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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

อิทธิพลของจารีตประเพณีท่ีมีตอ 
กฎหมายอิสลาม 

 
บทคัดยอ 

 

บทความนี้  มี วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจเก่ียวกับ

ความสําคัญของจารีตประเพณีและอิทธิพลของจารีตประเพณีที่

มีตอกฎหมายอิสลาม โดยมุงเนนนําเสนอถึงอิทธิพลของจารีต

ประเพณีมีตอมนุษยและกฎหมายทั่วไป โดยเฉพาะกฎหมาย

อิสลาม ซึ่งถือวามีอิทธิพลมาก ทั้งน้ีอาจเปนในฐานะแหลงท่ีมา

หรือเปนหลักการหนึ่งของการวินิจฉัยที่จําเปนตองพิจารณาใน

การใชกฎหมาย  

ผลการศึกษาพบวา จําเปนอยางย่ิงท่ีนักกฎหมาย

อิสลามจะตองมีความรูเก่ียวกับจารีตประเพณี ทั้งน้ีเพื่อใชใน

การตีความ เพื่อเขาใจในตัวบทกฎหมาย เพื่อใชเปนพื้นฐานใน

การคนควาตํารากฎหมายเพื่อใชเปนขอพิจารณาในการเขาใจ
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สถานการณ และสุดทายเพื่อใชเปนแนวในการเขาใจมนุษย  

นอกจากนี้การวิเคราะหเอกสาร พบวาจารีตท่ีมีอิทธิพลตอ

กฎหมายน้ันจะตองมีเงื่อนไขดังนี้คือ ตองเปนจารีตประเพณีที่

ไมขัดกับตัวบท ตองถูกยอมรับและใชกันโดยท่ัวไปหรือจากผูคน

สวนใหญ ตองเปนที่ยังนิยมใชกันอยู และตองไมมีคํายืนยันจาก

ผูใชวามีเจตนาเปนอยางอ่ืนที่ผิดไปจากจารีตประเพณีดังกลาว 

 
1. บทนํา 

การกระทําทุกอยางท่ีมนุษยเลือกไดน้ัน ลวนเกิดขึ้น

จากการที่มีบางสิ่งบางอยางมากระตุน ซึ่งสิ่งกระตุนเหลาน้ี อาจ

มาจากภายนอก เชน เมื่อกระทําไปแลวทําใหเกิดประโยชน

อยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจมาจากการกระตุนภายในผูกระทํา

เองเชน ความรูสึกละอาย ซึ่งเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลอยูเงียบไม

กลาแสดงออก เปนตน ดังน้ันเมื่อมนุษยไดทําในสิ่งตางๆ อัน

เกิดจากสิ่งกระตุนดังกลาว แลวนํามาปฏิบัติซ้ําแลวซ้ําอีก จน

กลายเปนความเคยชินของบุคคล จากนั้นไดถายทอดสูกันและ
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กัน และปฏิบัติสอดคลองกัน จนในที่สุดกลายเปนความเคยชิน

ของสังคม ซึ่งเรียกวา จารีตประเพณี P0F1 

จารีตประเพณี เกิดจากการปฏิบัติตามแบบอยางของ

มนุษย ที่ปฏิบัติสอดคลองกันมาเปนเวลาชานาน ครอบคลุมถึง

วิธีการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม หากผูใดฝาฝน ไมยอม

ประพฤติปฏิบัติตาม จะไดรับการตําหนิอยางรุนแรงจากสังคม

นั้นๆ P1F

2
P  

จารีตประเพณีเปนเครื่องมือของสังคมที่ใชดูแลใหสังคม

อยูกันมาอยางสงบสุขกอนท่ีจะมีกฎหมายลายลักษณอักษร 

ดังน้ัน จารีตประเพณีจึงเปนสิ่งที่สังคมยอมรับและถือปฏิบัติกัน

มาดวยเหตุผลในตัวของมันเอง P2F

3 

แมวาจารีตประเพณีจะมีความสําคัญตอสังคมของ

มนุษยก็ตาม แตจารีตประเพณี  มีทั้งดีและไมดี ปะปนกัน ทั้งน้ี

เพราะจารีตประเพณีท่ีมนุษยถือปฏิบัติอยูนั้น ไมใชทั้งหมดเกิด

จากความตองการในความสะดวกและผลประโยชน แตบางครั้ง

                                                           
1 อางจากอัซฺซัรกออฺ (Al-Zarqaa, 1968: 833) 
2 อางจากธีระ ศรีธรรมรักษและคณะ (2522 : 12) 
3 อางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชานิติศาสตร (2525: 76) 
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อาจเกิดจากความดอยพัฒนาในดานวิชาการและการตาม

แบบอยางที่สืบทอดมาอยางหลงผิด เชนการบังคับใหลูกหนี้ที่ไม

สามารถชําระหนี้ไดใหเปลี่ยนสภาพเปนทาสของเจาหนี้ในสังคม

โรมันและสังคมอาหรับสมัยญาฮิลิยะฮฺ P3F4 P การฝงสมบัติพรอมศพ

ผูเปนเจาของในสังคมอียิปตโบราณ การที่บิดาหรือวะลียฺ P4F

5
Pยึด

เอาทรัพยสินที่เปนคามะฮัรฺจากเจาสาวที่อยูใตการปกครองของ

ตนในบางแหง ซึ่งมีอยูจนถึงปจจุบัน ทั้งหมดนี้เปนตัวอยางของ

จารีตประเพณีที่ไมดี จําเปนตองศึกษาวิจัย เพื่อแกไขและ

พัฒนาตอไปP5F

6 

 

2.  ความหมายของจารีตประเพณี 

อันนะสะฟยฺ ไดใหความหมายของจารีตประเพณีวา สิ่ง

ที่มีอยูและเห็นชอบกันในจิตสํานึกของมนุษยหลายๆ คน จึงรวม

                                                           
4 ญาฮิลิยะฮฺ หมายถึงสังคมอาหรับกอนอิสลามแปลวาคนในสังคมมีความปาเถื่อน

งมงายและอวิชชา 

5 ทับศัพทมาจากภาษาอาหรับคําวา ( �الو ) แปลวาผูปกครอง หมายถึงชายผูทรง

สิทธิ์ในการดําเนินการสมรสใหหญิงใตปกครองของเขา 
6 อางจากอัซฺซัรกออฺ (837-838) 
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ใจกันกระทําขึ้น และเปนท่ียอมรับกันโดยสัญชาติญาณอัน

เที่ยงตรง P6F

7 

นอกจากนี้นักวิชาการทานอ่ืนไดใหความหมายของ

จารีตประเพณีวา คือสิ่งท่ีเปนท่ีรูจักกันในสังคมมนุษยและถือ

ปฏิบัติกันอยางแพรหลาย ซึ่งอาจเปนคําพูดหรือการกระทําก็ได P7F8 

และมีทานอ่ืนใหความหมายของจารีตประเพณีวาเปน

ความเคยชินของคนสวนใหญในสังคมหนึ่งๆ ไมวาเปนคําพูด

หรือการกระทําP8F

9 

ใหความหมายวาเปนพฤติกรรมที่ทํากันเปนประจําใน

สังคม ไมวาเปนคําพูด หรือ การกระทํา หรืองดกระทําP9F

10 

สวนนักวิชาการชาวไทยไดใหความหมายวา “ประเพณี 

คือ แบบแผนของพฤติกรรมท่ีกลุมคน ชนสังคมหนึ่งไดประพฤติ

ปฏิบัติสืบตอกันมา แบบแผนดังกลาว กลุมชนในสังคมถือวา 

                                                           
7 อางจากอัลบุฆอ (Al - Bugha, 1993: 242, quoting Abu Sunnah, n.d.  : 8) 
8 อางจากค็อลลาฟ (Khallaf,1998 : 85 ) 
9 อางจากอัซฺซัรกออฺ (2/840) 
10 อางจากอาดิล (‘Adil abd al- Kadir, 1997: 98) 
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เปนสิ่งที่นําความพอใจและความเปนระเบียบมาสูสังคมของตน 

จึงไดปฏิบัติสืบตอกันมาเปนประเพณีสืบตอ” P10F

11 

และบางทานไดใหความหมายวา “ประเพณี คือความ

ประพฤติท่ีชนหมูหน่ึงอยูในที่แหงหน่ึงถือเปนแบบแผนกันมา

อยางเดียวกันและสืบตอมานาน ถาใครในหมูประพฤติออกนอก

แบบก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณีถาปรับคําวาประเพณี

นี้กับภาษาอังกฤษ ก็ไดแกคําวา “Customs”P11F

12 

 

3.  อิทธิพลของจารีตประเพณี 

      3.1 อิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีตอมนุษย 

 จารีตประเพณีมีอิทธิพลตอจิตใจมนุษยมากสามารถ

กําหนดความรูสึกนึกคิดได ดังน้ันจึงถือวาเปนสวนหนึ่งของชีวิต

ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เนื่องจากการกระทําอยางหนึ่งอยางใดนั้น 

นักจิตวิทยาบอกวา เมื่อทําซ้ําแลวซ้ําอีก จะทําใหอวัยวะและ

เสนสายในรางกายเกิดความเคยชิน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อการ

                                                           
11 อางจากสมบูรณ แกนตะเคียง (2519: 23) 
12 อางจากฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ, พีรยศ ราฮีมมูลา และ มานพ จิตตภูษา (2524: 

36) 
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กระทํานั้นเปนสิ่งที่สนองความตองการบางอยางของมนุษย จึง

ถือไดวาจารีตประเพณีเปนนิสัยท่ีสองของมนุษย จนมีนัก

กฎหมายอิสลามบางคนไดกลาวไววา  “การที่จะถอนประเพณี

ออกจากการดํารงชี วิตของมนุษย น้ันจะทําให เ กิดความ

ยากลําบากอยางใหญหลวง” P12F

13 

 จารีตประเพณี เกิดจากการปฏิบัติตามแบบอยางของ

มนุษย ที่ปฏิบัติสอดคลองกันมาเปนเวลาชานาน ครอบคลุมถึง

วิธีการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม หากผูใดฝาฝน ไมยอม

ประพฤติปฏิบัติตาม จะไดรับการตําหนิอยางรุนแรงจากสังคม

นั้นๆ P13F

14
Pจารีตประเพณีเปนเครื่องมือของสังคมท่ีใชดูแลใหสังคม

อยูกันมาอยางสงบสุขกอนท่ีจะมีกฎหมายลายลักษณอักษร P14F

15
P 

ดังนั้นจารีตประเพณีจึงเปนสิ่งที่สังคมยอมรับและถือปฏิบัติกัน

มาดวยเหตุผลในตัวของมันเอง P15F

16 

                                                           
13 อางจากอัซฺซัรกออฺ (Al-Zarqaa, 1968: 836) 
14 อางจากธีระ ศรีธรรมรักษ (12) 
15 กฎหมายที่ไดมีการบัญญัติขึ้นโดยผานกระบวนการนิติบัญญัต 
16 อางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (76) 
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 แมวาจารีตประเพณีจะมีความสําคัญตอสังคมของ

มนุษยก็ตาม แตจารีตประเพณี  มีทั้งดีและไมดี ปะปนกัน ทั้งน้ี

เพราะจารีตประเพณีท่ีมนุษยถือปฏิบัติอยูนั้น ไมใชทั้งหมดเกิด

จากความตองการในความสะดวกและผลประโยชน แตบางครั้ง

อาจเกิดจากความดอยพัฒนาในดานวิชาการและการตาม

แบบอยางที่สืบทอดมาอยางหลงผิด เชนการบังคับใหลูกหนี้ที่ไม

สามารถชําระหนี้ไดใหเปลี่ยนสภาพเปนทาสของเจาหนี้ในสังคม

โรมันและสังคมอาหรับสมัยญาฮิลิยะฮฺ P16F17
P การฝงสมบัติพรอมศพ

ผูเปนเจาของในสังคมอียิปตโบราณ การท่ีบิดาหรือ วะลียฺ P17F

18
Pยึด

เอาทรัพยสินท่ีเปนคามะฮัรจากเจาสาวท่ีอยูใตการปกครองของ

ตนในบางแหง ซึ่งมีอยูจนถึงปจจุบัน ท้ังหมดน้ีเปนตัวอยางของ

จารีตประเพณีที่ไมดี จําเปนตองศึกษาวิจัย เพื่อแกไขและ

พัฒนาตอไปP18F

19 

                                                           
17 ญาฮิลิยะฮฺ หมายถึงสังคมอาหรับกอนอิสลามแปลวาคนในสังคมมีความปาเถื่อน

งมงายและอวิชชา 

18 ทับศัพทมาจากภาษาอาหรับคําวา( �الو )แปลวาผูปกครอง หมายถึงชายผูทรง

สิทธิ์ในการดําเนินการสมรสใหหญิงใตปกครองของเขา 
19 อางจากอัซฺซัรกออฺ( 837-838) 
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 ชาวมุสลิมในแตละสังคม มีประเพณีปฏิบัติที่แตกตาง

กันไป หรือแมแตในประเทศเดียวกันก็ยังมีประเพณีที่แตกตาง

กันในแตละทองถ่ิน ทั้งน้ีเพราะบางครั้งประเพณีนั้นเปนสิ่งท่ีมี

มากอนศาสนา P19F

20
Pเชน บรรพบุรุษของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด

ชายแดนภาคใต บางสวนเคยนับถือศาสนาพราหมณ ศาสนา

พุทธ และศาสนาอิสลามตามลําดับ อันเปนเหตุใหมีจารีต

ประเพณีด้ังเดิม ซึ่งเปน  “วัฒนธรรมรวม” สืบตอกันมาชานาน 

เชนความเชื่อในการรักษาโรคโดยใชเวทมนต และการสะเดาะ

เคราะห วัฒนธรรมพื้นบาน เปนตน P20F

21
Pซึ่งบางอยางเปนไปตาม

หลักการศาสนาอิสลาม และบางอยางอาจไดรับอิทธิพลจาก

ศาสนาพราหมณ หรือศาสนาพุทธ ซึ่งชาวไทยมุสลิมยังยึดถือ

ปฏิบัติสืบเปนจารีตประเพณีP21F22
P  

 จารีตประเพณี บางครั้งอาจเปนปจจัยหนึ่งในหลายๆ

ปจจัยที่ เปนอุปสรรคตอมนุษยในการยอมรับศาสนา ทั้งนี้

เนื่องจากจารีตประเพณีเปนมรดกท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 

                                                           
20 อางจาก ฉวีวรรณ วรรณประเสริฐ (36) 
21 อางจาก(สมบัติ แซติ้ว, สุรพล ทองชาต ิและ อาหะมัด หะบาแย, 2540 : 35) 
22 อางจาก(ประพนธ เรืองณรงค, 2527 : 1) 
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จึงยึดถือกันมากเปนพิเศษ เคารพกฎของมันอยางเครงครัด ผู

ปฏิบัติตามจารีตประเพณีมีความรูสึกเปนเกียรติเมื่อไดอยูใน

ครรลองของมันและมองผูท่ีผิดจารีตประเพณีเหมือนผูที่ทําบาป

อยางใหญหลวง ถึงแมวาบางสวนของจารีตประเพณีเหลานั้น

อาจขัดกับความถูกตองอยางชัดแจงก็ตาม ดังที่อัลลอฮฺไดตรัส

ไววา 

اْ   َبۡل   ﴿ ا  َقالُٓو َّ ٓ   ِن ا ََ ا  َوَجۡد ََ َٓء َبا ا ٰ   َء َ ةٖ   ََ َّ ُ
ا  ُ َّ ٰ   ن َ ا  ََ مَء ۡهَتُدونَ   َ�ٰرنهن ُّ  ٢  ﴾ 

 ]  ٢٢: الزخف [
ความวา “แตทวาพวกเขา (มุชริกีน) ไดตอบเมื่อพวกเขาจนมุม

วา แทจริงพวกเราไดพบวา บรรพบุรุษของเราไดยึดการกระทํา

ตามศาสนาหรือประเพณีที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ดังนั้นพวก

เราจึงเจริญรอยตามแนวทางของพวกเขา” P

 
๒๒F

23 
P P

  

 ในสังคมหนึ่ งๆอาจมีจารีตประเพณีหลายอยางที่

พิจารณาอยางไรก็ไมอาจบอกไดวาเปนการกระทําที่ดี แตมนุษย

ก็ยังงมงายยึดถืออยางเหนี่ยวแนน ดังที่อัลลอฮฺกลาววา 

                                                           
23 อัซฺซุครุฟ : 22 
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لنَك   ﴿ ٰ �َ�َ نَ   َو َّ نَ   لنَكثن�ٖ   ََ ن �ن�َ   َّ ۡلُمۡ�ن مۡ   َ�ۡتَل   ٱ هن دن ٰ�َ ۡو
َ
ُؤُهمۡ   ُ ٓ�َ وُهمۡ   ُ�َ ُد ۡ�ُ  لن

ۡلبن  َ يَنُهۡمۖ   َعلَۡيهنمۡ   ُسواْ َو�ن ُ   َشآءَ   َولَوۡ   دن َّ ا  ٱ ا  َفَذۡرُهمۡ   َ�َعلُوُهۖ   ََ ََ ونَ   َو  ﴾  ١  َ�ۡفَ�ُ
 ]  ١٣٧: األنرام[

ความวา  “และในทํานองน้ันแหละ บรรดาภาคีของพวกเขาน้ัน 

ไดทําใหหมูมุชริกีน จํานวนมากมายเห็นดีเห็นงามกับการฆา

ลูกๆ ของพวกเขา เพื่อที่จะทําลายพวกเขา และเพื่อท่ีจะให

ความสับสนแกพวกเขาซึ่งศาสนาของพวกเขา และหากแมน

วาอัลลอฮฺทรงประสงคแลว พวกเขายอมไมกระทําสิ่งนั้น เจาจง

ปลอยพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาอุปโลกนความเท็จกันเถิด” 
23 F

24 

 

3.2 อิทธิพลของจารีตประเพณีที่มีตอกฎหมาย 

 ในระบบกฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร P24F

25
P  จารีต

ประเพณีเปนท่ีมาของกฎหมายที่สําคัญย่ิง สวนในระบบ

กฎหมายลายลักษณอักษร เมื่อมีการบัญญัติกฎหมายขึ้น จารีต

ประเพณีสวนหน่ึงไดมีการยอมรับนํามาบัญญัติไวเปนกฎหมาย

ลายลักษณอักษร แตยังมีจารีตประเพณีอีกสวนหนึ่งที่สังคม

                                                           
24 อัลอันอาม  : 137 
25 กฎหมายที่มิไดมีการบัญญัติขึ้นโดยผานกระบวนการนิติบัญญัต 
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ยอมรับและถือปฏิบัติกันอยู หรือแมแตจารีตประเพณีท่ีอาจ

เกิดขึ้นภายหลังการบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษรก็ตาม

เมื่อสังคมยอมรับและปฏิบัติตามกัน และเปนสิ่งท่ีไมขัดตอ

ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแลว ก็เปน

สิ่งมีคุณคา สมควรจะนํามาบังคับการใหได P25F

26 

ในกฎหมายไทย จารีตประเพณีถือวาเปนหลัก รองจาก

กฎหมายลายลักษณอักษร จะนํามาใชบังคับเสมือนเปน

กฎหมายได เชนใหใชจารีตประเพณีในกรณีไมมีตัวบทกฎหมาย 

จะยกมาปรับแกคดีตาม มาตรา4 ประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย หรือใหใชจารีตประเพณีในการตีความตามความ

ประสงคในทางสุจริตตาม มาตรา 368 ปพพ. หรือในบางกรณี

กฎหมายใหจารีตประเพณีมีอํานาจพอที่จะลบลางความ

ศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมายอาญาได เชน ปพพ. ม.1354 “ถามีจารีต

ประเพณีแหงทองถ่ินใหทําไดและถาเจาของไมหาม บุคคลอาจ

เขาในท่ีปา ที่ดง หรือท่ีที่มีหญาเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนท่ีดินของผูอ่ืน

เพื่อเก็บฟน หรือผลไมปา ฟก เห็ด และสิ่งเชนกัน” P26F

27 

                                                           
26 อางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (76) 
27 อางแลว (321) 
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ในกฎหมายอิสลามนั้น จารีตประเพณีเปนสิ่งที่บรรดา

นักกฎหมายอิสลามใหความสําคัญเปนพิเศษและนํามาใชใน

การวินิจฉัยขอกฎหมาย อิบนุ มัสอูดไดกลาววา 

ِ َحَسنٌ  َّ َو ِعْدَد ا ُو
ََ وَن َحَسْاا  ِلمو سد مو

د
ُو ال ونَ َو  ،َما َره ِلمو سد مو

د
ُو ال اقَ  َما َره َو  ِبيدحا ُو ََ

 ِ َّ  27F28 .قَِبيدحٌ  ِعْدَد ا

หมายความวา “การใดที่ชาวมุสลิมเห็นวาดี ก็เปนสิ่ง ท่ี ดี

สําหรับอัลลอฮฺดวย และการใดที่ชาวมุสลิมเห็นวาไมดี ก็เปนสิ่ง

ที่ไมดีสําหรับอัลลอฮฺเชนกัน” P

  

คํากลาวบทนี้เปนหลักฐานวาจารีตประเพณีนั้นใชเปน

เกณฑในการกําหนดกฎหมายได P28F29 

นักกฎหมายอิสลามถือวาจารีตประเพณีเปนแหลงท่ีมา

แหลงหนึ่งของกฎหมาย ท้ังนี้เห็นไดจากหลักกฎหมายทั่วไป P29F

30
P

ตางๆที่ใชอยางแพรหลายในตํารากฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวของ

กับจารีตประเพณี เชน หลักกฎหมายทั่วไปที่วา 

                                                           
28 บันทึกโดย อัลหากิม : 4465, โดยสถานภาพของหะดีษนั้น อัลหากิมไดกลาววาหะ

ดีษนี้มีสายรายงานที่ถูกตอง และอัลอัลลาอีย กลาววา หะดีษนี้จัดอยูในหะดีษเมากูฟ 
29 อางจากอัสสุยูตียฺ (Al-Suyutie, N.d.: 81) 
30 อาจเรียกวา สุภาษิตกฎหมาย ก็ได 
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َراَاةو 
د
َمةٌ  ال َّ َ  30F31 ُو

หมายความวา “จารีตประเพณีน้ันเปนสิ่งที่ถูกใชในการกําหนด

บทบัญญัติ” หรือหลักกฎหมายทั่วไปที่วา 

 ِّ ّّ بّابِِب بِا َّ فدِ   رو
د
P31F  ابّابِبو بِال

32 

หม ายความ ว า  “สิ่ ง ท่ี ถูก กําหนดด วยจ ารี ตประ เพ ณี  ก็

เปรียบเสมือนถูกกําหนดดวยตัวบท”หรือหลักกฎหมายทั่วไป

ที่วา 

و  َمشد
د
ل َّ ااا  فد و و عو َمردفو

د
ِِ َشد ال P32F اطا و

33 
หมายความวา “สิ่ง ท่ีถูกยอมรับโดยจารีตประเพณีนั้น 

เปรียบเสมือนสิ่งที่ถูกกําหนดโดยเงื่อนไข” 

 แตเนื่องจากจารีตประเพณีเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได

ตามสมัยนิยมและสถานท่ี ดังนั้นกฎหมายท่ีถูกกําหนดโดยจารีต

ประเพณีบางสวนจึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงตาม ดวยเหตุนี้นัก

กฎหมายอิสลามไดมีหลักกฎหมายท่ัวไปวา 

 

                                                           
31 อางจากอัสสุยูตียฺ (90) 
32 อางจากอัลบะเราะกะตียฺ (Al – Barakatie, n.d : 1/74) 
33 อางจากอบูวะฟาอฺ (Abu Al – Wafaa,1995 : 31) 
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َمانِ  زد
َ د
ِ األ
ُّ ِم بَََِغ ََ حد

َ د
و األ ُّ َغ ََ فو  ََ ْد ْو  

َ
P33F ال

34 
หมายความวา “เปนท่ีปฏิเสธไมไดวาการเปลี่ยนแปลงของขอ

กฎหมายบางขอนั้น อาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

กาลเวลา” 

 ตามที่ปรากฏอยูในตําราอุศูลุลฟกฮฺ จารีตประเพณีจัด

อยูในแหลงท่ีมาที่นักกฏหมายอิสลามมัซฺฮับตางๆ มีความเห็นที่

แตกตางกัน บางกลุมถือเปนแหลงท่ีมาและหลักฐานของ

กฎหมายและบางกลุมถือวาไมใชหลักฐานหรือแหลงท่ีมาของ

กฎหมายอิสลาม อยางไรก็ตามอัลเกาะรอฟยฺ P34F

35
P ไดกลาววา 

“สําหรับจารีตประเพณีน้ัน เปนท่ียึดถือรวมกันของบรรดานัก

กฏหมายอิสลามมัซฺฮับตางๆ ทั้งนี้ผู ท่ี ศึกษาและวิเคราะห 

หลังจากไดวิเคราะหในตํารากฎหมายอิสลามแลว จะพบวาเขา

เหลานั้นยืนยันวาจารีตประเพณี สามารถใชเปนหลักฐานและ

แหลงที่มาของกฎหมายอิสลามได” 

ดังนั้น นักวิชาการสวนใหญมิไดถือวาจารีตประเพณีนั้น

เปนแหลงๆ หนึ่งของกฎหมายอิสลาม แตถือวาเปนหลักการ

                                                           
34 อางจากอัลบะเราะกะตียฺ (1/113) 
35 อางจากอัลเกาะรอฟยฺ (Al – Qarafie, n.d: 1/76) 
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หนึ่งของการวินิจฉัยท่ีจําเปนตองพิจารณาในการใชกฎหมาย 

ถึงแมวานักวิชาการบางสวนจะเรียกวา แหลงที่มาของกฎหมาย

แตก็คงจะหมายความอยางที่กลาวมาขางตน โดยที่จารีต

ประเพณีท่ีนํามาพิจารณานั้น จะตองไมขัดกับตัวบทกฎหมายP35F

36 

บรรดานักกฏหมายอิสลามมัซฺฮับตางๆ ไดกลาวถึง

จารีตประเพณี  ในตําราของพวกเขาดังตอไปนี้ 

นักกฏหมายอิสลามในมัซฺฮับหะนะฟยฺ ไดกลาววา “พึง

รูเถิดวาการยึดถืออาดะฮฺและจารีตประเพณี เปนเกณฑในการ

กําหนดกฎหมายนั้นมีปรากฏในตําราฟกฮฺมากมาย จนถือไดวา

นักกฎหมายเหลาน้ันไดยึดเอาจารีตประเพณีเปนหลักฐาน”P36F

37 

นักกฏหมายอิสลามในมัซฺฮับมาลิ กี ยฺ  ไดกลาววา 

“ความจริงแลวจารีตประเพณีที่ยังถือปฏิบัติอยู ในทางกฎหมาย

อิสลามนั้นจําเปนตองถือปฏิบัติตอไป ถึงแมวาเดิมทีเปนขอ

ปฏิบัติท่ีกฎหมายกําหนดหรือไมก็ตาม” P37F

38 

                                                           
36 อางจากอัลญดัยอฺ (Al - Judai‘, 1997: 213) 
37 อางจากอิบนุ นะจีม(Ibn Najim.1996: 93) 
38 อางจากอัชชาฏิบียฺ (Al – Shatibie, n.d: 2/286) 
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นักกฏหมายอิสลามในมัซฺฮับชาฟอียฺ ไดกลาววา “พึงรู

เถิดวาการยึดถือจารีตประเพณี เปนเกณฑในการกําหนด

กฎหมายนั้นมีปรากฏในตําราฟกฮฺมากมายนับไมถวน” จากนั้น

เขาไดกลาวอีกวา “คําทุกคําท่ีตัวบทกลาวขึ้นในลักษณะทั่วไป 

โดยไมกําหนดกฎเกณฑท่ีแนนอน และไมสามารถเขาใจไดดวย

กฏเกณฑทางดานภาษาน้ันตองยึดความหมายตามจารีต

ประเพณ”ี P38F

39 

นักกฏหมายอิสลามในมัซฺฮับหัมบะลียฺ ไดกลาววา 

“การยึดถือความหมายคํากลาวใดคํากลาวหนึ่งตามจารีต

ประเพณีน้ันมีผลทางกฎหมายตอคํากลาวดังกลาว มีถึงรอย

กวาแหงและเปนท่ียอมรับกันวาอนุโลมใหทําได” P39F

40 

ค็อลลาฟ P40F

41
Pไดกลาววาจารีตประเพณีท่ีไมขัดกับตัวบท

กฎหมายนั้น เปนสิ่งที่มุจญตะฮิด(ผู วิ นิจฉัย)จําเปนตอง

พิจารณา และคํานึงถึง เมื่อมีการอิจญติฮาดกําหนดกฎหมาย

                                                           
39 อางจากอัสสุยูตียฺ (90) 
40 อางจากอิบนุ อัล- ก็อยยิม (Ibn al-Qaiyim, n.d: 2/297) 
41 อางจากค็อลลาฟ (Khallaf, 1998: 85) 
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ขึ้นมา และ เปนสิ่งท่ีผูพิพากษาหรือกฺอฎียฺจําเปนตองพิจารณา

และคํานึงถึง เมื่อมีการพิจารณาตัดสินคดี 

ดังนั้นกอนที่จะวินิจฉัยขอกฎหมายขอใดขอหนึ่งนั้น นัก

กฎหมายอิสลามจึงจําเปนตองเขาใจจารีตประเพณี เพราะถาไม

เขาใจจารีตประเพณีแลว ทําใหเกิดความยากในการศึกษา

คนควาตําราฟกฮฺ   ทําใหไมเขาใจสภาพความเปนจริงและแกน

แทของปญหาที่ เ กิดขึ้น  ทําให เ กิดความลําบากในการใช

กฎหมายอิสลาม และไมคอยเขาใจเรื่องของมนุษยและสังคม P41F

42 

 

3.3 ความจําเปนที่นักกฎหมายอิสลามตองมีความเขา

ในจารีตประเพณี ซึ่งอาจจะจําแนกไดดังน้ี คือ 

3.3.1. ความจําเปนท่ีนักกฎหมายอิสลามจะตองมี

ความรูเก่ียวกับจารีตประเพณี ทั้งนี้เพื่อใชในการตีความ เพื่อ

เขาใจในตัวบทกฎหมายทั้งน้ีพิจารณาจากคํากลาวทานอัชชาฏิ

บียฺ P๔๒ F

43
P ที่กลาววา “สําหรับผูที่ตองการคนควาและหาความหมาย

ของอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺใหลึกซึ้งน้ันจําเปนอยางย่ิงที่เขา

                                                           
42 อางจากอาดิล (‘Adil abd al- Kadir, 1997 : 1/58 ) 
43 อางจากอัชชาฏิบียฺ (Al – Shatibie, n.d: 3/351-352) 
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จะตองรูถึงครรลอง จารีตประเพณีของชาวอาหรับ ไมวาจะเปน

คําพูด การกระทํา ที่นิยมและแพรหลายในสมัยของพวกเขา 

มิฉะน้ันแลวอาจจะเกิดการตีความท่ีผิดพลาดหรือคลุมเครือได”

และทานยังไดกลาวอีกวา “ในการทําความเขาใจศาสนาจําเปน

อยางย่ิงที่ตองคํานึงถึงจารีตประเพณีของชาวอาหรับ ซึ่งหากวา

มีการนิยมแพรหลายในหมูพวกเขาวาคําหนึ่ ง คําใดน้ันมี

ความหมายอยางหน่ึงชัดเจนแลว ก็จะตีความเปนอยางอ่ืนไมได

ในการทําความเขาใจศาสนา หรือหากความหมายหน่ึงไมนิยม

ใชหรือแพรหลายในสมัยพวกเขา ก็จะตีความในความหมาย

นั้นๆ ไมไดเชนเดียวกัน” P๔๓F

44 

 

3.3.2. ความจําเปนที่นักกฎหมายอิสลามจะตองมี

ความรูเก่ียวกับจารีตประเพณีเพื่อใชเปนพื้นฐานในการคนควา

ตํารากฎหมาย 

ทานอัลเกาะรอฟยฺP๔๔F

45
Pไดกลาวความวา “แทจริงแลวหุกุม

ตางๆ ที่ปรากฏในตํารามัซฮับอัชชาฟอียฺ มาลิกและคนอ่ืนๆ ซึ่ง

                                                           
44 อางจากอัชชาฏิบียฺ (Al – Shatibie, n.d: 2/82) 
45 อางจากอัลเกาะรอฟยฺ (Al – Qarafie, n.d: 1/77) 
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เปนผลมาจากจารีตประเพณีที่แพรหลายในสมัยผูแตงแตละคน 

ตอมาหากวาจารีตประเพณีเหลานั้นมีการแพรหลายในทาง

กลับกันแลวหุกุมตางๆ ที่ปรากฎในตําราจะใชไดอีกหรือไม หรือ

จะเกิดหุกุมใหมที่ต้ังอยูบนพื้นฐานจารีตใหม หรือจะกลาววา 

เราเปนแคผูตาม เราไมสามารถที่จะพิจารณาหุกุมใหมเพราะเรา

ไมมีคุณสมบัติ เราก็คงตองยึดตามหุกุมเดิม” 

 

3.3.3. ความจําเปนท่ีนักกฎหมายอิสลามจะตองมี

ความรูเก่ียวกับจารีตประเพณีเพื่อใชเปนขอพิจารณาในการ

เขาใจสถานการณหรือสภาพความเปนจริง 

ทานอิบนุล ก็อยยิม P45F

46
Pกลาววา “ผูท่ีไตรตรองกฎหมาย

ชะรีอะฮฺและความเขาใจของบรรดาเศาะหาบะฮฺอยางลึกซึ้งจะ

พบวามีการใชจารีตประเพณีประกอบในการพิจารณาหุกุมกัน

อยางแพรหลาย หากผูใดไมเขาใจถึงจารีตประเพณี อาจจะเขา

ไมถึงแกนแทของสิทธิและความตองการของมนุษยได จะ

กลายเปนวากฎหมายของอัลลอฮฺและเราะสูลน้ันขึ้นอยูกับตัว

เขาคนเดียว” 

                                                           
46 อางจากอิบนุ อัล- ก็อยยิม (Ibn al-Qaiyim, n.d: 1/88) 
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3.3.4. ความจําเปนท่ีนักกฎหมายอิสลามจะตองมี

ความรู เก่ียวกับจารีตประเพณีเพื่อใชเปนแนวในการเขาใจ

มนุษย 

ทานอิมามอะหฺมัดไดกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะ

วินิจฉัยปญหาศาสนามาหาขอดวยกัน หนึ่งในน้ันคือ การรูจัก

มนุษย ซึ่งทานอิบนุล ก็อยยิม P46F

47
Pไดอธิบายความวา “สําหรับขอ

หา  การรูจักมนุษย น้ันถือเปนคุณสมบัติหลักที่บรรดานัก

กฎหมายผูวินิจฉัยและผูนําจะตองมี เพราะหากรูคําสั่งใชหรือขอ

หามเพียงอยางเดียว ก็อาจจะประยุกตใชสูมนุษยไมไดหรืออาจ

ทําไดแตอาจเกิดผลเสียมากกวาผลดี” 

 

4. เง่ือนไขตางๆท่ีใชในการพิจารณาจารีตประเพณี 

จารีตประเพณีท่ีใชไดซึ่งจะนํามาใชเปนเกณฑในการ

กําหนดบทบัญญัตินั้น จะตองมีเงื่อนไขดังนี้ 

4.1 ตองเปนจารีตประเพณี ท่ีไมขัดกับตัวบท หรือ

หลักการของกฎหมายอิสลาม ซึ่งหากมีหลักฐานปรากฏวาจารีต

                                                           
47 อางจากอิบนุ อัล- ก็อยยิม (Ibn al-Qaiyim, n.d: 4/199) 



 

24 

ประเพณีนั้นขัดกับตัวบทแลว เรียกจารีตประเพณีนั้นวา “อัลอุร

ฟฺ  อัลฟาสิด” P47F

48
P จะนํามาใช เปนที่มาของกฎหมายหรือจะ

นํามาใชเปนเหตุผลในการกําหนดบทบัญญัติไมได 

 

4.2 ตองเปนจารีตประเพณีที่ ถูกยอมรับและใชกัน

โดยทั่วไปหรือจากผูคนสวนใหญ ดังนั้นหากมีจํานวนผูใชและผู

ปฏิเสธเทาเทียมกัน ก็จะนํามาใชเปนเหตุผลในการกําหนด

บทบัญญัติไมได 

 

4.3 ตองเปนจารีตประเพณีที่ ยัง นิยมใช กันอยู  ใน

ระหวางที่ตองการนํามาใชเปนเกณฑ ดังน้ันจารีตประเพณีที่เคย

นิยมในอดีตแตเลิกใชไปแลว หรือท่ีคาดวาจะเกิดและนิยมใชกัน

ในอนาคตก็จะนํามาใชเปนเหตุผลในการกําหนดบทบัญญัติ

ไมได 

 

                                                           
48 ทับศัพทมาจากภาษาอาหรับคําวา  (  الفاسد  الرف ) แปลวาจารีตประเพณีที่ใช

เปนที่มาของกฎหมายไมได 
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4.4 ตองเปนจารีตประเพณีที่ไมมีคํายืนยันจากผูใชวามี

เจตนาเปนอยางอ่ืนท่ีผิดไปจากจารีตประเพณีดังกลาว ดังนั้น

หากมีการยืนยันเชนนั้นก็จะมีผลตามคํายืนยันนั้นๆ จะนํามาใช

เปนเหตุผลในการกําหนดบทบัญญัติไมไดP48F49 

 

5. ประเภทของจารีตประเพณี 

การแบงประเภทของจารีตประเพณีตามเน้ือหาท่ีใช

นั้นแบงออกเปนสองประเภทดังน้ี 

1) จารีตประเพณีที่เปนคําพูด คือคําพูดที่แพรหลายใน

หมูคนเพื่อแสดงถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อใชคําๆ นั้น คนก็จะเขาใจ

ความหมายของมันทันทีวาเปนการปฏิบัติ หรือ การกระทําอยาง

หน่ึง แมวาจะไมตรงกับความหมายเดิมของคํานั้นก็ตาม 

2) จารีตประเพณีท่ีเปนการกระทํา คือความเคยชินใน

การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและกระทํากันอยางแพรหลาย 

 

และหากแบงประเภทของจารีตประเพณีตามลักษณะ

การใชนั้นแบงออกเปนสองประเภทเชนกัน ดังนี้ 

                                                           
49 อางจากชะอฺบาน (Sha‘ban, 1997: 2/289) 
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1) จารีตประเพณีท่ัวไป คือคําพูดที่แพรหลายหรือความ

เคยชินในการกระทําที่ใชกันทั่วไปและเปนสากล 

2) จารีตประเพณีเฉพาะ คือคําพูดท่ีแพรหลายหรือ

ความเคยชินในการกระทําที่ใชเฉพาะท่ีและทองถ่ิน P49F

50 

 

6. จารีตประเพณีท่ีแปลงสภาพเปนกฎหมายอิสลาม 

ในเร่ืองของกฎหมายอิสลาม  ชาวอาหรับกอนอิสลาม

รูจักกับการใชกฎหมายลักษณะน้ีในหลายดาน เชน ดาน

ความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา เมื่ออิสลามเขามาก็ได

ยอมรับบางอยางที่สอดคลองกับหลักการของกฎหมายอิสลาม

และยกเลิกการอยูรวมกันระหวางชายหญิงที่มีลักษณะเปนการ

ผิดประเวณีอยางชัดเจน  

ชาวอาหรับกอนอิสลามไดรูจักกับการสมรสและอิสลาม 

ก็ยอมรับ  เชนเดียวกับที่พวกเขารูจักการตัดความสัมพันธ

ระหวางสามีภรรยาโดยการหยาราง  แมวาจะมิไดกําหนดวา

สามารถหยารางไดก่ีครั้งก็ตาม P50F

51 

                                                           
50 อางจากญมอะฮฺ อะมีน (Jum‘ah Amin, 1993: 272) 
51 อางจากมุหัมหมัด (Muhammad Yusuf Musa.1961. 17-19) 
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บทบัญญัติที่กําหนดโดยอาศัยอุรฟฺหรือจารีตประเพณี

ในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันท้ังเวลาและสถานที่นั้น มี

ตัวอยางมากมาย เชน การอนุมัติใหขายผลไมที่ยังอยูบนตน

แมวายังไมสุกทั้งหมด ซึ่งเปนความเห็นของนักกฎหมายบาง

ทานโดยอาศัยอุรฟฺ  การไมอนุมัติใหผูปกครองของเด็กกําพรา

ทําการคาขายทรัพยสินของเด็กกําพราเพราะความไมรับผิดชอบ

ของคนในสมัยน้ันจนไวใจไมได หามมิใหสตรีละหมาดญะ

มาอะฮฺท่ีมัสยิดก็เพราะเหตุผลเดียวกัน แมการกระทําเชนนั้นจะ

เปนที่อนุมัติในสมัยของทานศาสดาก็ตามและอีกหลายอยางที่

เก่ียวของกับการรับสารภาพ การสาบาน การทําทัณฑบน และ

การสมรส เปนตนP51F

52 

นอกจากน้ียังมีบทบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีกําหนดโดยอาศัยอุรฟฺ

หรือจารีตประเพณีตามความเห็นของนักกฎหมายบางทาน เชน 

การซื้อขายแบบหยิบสินคาแลวจายเงินโดยไมมีการกลาวคํา

เสนอคําสนอง การจายคาเขาหองนํ้าดวยเงินจํานวนหนึ่งโดยไม

จํากัดเวลาการเขาใหแนนอนหรือไมจํากัดปริมาณน้ําที่ใชให

                                                           
52 อางแลว. (83-86) 
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แนนอนP52F

53
P ซึ่งถาไมอาศัยอุรฟฺหรือจารีตประเพณีแลว การกระทํา

ในลักษณะที่กลาวมา เปนสิ่งที่กระทําไมไดในกฎหมายอิสลาม 

 

7. สรุป 

 การดําเนินชีวิตของชาวมุสลิมทุกคนน้ัน ตางตองปฏิบัติ

อยางจริงเก่ียวกับการใชกฎหมายอิสลาม แตทวามีปจจัยที่เปน

อุปสรรคหลายอยางมาขวางก้ัน จนกระท่ังขอกําหนดของ

กฎหมายหลายขอถูกละเลย ถึงอยางไรก็ตามยังมีขอกฎหมายที่

ชาวมุสลิมท่ัวไปยังถือปฏิบัติอยางเครงครัดตลอดมา นั่นก็คือ

กฎหมายอิสลาม แตถึงกระน้ันในชีวิตประจําวันของชาวมุสลิม 

ยังมีจารีตประเพณีมาเก่ียวของปะปนอยู ซึ่งหากจารีตประเพณี

ที่ปฏิบัติอยูมีความขัดแยงกับกฎหมายอิสลามแลว ก็ถือวาจารีต

ประเพณีนั้นๆ คือปจจัยที่ เปนอุปสรรคตอการใชกฎหมาย

อิสลามของชาวมุสลิม เพราะเมื่อปฏิบัติตามจารีตประเพณีใน

จุดใดจุดหนึ่ง ก็แสดงวาตองละเลยขอกฎหมายในจุดน้ันๆ แต

หากจารีตประเพณีท่ีปฏิบัติมีความสอดคลองกับกฎหมาย

อิสลามหรือถูกกําหนดเปนกฎหมายในเวลาตอมา ก็ถือวาจารีต

                                                           
53 อางจากอุมัร (Umar Sulaiman  Al Ashqar.1996. 204) 
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ประเพณีน้ันๆ มีฐานะเปนหลักฐานหรือแหลงท่ีมาแหลงหนึ่ง

ของกฎหมายอิสลาม ดังนั้น จําเปนอยางย่ิงที่นักกฎหมาย

อิสลามจะตองมีความรูเก่ียวกับจารีตประเพณี ทั้งน้ีเพื่อใชใน

การตีความ เพื่อเขาใจในตัวบทกฎหมาย เพื่อใชเปนพื้นฐานใน

การคนควาตํารากฎหมายเพื่อใชเปนขอพิจารณาในการเขาใจ

สถานการณ และสุดทายเพื่อใชเปนแนวในการเขาใจมนุษย  

นอกจากนี้การวิเคราะหเอกสารพบวาจารีตท่ีมีอิทธิพล

ตอกฎหมายนั้นจะตองมีเงื่อนไขดังน้ีคือ ตองเปนจารีตประเพณี

ที่ไมขัดกับตัวบท ตองถูกยอมรับและใชกันโดยท่ัวไปหรือจาก

ผูคนสวนใหญ ตองเปนที่ยังนิยมใชกันอยู และตองไมมีคํายืนยัน

จากผูใชวามีเจตนาเปนอยางอ่ืนที่ผิดไปจากจารีตประเพณี

ดังกลาว 

 

******
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