนาจและการปกครองของเพศชาย
มุมมองดังกล่าวท�ำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเพศ โดยเพศ
ชายมีอำ� นาจบางอย่างในการคุม้ ครองเพศหญิง คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยยังคง
มองเห็นว่าความแตกต่างในบทบาททีส่ งั คมก�ำหนดมาให้เพศหญิงและ
เพศชายนัน้ เป็นความแตกต่างทีไ่ ม่อาจเปลีย่ นแปลงได้หรือไม่จำ� เป็นต้อง
เปลีย่ นแปลง ความขัดแย้งหรือความไม่ลงรอยกันในสาระของการขัดเกลา
ทางสังคมยังมีสว่ นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดความสับสนในการเลือกบทบาทที่
เหมาะสมของตนเช่นเพศชายควรมีลกั ษณะอย่างไร และเพศหญิงควรมี
ลักษณะอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างเพศใครควรเป็นฝ่ายเริม่ ใครควรเป็น
ฝ่ายสนอง สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลกระทบต่อการใช้ชวี ติ คูร่ ว่ มกันระหว่างสามีและ
ภรรยาได้เช่นกัน ในปัจจุบนั นีเ้ พศหญิงมีบทบาทมากขึน้ ทัง้ ในครอบครัว
และในสังคมภายนอก กล่าวได้วา่ เพศหญิงสามารถรับผิดชอบได้ทงั้ งาน
บ้านดูแลบุตรและหารายได้เลีย้ งดูครอบครัว ดังนัน้ เมือ่ การให้ความส�ำคัญ
ต่อตัวตนของตนเองในเพศหญิงเริม่ มีมากขึน้ กอปรกับแนวโน้มในการล่ม
สลายของสถาบันครอบครัวด้วยการยุติชีวิตสมรสมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
L. Munir Z., “Islam and Gender: Reading Equality and Patriarchy,”
in K.S.N. Mohammad and H. Kamil, eds., Islam in Southeast Asia: Political,
Social and Strategic Challenge for the 21th Century (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies, 2005), 196.
2
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วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุ ายน 2560)

สอดคล้องกับสัดส่วนการครองโสดเพิม่ สูงขึน้ เช่นกัน จึงอาจจะเป็นเหตุผล
หนึง่ ทีท่ ำ� ให้รปู แบบครอบครัวในศตวรรษที่ 21 เปลีย่ นแปลงไปมีความ
หลากหลายมากขึน้ กล่าวคือ นอกจากพบครอบครัวเดีย่ วครอบครัวขยาย
แล้วยังพบครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว ครอบครัวข้ามรุน่ ครอบครัวคนเดียวและ
ครอบครัวเพศเดียวกัน3 รวมถึงครอบครัวแบบ DINK (Double Income
No Kid) ก็เปลีย่ นรูปแบบเป็นครอบครัว SINK (Single Income No Kid)
คือ จากคูส่ มรสทีต่ อ้ งการใช้ชวี ติ ครอบครัวร่วมกัน แต่ไม่ตอ้ งการมีบตุ ร
เปลีย่ นผ่านไปเป็นคนนิยมโสดและไม่ตอ้ งการมีบตุ รในสัดส่วนเพิม่ ขึน้ 4
ค�ำถามการวิจัยนี้ต้องการทราบถึงรูปแบบครอบครัวไทยมุสลิม
ในจังหวัดปัตตานีว่าเป็นอย่างไรในสภาวการณ์ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่
การส�ำรวจช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 พบว่า ในประเทศไทยนอกจาก
ครอบครัวเดี่ยว หมายถึงการประกอบด้วยสมาชิกในครอบครัว 2 รุ่น คือ รุ่นพ่อ แม่
และรุ่นลูก และครอบครัวขยาย หมายถึง การมีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 2 รุ่น
คือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูกแล้ว มีครอบครัว/ครัวเรือนเลี้ยงเดี่ยวที่
ประกอบไปด้วยสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ รุ่นพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่งและรุ่นลูก
มีครอบครัว/ครัวเรือนข้ามรุ่น ที่มีเฉพาะรุ่นปู่ย่า/ตายายกับรุ่นหลานในวัยเด็ก ส่วน
รุน่ ลูก (พ่อแม่ของหลาน) ย้ายถิน่ ไปท�ำงานอยูท่ อี่ นื่ แทบไม่ได้ใช้เวลาอยูร่ ว่ มในครัว
เรือนเดียวกัน ครอบครัว/ครัวเรือนคนเดียวมีสมาชิกเพียงคนเดียว และครอบครัวที่
เป็นเพศเดียวกันอาศัยอย่างเป็นสามีและภรรยา
คาสปาร์ พีค, วาสนา อิ่มเอม และ รัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, โฉมหน้า
ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน (กรุงเทพฯ: กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558).
4
เกื้อ วงศ์บุญสิน, “คุยกับ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน: ไทยก�ำลังเปลี่ยนจาก
สังคม DINK เป็น SINK” ใน ส�ำนักข่าวอิศรา เมื่อวันพุธที่ 13 เมษายน 2559. www.
isranews.org /thaireform/thaireform-talk-interview/item/46213-dinks.html
(สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560).
3
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การเปลี่ยนผ่านทางประชากรและได้รับผลกระทบอย่างไรทั้งในเชิง
ประชากรและครอบครัว ตลอดจนบทบาทหน้าทีข่ องคูส่ มรสในครอบครัว
ไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีว่าด�ำเนินไปในลักษณะอย่างไรและเพื่อ
ส�ำรวจความคิดเห็น ความรูแ้ ละความเข้าใจอนามัยเจริญพันธุใ์ นบทบาท
เพศของคูส่ มรสในครอบครัวไทยมุสลิมรวมถึงพฤติกรรมส่งเสริมบทบาท
เพศของคู่สมรสที่มีต่อครอบครัวว่าเป็นอย่างไร

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อศึกษาถึงรูปแบบครอบครัวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
ตลอดจนบทบาทหน้าทีใ่ นครอบครัวและเพศสัมพันธ์ในชีวติ คูต่ ามหลัก
การศาสนาอิสลามและความคิดเห็น ความรู้และความเข้าใจในเพศวิถี
ทีม่ ตี อ่ คูส่ มรสและวิถที างเพศทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ อ่ กันในฐานะสามีและภรรยา

3. วิธีวิทยา กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งจากการวิจัยเรื่องครอบครัวไทย
มุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ใ นสถานการณ์ เ ปลี่ ย นผ่ า นทางประชากร
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง
ปริมาณเริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์ข้อมูลความเป็นอยู่ของคู่สมรสใน
ครอบครัวไทยมุสลิมบทบาทหน้าทีใ่ นครอบครัวในฐานะสามีภรรยาและ
การมีเพศสัมพันธ์ตามหลักการศาสนาอิสลามด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยลงภาคสนามในชุมชนแห่งหนึง่ ในจังหวัดปัตตานีในชุมชนแห่งนีเ้ ป็น
หมู่บ้านที่มีลักษณะเป็นหมู่บ้านกึ่งเมือง มีการสร้างบ้านเรือนแบบไร้รั้ว
รอบขอบชิดรวมทัง้ การสร้างบ้านเรือนทีม่ รี วั้ กัน้ เป็นสัดส่วนลักษณะบ้าน
บางหลังเป็นบ้านไม้ยกพืน้ สูง บางหลังก็ปลูกสร้างด้วยซีเมนต์เสริมบ้าน
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ครึ่ ง ไม้ ค รึ่ ง ปู น ผู ้ ค นในหมู ่ บ ้ า นส่ ว นใหญ่ อ าศั ย ในชุ ม ชนตั้ ง แต่ รุ ่ น
บรรพบุรุษแต่ก็มีบางส่วนย้ายถิ่นฐานเข้ามาด้วยการแต่งงานกับคนใน
หมู่บ้านรุ่นลูกรุ่นหลานและในชุมชนแห่งนี้ประกอบด้วยประชากรที่
นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ 90 มีจำ� นวนครอบครัวทัง้ หมด 209
ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว 98 ครอบครัวและครอบครัวขยาย 111
ครอบครัวและก�ำหนดให้ 8 ครอบครัวเป็นครอบครัวเป้าหมายในการ
ศึกษาครั้งนี้โดยตั้งบ้านเรือนในชุมชน 4 ครอบครัวและนอกชุมชน 4
ครอบครัว โดยมีเกณฑ์ในการเลือกคือรูปแบบครอบครัวที่ตั้งบ้านเรือน
และการเปิดรับสังคมภายนอก โดยพิจารณาจากสมาชิกในครอบครัว
ของแต่ละครอบครัวมีการติดตามข่าวสารโดยการไปละหมาดทุกวันศุกร์
ทั้งนี้การละหมาดทุกวันศุกร์ เพศชายจะน�ำเรื่องราวที่ได้รับการแนะน�ำ
ค�ำสอน หลังจากละหมาดไปถ่ายทอดให้ภรรยาและสมาชิกในครอบครัว
ได้รับรู้
การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกอย่างเป็นทางการ การ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนเช่นการร่วมงาน
แต่งงาน (นิกะฮฺ) การส่งสาว (การส่งเจ้าสาวไปยังบ้านเจ้าบ่าว) ของ
คนในพืน้ ทีเ่ ป็นต้นและการสังเกตการณ์ในประเด็นเพศวิถใี นชีวติ คูต่ าม
หลั ก การศาสนาอิ ส ลามซึ่ ง มี ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ
ครอบครัวโต๊ะครูและภรรยาและคู่สมรสอื่นๆ อีก 7 ครอบครัว และผู้ให้
ข้อมูลรองคือคนในชุมชนและผู้มีความรู้ทางศาสนาอิสลามหลังจากได้
ข้อมูลแล้วผูว้ จิ ยั สนใจว่าในหลักการดังกล่าวประชากรในจังหวัดปัตตานี
มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างไรในเพศวิถแี ละสุขภาวนามัยเจริญพันธุ์
ในชีวิตคู่และมีพฤติกรรมสอดคล้องกับความรู้และความเข้าใจหรือไม่
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การส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างในประเด็นความคิดเห็น ความรู้และ
ความเข้าใจในเพศวิถีชีวิตคู่และพฤติกรรมเพศวิถีระหว่างคู่สมรสใช้วิธี
การส� ำ รวจกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามที่
สมรสแล้วและอาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานีจ�ำนวน 400 คน โดยมาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการสุ่มตัวอย่าง
ธรรมดาแบบง่ายได้ 8 อ�ำเภอใน 12 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมืองปัตตานี
อ�ำเภอยะรัง อ�ำเภอหนองจิก อ�ำเภอโคกโพธิ์ อ�ำเภอปะนาเระ อ�ำเภอ
แม่ลาน อ�ำเภอสายบุรี และอ�ำเภอยะหริง่ ต่อมาจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ต�ำบล
ในแต่ละอ�ำเภอที่ตกเป็นตัวอย่างใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายให้ได้ 1 ต�ำบลจาก
แต่ละอ�ำเภอตัวอย่างได้ต�ำบลที่ตกเป็นตัวอย่างรวม 27 ต�ำบลและท�ำ
บัญชีรายชือ่ หมูบ่ า้ นใช้เกณฑ์เช่นเดียวกันกับการเลือกต�ำบลตัวอย่างได้
6 หมู่บ้านและ 6 ชุมชนตัวอย่างส�ำหรับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หลัง
จากนั้นสุ่มตัวอย่างครัวเรือนอย่างมีระบบให้ได้ตัวอย่างตามการใช้
probability proportional to size โดยประมาณ 50 ครัวเรือน/หมู่บ้าน
หรือชุมชน ถ้าครัวเรือนใดพบคูส่ มรสอยูท่ งั้ คูผ่ วู้ จิ ยั จะเลือกคูส่ มรสคนใด
คนหนึ่งตามความเหมาะสมหากไม่พบบุคคลใดในครัวเรือนตัวอย่างผู้
วิจัยก็ข้ามไปสัมภาษณ์ครัวเรือนอื่นในขอบเขตพื้นที่ 8 อ�ำเภอตัวอย่าง
ให้ครบตามเป้าหมาย
การส�ำรวจความคิดเห็น ความรูแ้ ละความเข้าใจในเพศวิถใี นชีวติ
สมรสและวิถที างเพศทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ อ่ กันในฐานะสามีภรรยาของชาวไทย
มุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ด ้ ว ยการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยแบบ
สอบถาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงในสัดส่วนสูง
กว่าเพศชาย (ร้อยละ 56.8 เปรียบเทียบกับร้อยละ 43.3 ตามล�ำดับ)
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มีอายุเฉลีย่ ประมาณ 41 ปีอายุตำ�่ สุด 21 ปีและอายุสงู สุด 72 ปีมากกว่า
ร้อยละ 50 เป็นกลุ่มอายุ 36-50 ปีรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 21-35 ปี
(ร้อยละ 29.0) และกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 16.8) กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สมรสแล้วและอยู่ด้วยกันกับคู่สมรสในสัดส่วนร้อยละ 89.3 ใน
ขณะที่บางส่วนสมรสแล้วแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคู่สมรส (ร้อยละ 10.8)
มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและต�่ำกว่าในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ
38.0) รองลงมาคือกลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในสัดส่วนใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ ปวช. (ร้อยละ 21.3 เปรียบเทียบกับร้อยละ 20.0 ตามล�ำดับ)
และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 9.3 และไม่ได้เรียน
หนังสือคิดเป็นร้อยละ 6.8 ขณะที่บางส่วนมีการศึกษาระดับปวส./
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 4.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มีการ
ศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 0.8
ด้านการประกอบอาชีพพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป/
กรรมกรในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 33.3) รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างมี
อาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 24.0) และกลุ่มตัวอย่างอาชีพ
เกษตรกรรม/ ประมง/ ปศุสัตว์ในสัดส่วนใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ได้ประกอบอาชีพหรือเป็นแม่บา้ น (ร้อยละ 15.5 เปรียบเทียบกับร้อยละ
13.8 ตามล�ำดับ) ในขณะที่บางส่วนเป็นพนักงาน/ ลูกจ้างบริษัทเอกชน
คิดเป็นร้อยละ 8.0 และเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 5.5
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลสัดส่วนสูงกว่าอาศัย
อยูใ่ นเขตเทศบาล (ร้อยละ 73.0 เปรียบเทียบกับร้อยละ 27.0 ตามล�ำดับ)
โดยอาศัยอยูใ่ น อ.หนองจิกสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 29.5) รองลงมาอาศัย
อยู่ อ�ำเภอเมืองปัตตานี (ร้อยละ 25.3) ตามมาด้วย อ�ำเภอโคกโพธิ์
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(ร้อยละ 13.5) อ�ำเภอยะรัง (ร้อยละ11.5) อ�ำเภอยะหริ่ง (ร้อยละ 6.5)
อ�ำเภอปะนาเระ (ร้อยละ 5.3) อ�ำเภอแม่ลาน (ร้อยละ 4.8) และ อ�ำเภอ
สายบุรี (ร้อยละ 3.8)

4. โครงสร้างประชากรมุสลิมในปัตตานี
และข้อมูลพื้นฐานครอบครัวเป้าหมายทั้ง 8 ครอบครัว
แม้วา่ รูปแบบครอบครัวมีความหลากหลายมากขึน้ ในสังคมไทย
เนื่องจากอัตราเกิดที่ลดลงจนท�ำให้อัตราเจริญพันธุ์รวมยอดต�่ำกว่า
ระดับทดแทน (TFR=1.5) อีกทัง้ ความยืนยาวของชีวติ ประชากรจากอายุ
คาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดประมาณ 57 ปีในปี พ.ศ. 2505 เป็น
ประมาณ 74 ปีในปี พ.ศ. 2559 ในเวลา 54 ปีคนไทยมีความยืนยาวของ
อายุเพิม่ ขึน้ 17 ปีจนท�ำให้โครงสร้างประชากรกลายเป็นสังคมสูงวัย เช่น
เดียวกันในจังหวัดปัตตานีที่มีโครงสร้างทางประชากรเป็นโครงสร้างผู้
สูงอายุแล้วในรายงานส�ำมะโนประชากรและเคหะในปีส�ำมะโนล่าสุด
(พ.ศ. 2553) ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (2554) เสนอข้อมูลว่าอัตราเจริญ
พันธุร์ วมในจังหวัดปัตตานีเท่ากับ 2.33 เป็นอัตราทีส่ งู กว่าระดับทดแทน
สิ่งนี้สะท้อนว่าสตรี 1 คนสามารถให้ก�ำเนิดบุตรเพื่อทดแทนตนเองและ
สามีได้นอกจากนี้ยังมีเหลือเผื่อส�ำหรับการตายก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ได้
อีกด้วย
ข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการมีอัตรา
เจริญพันธุใ์ นระดับทดแทนเป็นสิง่ ยืนยันว่าจะมีประชากรรุน่ ใหม่เข้ามา
แทนที่คนรุ่นเก่าที่หายไปเนื่องจากการตาย ดังนั้นการรักษาภาวะเจริญ
พันธุใ์ ห้อยูใ่ นระดับทดแทนเช่นนีไ้ ด้ยอ่ มเป็นผลดีกบั ประเทศไทย ดังนัน้
การศึกษาครั้งนี้อาจสร้างความตระหนักรู้ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทีห่ วัน่
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วิตกต่อการลดลงในอัตราเกิดของประเทศ นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่า
จังหวัดปัตตานีมอี ตั ราการหย่าร้างต่อจ�ำนวนการจดทะเบียนสมรสค่อน
ข้างต�่ำลงจาก 17.37 ในปี พ.ศ. 2552 ลดลงเหลือ 13.86 ในปี พ.ศ.
25565 อย่างไรก็ตามในจังหวัดปัตตานีประกอบด้วยประชากรมากกว่า
ร้อยละ 80 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม มีแบบแผนในการด�ำเนินชีวิต
ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามทั้งในเรื่องการสร้างครอบครัว วิถีชีวิต
ครอบครัวและเพศสัมพันธ์ของคู่สมรสได้ถูกบรรจุอยู่ในหลักค�ำสอน
คัมภีรอ์ ลั กุรอานด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ สนใจเพศวิถใี น
ชีวติ สมรสของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทงั้ เพศวิถใี นคูส่ มรสตาม
หลักการในศาสนาอิสลามตลอดจนความคิดเห็น ความรู้และความ
เข้าใจเพศวิถใี นชีวติ สมรสและวิถที างเพศทีพ่ งึ ปฏิบตั ติ อ่ กันในฐานะสามี
ภรรยาเพือ่ เป็นฐานความรูเ้ บือ้ งต้นแก่หลายๆ หน่วยงานในการจะรักษา
อัตราเกิดไม่ให้ต�่ำไปกว่านี้
ครอบครัวเป้าหมาย 8 ครอบครัวนั้นประกอบด้วย 4 ครอบครัว
แรกตั้งบ้านเรือนในเขตชุมชน และอีก 4 ครอบครัวที่เหลือตั้งบ้านเรือน
นอกเขตชุมชน ครอบครัวในเขตชุมชนครอบครัวแรกประกอบด้วยสามี
มีอายุ 55 ปีและภรรยาอายุ 50 ปีทั้งคู่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
ลูก 2 คนอยู่ในวัยเรียนอายุ 15 ปีและ13 ปีครอบครัวที่ 2 ประกอบด้วย
สามีอายุ 42 ปีภรรยาอายุ 39 ปีและลูก 2 คนอยู่ในวัยเรียน (เป็นชายทั้ง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, สถิติการจดทะเบียนครอบครัว,
จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/pubsfiles/Key55_T.pdf
(สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2557). กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ประมวล
สถิติงานการทะเบียนปี พ.ศ.2550-2556, (กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย) http://
www.dopa.go.th/web_pages/m03093000)/services (สืบค้นเมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2558)
5
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คู่อายุประมาณ 7 ปีและ 5 ปีตามล�ำดับ) สามีมีอาชีพรับจ้างขับรถให้
ร้านขายวัสดุก่อสร้างและท�ำนา ส่วนภรรยามีอาชีพเป็นครูและท�ำนา
ครอบครัวที่ 3 เดิมมีสมาชิก 8 คนประกอบด้วยสามีอายุ 50 ปีมีอาชีพ
ท�ำสวนยางและท�ำนา ภรรยาอายุ 49 ปีมีอาชีพรับจ้างท�ำนาและลูกๆ 6
คน (ชาย 1 คนหญิง 5 คน) อายุประมาณ 26 ปี 24 ปี 22 ปี 20 ปี 18 ปี
และ 10 ปีตามล�ำดับปัจจุบันนี้ลูกสาว 3 คนแรกแต่งงานและแยกไปมี
ครอบครัวของตนเองแล้ว
ครอบครัวสุดท้ายที่ตั้งบ้านเรือนในเขตชุมชนเป็นครอบครัวที่ 4
ซึ่งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยสมาชิก 3 คน
เดิมสามีสมรสตามพิธีทางศาสนากับภรรยาคนแรกตอนอายุ18 ปีและ
อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นพออายุประมาณ 30 ปีก็ขออนุญาตภรรยาคนแรก
รับภรรยาคนที่สองเข้ามาอยู่ด้วย ปัจจุบันเหลือเพียงภรรยาคนเดียว
เนื่องจากภรรยาคนแรกเสียชีวิตแล้ว หลังจากภรรยาคนแรกเสียชีวิตก็
เข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านเดิมของภรรยาคนที่ 2 โดยสามีมี
อาชีพเป็นครูสอนศาสนา (โต๊ะครู) เปิดโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนสอน
ศาสนาส่วนตัวภรรยามีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและมีลูกชาย 1 คนซึ่งก�ำลัง
เรียนวิชาการศาสนาทีป่ ระเทศมาเลเซียปัจจุบนั โต๊ะครูอายุ 65 ปี ภรรยา
อายุ 50 ปีและลูกชายอายุ 25 ปี
ส�ำหรับครอบครัวต่อไปนี้ตั้งบ้านเรือนนอกเขตชุมชนเริ่มต้นด้วย
ครอบครัวที่ 5 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ภรรยาของครอบครัวนี้ ในครอบครัว
ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ สามีอายุ 23 ปี มีอาชีพรับของไปขาย
ในหมูบ่ า้ นภรรยาอายุ 20 ปีมอี าชีพท�ำสวนและเพิง่ คลอดลูกได้ 6 เดือน
พ่อและแม่ฝา่ ยภรรยาอายุประมาณ 61 ปีและ 45 ปีตามล�ำดับ) มีอาชีพ
ท�ำสวนยางและท�ำนาทัง้ คูน่ อกจากนีม้ นี อ้ งชายและน้องสาวของสามีอยู่
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ร่วมด้วย (อายุ 16 ปีและ 17 ปีตามล�ำดับ) ทั้งสองก�ำลังอยู่ในวัยเรียน
ครอบครัวที่ 6 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ลูกเขยของครอบครัวที่ 6 เขา
เล่าว่าเดิมทีครอบครัวนี้เป็นครอบครัวของภรรยาซึ่งภรรยาเป็นลูกสาว
คนเล็กอยู่ดูแลพ่อแม่ เมื่อตนเองแต่งงานกับภรรยาก็เลยมาอยู่ใน
ครอบครัวนี้ด้วยเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่ของภรรยา ต่อมาแม่ยายเสียชีวิต
และน้าชายของภรรยาเสียชีวติ ไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว พ่อตาเลยแต่งงานกับ
น้าสะใภ้เนื่องจากได้ช่วยดูแลกันในครอบครัวประกอบด้วยพ่อตาน้า
สะใภ้ตนเองและภรรยารวมถึงลูกๆ อีก 3 คนปัจจุบนั ในครอบครัวมีอาชีพ
รับจ้างและขายอาหารในชุมชน ครอบครัวที่ 7 ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์ภรรยา
ของครอบครัวนีพ้ บว่าในครอบครัวอาศัยร่วมกับพ่อแม่สามีในครัวเรือน
มีสมาชิกทั้งหมด 6 คนประกอบด้วยสามีอายุ 32 ปี มีอาชีพท�ำสวนยาง
ท�ำนา ฝ่ายภรรยาอายุ 23 ปี เป็นแม่บ้านและลูก 2 คนเป็นผู้หญิงทั้งคู่
(อายุ 5 ขวบและ 17 เดือน) สมาชิกทีเ่ หลือเป็นพ่อแม่และพีช่ ายข้างฝ่าย
ภรรยาและครอบครัวที่ 8 ครอบครัวสุดท้ายมีสมาชิกในครอบครัวมี
ทั้งหมด 8 คนประกอบด้วยสามีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทภรรยามี
อาชีพรับราชการ (ครู) มีลูกสาว 2 คนและยังมีแม่และน้องสาวฝ่าย
ภรรยาซึ่งหย่าร้างและมีลูก 2 คนอาศัยอยู่ในครัวเรือนด้วยกัน
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5. แนวคิดเพศวิถีของชีวิตคู่ในครอบครัวมุสลิม
ตามบทบัญญัติค�ำสอนในศาสนาอิสลามนั้นปรารถนาให้ทุกคน
มี ชี วิต คู ่ เ พื่ อ ผลิต สมาชิกและตอบสนองตามต้องการทางเพศตามที่
Siddiqui, B H.6 อธิบายว่าในคัมภีรอ์ ลั กุรอานระบุถึงการให้คุณค่าของ
การมีชีวิตคู่ในด้านต่างๆ ดังนี้ ในด้านสังคมก็เพื่อการขยายระบบ
เครือญาติให้มีความเป็นเอกภาพและภราดรภาพในสังคม ในด้าน
สาธารณสุขนั้นมองว่าการแต่งงานสามารถช่วยรักษาสุขภาพของคู่
แต่งงานจากความเสือ่ มเสียและอันตรายจากพฤติกรรมทางเพศและใน
ด้านการเมืองตระหนักว่าการมีคสู่ ร้างความเข้มแข็งและความมัน่ คงใน
ชาติและรัฐด้วยเช่นกันด้วยการมีกองก�ำลังและประชากรจ�ำนวนมาก
พอที่จะป้องกันข้าศึกมารุกราน นอกจากนี้ในหลักการศาสนาให้ความ
ส�ำคัญในการมีคู่ครองมากถึงขนาดระบุในหลักค�ำสอนในคัมภีร์กุรอาน
ในการอยู ่ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งสามี ภ รรยาอี ก ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ส ามี ภ รรยามี
สัมพันธภาพที่ดีในการมีชีวิตคู่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า (อัลลอฮฺ)
ตามแนวทางเพศวิถีในศาสนาอิสลามได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่ระหว่าง
เพศชายและเพศหญิงในฐานะสามีภรรยารวมถึงเพศสัมพันธ์ในวิถี
มุสลิม
ในคัมภีรอ์ ลั กุรอานได้ระบุถงึ เพศวิถใี นหลักการศาสนาอิสลามซึง่
ยุสฟุ ก็อรฎอวี7อธิบายว่าเพศวิถีในหลักการศาสนาอิสลามเพศหญิงนั้น
ได้ถกู สร้างขึน้ มาจากกระดูกของเพศชายและในเมือ่ เพศหญิงเป็นอวัยวะ
B H. Siddiqui (1991) อ้างใน อารงสุทธาศาสตร์, สถาบันครอบครัว
อิสลาม (กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ทเพรส, 2541).
7
ยุสฟุ ก็อรฎอวี, หะลาลและหะรอมในอิสลาม, แปลโดย บรรจง บินกาซัน
(กรุงเทพฯ: อัล-ญิฮาด, 2530), 157.
6
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ส่วนหนึง่ ในร่างกายเพศชายแล้วเพศชายจึงควรปฏิบตั ติ อ่ เพศหญิงเป็น
อย่างดีดังข้อความที่ว่า “ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือผู้ที่ปฏิบัติอย่างดี
ที่สุดต่อภรรยาของเขา” ยิ่งในการด�ำรงชีวิตคู่ของสามีและภรรยาแล้ว
นั้นให้ถือว่าการที่สามีปฏิบัติต่อภรรยาด้วยความดี ความรักใคร่ใฝ่หา
และเมตตาอาทรเป็นบรรทัดฐานส�ำคัญส�ำหรับการร่วมชีวิตกันระหว่าง
คนสองคนที่ยอมรับและไว้วางใจร่วมเป็นสามีภรรยา สิ่งที่พึงตระหนัก
เสมอเป็นประการแรกคือ ทัง้ สามีและภรรยาคือชีวติ เดียวกันเพียงแต่อยู่
กันคนละร่างเท่านั้น การแยกกันเป็นคนละร่างกายท�ำให้แต่ละคน
‘บกพร่องและขาดหาย’ บางสิง่ บางอย่างไปจากตัวของตน การได้อยูด่ ว้ ย
กันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวจึงเป็นการเติมเต็มให้แต่ละฝ่ายและ
เป็นการสยบอาการพลุ่งพล่านในใจที่เกิดขึ้น เพราะกามารมณ์ให้สงบ
ลง อย่างไรก็ตามชีวติ คูท่ ตี่ อ้ งด�ำเนินชีวติ ร่วมกันมิอาจหลีกเลีย่ งอิทธิพล
ของอัตตาหรือความเป็นตัวเองที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละคนได้ ความ
เข้าใจในตัวตนของอีกฝ่ายจึงเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการทีจ่ ะร่วมชีวติ และ
ร่วมทางเดินเดียวกันจึงต้องมีทงั้ ‘ความรัก’ และ ‘ความอาทร’ โดยความ
รักเป็นตัวแทนของความผูกพันความคิดถึงความใฝ่หา และการเทิดทูน
เป็นความรูส้ กึ ละเมียดละไมทีม่ พี ลังท�ำให้เกิดความรูส้ กึ เข้มแข็งไว้วางใจ
การเชื่อฟังและการปฏิบัติตามตลอดจนความพยายามเพื่อตอบสนอง
ความปรารถนาของผู้ที่ตนรัก
หลักการศาสนาอิสลามยังได้ระบุข้อก�ำหนดถึงสิทธิและหน้าที่
ของคูส่ มรสกล่าว คือ สามีตอ้ งให้เกียรติแก่ภรรยาทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง
ด้วยคุณธรรมและความซือ่ สัตย์และควรเห็นอกเห็นใจภรรยารวมถึงการ
ปกป้องและเลี้ยงดูภรรยาด้วยความรับผิดชอบจัดหาที่อยู่อาศัย เครื่อง
นุ ่ ง ห่ ม เครื่ อ งแต่ ง กายและเครื่ อ งประดั บ ตามความเหมาะสมและ

286

เพศวิถใี นชีวติ สมรสของชาวไทยมุสลิม

.

อัลญาณ์ สมุหเ์ สนีโต และคณะ

สอดคล้องกับหลักการศาสนา ในด้านจิตใจนั้นสามีควรเอาใจใส่ดูแล
ความปลอดภัยความทุกข์สุขและความดีงามของภรรยา และให้ความ
รักความอบอุ่นความเมตตาและต้องคลุกคลีกับภรรยาเสมอรวมทั้ง
ให้การศึกษาแนะน�ำ และตักเตือนด้วยวิธีการตักเตือนที่เหมาะสมหาก
ภรรยากระท�ำสิง่ หนึง่ สิง่ ใดอันไม่ถกู ต้องให้อภัยแก่ภรรยาหากได้กระท�ำ
ความผิดรวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาในความไม่เข้าใจระหว่างภรรยากับ
เพื่อนบ้าน เมื่อมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับครอบครัวจะต้องปรึกษาหารือกัน
ในทางกลับกันภรรยามีสิทธิและหน้าที่ในหลักการศาสนา คือการเชือ่ ฟัง
และปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูเ้ ป็นสามีโดยทีค่ ำ� สัง่ นัน้ มิได้นำ� ไปสูก่ ารฝ่าฝืน
บทบัญญัตขิ องอัลลอฮฺและมีหน้าที่ในการปรนนิบัติสามีด้วยความรัก
ความเต็มใจ ทั้งนี้ก็เพราะว่าบ้านนั้นเป็นสถานที่ที่สามีต้องได้รับความ
สงบสุขความเบิกบานใจ ไม่มีสิ่งรบกวนอันเนื่องมาจากปัญหาจากการ
ท�ำงานหรือปัญหาอื่นๆ จากภายนอกบ้าน ในด้านเศรษฐกิจนั้นภรรยา
ต้องรักษาดูแลและใช้จ่ายทรัพย์สินของสามีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหรือแจกจ่ายแก่ผู้อื่นโดย
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสามีก่อน จะต้องรักษาเกียรติของตนเองใน
ฐานะภรรยาและเพศหญิงด้วยการไม่ยอมให้ใครเข้าออกภายในบ้าน
เว้นแต่สามีอนุญาต นอกจากนี้ภรรยาก็ต้องเป็นผู้ดูแลกิจการภายใน
บ้านทัง้ หมด รวมทัง้ อบรมสัง่ สอนเลีย้ งดูลกู ๆ และสามารถช่วยเหลือสามี
ในกิจการงานต่างๆ ทั้งงานที่มีผลตอบแทนและงานอันเป็นกุศลทั้งปวง
และต้องปฏิบัติดีต่อบิดามารดาของสามีเสมือนพ่อแม่ตนเอง8

8

อ้างแล้ว, 161-163.
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ในการครองชีวติ สมรสให้ได้ตลอดรอดฝัง่ นัน้ เพศหญิงมีบทบาท
ในครอบครัวไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่าเพศชาย ซึง่ ชีวติ คูจ่ ำ� เป็นจะต้องประกอบ
ด้วยความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในทางปฏิบัติก็ต้อง
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานหลักการในศาสนาอิสลาม เช่น การมีวาจาดีใช้คำ� พูดที่
รืน่ หูสอดแทรกด้วยหลักค�ำสอนศาสนาวางจิตใจภายใต้หลักการของการ
ศรัทธาในอัลลอฮฺซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิด
ชอบและเคารพซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ในการมีชีวิตคู่ย่อมหลีกเลี่ยง
เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เลย ดังนั้นการตอบสนองความปรารถนา
ทางเพศนัน้ สามีภรรยาจะต้องปฏิบตั ติ นตามค�ำสอนและท�ำให้เกิดความ
พึงพอใจแก่กนั ทัง้ สองฝ่าย โดยอยูภ่ ายใต้หลักการศาสนารวมทัง้ สือ่ สาร
เรือ่ งดังกล่าวกันได้เพือ่ หลีกเลีย่ งความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดตี อ่ กันอันน�ำไปสูส่ าเหตุ
การหย่าร้างได้ ซึง่ ตามทัศนะในศาสนามองการหย่าร้างเป็นการกระท�ำที่
น่ารังเกียจ ดังนัน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งสถานการณ์ดังกล่าวคู่สมรสควรมีความรู้
ในเพศวิถีและพึงปฏิบัติตามนั้นเพื่อรักษาความเป็นคู่ชีวิตและสุขภาวะ
ทางเพศที่ปลอดภัย9
การมีสุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยในชีวิตสมรสเป็นสิ่งที่ควร
ตระหนักในชีวติ คูใ่ นศาสนาอิสลามถือเป็นหน้าที่ (วาญิบ) ส�ำหรับมนุษย์
เพราะสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีเป็นความโปรดปราน (เนี๊ยะมัต) ที่
อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่มนุษย์ (บุคอรี) โดยเฉพาะในเรือ่ งเพศสัมพันธ์
ถือว่าเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าทรงก�ำหนดเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพื่อคง
และด�ำรงไว้ซงึ่ เผ่าพันธุ์ แต่การมีเพศสัมพันธ์สำ� ส่อน ปราศจากขอบเขต
และกฎกติกาใดๆ นั้นเป็นเรื่องของสัตว์เดรัจฉานที่ขาดสติสัมปชัญญะ
มนุษย์ผู้มีสติปัญญามิควรประพฤติเยี่ยงนั้น และการประพฤติผิดทาง
9
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เพศ การละเมิดทางเพศ (ซีนา) เป็นสิ่งที่ท�ำลายรากฐานแห่งคุณธรรม
จริยธรรม เป็นตัวบ่อนท�ำลายและกัดเซาะความมั่นคงของสถาบัน
ครอบครัว และสร้างความสับสนแก่สายพันธุข์ องมนุษย์ จนท�ำให้เกิดโรค
ร้ายต่างๆ เช่น โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตา่ งๆ นอกจากนี้หลัก
ศาสนาอิสลามมีข้อห้ามสามี ภรรยามีเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดในช่วง
ทีภ่ รรยามีประจ�ำเดือน (เฮด) สอดคล้องกับนิยามการมีสขุ ภาวะทางเพศ
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข10 กล่าวคือ คูส่ มรสต้องอยูใ่ นภาวะ
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจทีเ่ ป็นผลสัมฤทธิอ์ นั เกิดจาก
กระบวนการและหน้าที่ของการเจริญพันธุ์ทั้งชายและหญิง มีการ
วางแผนครอบครัวก่อนตัดสินใจมีบุตร มีการตรวจสุขภาพก่อนสมรส
และมีเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยความรับผิดชอบจนก่อ
ให้เกิดความเท่าเทียมด้านความสัมพันธ์ และการให้ความนับถือซึ่งกัน
และกันระหว่างชายและหญิง
จากแนวคิดดังกล่าวความมั่นคงของสถาบันครอบครัวจ�ำเป็นที่
จะต้องได้รับสิทธิในการดูแลสุขภาพทางเพศของตนเองและคู่สมรสซึ่ง
ผลการศึกษาจากรายงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาท�ำให้ตระหนักว่าคูส่ มรสยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในอนามัยเจริญพันธุ์ทั้งในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์
นอกบ้านการรักษาความปลอดภัยทางเพศซึง่ มิใช่กระทบต่อตัวบุคคลใด
บุคคลหนึ่งแต่ยังกระทบต่อคู่สมรสอีกด้วยดังผลการวิจัยของอัลญาณ์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, “กฤตภาคข่าวประชากรและอนามัย
เจริญพันธุ์เล่ม 13 มกราคม-มิถุนายน 2545” (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2546.), 2; http://
koha.library.tu.ac.th/cgibin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259042
&query_desc=an%3A279785. (สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556).
10
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สมุห์เสนีโต และเพ็ญพักตร์ ทองแท้11 พบว่า ชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ปัตตานีมีความรู้ค่อนข้างน้อยในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และ
อัลญาณ์ สมุหเ์ สนีโต12 พบว่า ชาวไทยมุสลิมในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้มคี วาม
รูเ้ รือ่ งพฤติกรรมอนามัยเจริญพันธุใ์ นระดับดี ในขณะเดียวกันพฤติกรรม
อนามัยเจริญพันธุไ์ ม่ได้สอดคล้องกับความรูท้ มี่ ี ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ เพศ
หญิงมอบความรับผิดชอบเรือ่ งสุขภาพทางเพศของตนเองให้เป็นหน้าที่
ของเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้ตระหนักถึงสุขภาวะทางเพศที่
เหมาะสมของตนเองและคู่สมรสกล่าวคือ ขาดการปรึกษาหารือแลก
เปลี่ยนทรรศนะกับคู่ของตนอย่างเปิดเผยเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันใน
เรื่องบทบาทเพศการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การวางแผน
ครอบครัวและการคุมก�ำเนิดเพศชายมักปล่อยให้การป้องกันการตั้ง
ครรภ์เป็นหน้าที่ของเพศหญิง อย่างไรก็ตาม ในประเด็นอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจมีบุตร เว้นช่วงการมีบุตรมักได้รับค�ำตอบจากเพศหญิงว่าขึ้น
อยู่กับอ�ำนาจการตัดสินใจของสามี แม้ว่าในครอบครัวไทยมุสลิมจะมี
ปฏิบตั ติ อ่ บุตรชายหญิงอย่างเท่าเทียมกัน แต่มคี วามคาดหวังช่วงปลาย
ชีวติ ต้องการให้บตุ รหญิงเป็นผูด้ แู ลตนเองและคูส่ มรส นอกจากนีใ้ นการ
ดูแลรักษาและป้องกันโรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ทจี่ ะเกิดกับตนเองและ
ภรรยาทัง้ ทีเ่ ป็นโรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ทมี่ อี าการและไม่มอี าการยัง
ไม่ได้รับการตระหนักถึงมากเพียงพอ
อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต และเพ็ญพักตร์ ทองแท้, สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
ของประชากรไทยพุ ท ธและไทยมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ปั ต ตานี (ปั ต ตานี : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2555).
12
อั ล ญาณ์ สมุ ห ์ เ สนี โ ต, ครอบครั ว ไทยมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ใ น
สถานการณ์ เ ปลี่ ย นผ่ า นทางประชากร (ปั ต ตานี : คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์, 2558).
11
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6. ว่าด้วยการแต่งงานและครอบครัว
การแต่งงานเป็นการปฏิบัติที่มีความซับซ้อนสังคม ส่วนใหญ่จะ
มีการปฏิบัติที่บ่งบอกถึงการแต่งงานและความคาดหวังที่จะควบคุม
ประชากรในครัวเรือน การแบ่งงานกันท�ำ การแบ่งปันทรัพยากร การ
แสดงความสัมพันธ์ทางเพศการสืบพันธุ์และการเลี้ยงดูบุตรนอกจากนี้
เป็นการสร้างกลุ่มญาติพี่น้องที่เกินขอบเขตไปมากกว่าคู่สามีภรรยา
เป็นกลุ่มเครือญาติระหว่างตระกูลทั้งนี้รูปแบบการแต่งงาน (marriage
pattern) อาจมีหลายลักษณะซึ่ง David, L. & Melvin, E.13 ให้ข้อมูลใน
รูปแบบการแต่งงานเช่นผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงหลายคนหรือผู้หญิง
แต่งงานกับผู้ชายหลายคนในบางวัฒนธรรมอนุญาตให้มีการแต่งงาน
แบบผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) คือ มีสามีคนเดียวและภรรยาคน
เดียว บางวัฒนธรรมผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคน (polygynous)
และบางวัฒนธรรมผู้หญิงมีสามีได้หลายคน (polyandrous) รูปแบบ
การแต่งงานเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีอ่ ธิบายได้ดว้ ยทฤษฎีและการนิยามความ
หมายของการแต่งงานอย่างไรก็ตามนิยามของการแต่งงานก็ไม่สามารถ
ครอบคลุมรูปแบบการแต่งงานได้ทงั้ หมดทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั แต่ละวัฒนธรรม
ในศาสนาอิสลามมองว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัว คือ
การแต่งงานจากหลักการของศาสนาอิสลามถือว่าการแต่งงานเป็นเรือ่ ง
ของความมัน่ คงของสังคม เป็นศักดิศ์ รีและความอยูร่ อดของมนุษยชาติ
ดังนัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างเกีย่ วกับการแต่งงานจะต้องด�ำเนินไปตามขัน้ ตอน
อย่างเป็นระเบียบเพื่อให้อัลลอฮฺโปรดปรานและได้รับผลบุญ มีความ
L. David & E. Melvin, Encyclopedia of Cultural Anthropology (New
York: Henry Holt and Company, 1996).
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หมายของค�ำว่า “การสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม” ซึง่ วิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา และองค์การยูนิเซฟแห่ง
ประเทศไทย (2535) ตัง้ ประเด็นไว้โดยอธิบายว่าการสมรสหมายถึงการ
พบกันและอยูร่ ว่ มกันระหว่างชายและหญิงคูห่ นึง่ ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
ในศาสนาเพือ่ สร้างครอบครัวหรือเพือ่ ให้เกิดระบบครอบครัวขึน้ การพบ
กันระหว่างสองฝ่ายนี้มิได้เป็นเรื่องการตอบสนองความต้องการทาง
อารมณ์หรือทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นการพบกันด้วยความรักความ
ห่วงใยความเข้าใจในความรูส้ กึ ของกันและกันมีความรับผิดชอบต่อกัน
และกันมีความยินยอมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิตครอบครัว
นอกจากนี้การแต่งงานตามหลักอิสลามยังเป็นแนวทางเพื่อให้
พ้นจากความเลวร้ายความเสื่อมเสียทางจริยธรรมและการผิดประเวณี
และให้คณ
ุ ค่าของการแต่งงานในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านสังคม นัน่ คือการ
ขยายระบบเครือญาติเพื่อความเป็นเอกภาพและภราดรภาพในสังคม
ด้านสาธารณสุขการแต่งงานสามารถช่วยรักษาสุขภาพของคู่แต่งงาน
จากความเสื่อมเสียและอันตรายจากพฤติกรรมทางเพศเนื่องจากตาม
หลักศาสนาบัญญัตไิ ว้วา่ “มีบคุ คล 7 ประเภททีจ่ ะถูกลงโทษจากอัลลอฮฺ
ให้ลงสู่นรกในวันแห่งการตัดสินได้แก่ 1. บุคคลที่รักร่วมเพศ 2. บุคคล
ทีส่ ำ� เร็จความใคร่ดว้ ยตนเอง 3. บุคคลทีร่ ว่ มเพศกับสัตว์ 4. บุคคลทีร่ ว่ ม
เพศกับภรรยาทางทวารหนัก 5. บุคคลที่แต่งงานกับหญิงที่เป็นลูกเลี้ยง
ของเขา 6. บุคคลที่ผิดประเวณี (ซีนา) 7. คนที่สร้างความเดือดร้อนแก่
เพื่อนบ้านของเขาจนกระทั่งเพื่อนบ้านของเขาสาปแช่ง” และด้าน
การเมืองกล่าวคือ ความเข้มแข็งและความมัน่ คงของชาติใดชาติหนึง่ จะ
ต้องประกอบด้วยความเข้มแข็งในพืน้ ฐานทางจิตใจกับทางกายซึง่ ตาม
บทบัญญัติศาสนาอิสลามกล่าวว่าท่านรอสูลศ็อล ลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
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สัลลัมจึงเชิญชวนหนุ่มสาวให้มีการสมรสเพื่อร่วมสร้างวงศ์ตระกูลที่ดี
และให้ก�ำเนิดลูกๆ ที่ดี
Siddiqui, B H.14 อธิบายถึงแนวคิดสัมพันธภาพในครอบครัว
ไทยมุสลิมในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาในอัลกุรอานระบุ
ไว้ตอนหนึ่งในซูเราะฮฺอัรรูมอายะฮฺที่ 21 ความว่า “สัญญาณบางส่วน
ของพระองค์ คือ พระองค์ทรงบันดาลให้คู่ครองของพวกเจ้าที่มาจาก
พวกเจ้าเองทัง้ นีเ้ พือ่ พวกเจ้าจะได้สงบอยูก่ บั นาง (ไม่เทีย่ วคึกคะนองอีก
ต่อไป) และพระองค์ทรงบันดาลให้ความรักและความเมตตาให้มีขึ้น
ระหว่างพวกเจ้า (ฉันท์สามีภรรยา) แท้จริงในนัน้ ย่อมเป็นนานาสัญญาณ
ส�ำหรับกลุม่ ชนผูต้ ริตรอง” จากบทบัญญัตคิ ำ� สอนในศาสนาอิสลามข้าง
ต้นกล่าวถึงอัลลอฮฺได้ประทานชีวิตครอบครัวเพื่อที่จะให้สามีภรรยา
ด�ำรงชีวติ ร่วมกันด้วยความรักและความเมตตาจากอายะฮฺทไี่ ด้กล่าวมา
ข้างต้นอัลลอฮฺได้ชใี้ ห้มนุษย์เห็นว่าชีวติ ครอบครัวนัน้ มีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะ ดังนี้ คือความสงบสุขทางจิตใจซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญสิ่งหนึ่งที่จะ
ประสานความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างสามีและภรรยาความรัก
(มะวัดดะฮฺ) และความรักความเมตตา (วะเราะฮฺมะฮฺ) เป็นความผูกพัน
ซึ่งจะท�ำให้สามีและภรรยาด�ำรงชีวิตอย่างมีความรักและความห่วงใย
ซึ่งความรักและความผูกพันระหว่างสามีและภรรยาเป็นสิ่งที่ทั้งสองจะ
ต้ อ งให้ ค วามเอาใจใส่ ท ะนุ ถ นอมซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งไรก็ ต ามใน
ครอบครัวมุสลิม แม้ว่าจะให้สิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง แต่ทว่าบทบาทตามเพศสภาพจากสังคมที่คาดหวังอาจจะยัง
เป็นเรื่องที่มีความเหลื่อมล�้ำกันอยู่
อ้างแล้ว, B H. Siddiqui (1991) อ้างใน อารงสุทธาศาสตร์, สถาบัน
ครอบครัวอิสลาม.
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7.ความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
และเพศสภาพในครอบครัวมุสลิม
บทบาทตามเพศสภาพ (gender role) เป็นบทบาทที่สังคมคาด
หวังว่าเพศสภาพความเป็นหญิงและชายควรมีบทบาทอย่างไรจึงเหมาะ
สม สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปได้ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของความ
เป็ น เมื อ งและความเป็ น ประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาไปเป็ น ประเทศ
อุตสาหกรรมมากขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ใน
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ท�ำให้
ความสัมพันธ์ทางเพศสภาพหญิงชายและการรับรู้บทบาทหญิงชายใน
ครอบครัวไทยมุสลิมมีการเปลี่ยนผ่าน กล่าวคือ ทั้งเพศหญิงและเพศ
ชายมีหน้าทีช่ ว่ ยกันหารายได้เข้าสูค่ รอบครัว อย่างไรก็ตาม ภาระในบ้าน
เป็นของเพศหญิงดังเช่นในอดีตทีผ่ า่ นมา แม้วา่ ในอดีตเพศชายมีบทบาท
หาเลีย้ งครอบครัว และเพศหญิงดูแลภายในบ้านอย่างเดียว เมือ่ ยุคสมัย
เปลีย่ นไปเพศหญิงออกไปท�ำงานนอกบ้าน แต่ทว่าบทบาทหลักภายใน
บ้านยังคงตกเป็นของเพศหญิงดังเดิม ดังเช่น การเตรียมอาหารและการ
ท�ำความสะอาดบ้าน เพศหญิงจะเป็นผู้จัดซื้อหาและเตรียม รวมถึงการ
ท�ำความสะอาดบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ซักผ้า เป็นหน้าที่หลักของ
เพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ มีบางรายที่เพศชายเข้ามามีส่วนช่วยเหลือบ้าง
ในด้านเศรษฐกิจและอ�ำนาจการตัดสินใจจะเป็นอ�ำนาจของเพศชายใน
การรับผิดชอบ ในประเด็นการดูแลสมาชิกในครอบครัวเป็นหน้าที่ของ
เพศหญิงในการดูแลเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่รายจ่าย
หลักๆ หรือการซื้อข้าวของเล็กน้อยจะเป็นหน้าที่ของเพศหญิงเช่นกัน15
อ้างแล้ว, อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต, ครอบครัวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานี
ในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางประชากร.
15
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หลักในการครองเรือนตามหลักเพศสภาพในบทบัญญัติศาสนา
อิสลามระบุวา่ จะต้องมีรากฐานมาจากความรักความห่วงใยและความ
เข้าใจเป็นส�ำคัญและความรักต้องมีรากฐานจากการตักวาต่ออัลลอฮฺ
ดังความหมายจากหะดีษหนึง่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับจิตวิทยาของการครองเรือน
ความว่า “ผู้ที่สมบูรณ์ที่สุดในบรรดามุมินคือมุมินที่มีจริยธรรมที่ดีที่สุด
ในบรรดาพวกเขาและผู้ซึ่งที่ดีที่สุดในหมู่พวกเขาคือผู้ปฏิบัติดีที่สุดต่อ
ภรรยาของพวกเขา” (บันทึกโดยติรมิซีย์) สอดคล้องกับการศึกษาของ
อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต16 พบผลการวิจัยว่า การครองเรือนในครอบครัว
มุสลิมนั้นจะต้องประกอบด้วยความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและ
กันและในทางปฏิบัตินั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานอิสลามซึ่งมีประเด็น
ส�ำคัญที่ควรพิจารณาหลักการครองเรือนดังนี้
ด้านวาจา-ในทันทีทเี่ สร็จจากพิธแี ต่งงานทัง้ สองฝ่ายควรเริม่ ต้น
พูดคุยด้วยค�ำพูดที่ท�ำให้เกิดความสบายใจของทั้งคู่ การพูดจาในชีวิต
ประจ�ำวันควรพูดด้วยหัวข้อที่น่าสนใจของทั้งสองฝ่ายและเป็นค�ำพูดที่
รืน่ หูและสามารถคลายความตึงเครียดได้ควรเป็นค�ำพูดทีส่ อดแทรกด้วย
หลักค�ำสอนของศาสนา
ด้านจิตใจ-ความสัมพันธ์ทางจิตใจต้องวางอยู่บนหลักการของ
การศรัทธาในอัลลอฮฺซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกรับ
ผิดชอบและเคารพซึ่งกันและกัน เช่น การให้เกียรติการยอมรับในความ
คิดและความรู้สึกของกันและกัน เป็นต้น

อั ล ญาณ์ สมุ ห ์ เ สนี โ ต, ครอบครั ว ไทยมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ใ น
สถานการณ์เปลี่ยนผ่านทางประชากร. 101.
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ด้านเพศสัมพันธ์-เมือ่ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา
แล้วความรักและการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งแยกออกจากกันไม่ได้ดังนั้น
สามีภรรยาจะอยูก่ นั อย่างสันติได้นนั้ จะต้องให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับเรือ่ ง
นี้ด้วยและจะต้องให้เกิดความพึงพอใจแก่กันและกันทั้งสองฝ่าย
การดูแลสุขภาพทางเพศในหลักการของมุสลิมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในหลักการครองเรือนเริ่มตั้งแต่การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน การ
เตรียมความพร้อมก่อนการมีบตุ รหรือการมีเพศสัมพันธ์ การก�ำหนดช่วง
การมีบุตร การเว้นระยะการมีบุตรหรือการตรวจโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์และอนามัยเจริญพันธุ์ในครอบครัว
ด้านครอบครัว-ความสัมพันธ์ทางครอบครัวหมายถึงความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและความสัมพันธ์ระหว่าง
ครอบครัวของทั้งสองฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นพ่อแม่กับลูกๆ ซึ่งควรเป็นไปอย่าง
สนิทสนมพ่อแม่ควรอบรมดูแลและให้การศึกษาแก่ลูกๆ อย่างใกล้ชิด
และให้ลูกๆ เห็นบทบาทความเป็นพ่อเป็นแม่อย่างแท้จริง บางครั้งพ่อ
แม่จะต้องแสดงความเด็ดขาดในกรณีทจี่ ะฝึกให้พวกเขาเข้าใจระเบียบ
วินัย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวฝ่ายผู้เป็นสามีและครอบครัว
ของผู้เป็นภรรยานั้น ความสัมพันธ์อันนี้ควรด�ำเนินไปด้วยดีและต้องมี
ความสมดุลกัน
ด้านสังคม-ชีวิตทางการครองเรือนของคู่สามีภรรยานั้นจะต้อง
ให้ความส�ำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของตัวเองกับสังคม
ภายนอกเช่นผู้เป็นสามีควรให้โอกาสแก่ภรรยาได้คบค้าสมาคมกับ
สังคมภายนอกที่เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์หรือเป็นไปในทางที่ไม่ขัดต่อ
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หลักศาสนา ส�ำหรับผู้เป็นภรรยาก็ควรจะให้โอกาสแก่สามีในลักษณะ
เดียวกันและการกระท�ำเช่นนีค้ วรมีการปรึกษาหารือบอกกล่าวให้ทราบ
กันระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน
นอกจากนีบ้ ทบาทเพศชายในฐานะบิดาช่วยภรรยาเลีย้ งบุตร ใน
อดีตภาระการเลี้ยงบุตรเป็นความรับผิดชอบของเพศหญิงแต่ปัจจุบัน
สังคมเปลี่ยนไป มารดามิได้ท�ำหน้าที่แม่บ้านเท่านั้นแต่ยังท�ำงานนอก
บ้านบิดา จึงเข้ามาแสดงบทบาทความเป็นบิดาในการดูแลและพัฒนา
บุตรพร้อมๆ กับมารดาบิดา ในปัจจุบันจึงชงนมป้อนข้าวอาบน�้ำเปลี่ยน
ผ้าอ้อมกล่อมบุตรนอนและเล่นกับบุตรได้ การอบรมสั่งสอนบุตรโดย
ความเป็นเพศชายโดยบิดาท�ำเป็นตัวอย่างให้บุตรเห็นการเป็นหลัก
ประกันความมัน่ คงปลอดภัยและท�ำหน้าทีค่ มุ้ ครองป้องกันภัยอันตราย
การเป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงดูหารายได้เป็นที่พักพิงที่ปรึกษาแนะน�ำ
และที่ส�ำคัญคอยอุปถัมภ์เรื่องการเงินเปรียบดังเสาหลักของบ้าน การ
เป็นผูส้ ร้างความเข้มแข็งในจิตใจบุตร การเป็นแบบอย่างความเป็นชาย
ให้บุตรชายได้ลอกเลียนแบบและสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ชายให้แก่บุตร
สาว ในขณะที่บทบาทเพศหญิงในฐานะมารดา ตั้งแต่ตั้งครรภ์ คลอด
ให้นมบุตรกิน อบรมสั่งสอนบุตร เป็นตัวอย่างให้บุตรสาว และให้ค�ำ
แนะน�ำการวางตัวและในปัจจุบันได้เพิ่มการหารายได้เข้าสู่ครอบครัว
ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามได้ก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ที่ต่าง
กันสิทธิและหน้าที่ของสามีจากหลักการแห่งความเท่าเทียมในด้าน
ศักดิศ์ รีดงั กล่าวอัลลอฮฺได้กำ� หนดเกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องแต่ละฝ่าย
อย่างชัดเจนและเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเพศชายหรือสามีนั้นอาจจะมีมากกว่าและหนักกว่าหน้าที่ของเพศ
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หญิงหรือภรรยา17 ข้อความข้างต้นกล่าวถึงฐานะที่เหนือกว่าเพศหญิง
นั้นหมายถึงฐานะที่เกิดจากที่จะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบและการ
เลี้ยงดูหาใช่ว่ามีฐานะที่เป็นผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองไม่ ดังนั้นการ
ก�ำหนดหน้าที่ของสามีต่อภรรยาและหน้าที่ของภรรยาต่อสามีเป็นการ
ก�ำหนดทีถ่ กู ต้องและเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารชีวติ คูใ่ ห้มคี วาม
สุขและมั่นคงตลอดไป ตามหลักศาสนาอิสลามก�ำหนดหน้าที่ของสามี
ดังต่อไปนี้ สามีต้องให้เกียรติแก่ภรรยาทัง้ ต่อหน้าและลับหลังสามีต้อง
ปกป้องและเลีย้ งดูภรรยาด้วยความรับผิดชอบ สามีตอ้ งจัดหาทีอ่ ยูอ่ าศัย
เครือ่ งนุง่ ห่มตามความเหมาะสมและความสามารถของสามีและถูกต้อง
ตามหลักการของศาสนาอิสลาม สามีจะต้องให้ความรักความอบอุ่น
ความเมตตาและต้องคลุกคลีกับภรรยาเสมอ สามีจะต้องให้การศึกษา
แนะน�ำและตักเตือนด้วยวิธีการตักเตือนที่เหมาะสมหากภรรยากระท�ำ
สิง่ หนึง่ สิง่ ใดอันไม่ถกู ต้อง สามีจะต้องซือ่ สัตย์และมีความเห็นอกเห็นใจ
ต่อภรรยา สามีจะต้องให้อภัยแก่ภรรยาหากได้กระท�ำความผิด สามีจะ
ต้องแก้ไขปัญหาในความไม่เข้าใจระหว่างภรรยากับเพือ่ นบ้านในเมือ่ มี
ปัญหาใดๆ เกี่ยวกับครอบครัวจะต้องปรึกษาหารือ18
สิทธิและหน้าที่ของภรรยาเพื่อให้ชีวิตครอบครัวและการสมรส
บรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีอ่ สิ ลามก�ำหนดไว้บรรจงบินกาซัน19 กล่าวว่าใน
อัลกุรอานระบุไว้ว่า ภรรยาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ ภรรยา
ต้องเชือ่ ฟังและปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของผูเ้ ป็นสามีในเมือ่ ค�ำสัง่ นัน้ มิได้นำ� ไปสู่
การฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ดังหะดีษที่รายงานโดยบุคอรีย์และ
ดูใน ยุสุฟ ก็อรฎอวี, หะลาลและหะรอมในอิสลาม, 57-87.
อ้างแล้ว, 57-87.
19
อ้างแล้ว, 87-94.
17
18
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มุสลิมความว่า “หากว่าฉันให้ผหู้ นึง่ สุญดู ต่ออีกผูห้ นึง่ ได้แล้วแน่นอนฉัน
จะใช้ภรรยาสุญดู ต่อสามีของนาง” อย่างไรก็ตามจะไม่มกี ารเชือ่ ฟังใดๆ
ต่อมนุษย์อนั จะน�ำไปสูก่ ารฝ่าฝืนต่อบทบัญญัตขิ องอัลลอฮฺผทู้ รงอภิบาล
มนุษย์ภรรยามีหน้าทีใ่ นการปรนนิบตั สิ ามีดว้ ยความรักและความเต็มใจ
ทั้งนี้ก็เพราะว่าบ้านนั้นเป็นสถานที่ที่สามีได้รับความสงบสุขความเบิก
บานใจ ไม่มสี งิ่ รบกวนอันเนือ่ งมาจากปัญหาจากการท�ำงานหรือปัญหา
อืน่ ๆ จากภายนอกบ้านการรักษาดูแลและใช้จา่ ยทรัพย์สนิ ของสามีอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยหรือ
แจกจ่ายแก่ผอู้ นื่ โดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากสามีกอ่ น ภรรยาจะต้อง
รักษาเกียรติของตนเองและของบุตรหญิงของตนเองด้วยการไม่ยอมให้
ใครเข้าออกภายในบ้านเว้นแต่สามีจะอนุญาต เป็นผูด้ แู ลกิจการภายใน
บ้านทัง้ หมดรวมทัง้ อบรมสัง่ สอนเลีย้ งดูบตุ ร การช่วยเหลือสามีในกิจการ
งานอันเป็นกุศลทัง้ ปวงรวมทัง้ การปฏิบตั ดิ ตี อ่ บิดามารดาของสามีภรรยา
ต้องรักษาความลับและเกียรติของสามีพร้อมทัง้ รักษาเกียรติของตนเอง
ขณะที่สามีไม่อยู่ซูเราะฮฺอันนิซาอฺอายะฮฺที่ 34 อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ความ
ว่า “ดังนัน้ บรรดาสตรีทดี่ กี ค็ อื สตรีทมี่ คี ารวะธรรมอีกทัง้ รักษาตัวเมือ่ สามี
ไม่ได้ปรากฏตัวอยู่กับนางตาม (ค�ำสั่ง) ที่อัลลอฮฺได้ทรงพิทักษ์รักษาไว้”
การทีม่ สุ ลิมและมุสลีมะฮฺตกลงแต่งงานกันก็เพราะมีความประสงค์
ทีจ่ ะให้ชวี ติ ครอบครัวประสบความส�ำเร็จนัน้ คือการสร้างระบบครอบครัว
ที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ โดยมีลูกหลานสืบเชื้อสายและเป็นครอบครัวที่
มัน่ คงยาวนาน ตามบทบัญญัตศิ าสนาอิสลามต้องการให้มกี ารแต่งงาน
และไม่สง่ เสริมให้มกี ารหย่าร้าง การหย่าร้างเป็นการกระท�ำทีน่ า่ รังเกียจ
ตามทัศนะของศาสนาอิสลาม และถือว่าการหย่าร้างเป็นทางเลือก
สุดท้ายในการแก้ปญ
ั หาครอบครัว หากชีวติ คูข่ องสามีภรรยาไม่สามารถ
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จะด�ำเนินไปด้วยกันอย่างราบรืน่ ท่านศาสดาได้กล่าวถึงการหย่าร้างซึง่
ความว่า “การกระท�ำที่อนุมัติ (หะลาล) ที่อัลลอฮฺทรงรังเกียจมากที่สุด
คือ การหย่า (เตาะลาก)”
อย่างไรก็ตาม ในหลักการศาสนาอิสลามอนุญาตให้หย่าร้างกัน
เพราะไม่ตอ้ งการให้ชวี ติ ครอบครัวทีต่ อ้ งทนอยูภ่ ายใต้พนั ธะของการเป็น
สามีภรรยาโดยปราศจากความสุข ซึ่งอาจจะมีผลเสียหายมากกว่าการ
หย่าร้างก็ได้ และในขณะเดียวกันอิสลามได้เปิดโอกาสให้สามีภรรยา
สามารถกลับคืนดีกันได้อีก เพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายได้ใช้ความพยายาม
ในอันที่จะท�ำให้การแต่งงานของตนประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของทั้งสองฝ่ายเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ดีการแยกกันใน
ลักษณะนี้ โดยปกติแล้วจะช่วยให้ทงั้ สองฝ่ายสามารถตรึกตรองสงบสติ
อารมณ์ ทบทวนความผิดพลาดของตนและเมื่อจิตใจของทั้งสองฝ่ายมี
ความสงบก็สามารถท�ำความเข้าใจกันและสามารถจะมีชวี ติ คูท่ สี่ งบสุข
สร้างความมั่นคงได้อีกต่อไป

8. เพศสัมพันธ์: เรื่องที่ไม่ถูกพูดถึง
ในเรือ่ งเพศวิถใี นชีวติ คูแ่ ม้วา่ ช่วงแรกผูใ้ ห้ขอ้ มูลบ่ายเบีย่ งในการ
ให้ข้อมูลแต่พบข้อมูลส�ำคัญบางส่วนที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก (โต๊ะครู) เล่าให้
ฟังว่า “...ในค�ำสอนศาสนาบอกไว้เลยว่าการมีเพศสัมพันธ์กนั ต้องได้รบั
การยินยอมพร้อมใจก่อนถึงมีเพศสัมพันธ์กนั ได้ไม่มกี ารบังคับหรือขืนใจ
แต่ภรรยาไม่ควรบ่ายเบี่ยงขัดขืนเมื่อสามีต้องการ...ในค�ำสอนบอก
ว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นสิง่ ดีและถูกต้องถ้าเรามีกบั ภรรยาของเรา ก่อน
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มีเพศสัมพันธ์ต้องขอพรให้พูดว่าบิสมิลลาอฺและดุอาอฺ”20
“เมื่อชวนเมียไปนอน เมียขัดขืนไม่ได้ เป็นบาปนะ
ในอัลกุรอานบอกว่ายีมัค (ร่วมเพศ) เป็นวิถีในอัลลอฮฺ
ดังนั้นมันดีเป็นสิ่งดีถูกต้องในวิถี”21 “ในกุรอานบอกว่า
สามีภรรยาเป็นของกันและกันตั้งแต่ปลายเส้นผมจน
ปลายนิ้ว”22
นอกจากนี้ยังพบข้อมูลบางส่วนจากการลงพื้นที่และพูดคุยกับ
คนในชุมชนความว่า “….ตามแนวทางศาสนานอกจากสามีและภรรยา
ยินยอมมีอะไรกันแล้วก่อนมีอะไรกันต้องกล่าว “บิสมิลลาอฺนิรอมานนิ
รอฮีม” คือการนึกถึงอัลลอฮฺเป็นวิถขี องอัลเลาะฮฺสามีกบั ภรรยาเป็นของ
กันและกันแต่ในค�ำสอนระบุวา่ ทัง้ สองฝ่ายท�ำอะไรต่อกันก็ได้ในการร่วม
เพศ แต่ทั้งสองไม่ควรมองดูอวัยวะของอีกฝ่าย…”23
เมื่อผู้วิจัยมีโอกาสไปร่วมงานแต่งงานในชุมชนและนั่งร่วมโต๊ะ
กับผู้มาร่วมงานเป็นเด็กสาวอายุประมาณ 18 ปี 2-3 คนและมีอยู่ตอน
หนึ่งที่ผู้วิจัยได้พูดขึ้นว่า “มาเก็บข้อมูลท�ำวิจัยอยู่ตั้งนานแต่ไม่ได้ข้อมูล
สักที” เด็กสาวในกลุ่มนั้นถามขึ้นว่า “เก็บอะไร” ผู้วิจัยตอบว่า “เกี่ยวกับ
บทบาทหญิงชายในครอบครัวพอถามเกี่ยวกับเพศวิถีผู้ให้ข้อมูลที่เป็น
ภรรยาไม่คอ่ ยตอบบอกว่าเรือ่ งแบบนีพ้ ดู ให้ใครฟังไม่ได้หรอก” เด็กสาว
ครอบครัวที่ 4, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556.
21
สามี, ครอบครัวที่ 5, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556.
22
สามี, ครอบครัวที่ 6, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556.
23
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการกับคนในชุมชนเพศชาย, เมื่อ 16 พฤษภาคม
20

2556.
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คนเดิมเลยเล่าให้ฟังว่า
“จริงๆพวกเราก็รู้นะอุสตาส (ครูผู้ชาย) สอนนะ
บอกว่าในค�ำสอนกุรอานบอกว่าต้องรู้จะได้ปฏิบัติได้
ไม่ใช่เรือ่ งไม่ดี ในวิถขี องอัลเลาะฮฺพระเจ้าท่านต้องการให้
ชาวมุสลิมเรามีครอบครัวแต่งงานและมีลูกแต่นอกนั้น
การมีอะไรกันแบบทีเ่ รียกว่ายีมคั หรือเซอตุบฮุ เป็นวิถที ถี่ กู
ต้องป้องกันการกระท�ำผิดซีนาผิดลูกผิดเมียแบบนั้นเป็น
สิ่งไม่ดี”
เพื่อนๆ ในกลุ่มของเด็กสาวเสริมต่อว่า “…ในค�ำสอนที่ครูสอนมี
การอธิบายว่าท่าแบบไหนในการมีเพศสัมพันธ์ที่ท�ำได้ท�ำไม่ได้ จริงๆ
ผูช้ ายต้องให้ผหู้ ญิงยินยอมทีจ่ ะมีอะไรกันและห้ามทิง้ ผูห้ ญิงในระหว่าง
มีอะไรกัน หรือมีอะไรกันก็ห้ามคุยกัน แล้วหลังจากนั้นก็ต้องอาบน�้ำ
เหมือนอาบน�้ำละหมาดให้สะอาดมากๆ…” และเด็กสาวอีกคนในกลุ่ม
ก็พูดเสริมมาว่า “…ตอนท้องจริงๆ ห้ามมีอะไรกันแต่ถ้าสามีต้องการก็
อย่าขัดใจถ้าเราปฏิเสธแบบนีเ้ ราก็บาปผูห้ ญิงเรามีหน้าทีป่ รนนิบตั สิ ามี”
ผูว้ จิ ยั เลยลองถามว่า “เดีย๋ วนีเ้ ห็นผูช้ ายหลายคนมีลกั ษณะคล้ายผูห้ ญิง
ก็เห็นแต่งงานนะ” เด็กๆ ในกลุ่มแย่งกันตอบว่า “มุสลิมเราเชื่อว่าถ้า
แต่งงานแล้วเราผู้หญิงปรนนิบัติเค้าก็จะเปลี่ยนไปเอง”
ในประเด็นนี้ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็น
ภรรยาของโต๊ะอิหม่าม ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลตามล�ำพัง
ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยบางอย่างในการพูดคุยว่า “มุสลิมเชื่อว่าแก้ได้
โดยการเมียถ้าเค้ามีเมียเค้าก็จะอยูใ่ นวิถขี องพระเจ้าในวิถอี ลั เลาะฮฺอลั
เลาะฮฺกเ็ ปิดใจให้รบั เค้ามา” ในบางส่วนทีพ่ ดู คุยแบบไม่เป็นทางการต่อ
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มาผู้วิจัยชวนคุยต่อว่า “...ถ้าท้องหรือมีลูกไม่มีอะไรกับสามีได้ไหม”
ภรรยาโต๊ะอิหม่ามบอกว่า “ไม่รเู้ หมือนกันก็มกี นั ปกตินะ” ข้อมูลดังกล่าว
ทีผ่ วู้ จิ ยั เคยรับรูม้ าว่า ในการร่วมเพศขณะตัง้ ครรภ์อาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ลูกที่เกิดมา หากมองในแง่การแพทย์นั้นไม่มีข้อห้ามในเรื่องนี้เช่น
เดียวกันไม่ว่าเป็นการตั้งครรภ์ในระยะเริ่มแรกหรือเมื่อครรภ์แก่เพราะ
ไม่มีผลเสียหรือผลใกล้เคียงแต่อย่างใดในส่วนสูตินารีเวชอาจวางแนว
ปฏิบัติทั่วไปว่าเพศสัมพันธ์ควรยุติอย่างน้อยทั้งก่อนและหลังคลอด 6
สัปดาห์แต่เป็นข้อยุตหิ รือความเห็นเชิงจริยธรรมทีใ่ ห้เกียรติแก่เพศหญิง
เพื่อมิให้ต้องยุ่งยากล�ำบากใจแต่มิใช่ทัศนะทางการแพทย์โดยตรง
กระนั้นการร่วมเพศกับภรรยาขณะตั้งครรภ์ควรต้องระมัดระวังให้มาก
ขึ้นเพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อลูกในครรภ์
ส�ำหรับประเด็นสุดท้ายผู้ให้ข้อมูลที่สัมภาษณ์บอกกล่าวด้วยข้อ
ความคล้ายๆ กับทีผ่ วู้ จิ ยั รับรูค้ อื ข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ในหลักการ
ศาสนาคือการมีเพศสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอนซึ่งในเดือนดังกล่าวเป็น
เดื อ นแห่ ง การต่ อ สู ้ กั บ ความอยากทั้ ง หลายที่ ต ้ อ งการรวมถึ ง ความ
ต้องการทางเพศด้วย ข้อห้ามในการร่วมเพศกับภรรยาขณะมีประจ�ำ
เดือนการมีประจ�ำเดือนในเพศหญิงช่วงวัยเจริญพันธ์ (อายุ 15-49 ปี)
และมีสขุ ภาพปกติมเี ลือดประจ�ำเดือนทุกเดือนการหลัง่ ดังกล่าวหลัง่ ออก
ทางอวัยวะเพศเรียกว่าเลือดประจ�ำเดือน การมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงขณะ
มีประจ�ำเดือนท�ำให้การหลัง่ ของเลือดหยุดชะงักลงและเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของหญิงเนื่องจากแบคทีเรียขณะร่วมเพศไปเข้าสู่อวัยวะเพศ
หญิงโดยผ่านอวัยวะเพศชายและภายหลังการร่วมเพศต้องอาบน�้ำเพื่อ
ช�ำระล้างร่างกายทุกส่วนให้สะอาดสดชื่นและประสาทต่างๆ ได้ตื่นตัว
สามารถท�ำงานตามปกติและผลพลอยได้อกี ประการหนึง่ คือขจัดความ
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ขี้เกียจปกติเกิดกับบุคคลทั่วไปหลังร่วมเพศแล้วและสิ่งส�ำคัญที่สุดคือ
ไม่เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวให้คนทัว่ ไปรับรูเ้ นือ่ งจากเป็นพฤติกรรมทีใ่ นหลัก
การศาสนาได้ระบุวา่ การเปิดเผยเรือ่ งราวดังกล่าวเปรียบเสมือนมารร้าย
ตัวผู้และมารร้ายตัวเมียพบกันในท้องถนนและตอบสนองความอยาก
ของตัวเองขณะที่ผู้คนก�ำลังมองดูหลังการร่วมเพศระหว่างสามีภรรยา
แล้วเรือ่ งดังกล่าวต้องปกปิดให้เป็นความลับอย่างถึงทีส่ ดุ เว้นแต่การเปิด
เผยด้วยเหตุจ�ำเป็นบางอย่างเช่นการพิพาทเป็นคดีเป็นต้น

9. การรับรู้ในเพศวิถีและสุขภาวะทางเพศ
ในครอบครัวไทยมุสลิมปัตตานี
เมื่อพิจารณาในเรื่องการรับรู้ในเพศวิถีและสุขภาวะทางเพศใน
ครอบครัวไทยมุสลิมปัตตานี ผลการส�ำรวจ (ตาราง 1) พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างประมาณร้อยละ 22 เคยถูกข่มขูต่ ะคอกหรือดุดา่ ด้วยวาจาหยาบ
คายจากคูส่ มรสประจ�ำและร้อยละ 33 ของกลุม่ ตัวอย่างมีอำ� นาจในการ
ตัดสินใจเรื่องต่างๆ เหนือกว่าคู่สมรสเป็นประจ�ำในขณะที่กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 16.5 ไม่เคยมีอ�ำนาจในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มากกว่าคู่
สมรสเลยและในเรื่องการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ประมาณร้อยละ 60 ได้รับการดูแลและการปฏิบัติตนในระหว่างการตั้ง
ครรภ์ทถี่ กู ต้องเป็นประจ�ำและกลุม่ ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 51 ทีส่ ามีดแู ล
และสนใจพาภรรยาหรือไปฝากครรภ์ด้วยตนเองเป็นประจ�ำ นอกจากนี้
คู่สมรสพยายามเรียนรู้ในเรื่องเพศเพื่อปรับตัวให้เข้ากันได้กับคู่สมรส
และท�ำให้คสู่ มรสมีความสุขทางเพศเพิม่ มากขึน้ เป็นประจ�ำคิดเป็นร้อย
ละ 53 และมากกว่าร้อยละ 50 มีความพึงพอใจต่อการตอบสนองทาง
เพศของคู่สมรส
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ตาราง 1 ร้อยละของความคิดเห็น ความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศของคู่สมรส
ความคิดเห็น ความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาททางเพศของคู่สมรส

ร้อยละ

จำ�นวน

ใช่

93.0

372

ไม่ใช่

7.0

28

ใช่

84.5

338

ไม่ใช่

15.5

62

ใช่

79.3

317

ไม่ใช่

20.8

83

ใช่

69.0

276

ไม่ใช่

31.0

124

การให้การยอมรับอย่างมีเหตุผลของสามีภรรยา
ปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศ

การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
คือ การที่สามีภรรยาช่วยกันทำ�งานทุกอย่างในบ้าน

การพูดคุยกันอย่างเปิดเผยถึงความรู้สึกทางเพศ
ของตน มีความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศ

ภรรยามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะมี
หรือไม่มีเพศสัมพันธ์กับสามีของตน
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การมีเพศสัมพันธ์ของคู่สมรสปราศจากการคุกคาม
บังคับ และปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ใช่

71.3

285

ไม่ใช่

28.8

115

ใช่

42.0

168

ไม่ใช่

58.0

232

ใช่

29.8

119

ไม่ใช่

70.3

281

ใช่

76.5

306

ไม่ใช่

23.5

94

ใช่

52.8

211

ไม่ใช่

47.3

189

การวางแผนครอบครัว
หมายถึง การคุมกำ�เนิดเพียงอย่างเดียว

การเลี้ยงดูบุตรเป็นภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของภรรยาเท่านั้น

การข่มขู่ ดุด่าด้วยวาจาหยาบคายของสามีภรรยา
เป็นการทำ�ร้ายจิตใจกัน

ภรรยาที่มีอำ�นาจในการต่อรองกับสามีน้อย
ทำ�ให้เสี่ยงต่อการถูกทำ�ร้ายหรือการคุกคามทางเพศได้ง่าย
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การมีพฤติกรรมบังคับข่มขู่ของสามีภรรยา
ทำ�ให้เกิดปัญหาในครอบครัว
ใช่

81.3

325

ไม่ใช่

18.8

75

ใช่

66.5

266

ไม่ใช่

33.5

134

52.3

209

ไม่ใช่
47.8
การเรียนรู้ในเรื่องเพศของสามีภรรยา
ปรับความต้องการทางเพศให้เข้ากันได้ง่ายและมีความสุข

191

ใช่
ไม่ใช่
การตอบสนองทางเพศที่พึงพอใจของสามีภรรยา
สัมพันธภาพที่ดีและทำ�ให้ชีวิตสมรสมีความสุข

83.3
16.8

333
67

88.3
11.8
100.0

353
47
400

การตั้งครรภ์ของภรรยาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านจิตใจของสามี

สามี ไม่จำ�เป็นต้องพาภรรยาไปฝากครรภ์ด้วยตนเอง

ใช่

ใช่
ไม่ใช่
รวม
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นอกจากนีพ้ บว่า กลุม่ อย่างมากกว่าร้อยละ 90 คิดว่าการยอมรับ
อย่างมีเหตุผลของสามีและภรรยาถือเป็นการปฏิบตั ติ อ่ กันอย่างมีความ
เสมอภาคและเท่าเทียมทางเพศและมากกว่าร้อยละ 80 เห็นด้วยว่าการ
ที่สามีภรรยาช่วยกันท�ำงานทุกอย่างในบ้านถือเป็นความเท่าเทียมทาง
เพศที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งการที่สามีภรรยาสามารถพูดคุยเปิดเผยเรื่อง
ความรู้สึกทางเพศของตนเป็นการแสดงถึงความเท่าเทียมทางเพศ ยิ่ง
ไปกว่านั้นร้อยละ 70 คิดว่าภรรยามีสิทธิอันชอบธรรมที่มีหรือไม่มีเพศ
สัมพันธ์กบั สามีของตนและการมีเพศสัมพันธ์ของคูส่ มรสต้องปราศจาก
การคุกคามบังคับและปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่า
ร้อยละ 50 เข้าใจว่าการวางแผนครอบครัวไม่ได้หมายถึงการคุมก�ำเนิด
เพียงอย่างเดียวแต่มที งั้ เรือ่ งการวางแผนมีบตุ ร การก�ำหนดจ�ำนวนบุตร
การเว้นระยะการมีบุตรและช่วงเวลาที่คู่สมรสมีความคิดเห็นร่วมกันใน
การมีบุตร เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 70.3 เห็น
ด้วยว่าการเลีย้ งดูบตุ รไม่ใช่ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของภรรยา
แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งสามีและภรรยา
ประเด็นความรุนแรงในครอบครัวเกือบร้อยละ 80 ให้ความเห็น
ว่าการข่มขูด่ ดุ า่ ด้วยวาจาหยาบคายของสามีภรรยาเป็นการท�ำร้ายทาง
จิตใจ นอกจากนีก้ ลุม่ ตัวอย่างคิดว่าอ�ำนาจในชีวติ คูร่ ะหว่างสามีภรรยา
มีอทิ ธิพลต่อความรุนแรงในครอบครัว โดยถ้าภรรยามีอำ� นาจในการต่อ
รองน้อยมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกท�ำร้ายหรือการคุกคามทางเพศมากถึง
ร้อยละ 53 และกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 80 ให้ความเห็นว่าการมี
พฤติกรรมบังคับข่มขู่ในสามีและภรรยายังน�ำไปสู่การเกิดปัญหาใน
ครอบครัวอย่างไรก็ตามแม้วา่ กลุม่ ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 60 คิดว่าการ
ตั้งครรภ์ของภรรยาไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของสามีแต่

308

เพศวิถใี นชีวติ สมรสของชาวไทยมุสลิม

.

อัลญาณ์ สมุหเ์ สนีโต และคณะ

เห็นด้วยว่าสามีควรมีบทบาทในการดูแลภรรยาที่ตั้งครรภ์โดยคอย
ควบคุมดูแลให้ภรรยารักษาสุขภาพปฏิบตั ติ นเอาใจใส่ตนเองในระหว่างตัง้
ครรภ์ถงึ ร้อยละ 86 ถึงกระนั้นสามีไม่จ�ำเป็นต้องพาภรรยาไปฝากครรภ์
ด้วยตนเองร้อยละ 52.3 และวิถที างเพศในคูส่ มรส คือการเรียนรูใ้ นเรือ่ ง
เพศของสามีภรรยาต้องปรับความต้องการทางเพศให้เข้ากันได้งา่ ยและ
มีความสุขซึ่งกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยถึงร้อยละ 83.3 และคิดว่าการตอบ
สนองทางเพศที่พึงพอใจของสามีภรรยาน�ำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีในชีวิต
คู่และท�ำให้ชีวิตสมรสมีความสุขร้อยละ 88.3
ในทางพฤติกรรมที่แสดงออก (ตาราง 2) พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ประมาณร้อยละ 80 ปฏิบัติต่อคู่สมรสโดยการให้การยอมรับซึ่งกันและ
กันอย่างมีเหตุผลเป็นปกติวสิ ยั แต่ในการช่วยกันท�ำงานทุกอย่างในบ้าน
เป็นประจ�ำมีเพียงร้อยละ 60 ในขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 44
เท่านั้นที่สามารถพูดคุยกันถึงเรื่องความรู้สึกทางเพศกับคู่สมรสอย่าง
เปิดเผยเป็นประจ�ำและมีเพียงร้อยละ 24.5 เท่านัน้ ทีส่ ามารถบอกปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์กบั คูส่ มรสเมือ่ ไม่มคี วามรูส้ กึ ต้องการทางเพศ ในด้าน
ภาระในครอบครัวนัน้ มีกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 65.3 ทีส่ ามารถพูดคุยกับคู่
สมรสเพื่อก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน
เป็นประจ�ำในด้านสุขภาวนามัยเจริญพันธุน์ นั้ กลุม่ ตัวอย่างเพียงร้อยละ
42 ที่พูดคุยกับคู่สมรสเพื่อให้คู่สมรสมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการใช้วิธี
การคุมก�ำเนิด แต่กลุม่ ตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 60 สามารถปรึกษาหารือ
กับคู่สมรสของตนเพื่อคอยดูแลสุขภาพของกันและกันเป็นประจ�ำ ใน
ด้านเพศวิถนี นั้ กลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 57.8 เชือ่ มัน่ ว่าในการมีเพศสัมพันธ์
กับคู่สมรสมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกครั้งและ
ร้อยละ 47 มีความเต็มใจทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรส
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อย่างไรก็ตามเมื่อจัดการรวมตัวแปรข้อค�ำถามข้างต้นในแต่ละ
ประเด็นพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 99.5 มีความรู้และความเข้าใจเพศ
วิถีในชีวิตสมรสในขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้นที่ไม่มี
ความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเลย (ตาราง 3) และในตัวแปร
เพศวิถีที่พึงปฏิบัติต่อกันในฐานะชีวิตคู่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
ที่พึงปฏิบัติต่อกันในฐานะสามีภรรยาอย่างสม�่ำเสมอเพียงร้อยละ 13.8
เท่านัน้ เมือ่ จ�ำแนกตามเพศพบว่าเพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความรูแ้ ละ
พฤติกรรมทางเพศวิถีนั้นคือเพศชายและเพศหญิงไม่ได้มีความรู้และ
พฤติกรรมแตกต่างกัน ดังนั้นถึงแม้ชาวไทยมุสลิมทั้งเพศหญิงและชาย
มีความรู้ในเรื่องเพศวิถีแต่ไม่ได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความรู้ที่มี
(ตาราง 4)
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ตาราง 2 ร้อยละของพฤติกรรมส่งเสริมบทบาททางเพศ
ของคู่สมรสที่มีต่อครอบครัว

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพทางเพศของคู่ ร้อยละ
สมรสที่มีต่อครอบครัว
ท่านปฏิบัติต่อคู่สมรสของท่าน
โดยการให้การยอมรับซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผล
เคยนานๆ ครั้ง
19.8
เคยเป็นประจำ�

จำ�นวน

79

80.3

321

ไม่เคยเลย

3.5

14

เคยนานๆ ครั้ง

35.8

143

เคยเป็นประจำ�

60.8

243

ไม่เคยเลย

13.0

52

เคยนานๆ ครั้ง

42.5

170

เคยเป็นประจำ�

44.5

178

ท่านและคู่สมรสของท่าน
ช่วยกันทำ�งานทุกอย่างในบ้าน

ท่านพูดคุยกันถึงเรื่องความรู้สึกทางเพศ
กับคู่สมรสของท่านอย่างเปิดเผย
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ท่านบอกปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสของท่าน
เมื่อท่านไม่มีความรู้สึกต้องการทางเพศ
ไม่เคยเลย

13.5

54

เคยนานๆ ครั้ง

62.0

248

เคยเป็นประจำ�

24.5

98

ไม่เคยเลย

6.3

25

เคยนานๆ ครั้ง

28.5

114

เคยเป็นประจำ�

65.3

261

ท่านพูดคุยกับคู่สมรสของท่าน เพื่อกำ�หนดหน้าที่
และความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน

ท่านพูดคุยกับคู่สมรสของท่าน เพื่อที่จะให้คู่สมรสของท่าน
มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการใช้วิธีการคุมกำ�เนิด
ไม่เคยเลย

16.0

64

เคยนานๆ ครั้ง

42.0

168

เคยเป็นประจำ�

42.0

168

5.3

21

เคยนานๆ ครั้ง

30.5

122

เคยเป็นประจำ�

64.3

257

ท่านปรึกษาหารือกับคู่สมรสของท่าน
เพื่อคอยดูแลสุขภาพของกันและกัน
ไม่เคยเลย
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ท่านมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสของท่านที่มีความปลอดภัยจากโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง
ไม่เคยเลย

11.5

46

เคยนานๆ ครั้ง

30.8

123

เคยเป็นประจำ�

57.8

231

6.0
47.0
47.0

24
188
188

ความเต็มใจทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรส
ของท่าน
ไม่เคยเลย
เคยนานๆ ครั้ง
เคยเป็นประจำ�
ท่านถูกข่มขู่ ตะคอก หรือดุด่าด้วยวาจาหยาบ
คายจากคู่สมรสของท่าน

ไม่เคยเลย
33.8
135
เคยนานๆ ครั้ง
44.5
178
เคยเป็นประจำ�
21.8
87
ท่านมีอำ�นาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เหนือกว่าคู่สมรสของท่าน
ไม่เคยเลย
เคยนานๆ ครั้ง
เคยเป็นประจำ�

16.5
50.5
33.0

66
202
132
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ท่าน/สามีของท่าน ให้การดูแลภรรยาที่ตั้งครรภ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างการตั้งครรภ์ที่ถูกต้อง
เช่น การรับประทานอาหาร ฯลฯ
ไม่เคยเลย
6.8
27
เคยนานๆ ครั้ง
33.0
132
เคยเป็นประจำ�
60.3
241
ท่าน/สามีของท่าน
ให้ความสนใจพาภรรยาไปฝากครรภ์ด้วยตนเอง
ไม่เคยเลย
7.3
29
เคยนานๆ ครั้ง
41.8
167
เคยเป็นประจำ�
51.0
204
ท่านพยายามเรียนรู้ในเรื่องเพศ เพื่อปรับตัวให้เข้ากันได้กับคู่สมรสของ
ท่าน และทำ�ให้คู่สมรสมีความสุขทางเพศ
ไม่เคยเลย
6.5
26
เคยนานๆ ครั้ง
40.5
162
เคยเป็นประจำ�
53.0
212
ท่านมีความพึงพอใจต่อการตอบสนองทางเพศของคู่สมรสของท่าน
ไม่เคยเลย
เคยนานๆ ครั้ง
เคยเป็นประจำ�
รวม
314

7.5
38.3
54.3
100.0

30
153
217
400
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ตาราง 3 จ�ำนวนและร้อยละของความรู้และความเข้าใจ
เพศวิถีในชีวิตสมรสและวิถีทางเพศ
ที่พึงปฏิบัติต่อกันในฐานะสามีภรรยา

ตัวแปร

ร้อยละ

จ�ำนวน

ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศของคู่สมรส
ไม่รู้

0.5

2

รู้

99.5

398

พฤติกรรมส่งเสริมบทบาททางเพศของคู่สมรส
ไม่เคยเลย

16.5

66

นานๆ ครั้ง

69.8

279

สม�่ำเสมอ

13.8

55

รวม

100.0

400
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ตาราง 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความรู้และความเข้าใจ
ในเพศวิถีชีวิตคู่และความสัมพันธ์ระหว่างเพศและวิถีทางเพศ
ที่พึงปฏิบัติต่อกันในฐานะสามีภรรยา

ตัวแปร

เพศชาย
เพศหญิง
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ความรู้ และความเข้าใจในเพศวิถีของคู่สมรส

ไม่รู้

0.6

1

0.4

1

รู้

99.4

172

99.6

226

รวม

100.0

173

100.0

227

X2 =0.037

P-value =0.847

พฤติกรรมเพศวิถีในคู่สมรส
ไม่เคยเลย

12.7

22

19.4

44

นานๆ ครั้ง

72.8

126

67.4

153

สม�่ำเสมอ

14.5

25

13.2

30

รวม

100.0

173

100.0

227

X2=3.169
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10. บทสรุป:
เพศวิถีและอ�ำนาจนิยามในชีวิตคู่
การศึกษานี้ท�ำให้ทราบถึงสถานการณ์ทางประชากรในจังหวัด
ปั ต ตานี แ ละผลจากการเปลี่ ย นผ่ า นทางประชากรและสั ง คมใน
ประเทศไทยว่ากระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้
มากน้อยเพียงใดนอกจากนีต้ อ้ งสร้างความตระหนักให้คสู่ มรสเข้าใจถึง
อนามัยเจริญพันธุ์ในบทบาทเพศของคู่สมรสในครอบครัวไทยมุสลิม
ประเด็นเรื่องความเข้าใจเพศวิถีในชีวิตสมรสของชาวไทยมุสลิมใน
จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษาพบว่าในหลักการศาสนาอิสลามส่งเสริม
ให้มีการสร้างครอบครัว ในชุมชนที่ศึกษาพบว่าคนในพื้นที่ดังกล่าวเห็น
ด้วยกับแนวคิดการมีคแู่ ละสร้างครอบครัวตามศาสนบัญญัตคิ รอบครัว
ในพื้นที่ที่ศึกษาเป็นครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว มีการแบ่งงานกัน
ท�ำภายในครอบครัวอย่างเสมอภาคทัง้ เพศชายและเพศหญิง แม้วา่ เพศ
ชายยังคงสถานะความเป็นผู้น�ำครอบครัวแต่ให้สิทธิในการรับผิดชอบ
ภายในบ้านและดูแลบุตรแก่ภรรยา อาจมีเรื่องงานซ่อมแซมบ้านหรือ
กิจกรรมทางศาสนาที่ยังคงอ�ำนาจไว้ซึ่งเพศชาย ส�ำหรับเพศวิถีในชีวิต
คู่ในครอบครัวมุสลิมนั้นก็มีแบบแผนแนวทางตามหลักศาสนาที่ต้อง
ปฏิบัติ โดยในการมีเพศสัมพันธ์กันต้องได้รับการยินยอมพร้อมใจก่อน
ถึงมีเพศสัมพันธ์กันได้ ต้องไม่มีการบังคับหรือขืนใจและภรรยาไม่ควร
บ่ายเบี่ยงหรือขัดขืนซึ่งในประเด็นนี้ฟังดูคล้ายกับว่าเพศหญิงมีสิทธิใน
การปฏิเสธมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่ทว่าย้อนแย้งไปได้อกี ว่าถ้าภรรยาขัดขืน
อาจจะเป็นการกระท�ำที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นนั่นอาจจะสะท้อนได้ว่า
แท้จริงแล้วสิทธิในประเด็นดังกล่าวของเพศหญิงอยู่ภายใต้อ�ำนาจการ
ตัดสินใจของเพศชาย
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นอกจากนี้ในแนวทางศาสนาการที่สามีและภรรยายินยอมร่วม
เพศต้องระลึกถึงพระเจ้าโดยการเอ่ยถึงนามพระองค์วา่ “บิสมิลลาอฺนริ อ
มานนิรอฮีม” และในระหว่างร่วมเพศไม่ควรมีการพูดคุยหรือมองอวัยวะ
ซึ่งกันและกัน ท่าทางในการร่วมเพศไม่อาจกระท�ำได้ เช่น การมีเพศ
สัมพันธ์ทางทวาร เพศชายควรสร้างความพึงพอใจให้เพศหญิงด้วยเช่น
กัน ภายหลังมีเพศสัมพันธ์ตอ้ งอาบน�ำ้ เพือ่ ช�ำระร่างกายให้สะอาด ข้อมูล
ทีน่ า่ สนใจว่าในกรณีทภ่ี รรยาตัง้ ครรภ์นนั้ สามีมสี ทิ ธิจะมีเพศสัมพันธ์กบั
ภรรยาได้ แม้ว่าในการร่วมเพศนั้นต้องมีความระมัดระวังให้มากเพื่อ
ป้องกันการกระทบกระเทือนต่อลูกในครรภ์ ในเดือนรอมฎอนนั้นถือว่า
เป็นช่วงเวลาทีค่ วรละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ เช่นเดียวกับในช่วงภรรยามี
ประจ�ำเดือนควรละเว้นการมีเพศสัมพันธ์เช่นกันเนือ่ งจากมีโอกาสได้รบั
แบคทีเรียขณะร่วมเพศไปเข้าสูอ่ วัยวะเพศหญิงโดยผ่านอวัยวะเพศชาย
ท้ายสุดในการพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ท�ำให้เพศหญิงไม่อยากเปิดเผย
เรือ่ งดังกล่าว เพราะในค�ำสอนตามหลักการศาสนาได้ระบุวา่ การน�ำเรือ่ ง
ดังกล่าวมาเปิดเผยเปรียบเสมือนมารร้ายตัวผูแ้ ละมารร้ายตัวเมียพบกัน
ในท้องถนนและตอบสนองความอยากของตัวเองขณะทีผ่ คู้ นก�ำลังมอง
ดูหลังการร่วมเพศระหว่างสามีภรรยาแล้วเรื่องดังกล่าวต้องปกปิดให้
เป็นความลับอย่างถึงทีส่ ดุ สอดคล้องกับทีจ่ ารึกเซ็นเจริญและมุหมั หมัด
พายับ24 ระบุในหนังสือเรื่องเพศสัมพันธ์ในศาสนาอิสลามที่มาจากการ
ถอดชุดความรู้ในคัมภีร์อัลกุรอานที่ว่าด้วยการมีเพศสัมพันธ์ในคู่สมรส

จารึก เซ็นเจริญ และมูฮมั หมัด พายัพ, เพศสัมพันธ์ในอิสลาม (กรุงเทพฯ:
ส.วงศ์เสงี่ยม, 2537), 47-49.
24
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แนวคิดการปกปิดเรือ่ งเพศวิถดี งั กล่าวจึงท�ำให้เป็นอุปสรรคอย่าง
หนึ่งในการได้ข้อมูลมาในช่วงแรกๆ ของการเริ่มต้นท�ำวิจัยซึ่งท�ำให้ใช้
เวลาอธิบายขอบเขตในการศึกษาและสร้างตระหนักถึงการให้ขอ้ มูลและ
น�ำไปสูก่ ารมีวถิ ที างเพศทีป่ ลอดภัยแก่คสู่ มรสทีใ่ ช้เวลาค่อนข้างนานหลัง
จากได้ข้อมูลในส่วนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ส�ำรวจถึงการมีความ
รู้ในเรื่องเพศวิถีและพฤติกรรมเพศวิถีของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ปัตตานีเป็นอย่างไร ผลการศึกษาพบว่าทิศทางของความรูส้ วนทางกลับ
การปฏิบัตินั่นคือประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ในเพศวิถีชีวิตครอบครัว
แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามนั้นได้ ทั้งนี้เพราะคุ้นเคยกับวิถีชีวิตที่สืบ
เนื่องจากวัฒนธรรมที่เป็นมาในอดีต
ข้อเสนอแนะในการศึกษาพบว่าครอบครัวเป้าหมายให้ขอ้ มูลได้
เพียงบางส่วนที่คล้ายคลึงกันเช่นเรื่องการแบ่งงานกันท�ำ ในขณะ
เดียวกันพวกเขาปฏิเสธให้ขอ้ มูลบทบาททางเพศของคูส่ มรสเนือ่ งจากมี
ความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยทั้งที่เป็นประเด็นส�ำคัญมาก
เนือ่ งจากครอบครัวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานีมรี ปู แบบการใช้ชวี ติ และ
ความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามท�ำให้มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพทาง
เพศของคู่สมรส ดังนั้นภาครัฐควรมีแนวทางรณรงค์ให้ประชาชนในพืน้ ที่
รับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพทางเพศอย่างแพร่หลายและ
สามารถยอมรับว่าเป็นเรื่องสุขภาพทางเพศเป็นเรื่องปกติที่พูดคุยและ
ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้และในส่วนของผลการศึกษาเชิงปริมาณนัน้
แม้วา่ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความรูใ้ นเรือ่ งเพศวิถใี นชีวติ คูแ่ ละความ
สัมพันธ์ระหว่างเพศและพฤติกรรมเพศวิถีในคู่สมรสไม่มีความสัมพันธ์
กัน แต่ในการศึกษาที่พบว่าเพศชายยังคงมีอ�ำนาจเหนือกว่าเพศหญิง
ในหลายด้าน เช่น อ�ำนาจในครอบครัวอ�ำนาจในการด�ำเนินชีวิตตาม
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หลักการศาสนาและอ�ำนาจในการมีเพศสัมพันธ์นนั้ จึงจ�ำเป็นทีเ่ พศหญิง
ต้องมีความรู้ในเรื่องเพศวิถีในหลักการศาสนาอิสลามเพื่อปกป้องและ
ดูแลสุขภาพทางเพศของตนเองอย่างปลอดภัย ท้ายสุดเพื่อให้ในการ
วิจัยครั้งต่อไปได้รับข้อมูลในองค์ความรู้ทางด้านเพศวิถีในชีวิตคู่และ
ครอบครัวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงอาจจะมีการศึกษาครอบครัวเป้าหมายใน
พื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อจะท�ำให้ได้รับข้อมูลที่อาจจะมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
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