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บทคัดย่อ
บทความนีศ้ กึ ษาการทีผ่ หู้ ญิงอาเจะห์กลายเป็นกลุม่ คนชายขอบจาก
การบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ในจังหวัดอาเจะห์ ซึง่ ในปัจจุบนั จังหวัดอาเจะห์
เป็นเพียงจังหวัดเดียวในประเทศอินโดนีเซียทีม่ กี ารบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
แต่การบังคับใช้ไม่ได้เป็นการบังคับใช้เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ปี 2001 มีกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายชารีอะห์เพียง 4 ฉบับเท่านัน้ การประกาศใช้กฎหมาย
ชารีอะห์ในอาเจะห์เป็นนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียทีจ่ ะแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง และเพื่อท�ำลายความชอบธรรมของขบวนการอาเจะห์เอกราช โดย
ได้รบั การสนับสนุนจากบรรดาผูน้ ำ� ศาสนาบางกลุม่ และนักวิชาการในอาเจะห์
ผู้หญิงอาเจะห์มีบทบาทส�ำคัญในประวัติศาสตร์อาเจะห์ตั้งแต่ยุค
รัฐสุลต่าน ตลอดจนในกลุ่มขบวนการเรียกร้องเอกราชแต่ในกระบวนการ
พิจารณาเรื่องกฎหมายชารีอะห์ ผู้หญิงอาเจะห์ไม่ได้มีบทบาทแต่อย่างใด
และผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการบังคับใช้กฎหมาย
ชารีอะห์ เป้าหมายส่วนใหญ่ของการบังคับใช้มักจะเป็นผู้หญิง เนื่องจาก
กฎหมายชารีอะห์เน้นเรื่องการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักศาสนา
ดังนัน้ ผูห้ ญิงจึงถูกควบคุมในเรือ่ งการใส่ผา้ คลุมผมและเสือ้ ผ้า หากพิจารณา
จากประวัติศาสตร์อาเจะห์การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ส่งผลให้ผู้หญิง
อาเจะห์กลายเป็นชายชอบของจังหวัดอาเจะห์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายขอบทาง
อ�ำนาจ
ค�ำส�ำคัญ: กฎหมายชารีอะห์ ผู้หญิงอาเจะห์ กลุ่มชายขอบ ขบวนการ
อาเจะห์เอกราช อูลามา
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Abstract
This article examines the marginalization of Acehnese women
from the enforcement of shariah law in Aceh. Nowadays, Aceh is the
only province in Indonesia that implements Islamic law. However, it
has been not the full implementation of Islamic law. Since 2001, only
4 regulations of Islamic law have been applied. The implementation
of Islamic law in Aceh was the Indonesian government’s policy to
resolve and weaken the legitimacy of Gerakan Aceh Merdeka (The
Free Aceh Movement) by gaining supports fromsome Acehnese
ulamaand academics.
Acehnese women have had the important role since the
Acehnese sultanate era until GAM. However, in the process of consideration of Islamic law, Acehnese women did not get involved at
all. Moreover, Acehnese women are most affected by the enforcement
of shariah law. It seems that Acehnese women are the target of the
enforcement because the Islamic law in Aceh focuses on the proper
dress code according to the Islamic teaching. Therefore, Acehnese
women are controlled of their headscarf and dress wearing. If considered from the history of Aceh, the implementation of Islamic law in
Aceh marginalizes Acehnese women in the periphery area of power
as Aceh.
Keywords: Shariah law, Acehnese Women, Marginalized Group,
Gerakan Aceh Merdeka, Ulama
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1. บทน�ำ
จังหวัดอาเจะห์เป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศอินโดนีเซีย ทีม่ กี าร
บังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ส�ำหรับชาวอาเจะห์ที่นับถือศาสนาอิสลาม1
อาเจะห์ตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราทางบริเวณตะวันตกสุดของประเทศ
อินโดนีเซีย มีจำ� นวนประชากรประมาณ 5 ล้านคน ซึง่ มีความหลากหลาย
ทางกลุม่ ชาติพนั ธุ์ นอกจากกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ าเจะห์แล้ว ในจังหวัดอาเจะห์
ยังประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ อีก ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ตาเมียงมลายู (Tamiang-Malays), กาโย (Gayo), อาลัส (Alas), อานึกจาเม
(AneukJamee), คลุต (Kluet), ซิงกิล (Singkil), อานึกลาอุต (Aneuk
Laot), ซีเมอลู (Simeulue) และซีนาบัง (Sinabang) ซึ่งท�ำให้ภาษาที่ใช้
ในพื้นที่จังหวัดอาเจะห์มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน ได้แก่ ภาษา
ในตอนแรกกฎหมายชารีอะห์บงั คับใช้เฉพาะชาวมุสลิมในอาเจะห์เท่านัน้
แต่ในเดือนกันยายน ปี 2014 สภาท้องถิน่ อาเจะห์ได้ผา่ นร่างกฎหมายอาญาอิสลาม
เพือ่ บังคับใช้ในอาเจะห์ โดยเนือ้ หาส่วนใหญ่ครอบคลุมกฎหมายอิสลามทีใ่ ช้อยูใ่ น
อาเจะห์ก่อนหน้านั้น แต่ประเด็นที่ถกเถียงกันคือ กฎหมายอาญาอิสลามนี้บังคับ
ใช้กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยหรือไม่ เช่น ข่าวนี้ที่มีหัวข้อข่าวว่า “กฎหมายชารีอะห์อา
เจะห์ในขณะนี้ใช้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและ LGBT ด้วย” มีเนื้อหาโดยสรุปว่าแม้ว่า
จะไม่ใช่มุสลิมแต่หากกระท�ำการละเมิดกฎหมายอาญาอิสลามที่บังคับใช้ในอา
เจะห์จะต้องได้รบั โทษตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด ดู Nurdin Hasan, “Hukum Syariah
Aceh kini berlaku untuk Non-Muslim dan LGBT,” http://www.rappler.com/
world/regions/asia-pacific/indonesia/70330-hukum-syariat-islam-aceh-kiniberlaku-untuk-non-muslim-dan-lgbt (22 October 2014) และ Adi Warsidi,
“Qanun Jinayat: Cambuk di Aceh Juga Berlaku buat Non-Muslim” https://
nasional.tempo.co/read/news/2015/10/27/058713410/qanun-jinayat-cambuk-di-aceh-juga-berlaku-buat-non-muslim (accessed October 27, 2014)
1
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อาเจะห์ มลายู ตาเมียง กาโย อาลัส อานึกจาเม ซิงกิล คลุต และซีเมอลู
ชาวมุสลิมในอาเจะห์มีชื่อเสียงด้านความเคร่งครัดศาสนามาก
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย จากประวัติศาสตร์การเข้ามาของ
ศาสนาอิสลามและปักหลักอย่างมั่นคงที่อาเจะห์ ท�ำให้อาเจะห์กลาย
เป็นศูนย์กลางด้านศาสนาอิสลามและเป็นศูนย์กลางของการศึกษา
ศาสนาอิสลามที่เผยแพร่ไปยังที่อื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จน
กระทั่งมีสมญานามว่าเป็น “ระเบียงแห่งเมกกะ” และปัจจุบันอาเจะห์
เป็นทีร่ จู้ กั ทัง้ ในและต่างประเทศจากกรณีการใช้กฎหมายชารีอะห์ ภาพ
ความเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดยังมาจากสงครามระหว่างอาเจะห์กับเจ้า
อาณานิคมดัตช์ (1873-1914)2 ในยุคอาณานิคม อาเจะห์เป็นหนึ่งใน
พืน้ ทีส่ ดุ ท้ายทีด่ ตั ช์สามารถควบคุมได้สำ� เร็จในปี 19133 ซึง่ ผูท้ มี่ บี ทบาท
หลักในการน�ำการต่อสู้คือบรรดาผู้น�ำศาสนา หรือ อูลามา (ulama) ที่
ต่อสู้ในนามของศาสนาและถือว่าพวกชาวดัตช์คือ พวกนอกศาสนา
แม้วา่ สุลต่านอาเจะห์องค์สดุ ท้ายจะยอมจ�ำนนต่อดัตช์ในปี 1904 แต่การ
สูร้ บยังด�ำเนินต่อไป เอกสารหลายชิน้ ระบุวา่ สงครามอาเจะห์สนิ้ สุดในปี 1913 หรือ
1914 ยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการบางท่านเสนอว่าสงครามอาเจะห์ด�ำเนินไปจนถึงปี
1942 เมือ่ ญีป่ นุ่ ได้เข้าควบคุมอาเจะห์ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ดู Teuku Ibrahim Alfian, “Aceh and the Holy War (Perang Sabil),” in Anthony Reid, ed.,
Verandah of Violence: the Background to the Aceh Problem (Singapore:
Singapore University Press, 2006): 109-120.; Ali Hasjmy, Bunga Rampai
Revolusi dari Tanah Aceh (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1978), 10-21.
และ James T Siegel, The Rope of God (Berkeley, Los Angeles, London:
University of California Press, 1978), 82-83.
3
Anthony Reid, The Blood of the People: Revolution and the End
of Traditional Rule in Northern Sumatra (Kuala Lumpur: Oxford University
Press, 1979), 7.
2

119

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุ ายน 2560)

(kafir) และเรียกสงครามนั้นว่า สงครามศักดิ์สิทธิ์ (Perang Sabil)4
นอกจากนี้อาเจะห์ยังเป็นที่รู้จักของนานาชาติจากปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างขบวนการอาเจะห์เอกราช (Gerakan Aceh Merdeka)
หรือ GAM กับรัฐบาลกลางที่ด�ำเนินมาเกือบสามทศวรรษก่อนที่ทั้งสอง
ฝ่ายจะบรรลุขอ้ ตกลงสันติภาพได้ในปี 2005 แต่อย่างไรก็ตาม ขบวนการ
GAM ไม่ใช่ขบวนการแรกที่เกิดขึ้นในอาเจะห์ ในทศวรรษ 1950 หลัง
จากที่อินโดนีเซียเพิ่งได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ การสร้างชาติยังอยู่ใน
ระยะเริ่มต้น ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องรูปแบบของรัฐชาติ
ระหว่างกลุม่ นักชาตินยิ มกับกลุม่ ผูท้ สี่ นับสนุนรัฐอิสลามน�ำไปสูก่ ารเกิด
ขบวนการดารุลอิสลาม (Darul Islam) ที่ต้องการสร้างรัฐอิสลาม
อินโดนีเซียขึน้ มา5 โดยอาเจะห์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของขบวนการดารุล
อิสลาม ดังกล่าว
สงครามความขัดแย้งระหว่างขบวนการ GAM และรัฐบาล
อินโดนีเซีย ท�ำให้อาเจะห์กลายเป็น “พื้นที่เขตปฏิบัติการทางทหาร” ใน
ช่วงระหว่างปี 1989-1998 ทหารอินโดนีเซียพยายามปราบปราม
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการละเมิดสิทธิมนุษย
ดู Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1987)
5
ดู C. Van Dijk, Rebellion under the Banner of Islam: The Darul
Islam in Indonesia (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981); Nazaruddin Sjamsuddin, The Republican Revolt: A Study of the Acehnese Rebellion
(Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985); Hasan Saleh,.
Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan
Bersabung untuk Kepentingan Daerah, edited by Anzis Kleden and Ignas
Bethan (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992). เป็นต้น
4

120

กฎหมายชารีอะห์กบั ผูห้ ญิงอาเจะห์

.

อรอนงค์ ทิพย์พมิ ล

ชนอย่างสูงจากการกระท�ำของทั้งสองฝ่าย หลังจากอาเจะห์ประสบภัย
สึนามิในเดือนธันวาคม ปี 2004 อาเจะห์กลายเป็นพื้นที่เปิด ทั้งในด้าน
การเปิดรับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ และเปิดประตูไปสู่การ
เจรจาสันติภาพ ซึ่งประสบความส�ำเร็จในปี 2005 และน�ำไปสู่การที่
อาเจะห์ได้รับสิทธิพิเศษในการปกครองตัวเอง
ในช่วงระหว่างทีค่ วามขัดแย้งระหว่างขบวนการ GAM กับรัฐบาล
อินโดนีเซียด�ำเนินไปอย่างเข้มข้น รัฐบาลอินโดนีเซียได้มีนโยบายให้มี
การใช้กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์ การบังคับใช้กฎหมายอิสลามใน
อาเจะห์น�ำไปสู่การถกเถียงอย่างกว้างขวางทั้งในสังคมอาเจะห์ สังคม
อิ น โดนี เ ซี ย ตลอดจนสัง คมภายนอกประเทศอินโดนีเ ซียไม่เ ฉพาะ
ระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนและกลุ่มที่คัดค้านเท่านั้น แต่ในกลุ่มเดียวกัน
เองก็มีการถกเถียงในประเด็นต่างๆ ด้วยเช่นกัน6 กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับ
การใช้กฎหมายอิสลามที่อาเจะห์มีความเห็นว่าการลงโทษตามหลัก
กฎหมายอิสลามมีความรุนแรงเกินไปและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะการลงโทษโดยการเฆี่ยน การบังคับใช้กฎหมายอิสลามใน
อาเจะห์เป็นการเลือกปฏิบัติ กลุ่มคนยากจนถูกลงโทษตามกฎหมาย
มากกว่าคนมีฐานะและชื่อเสียงในสังคม หรือ ผู้หญิงกลายเป็นกลุ่มที่
ได้รบั ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายอิสลามมากกว่าผูช้ ายเป็นต้น
อย่างไรก็ตามส�ำหรับชาวอาเจะห์เอง เป็นเรื่องที่เป็นไม่ได้ที่จะมีใครพูด
อย่างชัดแจ้งว่าไม่สนับสนุนการใช้กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์ เพราะส�ำหรับชาว
มุสลิมแล้วกฎหมายชารีอะห์คอื กฎหมายของพระเจ้า เป็นวิถที ดี่ งี ามและถูกต้องใน
การด�ำเนินชีวิต ส่วนมากแล้วคนที่วิพากษ์วิจารณ์การใช้กฎหมายดังกล่าวจะบอก
ว่าเห็นด้วยกับการใช้กฎหมายชารีอะห์ แต่เห็นว่ายังมีปญ
ั หาอยูม่ ากในเรือ่ งเนือ้ หา
และการปฏิบัติบังคับใช้กฎหมาย
6
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บทความนี้จึงต้องการศึกษาการบังคับใช้กฎหมายอิสลามที่
อาเจะห์ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผูห้ ญิงอาเจะห์โดยตรง กระบวนการการบังคับ
กฎหมายอิสลามดังกล่าวได้ทำ� ให้ผหู้ ญิงอาเจะห์กลายเป็นกลุม่ คนชาย
ขอบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอาเจะห์ซงึ่ เป็นพืน้ ทีช่ ายขอบทางโครงสร้างทางการ
เมื อ งของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย อยู ่ แ ล้ ว โดยจะเท้ า ความให้ เ ห็ น ถึ ง
ประวัติศาสตร์กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์โดยสังเขป ความสัมพันธ์
ระหว่างอาเจะห์กับอินโดนีเซีย และผลกระทบต่อผู้หญิงจากการบังคับ
ใช้กฎหมายชารีอะห์ดังกล่าว

2. กฎหมายชารีอะห์กับอาเจะห์
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอิ ส ลามที่ อ าเจะห์ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่
ยาวนานตั้งแต่ยุครัฐอิสลาม (1511-1914) แม้ว่าหลักฐานประเภทตัว
บทกฎหมายชารีอะห์ที่ถูกใช้ในยุครัฐอิสลามจะไม่หลงเหลือมาจนถึง
ปัจจุบัน แต่หลักฐานอื่นๆ รวมถึงบันทึกของชาวต่างชาติที่เดินทางไปที่
อาเจะห์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-18 ได้ให้ขอ้ มูลทีน่ ำ� ไปสูข่ อ้ สรุปได้วา่
ที่อาเจะห์มีการใช้กฎหมายชารีอะห์ควบคู่ไปกับกฎหมายจารีต หรือ
กฎหมายอาดัต (Adat Law) มาตั้งแต่ยุครัฐจารีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุคสมัยที่อาเจะห์มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยของสุลต่านอิสกันดาร์
มูดา (Sultan Iskandar Muda 1607-1636)7
เนื่องจากบทบาทของบรรดาอูลามาในการเป็นผู้นำ� ต่อต้านการ
รุกรานของชาวดัตช์ในช่วงสงครามระหว่างดัตช์กับอาเจะห์ ในขณะที่
ดู R. Michael Feener, Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia (Oxford: Oxford
University Press, 2013), 153-158.
7
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บรรดาชนชั้นน�ำและขุนนาง หรือ อูแลบาลัง (uleebalang) ส่วนมากได้
ยอมสวามิภกั ดิต์ อ่ เจ้าอาณานิคม ท�ำให้หลังจากทีช่ าวดัตช์สามารถพิชติ
อาเจะห์ได้ในปี 1914 ดัตช์ได้ลดบทบาทของอูลามาและควบคุมกิจกรรม
ทางด้านศาสนาและการศึกษาแบบอิสลาม รวมถึงกฎหมายอิสลามโดย
ให้ความส�ำคัญกับอาดัตมากกว่า เพราะมองว่าอิสลามเป็นอันตรายและ
ท้าทายต่ออ�ำนาจการปกครองของตนเอง
ต่อมาในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ญีป่ นุ่ ได้เข้ายึดครองดินแดน
ที่เป็นอาณานิคมของตะวันตกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาเจะห์เป็น
พื้นที่แรกๆ ในหมู่เกาะอินดิสตะวันออกที่ญี่ปุ่นสามารถเข้าไปยึดครอง
ได้ จากความร่วมมือของบรรดาอูลามาที่ต้องการก�ำจัดอ�ำนาจของเจ้า
อาณานิคมดัตช์ออกไป ญี่ปุ่นอนุญาตให้อาเจะห์ใช้ศาลศาสนาอิสลาม
ซึง่ หมายความว่ากฎหมายชารีอะห์ได้รบั การฟืน้ ฟู แต่เป็นเพียงช่วงระยะ
เวลาสั้นๆ เมื่ออินโดนีเซียประกาศเอกราชจากเจ้าอาณานิคมดัตช์เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 1945 อาเจะห์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
อินโดนีเซีย ท�ำให้ตอ้ งใช้ระบบกฎหมายของประเทศอินโดนีเซีย อย่างไร
ก็ตามก่อนหน้าทีอ่ นิ โดนีเซียจะประกาศเอกราชในเดือนมิถนุ ายน 1945
ญี่ปุ่นได้จัดตั้งคณะเตรียมการเพื่อการประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย
(Committee to Investigate Preparations for Independence หรือ
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan,
BPUPK)8 และคณะเตรียมการฯ นี้ได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมา ในวันที่ 22
มิถนุ ายน 1945 โดยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนีม้ สี ว่ นอารัมภบททีเ่ รียกกันว่า
“กฎบัตรจาการ์ตา” ซึ่งใน “กฎบัตรจาการ์ตา” ได้มีข้อความที่ระบุว่า
R. E. Elson, “Another Look at the Jakarta Charter Controversy
1945,” Indonesia, no. 88 (Oct 2009), 108-9.
8

123

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุ ายน 2560)

“ส�ำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติตามกฎหมายชารีอะห์”
(“with the obligation for its adherents to carry out Islamic law หรือ
dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya) จากการผลักดันโดยสมาชิกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ มี ภู มิ ห ลั ง จากศาสนาอิ ส ลาม วรรคนี้ ใ นกฎบั ต รจาการ์ ต าแสดง
เจตจ�ำนงของผูร้ า่ งรัฐธรรมนูญว่าในประเทศอินโดนีเซียชาวมุสลิมทุกคน
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายชารีอะห์ตามที่กฎหมายก�ำหนด9 แต่ทว่าวลีที่
ประกอบด้ ว ยค� ำ เจ็ ด ค� ำ (ในภาษาอิ น โดนี เ ซี ย ) นี้ ถู ก ลบออกจาก
รัฐธรรมนูญในภายหลัง เพราะกลุม่ ผูน้ ำ� ชาตินยิ มในขณะนัน้ มีความเห็น
ว่าการระบุเช่นนั้นจะท�ำให้เกิดปัญหากับกลุ่มผู้นับถือศาสนาคริสต์ใน
ภูมิภาคอื่นๆ เหตุการณ์นี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง
ระหว่างนักชาตินยิ มกับผูส้ นับสนุนรัฐอิสลามในอินโดนีเซีย ทัง้ ทีใ่ นตอน
ที่มีการร่างกฎบัตรจาการ์ตาวรรคนี้เป็นผลของการประนีประนอม
ระหว่ า งผู ้ ที่ ส นั บ สนุนแนวคิด รัฐ อิส ลามอินโดนีเซียกับนักชาตินิยม
อินโดนีเซีย เพราะผู้ที่สนับสนุนรัฐอิสลามต้องการให้อินโดนีเซียใช้รูป
แบบรัฐอิสลามที่มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามอย่างเต็มรูปแบบ
ส�ำหรับอาเจะห์ในช่วงปีแรกๆ หลังจากอินโดนีเซียประกาศ
เอกราช อูลามาอาเจะห์ซึ่งส่วนมากเป็นอูลามาสายปฏิรูปที่เป็นสมาชิก
องค์กรอูลามาอาเจะห์ (All-Aceh Association of Ulama หรือ PUSA)10
Simon Butt, and Tim Lindsey, The Constitution of Indonesia: a
Contextual Analysis (Oxford: Hart Publishing, 2012), 228.
10
รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรอูลามาอาเจะห์ ดู Hamdiah Latif, “Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA): Its Contributions to Educational Reform
in Aceh,” (MA Thesis: McGill University, 1992)
9
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ภายใต้ ก ารน� ำ ของ เติ ง กู ดาอุ ด เบอเรอเอะห์ (Teungku Daud
Bereueh)11 อูลามา PUSA มีบทบาทส�ำคัญในอาเจะห์ในขณะนัน้ ได้ให้
ความส�ำคัญกับการใช้กฎหมายชารีอะห์ในพื้นที่อาเจะห์ และได้ให้การ
สนับสนุนสาธารณรัฐอินโดนีเซียในสงครามต่อสู้เพื่อเอกราช ด้วยมอง
ว่าการสนับสนุนอินโดนีเซียเป็นโอกาสทีจ่ ะฟืน้ ฟูกฎหมายชารีอะห์ขนึ้ ใน
พื้นที่อาเจะห์12 อูลามาอาเจะห์เชื่อว่าอาเจะห์จะได้รับสถานะพิเศษให้
ใช้กฎหมายอิสลามในพืน้ ทีอ่ าเจะห์ได้ แม้วา่ ผูน้ ำ� สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จะก�ำหนดให้รัฐอินโดนีเซียเป็นรัฐทางโลก (secular state) ก็ตาม
เอ็ม นูร์ อิบราฮิมมี (M. Nur El Ibrahimy) บุตรเขยของเติงกู ดาอุด
เบอเรอเอะห์ บรรยายในหนังสือของเขาว่าประธานาธิบดีซูการ์โนได้ไป
เยือนอาเจะห์ในปี 1948 เพื่อขอความสนับสนุนจากอาเจะห์ในการท�ำ
สงครามต่อสู้เพื่อเอกราช ในโอกาสดังกล่าวซูการ์โนได้ให้ค�ำมั่นสัญญา
แก่เติงกู ดาอุด เบอเรอเอะห์ ในการสนทนาส่วนตัวว่าอาเจะห์จะได้รับ
อนุญาตให้ใช้กฎหมายชารีอะห์ซึ่งดาอุด เบอเรอเอะห์ได้ขอให้ซูการ์โน
ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ซูการ์โนได้ปฏิเสธโดยขอให้ดาอุด
เบอเรอเอะห์เชื่อใจตนในฐานะที่เป็นประธานาธิบดี13
Teungku Daud Beureueh มาจากเขตปีดี (Pidie region) อาเจะห์เหนือ
เป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� อาเจะห์ทมี่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ คนหนึง่ ตัง้ แต่ชว่ งปลายอาณานิคม เขา
เป็นผู้น�ำองค์กร PUSA, เป็นอูลามาผู้ใหญ่, ผู้ว่าราชการและผู้บัญชาการทหาร
อาเจะห์ (1945-1953) และ ผู้น�ำขบวนการดารุล อิสลามในอาเจะห์ช่วงปี 19531962
12
Nazaruddin Sjamsuddin, The Republican Revolt: A Study of the
Acehnese Rebellion (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985),
111.
13
M. Nur El Ibrahimy, Teungku Muhammad Daud Beureueh:
Peranannya dalam Pergolakan di Aceh, 64-65.
11
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ในเดือนเมษายนปี 1948 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ผนวกอาเจะห์เข้า
เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุมาตราเหนือ ในปี 1949 อาเจะห์ได้สถานะ
จังหวัดกลับคืนมา แต่อกี สองปีหลังจากนัน้ ในปี 1951 อาเจะห์ได้กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุมาตราเหนืออีกครั้ง14 และกฎหมายชารีอะห์
ไม่ได้มีการประกาศใช้ในพื้นที่อาเจะห์ ความไม่พอใจของกลุ่มอูลามา
สายปฏิรูปต่อนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียน�ำไปสู่การลุกขึ้นสู้ด้วย
อาวุธในปี 1953 ภายใต้ขบวนการดารุล อิสลามที่ก�ำเนิดในเกาะชวาใน
ปี 1949 น�ำโดยการ์โตซูวีรโย (Kartosuwirjo) เป้าหมายของขบวนการ
ดารุลอิสลามคือ ต้องการสร้าง “รัฐอิสลามอินโดนีเซีย” ซึ่งรวมถึงการใช้
กฎหมายชารีอะห์ ขบวนการดารุล อิสลามที่อาเจะห์น�ำโดยเติงกู ดาอุด
เบอเรอเอะห์ ระหว่างปี 1953-1962 ในที่สุดความขัดแย้งระหว่าง
ขบวนการดารุลอิสลามที่อาเจะห์และรัฐบาลอินโดนีเซียได้ยุติลงด้วย
การเจรจาในปี 1959 โดยรัฐบาลอินโดนีเซียสัญญาจะให้สิทธิพิเศษใน
การด�ำเนินกิจการภายในแก่อาเจะห์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนา จารีต
และการศึกษา ซึง่ รวมถึงการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์15 แต่อย่างไร
ก็ตามในทางปฏิบัติไม่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์
แม้ว่าจะมีความพยายามจากสภาท้องถิ่นอาเจะห์ในการเสนอร่าง
กฎหมายชารีอะห์ไปยังสภานิติบัญญัติที่จาการ์ตาในปี 196216 แต่ร่าง
Muhammad Gade Ismail dkk., Tantangan dan Rongrongan
terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus Darul Islam di Aceh
(Jakarta: Departeman Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi
dan Dokumentas iSejarah Nasional, 1994), 106-112.
15
Edward Aspinall, Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh,
Indonesia (Stanford, California: Stanford University Press, 2009), 34.
16
Sekretariat DPRD-GR, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, Dewan
Perwalikan Rakjat Atjeh: Dalam Sedjarah Pembentukan dan Perkembangan
14

126

กฎหมายชารีอะห์กบั ผูห้ ญิงอาเจะห์

.

อรอนงค์ ทิพย์พมิ ล

กฎหมายดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติ และ
กฎหมายอิสลามก็ไม่ได้ใช้อย่างเป็นทางการในพื้นที่จังหวัดอาเจะห์
ความไม่ เ ป็ น ธรรมในการจั ด สรรทรั พ ยากร และการบริ ห าร
ปกครองอย่างไร้ประสิทธิภาพน�ำไปสู่การจัดตั้งขบวนการ GAM ในปี
1976 ซึ่งน�ำโดย ฮาซัน ดี ตีโร (Hasan di Tiro) วัตถุประสงค์ของ GAM
คือต้องการเป็นเอกราชแยกตัวออกจากอินโดนีเซีย โดยรูปแบบรัฐที่
ต้องการจะใช้คือรัฐแบบในอดีต17ซึ่งการใช้กฎหมายชารีอะห์ก็เป็นหนึ่ง
ในองค์ประกอบของรัฐแบบนั้น ในขณะที่ Aspinall เสนอว่า ขบวนการ
GAM นั้นมีลักษณะเน้นชาตินิยมอาเจะห์อย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจาก
ขบวนการดารุลอิสลามทีม่ กี ารเรียกร้องกฎหมายชารีอะห์อย่างเด่นชัด18
แต่ข้อเรียกร้องเรื่องการใช้กฎหมายอิสลามของขบวนการ GAM นั้นยัง
เป็นที่ถกเถียงจนถึงปัจจุบันในกลุ่มผู้ศึกษาและผู้สังเกตการณ์อาเจะห์
ว่า แท้จริงแล้วกฎหมายอิสลามเป็นเรื่องที่ขบวนการ GAM ให้ความ
ส�ำคัญและเรียกร้องมากเพียงใด
ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ความขัดแย้งระหว่าง GAM กับ
รัฐบาลอินโดนีเซียด�ำเนินไปอย่างตึงเครียด รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศ
ให้พื้นที่อาเจะห์เป็นเขตปฏิบัติการทางทหาร มีการส่งกองก�ำลังเข้าไป
ปฏิบัติการในอาเจะห์จ�ำนวนมาก เกิดการต่อสู้ปะทะกันระหว่าง GAM
Pemerintahan di Atjeh sedjak Proklamasi 1945 sampai awal Tahun 1968
(Banda Atjeh: Sekretariat DPRD-GR, 1968), 129-131.
17
สัมภาษณ์ซาการียา ซามัน (Zakaria Saman), อดีตรัฐมนตรีกระทรวง
กลาโหมของขบวนการ GAM, บันดา อาเจะห์, 2 กันยายน 2014.
18
ดู Aspinall, Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh,
Indonesia.
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กับทหารอินโดนีเซีย มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง มีคน
ถูกสังหาร ถูกทรมาน ผู้หญิงถูกข่มขืน ท�ำร้าย สังคมอาเจะห์เต็มไปด้วย
ความหวาดระแวงและหวาดกลัวของผูค้ น ทีไ่ ม่รวู้ า่ ฝ่ายไหนเป็นผูก้ อ่ การ
ดังกล่าว และไม่ทราบว่าใครเป็นใครภายใต้สภาวการณ์ในขณะนั้น
ท่ามกลางความขัดแย้งดังกล่าว รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศใช้
กฎหมายฉบับที่ 44 ปี 1999 กฎหมายฉบับนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ยุตคิ วาม
ขัดแย้งระหว่างขบวนการ GAM กับรัฐบาลอินโดนีเซียในอาเจะห์19 โดย
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ในอาเจะห์เสนอ
ว่า ไม่วา่ ความคิดริเริม่ ทีจ่ ะใช้กฎหมายอิสลามในพืน้ ทีอ่ าเจะห์อย่างเป็นทางการจะ
มาจากฝ่ายอาเจะห์หรือรัฐบาลอินโดนีเซียก็ตาม การประกาศใช้กฎหมายอิสลาม
นั้นสัมพันธ์กับความขัดแย้งระหว่างบวนการ GAM กับรัฐอินโดนีเซีย ดู Aspinall,
Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia; Arfiansyah,
“Politicization of Shari’ah: Behind the Implementation of Shari’ah in Aceh
– Indonesia”; Moch Nur Ichwan, “Politics of Shari‘atization in Aceh,’ in R.
Michael Feener and Mark Cammack, eds., Islamic Law in Contemporary
Indonesia (Cambridge, Mass.: Islamic Legal Studies Program, Harvard
Law School: Distributed by Harvard University Press, 2007); R. Michael
Feener, “Social Engineering through Shari‘a: Islamic Law and State-Directed Da‘wa in Contemporary Aceh,” Islamic Law and Society 19 (2012):
275-311; R. Michael Feener, Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia (Oxford: Oxford
University Press, 2013); Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Islamic Law
in Southeast Asia: A study of Its Application in Kelantan and Aceh (Chiang
Mai, Thailand: Silkworm Books, 2009); Arskal Salim, Challenging the Secular State: the Islamization of Law in Modern Indonesia.; Arskal Salim and
Azyumardi Azra, Shari’a and Politics in Modern Indonesia (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003); และ Nadirsyah Hosen, Shari’a &
Constitutional Reform in Indonesia (Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies, 2007).
19
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กฎหมายฉบับนีเ้ น้นถึงความพิเศษของอาเจะห์ (Keistimewaan Aceh)
และให้ความส�ำคัญกับบทบาทของ “อูลามา” ในการเป็นตัวแปรแก้
ปัญหาความขัดแย้ง
การบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ในอาเจะห์20
จากกฎหมายฉบับที่ 44 ปี 1999 น�ำไปสูก่ ารประกาศใช้กฎหมาย
ชารีอะห์ในอาเจะห์ปี 2001 ตามกฎหมายฉบับที่ 18 ปี 200121แต่ทว่า
หลังการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์อย่างเป็นทางการ ความขัดแย้ง
ระหว่าง GAM กับรัฐบาลอินโดนีเซียไม่ได้คลี่คลายหรือเบาบางลง ใน
ทางตรงกันข้าม กฎหมายชารีอะห์ที่ประกาศใช้กลับก่อให้เกิดความ
ตึงเครียด เกิดความขัดแย้งในรูปแบบอื่นๆ ขึ้นในสังคมอาเจะห์ ในกลุ่ม
คนอาเจะห์ด้วยกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเกิดสัญญา
สันติภาพระหว่างGAM กับรัฐบาลอินโดนีเซีย ในปี 2005 ซึ่งน�ำไปสู่การ
ที่ GAM ยุตบิ ทบาทในฐานะกองก�ำลังรบแบบกองโจรไปสูก่ ารเคลือ่ นไหว
ทางการเมืองGAM ได้ก่อตั้งพรรคอาเจะห์ (Partai Aceh) ขึ้นมาและ
กฎหมายชารีอะห์ยงิ่ มีความส�ำคัญมากขึน้ หลังจากทีพ่ รรคอาเจะห์ชนะ
การเลือกตั้งท้องถิ่น
ดู Al Yasa Abubakar, Syariat Islam di NAD, Perdigma Kebijakan
dan Kegiatan (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005)
21
ส�ำหรับกฎหมายต่างๆ ทีเกี่ยวข้องกับการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์
อย่างเป็นทางการ ดู Dinas Syariat Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang
Keputusan Predisen Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Berkaita
nPelaksanaan Syariat Islam (edisi kesepuluh) (Banda Aceh: Dinas Syariat
Islam Aceh, 2012) และ Sumaryo Budi R. (ed.), Aceh dalam Undang-Undang
dan Perputahun 1999 S/D Tahun 2006 (Jakarta: CV. Citra Utama, 2008)
20
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องค์กรรับผิดชอบดูแลกฎหมายชารีอะห์ 22
การประกาศใช้ ก ฎหมายอิ ส ลามในอาเจะห์ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การ
สถาปนาองค์กรต่างๆ ขึน้ มาเพือ่ รับผิดชอบดูแลกระบวนการใช้กฎหมาย
อิสลามในอาเจะห์ตั้งแต่การร่างกฎหมายไปจนถึงการบังคับใช้ ได้แก่
Islam)

1. หน่วยงานชารีอะห์ (Shari’a Agency หรือ Dinas Syariat
2. ศาลชารีอะห์ (Islamic court หรือ Mahkamah Syariah Islam)
3. ต�ำรวจศาสนา (Islamic Police Force หรือ Wilayatul Hisbah)
ขอบเขตเนือ้ หาของกฎหมายชารีอะห์ทบี่ งั คับใช้ในอาเจะห์

ตั้งแต่มีกฎหมายฉบับที่ 44 ปี 1999 อันน�ำไปสู่การประกาศใช้
กฎหมายอิสลามทีใ่ ช้ในจังหวัดอาเจะห์ในปี 2001 นัน้ โดยหลักการแล้ว
จะต้องมีการใช้กฎหมายชารีอะห์เต็มรูปแบบที่ครอบคลุมทุกด้านของ
การด�ำเนินชีวิตประชาชนชาวมุสลิม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
ตลอดจนวิถีชีวิตประจ�ำวัน แต่จนถึงปัจจุบัน (2017) กฎหมายชารีอะห์
ที่อาเจะห์ยังจ�ำกัดอยู่เพียง 4 ด้านนี้เท่านั้น ได้แก่

ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลการ
ประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ในอาเจะห์ ดู R. Michael Feener, Shari’a and
Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary
Aceh (Indonesia. Oxford: Oxford University Press, 2013)
22
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1. ด้านการแต่งกาย ภายใต้ กฎหมายฉบับที่ 11 ปี 2002 เกี่ยว
กับด้านหลักปฏิบตั แิ ละสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม (Ibadah, Aqidah
dan Syi’ar Islam)
2. การบริโภคเครื่องดื่มมึนเมากฎหมายฉบับที่ 12 ปี 2003
(Qanun Khamar)
3. การเล่นการพนันกฎหมายฉบับที่ 13 ปี 2003 (Qanun Maisir
[Judi])
4. การประพฤติผิดทางเพศกฎหมายฉบับที่ 14 ปี 2003 (Qanun
Khalwat [Mesum])
เดือนกันยายน ปี 2014 สภาท้องถิน่ อาเจะห์ได้ผา่ นร่างกฎหมาย
อาญาอิสลาม ซึ่งมีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม ปี 2015 นอกเหนือจาก
ครอบคลุมกฎหมายเดิม 4 ด้านดังที่กล่าวแล้วกฎหมายอาญาอิสลาม
ได้เพิ่มบทบัญญัติการกระท�ำความผิดกฎหมายอิสลามในด้านการมี
ความสัมพันธ์ทางเพศนอกกฎหมาย (zina) ได้แก่ การมีความสัมพันธ์
ทางเพศกับคนทีม่ ใิ ช่สามีหรือภรรยาของตน และการข่มขืน การกล่าวหา
ว่าผู้อื่นกระท�ำความผิดเรื่องมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกกฎหมาย
(qadzaf) และการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนเพศเดียวกัน (liwath
และ musahaqah) อีกด้วย23 โดยบทลงโทษตามกฎหมายชารีอะห์นั้น
จนถึงปัจจุบันโทษร้ายแรงที่สุดคือการเฆี่ยนต่อหน้าสาธารณชน

“Rancangan Qanun Aceh Nomor… Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat,” Serambi, 5 September 2014.
23
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3. อาเจะห์กับจาการ์ตา:
ความสัมพันธ์แบบชายขอบกับศูนย์กลาง24
ประวัตศิ าสตร์การใช้กฎหมายชารีอะห์ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอาเจะห์ได้
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่อยู่เหนือปัญหาเรื่องการใช้กฎหมายอิสลาม
ในจังหวัดอาเจะห์ คือปัญหาของการจัดความสัมพันธ์ของรัฐชาติใหม่
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดจากรัฐอิสระหลายๆ รัฐซึ่งมารวมกัน
ภายใต้ระบบอาณานิคมเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศอินโดนีเซีย
ที่ เ กิ ด จากการรวมตั ว กั น ของรั ฐ ต่ า งๆ มากกว่ า สองร้ อ ยรั ฐ โดยยุ ค
อาณานิคม ซึง่ แต่ละรัฐก่อนหน้าทีจ่ ะถูกยึดครองโดยเจ้าอาณานิคมต่าง
เป็นรัฐอิสระที่มีรูปแบบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเป็นของ
ตนเอง เมื่อเป็นเอกราชการใช้นโยบายสร้างชาติโดยรวมศูนย์อ�ำนาจไว้
ที่ส่วนกลางท�ำให้เกิดความสัมพันธ์แบบศูนย์กลาง-ชายขอบ ระหว่าง
จาการ์ตาซึง่ เป็นศูนย์กลางทางอ�ำนาจการปกครองกับพืน้ ทีร่ อบนอกโดย
เฉพาะพืน้ ทีน่ อกเกาะชวา ซึง่ นโยบายแบบความสัมพันธ์ศนู ย์กลางและ
ชายขอบนั้นท�ำให้จาการ์ตามีอ�ำนาจและสิทธิขาดในการควบคุมพื้นที่
ชายขอบโดยผ่านโครงสร้างอ�ำนาจทางการเมือง
อาเจะห์เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดในเรื่องความสัมพันธ์แบบ
ศูนย์กลางกับชายขอบ ก่อนหน้าทีจ่ ะตกเป็นอาณานิคมของดัตช์ อาเจะห์
มีสถานะเป็นรัฐอิสระ มีระบบการปกครองและวัฒนธรรมทีม่ รี ากฐานมา
งานที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบศูนย์กลาง-ชายขอบ ระหว่าง
จาการ์ตากับอาเจะห์ ดู Eric Eugene Morris, “Islam and Politics in Aceh: A
Study of Center-Periphery Relations in Indonesia,” (PhD thesis, Cornell
University, 1983).
24
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จากศาสนาอิสลามและจารีต การที่อาเจะห์เป็นศูนย์กลางและมีความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาอิสลาม และประวัติศาสตร์การต่อสู้กับ
ผูร้ กุ รานในนามของศาสนาท�ำให้คนอาเจะห์มอี ตั ลักษณ์ทางด้านศาสนา
อิสลามทีเ่ ด่นชัดและเข้มแข็ง ในช่วงก่อนอินโดนีเซียจะได้รบั เอกราชผูน้ ำ�
อาเจะห์ได้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติใหม่ที่ก�ำลังจะเกิด
ใหม่ และในช่วงสงครามต่อสูเ้ พือ่ เอกราชชาวอาเจะห์ได้ให้การสนับสนุน
อินโดนีเซียอย่างเต็มที่ โดยหวังว่าเมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชอย่าง
สมบูรณ์ อาเจะห์จะได้รบั สิทธิพเิ ศษและสามารถใช้กฎหมายอิสลามซึง่
เป็นอัตลักษณ์ของชาวอาเจะห์ในพื้นที่อาเจะห์ได้
การผนวกอาเจะห์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสุมาตราเหนือใน
ปี 1951 เป็นการลดบทบาทและความส�ำคัญของอาเจะห์ลง ผูน้ ำ� อาเจะห์
ในขณะนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นอูลามาสายปฏิรูปไม่พอใจนโยบายของ
รัฐบาลกลางและน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจเข้าร่วมกับขบวนการดารุลอิสลาม
ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียตอบโต้ด้วยการปราบปราม แม้วา่ ความขัดแย้งดัง
กล่าวจะจบลงด้วยการเจรจาและอาเจะห์ได้รบั สิทธิพเิ ศษในการจัดการ
เรือ่ งเกีย่ วกับการศึกษา, ศาสนาและจารีตตามข้อตกลง แต่ในทางปฏิบตั ิ
อาเจะห์ไม่ได้มอี สิ ระทีจ่ ะด�ำเนินการเรือ่ งเหล่านัน้ ได้ เนือ่ งจากว่าต้องได้
รับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง
การรวมศูนย์อ�ำนาจเข้าสู่ส่วนกลางในสมัยยุคระเบียบใหม่ของ
ประธานาธิ บ ดี ซู ฮ าร์ โ ตยิ่ ง ท� ำ ให้ อ าเจะห์ ก ลายเป็ น ชายขอบของรั ฐ
อินโดนีเซียยิ่งขึ้น นโยบายเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ใช้
ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆ เข้าไปพัฒนาส่วนกลาง อาเจะห์ซึ่งมีความ
มั่ น คั่ ง ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ โ ดยเฉพาะน�้ ำ มั น และป่ า ไม้ ก็ ถู ก ใช้
ทรัพยากรดังกล่าวเพื่อพัฒนาประเทศ โดยที่ความเจริญหรือส่วนแบ่ง
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จากการพัฒนาไม่ได้ไปถึงที่อาเจะห์อย่างเท่าเทียม จึงน�ำไปสู่การเกิด
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียใช้วิธีการปราบปราม
อย่างรุนแรง กล่าวได้ว่ากระบวนการสร้างชาติของอินโดนีเซียได้เบียด
ขับพื้นที่อื่นๆ ให้กลายเป็นชายขอบของการพัฒนาและการก�ำหนด
นโยบาย
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในอาเจะห์ยังได้สะท้อนความ
สัมพันธ์แบบศูนย์กลางและชายขอบ ตั้งแต่อินโดนีเซียเป็นเอกราชชาว
อาเจะห์เรียกร้องสิทธิการใช้กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์ แต่รัฐบาล
อินโดนีเซียไม่เคยเห็นชอบหรือมีความจริงใจในการให้คนอาเจะห์ใช้
กฎหมายอิสลามตามความประสงค์ แต่ทว่าในท่ามกลางความขัดแย้ง
ระหว่างขบวนการ GAM กับรัฐบาลอินโดนีเซียทีด่ ำ� เนินไปสูค่ วามขัดแย้ง
สู ง สุ ด ในช่ ว งปลายทศวรรษ 1990 รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย ภายใต้
ประธานาธิบดีอับดุลระห์มานวาฮิดได้ด�ำรินโยบายที่จะอนุญาตให้ชาว
อาเจะห์สามารถใช้กฎหมายอิสลามได้ โดยคาดหวังจะยุตคิ วามขัดแย้ง
ที่ด�ำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม หลังการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์อย่าง
เป็นทางการ ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายไม่ได้ยุติลงแต่อย่างใด และ
รัฐบาลอินโดนีเซียยังมีบทบาทอย่างมากในการก�ำหนดทิศทางของ
กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์ จึงอาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่อินโดนีเซียได้รับ
เอกราชจากดัตช์ อาเจะห์ถกู ปกครองภายใต้รฐั อินโดนีเซียแบบรวมศูนย์
อ�ำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง กระบวนการสร้างชาติท�ำให้พื้นที่อาเจะห์กลาย
เป็นพืน้ ทีช่ ายขอบของการพัฒนาประเทศ และแม้กระทัง่ การใช้กฎหมาย
ชารีอะห์ที่เป็นความประสงค์ดั้งเดิมของชาวอาเจะห์เอง แต่เมื่ออยู่ภาย
ใต้ความสัมพันธ์แบบศูนย์กลางและชายขอบ รัฐบาลอินโดนีเซียก็มี
อ�ำนาจในการก�ำหนดทิศทางและขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมาย
อิสลามแม้วา่ อาเจะห์จะได้รบั สิทธิพเิ ศษในการปกครองตัวเองแล้วก็ตาม
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4. ผู้หญิงอาเจะห์: จากผู้มีอ�ำนาจเหนือกฎหมายชารีอะห์
สู่การเป็น “เหยื่อ” และ “ชายขอบ” ของการบังคับใช้
กฎหมายชารีอะห์
ผู้หญิงอาเจะห์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเรื่องการมีบทบาททางการ
เมืองตั้งแต่สมัยรัฐสุลต่านและการต่อต้านอาณานิคม อาเจะห์เคยถูก
ปกครองโดยสุลต่านหญิงถึงสีอ่ งค์25 ได้แก่ Sultanah Safiatuddin Tajul
Alam (ปกครองช่วง 1641-1675) Sultanah Naqiatuddin Nurul Alam
(ปกครองช่วง 1675-1678) Sultanah Zakiatuddin Inayat Syah
(ปกครองช่วง 1678-1688) และ Sultanah Zinatuddin Kamalat Syah
(ปกครองช่วง1688-1699) นอกจากมีสุลต่านหญิงแล้ว อาเจะห์ยังมี
วีรสตรีจำ� นวนมากทีม่ บี ทบาทในการต่อสูก้ บั เจ้าอาณานิคมดัตช์ในช่วง
สงครามระหว่างดัตช์กับอาเจะห์ ผู้หญิงที่มีบทบาทที่ได้รับการยกย่อง
และเป็นที่รู้จักได้แก่ Cut Nyak Dhien (1850-1908) Cut Nyak Meutia
(1870-1910) และ Tengku Fakinah (1856-1938)
ในช่วงสงครามต่อต้านอาณานิคม นักรบชายเสียชีวติ เป็นจ�ำนวน
มาก ทิ้งภรรยาเป็นม่าย บรรดาภรรยาของนักรบชายที่เสียชีวิตได้จับ
อาวุธขึ้นสู้ภายใต้ชื่อ “กองก�ำลังแม่ม่าย”หรือ “กองก�ำลังอีน็องบาเล”
(Pasukan Inong Balee) ซึ่งในการสู้รบของขบวนการ GAM ได้มีการ
จัดตั้ง “กองก�ำลังแม่ม่าย” ขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เช่นกัน โดยใน
ตอนแรกผู้ที่เข้าร่วมกองก�ำลังดังกล่าวเป็นแม่ม่ายที่สามีเสียชีวิตจาก
รายละเอียดเกีย่ วกับสุลต่านหญิงและวีรสตรีอาเจะห์ ดู Pocut Haslinda
Syahrul, Perempuang Aceh dalam Lintasan Sejarah Abad VIII-XXI (Samalanga, Nanggroe Aceh Darussalam: Pelita Hidup Insani, 2008)
25
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การสู้รบกับกองก�ำลังทหารอินโดนีเซีย แต่ในภายหลังได้มีการคัดเลือก
หญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานเข้าร่วมขบวนการด้วย หน้าที่ของก�ำลัง
แม่มา่ ยมีหลากหลายตัง้ แต่ทำ� หน้าทีส่ ง่ เสบียงและส่งข่าวสารไปให้กอง
ก�ำลัง GAM ที่ซุ่มซ่อนตัวในป่า ไปจนถึงเข้าจับอาวุธสู้รบเคียงบ่าเคียง
ไหล่กับนักรบชาย
ทว่าภายหลังสัญญาสันติภาพในปี 2005 กองก�ำลังอีน็องบาเล
กลับไม่ได้รบั การเหลียวแลจากทัง้ ฝ่ายรัฐบาลอินโดนีเซียและขบวนการ
GAM เงินชดเชยที่เป็นหนึ่งในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับ
ขบวนการ GAM ทีข่ บวนการ GAM ได้รบั นัน้ ระบุเพียงแค่วา่ ส�ำหรับนักรบ
ชายเท่านั้น นอกจากนี้นักรบของก�ำลังอีน็องบาเลยังประสบกับปัญหา
อย่างอื่นอีก เช่น บางคนเข้าป่าไปสู้รบ ได้พบรัก และแต่งงานกับนักรบ
ชายในป่า แต่เมื่อกลับคืนสู่บ้านหลังเกิดสันติภาพ การแต่งงานของ
หลายคู่ไม่ได้รับการรับรองจากทางการ เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานการ
แต่งงานจากหน่วยงานราชการ26 หรือการที่ถูกทอดทิ้งโดยคู่สมรสเพื่อ
แต่งงานกับหญิงสาวอื่น เป็นต้น
4.1 กฎหมายชารีอะห์: ผลกระทบต่อผู้หญิงอาเจะห์
ในบรรดากฎหมายชารีอะห์ทั้ง 4 ด้านที่มีการบังคับใช้ที่อาเจะห์
ด้านเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามการตีความตามหลักศาสนาเป็นด้าน
ที่มีการบังคับใช้อย่างเข้มข้นที่สุด ผู้หญิงกลายเป็นกลุ่มหลักที่ได้รับผล
กระทบจากการบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์มากที่สุดเนื่องจาก
เครื่องแต่งกายผู้หญิงเป็นสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดกว่าเครื่องแต่งกายผู้ชาย
สัมภาษณ์ Natasya (นามสมมติ), ประธานกลุ่มผู้หญิงอาเจะห์,
บันดาอาเจะห์, 5 กันยายน 2014
26
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แม้วา่ จะมีขอ้ ปฏิบตั สิ ำ� หรับเครือ่ งแต่งกายผูช้ ายเช่นกัน แต่โดยส่วนใหญ่
การสุ่มตรวจจับผู้ที่แต่งกายใส่เสื้อผ้าไม่เหมาะสมตามหลักศาสนาโดย
ต�ำรวจศาสนานั้น มักจะมีแต่ผู้หญิงที่ถูกตรวจจับ การแต่งกายที่ไม่
เหมาะสมตามหลักศาสนาอิสลามส�ำหรับผูห้ ญิงได้แก่ การไม่ใส่ผา้ คลุม
ผมเพือ่ ปกปิดเรือนผม และการใส่เสือ้ ผ้าหรือกางเกงรัดรูป27 แต่อย่างไร
ก็ตามมาตรฐานเรื่องการแต่งกายตามหลักค�ำสอนทางศาสนาก็ยังเป็น
เรื่องที่ถกเถียงกันในกลุ่มต่างๆ และการตรวจจับในแต่ละพื้นที่ก็กระท�ำ
ไม่เหมือนกัน หรือแม้แต่ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ความเข้มงวดก็ตา่ งกันแล้วแต่
ช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น ที่เมืองเมอลาโบะห์ (Meulaboh) ในเขตภูมิภาค
อาเจะห์ตะวันตก การตรวจจับเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะสมตามหลัก
ศาสนา กระท�ำด้วยความเข้มงวดมาก มีการตรวจจับผู้หญิงที่ไม่ใส่ผ้า
คลุมผมและผูห้ ญิงทีใ่ ส่กางเกงยีนส์หรือกางเกงรัดรูป โดยมีการแจกผ้า
คลุมผมให้ผู้หญิงชาวมุสลิมที่ไม่ใส่ผ้าคลุม หรือใส่แบบไม่ถูกต้อง และ
แจกกระโปรงส�ำหรับผู้หญิงที่ใส่กางเกงยีนส์หรือกางเกงรัดรูป28
การตรวจจับผู้ที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามการตีความตามหลัก
ศาสนาดังกล่าว โดยหลักการแล้วจะต้องกระท�ำโดยต�ำรวจศาสนาผู้ซึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการตรวจจับ
โดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ต�ำรวจศาสนา โดยมากเป็นนักเรียนในโรงเรียน
สอนศาสนาและพวกกลุ่มอิสลามเคร่งครัด เช่น กลุ่ม Front Pembela
ดู Onanong Thippimol, “A History of Shariah Law in Aceh: Debates
and Political Struggles among the Acehnese Ulama,” (PhD thesis, the
University of Queensland, 2016), 8-9.
28
สัมภาษณ์ Putri (นามสมมติ), นักวิชาการ, เมืองเมอลาโบะห์, อาเจะห์
ตะวันตก, 2 พฤศจิกายน 2013
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Islam หรือ FPI และกลุ่ม Rabitah Taliban Aceh หรือ RTA โดยการ
ท�ำการตรวจจับของกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นทางการจะมีความรุนแรงมากกว่า เช่น
ในบางพืน้ ทีม่ กี ารเอาสีไปทาผมผูห้ ญิงทีไ่ ม่ใส่ผา้ คลุมผม หรือใช้กรรไกร
ตัดกางเกงของผู้หญิงที่ใส่กางเกงยีนส์หรือกางเกงรัดรูป อย่างไรก็ตาม
การตรวจค้นและกดดันให้ผู้หญิงมุสลิมแต่งกายให้ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาได้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี 1999 ช่วงที่เริ่มมีกระแสรัฐบาล
อินโดนีเซียจะให้ชาวอาเจะห์ใช้กฎหมายอิสลาม ก่อนหน้าที่จะมีการ
ประกาศใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดอาเจะห์อย่างเป็นทางการ
โดยมีกลุม่ บุคคลไม่ทราบฝ่ายแต่จากเครือ่ งแต่งกายท�ำให้เข้าใจว่าเป็น
กลุ่ม GAM ได้หยุดรถประจ�ำทาง และขึ้นไปตรวจจับผู้ที่แต่งกายไม่ถูก
ต้องตามหลักศาสนาบนรถประจ�ำทาง โดยการกระท�ำนั้นเป็นการข่มขู่
กรรโชกให้ผู้หญิงที่ไม่คลุมผมต้องคลุมผมให้เรียบร้อย29 ซึ่งมีผู้แสดง
ความคิดเห็นว่าการกระท�ำกลุม่ ของกลุม่ บุคคลไม่ทราบฝ่ายดังกล่าว เป็น
เหมือนการสมรู้ร่วมคิดกับนโยบายจากรัฐบาลอินโดนีเซียที่ต้องการจะ
ใช้กฎหมายชารีอะห์เพื่อท�ำให้ขบวนการ GAM อ่อนแอลง และการที่
กลุ่มบุคคลดังกล่าวแต่งกายคล้าย GAM ก็อาจจะเป็นการกระท�ำของ
กลุ่มขบวนการ GAM เองหรือผู้ที่แอบอ้างก็ได้ เพื่อเป็นการสร้างภาพว่า
สังคมหรือชาวอาเจะห์ต้องการกฎหมายอิสลาม ในขณะที่นักกิจกรรม
ด้านสิทธิคนดังกล่าวมีความเห็นว่า

สัมภาษณ์ Nina (นามสมมติ), นักกิจกรรมด้านสิทธิผู้หญิงอาเจะห์,
บันดาอาเจะห์, 8 กันยายน 2014
29
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ภาพที่ 1 ข้อความในป้ายนี้ปักอยู่ในเขตจังหวัดอาเจะห์ มีความหมายว่า
“คุณได้เข้าสู่เขตพื้นที่ใช้กฎหมายชารีอะห์ จังหวัดอาเจะห์ดารุสซาลาม”
ซึ่งทางซ้ายมือของรูปนั้นได้แสดงเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม
และถูกต้องตามหลักศาสนาของมุสลิมและมุสลิมมะห์
ที่มา: ภาพหน้าปกหนังสือของ Arskal Salim, Challenging the Secular State:
the Islamization of Law in modern Indonesia
(Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2008)
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ภาพที่ 2 ผู้หญิงถูกตรวจจับเครื่องกายโดยตำ�รวจศาสนา
ภาพโดย Junaidi Hanifiah
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ภาพที่ 3 ผู้หญิงถูกตรวจจับเครื่องกายโดยตำ�รวจศาสนา
ภาพโดย Junaidi Hanifiah
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“ในขณะนั้นสังคมอาเจะห์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอัต
ลักษณ์ความเป็นอิสลาม ผูค้ นมีเสรีภาพในการแสดงออก
ทางศาสนา คนไม่ได้ถูกห้ามไปละหมาดที่มัสยิด ดังนั้น
เรือ่ งกฎหมายชารีอะห์ไม่ใช่เรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นเร่งด่วนในขณะ
นั้น แต่เรื่องที่ก�ำลังเป็นปัญหาในขณะนั้นจริงๆ คือเรื่อง
การที่อาเจะห์เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร การละเมิด
สิทธิมนุษยชน การสังหารประชาชนพลเรือน การทรมาน
ร่างกาย และข่มขืนผู้หญิง ซึ่งผู้กระท�ำมีทั้งฝ่ายทหาร
อินโดนีเซียและกองก�ำลัง GAM เรื่องต่างๆ เหล่านี้ต่าง
หากที่เป็นปัญหาที่แท้จริง แต่รัฐบาลอินโดนีเซียและผู้มี
อ�ำนาจในอาเจะห์กลับใช้กฎหมายชารีอะห์มากลบปัญหา
ต่างๆ เหล่านี้”30
ประเด็นเรือ่ งการคลุมผ้าของผูห้ ญิงนีไ้ ด้กอ่ ให้เกิดการถกเถียงกัน
อย่างกว้างขวาง ในอดีตสตรีชาวอาเจะห์ไม่ได้ใส่ผา้ คลุมปกปิดเรือนผม
แบบที่กระท�ำกันอย่างเคร่งครัดในปัจจุบัน ภาพเขียนสุลต่านหญิงของ
ชาวอาเจะห์ในอดีตที่ประดับตามสถานที่สำ� คัญต่างๆ ก็ไม่ได้มีผ้าคลุม
ปกปิดผมแต่อย่างใด หรือถ้ามีกค็ ลุมไว้เพียงหลวมๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ พบว่า
ภาพเขียนสุลต่านหญิงที่ถูกเขียนหลังการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์
อย่างเป็นทางการกลับมีการใส่ผ้าคลุมแบบปกปิดในปัจจุบัน หรือภาพ
ของ Cut Nyak Dhien วีรสตรีชาวอาเจะห์ที่ต่อสู้กับอาณานิคมหรือ
วีรสตรีคนอื่นๆ ก็ไม่ได้ใส่ผ้าคลุมผมแต่อย่างไร อย่างมากที่สุดก็คือ เอา
ผ้ามาคลุมผมไว้ แต่การใส่ผา้ คลุมผมของผูห้ ญิงแบบเคร่งครัดกลับเป็น
สัมภาษณ์ Linda (นามสมมติ), นักกิจกรรมด้านสิทธิผู้หญิงอาเจะห์,
บันดาอาเจะห์, 8 กันยายน 2014
30
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สิ่งที่ผู้มีอ�ำนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
ยึดถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในปัจจุบัน
นอกจากประเด็นเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงแล้ว ยังมีประเด็น
อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของการใช้กฎหมาย
อิสลาม เช่น กรณีที่มีข่าวว่าที่เมืองล็อกเซอมาเว (Lhokseumawe) จะ
ออกกฎหมายท้องถิ่นภายใต้กฎหมายอิสลามโดยห้ามผู้หญิงนั่งคร่อม
มอเตอร์ไซด์ เพราะผู้รู้ทางศาสนาตีความว่าผิดหลักศาสนา ผู้หญิงไม่
สมควรที่จะนั่งในท่าคร่อมบนยานพาหนะเช่นนั้น31 ซึ่งเมื่อข่าวนี้ถูกเผย
แพร่ออกไปได้กอ่ ให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวางทัง้ จากสังคม
ภายในอาเจะห์เองและสังคมภายนอกทัง้ ในและนอกประเทศอินโดนีเซีย
ส�ำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องความปลอดภัย เนื่อง
จากท่านั่งซ้อนมอเตอร์ไซด์แบบนั่งข้างโดยขาทั้งสองข้างอยู่ฝั่งเดียวกัน
มีโอกาสทีจ่ ะเกิดอุบตั เิ หตุพลัดตกลงมามากกว่า อย่างไรก็ตามหลังจาก
โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กฎหมายท้องถิ่นที่จะบัญญัติใช้นี้ได้ตก
ไป32

Bagus BT Saragih and Hotli Simanjuntak, “Aceh city to ban women from straddling motorbikes”, The Jakarta Post, 3 January 2013, http://
www.thejakartapost.com/news/2013/01/03/aceh-city-ban-women-straddling-motorbikes.html (accessed October 5, 2014).
32
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ในเมืองเมืองล็อกเซอมาเวเมื่อเดือนกันยายน ปี 2013
สังเกตพบว่ามีผหู้ ญิงจ�ำนวนมากนัง่ คร่อมมอเตอร์ไซด์บนท้องถนนในเมืองโดยทีไ่ ม่
ได้ถูกต�ำรวจศาสนาจับแต่อย่างใด
31
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ภาพเขียนสุลต่านหญิงอาเจะห์ ประดับที่ห้องสมุด Ali Hasjmy
เมืองบันดาอาเจะห์ ซึ่งจากในภาพจะเห็นว่าสุลต่านหญิงไม่ได้ใส่ผ้าคลุมผม
ภาพโดยอรอนงค์ ทิพย์พิมล
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ภาพเขียน Ali Hasjmy และภรรยา Ali Hasjmy
เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอาเจะห์, ประธานสภาอูลามาอาเจะห์
และ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่อาเจะห์ ภาพนี้ประดับที่ห้องสมุด Ali Hasjmy
ภาพโดยอรอนงค์ ทิพย์พิมล
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หลังจากกรณีทจี่ ะมีการบัญญัตเิ รือ่ งห้ามผูห้ ญิงนัง่ คร่อมมอเตอร์
ไซด์ไม่นาน ก็มีข่าวออกมาอีกว่าทางเขตอาเจะห์ภาคเหนือจะออก
กฎหมายห้ามผู้หญิงอาเจะห์ร่ายร�ำเนื่องจากผิดหลักศาสนา33 และยิ่ง
ไปกว่านั้นยังมีการแพร่ข่าวว่าจะห้ามผู้หญิงผายลมในที่สาธารณะ
เนื่องจากผิดหลักศาสนาเช่นกัน34 อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดกระแสวิพากษ์
วิจารณ์อย่างกว้างขวาง กระแสข่าวที่จะออกกฎหมายดังกล่าวก็เงียบ
หายไป
4.2 ผู้หญิงอาเจะห์กับกฎหมายชารีอะห์: ชายขอบของชาย
ขอบ
ในขณะที่กระบวนการสร้างชาติอินโดนีเซีย ก่อให้เกิดพื้นที่
ศูนย์กลางกับชายขอบขึ้นมา ซึ่งอาเจะห์เป็นหนึ่งในพื้นที่ชายขอบของ
อ�ำนาจนัน้ กระบวนการสถาปนากฎหมายอิสลามเพือ่ บังคับใช้อย่างเป็น
ทางการที่อาเจะห์ก็ได้ก่อให้เกิดสภาวะที่ผู้หญิงอาเจะห์กลายเป็นชาย
ขอบของกระบวนการดังกล่าว

Camelia Pasandaran, “North Aceh Head Bans Women from
Dancing in Public”, The Jakarta Globe 26 May 2013, http://thejakartaglobe.
beritasatu.com/news/north-aceh-head-bans-women-from-dancing-in-public-2/ (accessed October 5, 2014).
34
“Islamic city council bans female flatulence in Indonesia,” The
Wadiyan, 8 March 2013, http://wadiyan.com/2013/03/08/islamic-city-council-bans-female-flatulence-in-indonesia/ (accessed October 5, 2013).
33
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4.2.1 ชายขอบของอ�ำนาจ
แม้ว่าในอดีตผู้หญิงอาเจะห์จะมีบทบาททางการเมืองอย่างสูง
ตั้งแต่ยุครัฐสุลต่านจวบจนกระทั่งสงครามต่อต้านอาณานิคมดัตช์ แต่
หลังจากที่อาเจะห์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ผู้หญิง
ถูกท�ำให้เป็นชายขอบในเรือ่ งการเมือง ผูห้ ญิงถูกกันให้ออกจากการเมือง
ไม่มีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายส�ำคัญๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินชีวติ ของพวกเธอ โดยเฉพาะในกระบวนการใช้กฎหมายชารีอะห์
ที่อาเจะห์ ตั้งแต่กระบวนการเสนอ การร่าง การก�ำหนดมาตราต่างๆ ไป
จนถึงการบังคับใช้ ผูห้ ญิงอาเจะห์ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ ไหนไม่มสี ว่ นร่วมใน
การก�ำหนดหรือการร่างกฎหมายชารีอะห์ ผูท้ เี่ ข้าไปมีบทบาทอย่างมาก
ในการร่างกฎหมายชารีอะห์ทใี่ ช้ในอาเจะห์คอื บรรดาพวกอูลามาทีเ่ ป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และในสภาอูลามา รวมถึงผูท้ ผี่ า่ นร่างกฎหมาย
ดังกล่าว คือสภาท้องถิ่นอาเจะห์ซึ่งควบคุมโดยผู้แทนที่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชาย
ดังทีก่ ล่าวไปแล้วว่ากฎหมายชารีอะห์ถกู ใช้เป็นเครือ่ งมือต่อรอง
ทางการเมืองทั้งในระดับระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซียกับอาเจะห์ และใน
กลุ่มคนอาเจะห์ด้วยกันเอง ซึ่งพื้นที่ในการขับเคี่ยวต่อรองช่วงชิงการได้
เปรียบโดยผ่านกฎหมายชารีอะห์นั้นกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ของผู้ชายโดย
เฉพาะที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิเข้าไปร่วมในการต่อรองนั้นด้วย สิ่งที่พอจะถือ
ได้ว่าเป็นการพยายามเข้าไปมีบทบาทของผู้หญิง คือการที่กลุ่มนัก
เคลือ่ นไหวผูห้ ญิงในอาเจะห์ได้พยายามเสนอแนะความคิดเห็น วิพากษ์
วิจารณ์การใช้กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์ แต่การกระท�ำดังกล่าวก็สุ่ม
เสี่ยงอย่างยิ่งต่อผู้ที่ออกหน้าวิพากษ์วิจารณ์ที่จะน�ำไปสู่การถูกวิพากษ์
วิจารณ์กลับ การข่มขู่ จนมีบางกรณีทนี่ กั เคลือ่ นไหวผูห้ ญิงต้องหลบหนี
147

วารสารประวัตศิ าสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีท่ี 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถนุ ายน 2560)

ออกนอกพื้นที่อาเจะห์เพื่อความปลอดภัย35
การทีผ่ หู้ ญิงไม่มพี นื้ ทีท่ างการเมืองไม่ได้เกิดทีอ่ าเจะห์เพียงแห่ง
เดียว และไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นนโยบายการ
สร้างและวางบทบาทและความเป็น “ผูห้ ญิง” โดยรัฐ ซึง่ ด�ำเนินอย่างเข้ม
ข้นในยุคระเบียบใหม่ของประธานาธิบดีซูฮาร์โต ที่ก�ำหนดบทบาทของ
ผูห้ ญิงในฐานะ “แม่” ทีด่ ขี องลูกและ “ภรรยา” ทีด่ ขี องสามีเพือ่ การสร้าง
ชาติและพัฒนาประเทศ ผู้หญิงที่ดีในอุดมคติของรัฐอินโดนีเซียคือผู้
หญิงที่ดูแลรับผิดชอบครอบครัว เป็นแม่ที่ดูแลท�ำนุบ�ำรุงอบรมเลี้ยงดู
บุตรธิดาให้เติบโตเป็นพลเมืองอินโดนีเซียทีด่ ตี ามการนิยามของรัฐ และ
เป็นภรรยาที่คอยสนับสนุนเคียงข้างสามีท�ำหน้าที่การงาน เห็นได้ชัดว่า
พืน้ ทีข่ องผูห้ ญิงนัน้ ถูกจ�ำกัดอยูแ่ ต่เพียงในบ้าน ผูห้ ญิงถูกกันออกไปจาก
การเมือง พวกเธอไม่มีพื้นที่ในทางการเมืองซึ่งถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของ
ผู้ชายเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงอินโดนีเซียถูกท�ำให้เป็นชายขอบ
ของอ�ำนาจทางการเมืองทีก่ ำ� หนดนโยบายต่างๆ ของประเทศ ซึง่ ผูห้ ญิง
อาเจะห์ก็ไม่ได้หลุดพ้นจากอุดมคติแบบนี้ และผู้หญิงอาเจะห์ก็กลาย
เป็ น กลุ ่ ม ชายขอบของพื้ น ที่ ช ายขอบอี ก ทอดหนึ่ ง จากเรื่ อ งการใช้
กฎหมายชารีอะห์ท่ีอาเจะห์ จากการที่พวกเธอไม่ได้มีส่วนร่วมหรือ
บทบาทในการก�ำหนดอะไรเลยตั้งแต่เริ่มต้น แต่การบังคับใช้กฎหมาย
ชารีอะห์กลับพุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย นอกจากนี้ผู้หญิงยังถูก
มองว่าเป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งรักษาศีลธรรมจารีตอันดีงาม เป็นเสาหลักของชาติ
มีภาระต้องแบกรับศีลธรรมอันดีงามเพือ่ ชาติ ซึง่ การเข้มงวดเรือ่ งเครือ่ ง
แต่งกายของผู้หญิงเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้มากที่สุดประการหนึ่ง
สัมภาษณ์ Sita (นามสมมติ), นักกิจกรรมด้านสิทธิผู้หญิงอาเจะห์,
บันดาอาเจะห์, 14 พฤศจิกายน 2013
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4.2.2 ชายขอบของกลุ่มนักเคลื่อนไหว
ในสังคมอินโดนีเซีย กลุ่มนักเคลื่อนไหวมีบทบาทอย่างมากใน
การต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐบาลที่พวกเขาเห็นว่าไม่เป็น
ธรรม และไม่ชอบธรรมโดยเฉพาะในยุคระเบียบใหม่ ที่แม้จะมีการ
ควบคุมทางสังคมอย่างเข้มงวด แต่กลุม่ ภาคประชาสังคมก็คอ่ ยๆ ก่อตัว
และเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยกลุ่มที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดในยุค
ระเบียบใหม่คอื องค์กรทีด่ แู ลช่วยเหลือด้านกฎหมายเป็นทีป่ รึกษาให้แก่
ประชาชนทางด้านข้อกฎหมายต่างๆ และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ที่
อาเจะห์ก็ได้มีองค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กรที่ด�ำเนินงานในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ รียกร้องให้ผทู้ ถี่ กู ข่มขืนหรือท�ำร้าย
ช่วงความขัดแย้งได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าในกรณีผู้ได้รับผลกระทบ
จากกฎหมายชารีอะห์กลับได้รับความส�ำคัญน้อยมากและกลุ่มนัก
เคลือ่ นไหวผูห้ ญิงทีอ่ อกมาเคลือ่ นไหวคัดค้าน วิพากษ์วจิ ารณ์การบังคับ
ใช้กฎหมายชารีอะห์กลับมีสภาพเป็นชายขอบของกลุ่มนักเคลื่อนไหว
เพราะหลายคนทีเ่ ป็นนักเคลือ่ นไหวทัง้ ผูห้ ญิงและผูช้ ายส่วนใหญ่มแี นว
ความคิดว่าผู้หญิงสมควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายชารีอะห์
โดยเฉพาะในด้านการแต่งกาย ด้วยเหตุนี้กลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้หญิงที่
รณรงค์เรื่องกฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์รู้สึกว่าพวกเธอโดดเดี่ยวเพราะ
ประเด็นเรือ่ งผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการใช้กฎหมายชารีอะห์ไม่ใช่
เป็นประเด็นหลักที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวอื่นๆ ให้ความส�ำคัญ36

สัมภาษณ์ Linda (นามสมมติ), นักกิจกรรมด้านสิทธิผู้หญิงอาเจะห์,
บันดาอาเจะห์, 8 กันยายน 2014
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4.2.3 ชายขอบของการรับรู้และความเข้าใจ
แม้ว่ากฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์จะถูกใช้อย่างเป็นทางการ
ตั้ ง แต่ ป ี 2001 แต่การรับ รู้แ ละความเข้าใจของคนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอินโดนีเซียยังจ�ำกัดและคลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริงอยูม่ าก ซึง่ สือ่ มีบทบาทส�ำคัญต่อการน�ำเสนอภาพของการบังคับใช้
กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์ แม้ว่ากฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์จะถูก
วิพากษ์วจิ ารณ์วา่ มีการเลือกปฏิบตั ใิ นการบังคับใช้ และเรือ่ งการละเมิด
สิทธิมนุษยชน แต่ความเข้มข้นของการใช้กฎหมายชารีอะห์ทอี่ าเจะห์ไม่
สามารถน�ำไปเปรียบเทียบได้กับการใช้กฎหมายชารีอะห์ในรัฐอิสลาม
ในประเทศแถบตะวันออกกลางทีม่ บี ทลงโทษทีร่ นุ แรง เช่น การประหาร
ชีวิตด้วยกันแขวนคอ เป็นต้น ตั้งแต่เริ่มประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์
จนถึงปัจจุบัน กฎหมายชารีอะห์ที่อาเจะห์ครอบคลุมเฉพาะด้านเครื่อง
แต่งกาย การประพฤติผดิ ทางเพศ การบริโภคเครือ่ งดืม่ มึนเมา และการ
เล่นการพนัน แต่สิ่งที่ถูกน�ำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อท้องถิ่น สื่อระดับ
ชาติ และสือ่ ต่างประเทศท�ำให้คนภายนอกเข้าใจว่ากฎหมายชารีอะห์ที่
อาเจะห์มคี วามรุนแรงและมีการออกกฎหมายทีม่ คี วามแปลกประหลาด
ในสายตาของคนต่างวัฒนธรรม เช่น ห้ามผูห้ ญิงร่ายร�ำหรือผายลมในที่
สาธารณะ เป็นต้น ท�ำให้อาเจะห์ดูเป็นพื้นที่ที่น่ากลัว37 ทั้งๆ ที่เรื่องดัง
กล่าวถูกท�ำให้เป็นกระแสเพียงชัว่ ครูช่ วั่ ยามแล้วก็เงียบหายไป ตัวอย่าง
เช่น กรณีหนึ่งที่โด่งดังมาก ผู้หญิงชาวอาเจะห์มีความสัมพันธ์ทางเพศ
แม้แต่ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียในพื้นที่อื่นๆ ก็มองว่าอาเจะห์เป็นพื้นที่
น่ากลัวอันเนื่องมาจากภาพลักษณ์ที่เคร่งครัดในการใช้กฎหมายชารีอะห์ที่ถูกน�ำ
เสนอผ่านสื่อ เพื่อนชาวมุสลิมของผู้วิจัยบางคนที่จาการ์ตาบอกว่าพวกเขาไม่กล้า
ไปทีอ่ าเจะห์ เพราะมองว่าอาเจะห์นา่ กลัวเนือ่ งจากมีการใช้กฎหมายชารีอะห์ โดย
รับสารจากข่าวต่างๆ ที่น�ำเสนอผ่านสื่อ
37
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นอกสมรสกับผู้ชายคนหนึ่ง แล้วมีกลุ่มชายวัยรุ่นเห็นและเข้าไปข่มขืน
เธอ สื่อต่างๆ รายงานเรื่องดังกล่าวซึ่งท�ำให้คนเข้าใจผิดว่าผู้หญิงคนดัง
กล่าวจะถูกลงโทษตามกฎหมายอิสลามโดยถูกเฆี่ยนเพราะเธอมีความ
สัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายที่ไม่ใช่สามีจากการข่มขืน38 ซึ่งในความเป็น
จริงที่เธอจะถูกลงโทษโดยการเฆี่ยนนั้นเป็นเพราะเธอมีความสัมพันธ์
ทางเพศนอกสมรสกับผูช้ ายทีเ่ ธอสมัครใจซึง่ มีความผิดตามบทบัญญัติ
ในกฎหมายชารีอะห์ ไม่ใช่เพราะถูกข่มขืน39

5. บทสรุป
อาเจะห์เป็นเพียงจังหวัดหนึง่ เดียวในประเทศอินโดนีเซียทีม่ กี าร
ใช้กฎหมายชารีอะห์ควบคู่กับกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ แม้ว่า
จนถึงปัจจุบันกฎหมายชารีอะห์จะครอบคลุมเฉพาะด้านการแต่งกาย
การประพฤติผิดทางเพศ การบริโภคเครื่องดื่มมึนเมา และการเล่นการ
พนันแต่หลังจากการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม ภาพของอาเจะห์ที่
ปรากฏผ่านสือ่ ต่างๆ กลายเป็นพืน้ ทีเ่ คร่งศาสนาและได้กอ่ ให้เกิดข้อถก
เถียงต่างๆ มากมาย เช่น การลงโทษผู้กระท�ำผิดกฎหมายอิสลามด้วย
ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ รวมถึงเรื่องผลกระทบต่อผู้หญิงด้วย
Nurdin Hasan and Kennial Caroline Laia, “Aceh Rape Victim to
Be Caned, Shariah Official Insists,” The Jakarta Globe, 7 May 2014, http://
thejakartaglobe.beritasatu.com/news/aceh-rape-victim-caned-shariah-official-insists/ (accessed 5 October 2014).
39
สัมภาษณ์ Srikada (นามสมมติ), นักกิจกรรมด้านสิทธิผู้หญิงอาเจะห์,
บันดาอาเจะห์, 25 สิงหาคม 2014
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เนื่องจากผู้หญิงกลายเป็นกลุ่มที่ได้รับกระทบจากการใช้กฎหมาย
ชารีอะห์มากกว่าผู้ชาย
การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ทอี่ าเจะห์ผกู โยงกับการสร้างรัฐ
ชาติของอินโดนีเซียที่มีการถกเถียงอย่างเข้มข้นเรื่องการใช้หรือไม่ใช้
กฎหมายชารีอะห์สำ� หรับชาวมุสลิมในประเทศอินโดนีเซียตัง้ แต่ตอนร่าง
รั ฐ ธรรมนู ญ ก่ อ นการประกาศเอกราช ซึ่ ง ในที่ สุ ด ผู ้ น� ำ นั ก ชาติ นิ ย ม
อินโดนีเซียมีชัยเหนือผู้สนับสนุนการใช้กฎหมายอิสลาม กรณีของ
อาเจะห์ในยุคสมัยสงครามต่อสู้เพื่อเอกราช ประธานาธิบดีซูการ์โนได้
ให้คำ� มัน่ สัญญากับชาวอาเจะห์วา่ หากสงครามสงบลงจะให้อาเจะห์ใช้
กฎหมายชารี อ ะห์แ ละมีสิทธิพิเศษปกครองตัวเองแต่หลังจากการ
อินโดนีเซียได้เอกราชอย่างสมบูรณ์แล้วค�ำสัญญานีไ้ ม่ได้ถกู ปฏิบตั ิ และ
กระบวนการสร้างรัฐชาติอินโดนีเซียได้ก่อให้เกิดพื้นที่ศูนย์กลางและ
พื้นที่ชายขอบขึ้นมา ทั้งนี้พื้นที่อย่างอาเจะห์ถูกท�ำให้เป็นพื้นที่ชายขอบ
ของอ�ำนาจและการปกครอง และอาเจะห์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกมองว่า
เป็นภัยคุกคามต่อ “เอกภาพ” ของชาติมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ นัน่ คือการเกิด
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งอินโดนีเซียได้ใช้วิธีการปราบปรามอย่าง
รุนแรง การอนุญาตให้อาเจะห์ใช้กฎหมายชารีอะห์ในต้นศตวรรษที่ 21
เป็นหนึง่ ในวิธกี ารทีอ่ นิ โดนีเซียพยายามจัดการกับความขัดแย้งทีด่ ำ� เนิน
มาตัง้ แต่ทศวรรษ 1950 และในกระบวนการประกาศใช้กฎหมายอิสลาม
ตัง้ แต่เริม่ แรกร่างกฎหมายชารีอะห์จนถึงการบังคับใช้ ผูห้ ญิงอาเจะห์ไม่
ได้มีส่วนร่วมด้วย พวกเธอถูกกันออกไปจากกระบวนการร่างกฎหมาย
ชารีอะห์แต่เมือ่ กฎหมายชารีอะห์ถกู บังคับใช้ผหู้ ญิงในอาเจะห์กลับเป็น
ผู้ที่รับผลกระทบมากที่สุด ดังนั้นกระบวนการใช้กฎหมายชารีอะห์ใน
อาเจะห์ท�ำให้ผู้หญิงอาเจะห์กลายเป็นกลุ่มชายขอบของพื้นที่ชายขอบ
อย่างอาเจะห์
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