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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

สตรีและเรื่องการเปนพยาน 
 
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

إِن لْم يَُكونَا رَُجلَ ﴿
ْ َشِهيَديِْن من رَِّجاِلُكْم فَ نْيِ فَرَُجٌل َواْستَْشِهُدوا

َر إِْحَداُهَما 
ن تَِضل إْْحَداُهَما َفتَُذكِّ

َ
َهَداء أ تَاِن ِممن تَرَْضْوَن ِمَن الشُّ

َ
َواْمَرأ

ْخَرى
ُ
 ) ٢٨٢: اكقرة ( ﴾األ

ความวา : “และพวกเจาจงใหมีพยานขึ้นสองนายจากบรรดาผูชายในหมู
พวกเจา แตถามิปรากฏวา พยานทั้งสองนั้นเปนชายก็ใหมีผูชายหนึ่งกับ
ผูหญิงสองคน จากผูที่พวกเจาพึงใจในหมูพยานทั้งหลาย เพื่อวา หญิง
ใดในสองคนนั้นหลงไป คนหนึ่งในสองคนนั้นก็จะไดเตือนอีกคนหนึ่ง” 1   

 
อัลลอฮฺตรัสในบทนี้วา การเปนพยานเพื่อยืนยันในการเรียกรองสิทธินั้นจะไมสมบูรณ

นอกจากตองมีพยานสองคนจากบรรดาชาย  หรือชายหนึ่งกับผูหญิงสองคน 
ตามความเปนจริงที่พระเจากําหนดแลว จิตใจที่ออนโยนและความรูสึกที่บอบบางซึ่งมีอยู

ในสตรีนั้นบงบอกถึงบุคลิกภาพดานจิตใจของเธอที่มีอยูกับความพรอมในการรับภาระตางๆ ตาม
ธรรมชาติ  เชน การคลอดบุตร  การใหนมทารกและการเลี้ยงดูทารก  และนี่คือภาระหนาที่ที่
ตองการหัวใจอันออนนุม   ความรูสึกที่ออนโยนและจิตใจที่อบอุน 

ดังนั้น ดวยหลักการที่วา เธอคือผูที่มีความรูสึกออนโยนโดยธรรมชาติ  สามารถแสดง
อาการและความรูสึกออกมาอยางงายดาย ซึ่งอาจมีผลตอการเปนพยานของเธอได เพราะ
สวนมากแลวถาเธอไดเขาไปเปนพยานในสถานที่ที่เกิดอาชญากรรมอยู  อาจเปนกรณีของการ
ฆาตกรรมหรือการกออาชญากรรมที่รายแรงอื่นๆ เธอจะไมสามารถควบคุมอารมณและจิตใจให
เปนปกติได  ในทางกลับกันเธอจะพยายามหาทางหลีกหนีและออกหาง  ดวยเหตุนี้เอง การเปน
พยานของเธอจึงไมมีผลในเร่ืองอาชญากรรม ทั้งนี้ก็เนื่องจากความรูสึกตามธรรมชาติของเธอดังที่
กลาวมานั่นเอง   

หรือถาตองการใหเธอเปนพยานในเรื่องดังกลาว  เธออาจจะลืมหรือจําสับสนได  ดังนั้นจึง
ใหมีสตรีอีกคนชวยเปนพยานเพื่อใหขอสงสัยเหลานี้หมดไป  เงื่อนไขนี้ถูกระบุในโองการอัลลอฮฺ
ขางตนที่วา “เพื่อวาหญิงใดในสองคนนั้นหลงไป คนหนึ่งในสองคนนั้นก็จะไดเตือนอีกคน
หนึ่ง” 2   

                                                 
1 อัลกุรอานบท อัล-บะเกาะเราะฮฺ ๒๘๒ 
2 อัลกุรอานบท อัล-บะเกาะเราะฮฺ ๒๘๒ 
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หมายถึงวา กลัววาหญิงใดในสองคนผิดพลาดหรือลืม  อีกคนในสองคนจะไดเตือนอีกฝาย
หนึ่งได  เชนนี้แหละคือฐานะของนางในเรื่องนี้  เวนแตในกรณีที่เธอตองเปนพยานในเรื่องที่
เกี่ยวของกับสตรี  อาทิ  การคลอดบุตร  ความบกพรองดานการมีเพศสัมพันธ  ฯลฯ  ก็สามารถเปน
พยานแตลําพังผูเดียวได ซึ่งสามารถลบลางขอโจมตีของบางคนที่พยายามตั้งขอสงสัยวา อิสลาม
หยามเกียรติของสตรีในการเปนพยานหรือไม ?  ถาเรื่องนี้คือความจริงตามที่พวกเขาอางมา  
อิสลามคงไมเปดโอกาสใหเธอเปนพยานแตเพียงลําพังผูเดียวในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับสตรีเปน
การเฉพาะ ซึ่งสวนมากเเลวพวกนางเทานั้นที่สามารถจะสัมผัสส่ิงเหลานี้ได  ดังนั้น การเปนพยาน
ของนางเพียงผูเดียวในเรื่องความโสดของสตรี  เร่ืองการคลอดบุตร  เร่ืองขอบกพรองดานการรวม
เพศเเละเรื่องอื่นๆ ที่สอดคลองกันนั้นถือวาใชได ในขณะที่ผูชายนั้นจะไมมีสิทธิในการเปนพยาน
เพียงผูเดียวเเมเเตในเร่ืองการเงินเล็กๆ ก็ตาม   จากจุดนี้เรากลาวไดวาสตรีมีสิทธิเหนือชายดาน
การเปนพยานตามลําพังผูเดียวในเรื่องที่เสี่ยงมากกวาเรื่องการเงินดวยซ้ํา  ดังนั้น เร่ืองของเรื่องก็
คือเพื่อความละเอียดออนดานการการตัดสินคดีเทานั้น 

เชนเดียวกัน ผูชายถึงเเมวาไมสามารถเปนพยานเพียงคนเดียวตามลําพังในเรื่องการเงิน
เเลว  ยังตองมีพยานอีกคนจนกวาจะเปนหลักฐานที่ยืนยันได  ทําไมไมมีใครสักคนโจมตีวาฝาย
ชายถูกเหยียดหยามดานเกียรติเเละศักดิ์ศรีในกรณีนี้บาง ? 

นอกเหนือจากนี้แลว การเปนพยานไมใชสิทธิประการใดที่ทุกคนปรารถนาจะแขงขันกัน
กระทํา  ทวามันคือภาระหนาที่อันหนักอึ้งซึ่งมนุษยตางหนีออกหาง  ดวยเหตุนี้เอง อัลลอฮฺจึงทรง
ส่ังใชไมใหหนีจากการรับหนาที่ดานนี้  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   

﴿ ْ َهَداء إَِذا َما ُدُعوا َب الشُّ
ْ
 ) ٢٨٢: اكقرة ( ﴾َوَال يَأ

ความวา : “และบรรดาพยานนั้นก็จงอยาไดปฏิเสธ เมื่อพวกเขาถูกเรียกรอง” 3   
 
โองการดังกลาว ถือวาครอบคลุมทั้งชายและหญิง  เพราะตอเมื่อเรารับรูวาการเปนพยาน

คือภาระหนาที่ที่หนัก อาจทําใหตางคนตางตองการที่จะหนีและรูสึกเบื่อหนายในการตอบรับมัน  
อีกทั้งยังสรางความลําบากและความยุงยากเมื่อตองรับหนาที่นี้ ไมวาจะเปนในเรื่องการรอคอย
และการใชเวลาที่ยาวนานดานการตัดสินคดี หรืออาจจะพบกับความเสี่ยงและความลําบากดาน
รางกายและการเงิน  อิสลามจึงบรรเทาความลําบากสวนนี้ใหแกบรรดาสตรีเทาที่จะทําได หรือลด
ภาระบางอยางแกพวกนาง  ดังเชนในเรื่องการปกครองและการแสวงหาปจจัยยังชีพแกสมาชิกใน
ครอบครัว  เพื่อใหนางหันมาสนใจเรื่องที่สําคัญยิ่งกวาซึ่งนางถูกมอบหนาที่ใหทํา เชนนี้แหละคือ
การใหเกียรตินางมากกวาการที่จะเหยียดหยามสิทธิของนาง 

และมากกวานั้น อิสลามยังถือวา การเปนพยานของนางเทากับการเปนพยานของชาย  นั่น
ก็คือในเรื่องการลบลางพยานของผูชายดวยการลิอาน(การกลาวสาบานสี่คร้ังดวยพระนาม
ของอัลลอฮฺถาเขาพูดจริงในกรณีที่เขากลาวหาวาภรรยาเขามีชูหรือกระทําผิดประเวณีแตไมมี

                                                 
3 อัลกุรอานบท อัล-บะเกาะเราะฮฺ ๒๘๒ 
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พยานหลักฐาน  ทั้งนี้เพื่อเปนการทดแทนพยานสี่คนและครั้งที่หาเขาจะตองกลาววา แทจริงการ
สาปแชงของอัลลอฮฺจงมีแดเขา หากเขาเปนผูที่กลาวเท็จ) ในกรณีที่สามีกลาวหาวาภรรยาของเขา
มีชูหรือกระทําผิดประเวณีแตไมมีพยานหลักฐาน อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   

نُفُسُهْم فََشَهاَدُة (
َ
ْزَواَجُهْم َولَْم يَُكن لُهْم ُشَهَداء إِال أ

َ
يَن يَْرُموَن أ ِ َوا

َحدِ 
َ
ْرَبُع َشَهاَداٍت بِاهللاِ أ

َ
ن لَْعنََت اهللاِ َوا،  إِنُه لَِمَن الصاِدِقنيَ ِهْم أ

َ
 خْلَاِمَسُة أ

  ،َعلَيِْه إِن اَكَن ِمَن الاَْكِذننِيَ 
ُ
ْن تَشْ  َوَيْدَرأ

َ
ْرَبَع َقنَْها الَْعَذاَب أ

َ
َهَد أ

ن َغَضَب اهللاِ وَ ،  إِنُه لَِمَن الاَْكِذننِيَ اٍت بِاهللاِ َشَهادَ 
َ
 َعلَيَْها إِن اخْلَاِمَسَة أ

 ) ٩ - ٦ :اجور ) (اَكَن ِمَن الصاِدِقنيَ 
ความวา : “และบรรดาผูกลาวโทษภรรยาของพวกเขา และสําหรับพวกเขาไมมี
พยานนอกจากตัวของพวกเขาเอง ก็ใหการเปนพยานของคนหนึ่งในพวกเขา
กลาวสาบานสี่คร้ัง ดวยพระนามของอัลลอฮฺแทจริงเขาเปนหนึ่งในหมูผูพูดจริง
และครั้งที่หาใหเขากลาววา แทจริงการสาปแชงของอัลลอฮฺจงมีแดเขา หาก
เขาเปนผูที่กลาวเท็จ  และพวกเขาจะทําใหนางพนจากการลงโทษ ตอเมื่อนาง
กลาวสาบานสี่คร้ังดวยพระนามอัลลอฮฺวาเขาเปนหนึ่งในหมูผูกลาวเท็จ  และ
คร้ังที่หาใหนางกลาววา แทจริง ความกริ้วของอัลลอฮฺจงมีแดนาง หากเขาเปน
หนึ่งในหมูผูพูดจริง”4 

 

                                                 
4 อัลกุรอานบท อัน-นูรฺ ๖-๙  


