
	 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เกิดข้ึนมาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานาน	 ก่อให้เกดิความสญูเสยีท้ังทางร่างกายและ
จิตใจ	 เป็นประเด็นที่รัฐบาลทุกสมัยหยิบยกขึ้นมา
เป็นนโยบายเร่งด่วน	 ที่ต้องแก้ไข	 แม้ว่าในปัจจุบัน
จ�านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจะลดลง 
ตามล�าดบั	แต่เง่ือนไขด้านความรูส้กึและความเชือ่มัน่ 
ระหว่างประชาชนกับรัฐกลับยังไม่อยู ่ในระดับท่ี
น่าพอใจ	 การก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 จึงได้มี 
การน้อมน�ายทุธศาสตร์พระราชทาน	“เข้าใจ	เข้าถงึ 
พัฒนา”	มาเป็นแนวทางที่รัฐใช้เป็นหลักในการ 
ด�าเนนิการแก้ไขปัญหา	 ประกอบกบับรบิทของพืน้ท่ี 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีประชาชนกว่าร้อยละ	80 

เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและยึดถือหลักอิสลาม
เป็นแนวทางในการด�าเนนิชีวติ	 ซึง่หลกัอสิลามดงักล่าว
ปรากฏอยู ่ในคัมภีร์อัลกุรอาน	 ซ่ึงเรียกว่า	 เป็น
ธรรมนูญชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม	 รวมถึง 
เป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ
ความคดิ	ความเชือ่	และวฒันธรรมเฉพาะของพ้ืนท่ี	 
ดังนั้น	 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ต้องค�าถงึถงึเง่ือนไขและปัจจัยของความหลากหลาย	
และส่ิงหนึ่งท่ีควรด�าเนินการ	คือ	ท�าอย่างไรให ้
ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของพืน้ที	่สามารถ
ใช้ชีวิตตามหลักอิสลามได้อย่างแท้จริง	ซึ่งถือว่า
เป็นการเคารพอัตลักษณ์และส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมีนัยส�าคัญ

นวลแพร  กุลธ�ำรง 
2

การใช้

กฎหมายอิสลาม
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(เฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดก)

1

 1 บทความชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมหลักสูตรความม่ันคงศึกษา	(ระดับต้น)	รุ่นที่	2	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
 2	นักวิชาการยุติธรรมช�านาญการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม
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	 ประเทศไทยมีการยอมรับให้ผู ้ ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามสามารถใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครวัและมรดกบงัคบัแทนบทบัญญตัปิระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ในกรณีท่ีต้องวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีแพ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล	ปัตตานี	ยะลา	
และนราธิวาส	 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐไทย
ยอมรับการใช้หลักอิสลามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และมรดกในการด�าเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามในพื้นที่	 4	 จังหวัดดังกล่าว	 ประกอบกับ 
ตามพระราชบญัญตักิารบรหิารองค์กรศาสนาอสิลาม	
พ.ศ.	2540	 ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�าจังหวัดและมัสยิด	 ในการประนีประนอม 
ข้อพพิาทเกีย่วกับครอบครวัและมรดกตามบทบัญญตัิ
แห่งศาสนาอิสลาม	 กระทรวงยุติธรรมจึงได้มีการ
ส่งเสริมการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัว
และมรดกตามที่กฎหมายได้ให้ไว้	 โดยมุ่งพัฒนา
ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดก
ตามหลักอิสลามให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	 
ตัง้แต่การขบัเคลือ่นงานร่วมกับนกัวชิาการอิสลามและ
ผู้น�าศาสนาในพื้นที่ทุกระดับ	การพัฒนาเครื่องมือ/ 
แบบฟอร์ม	การพฒันาศกัยภาพผูน้�าศาสนา	ตลอดจน 
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ  
มาอย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลากว่า	10	ปี	และมภีาค ี
ร่วมกบัหน่วยงานรฐัอืน่	ๆ 	ทีร่บัผดิชอบ	เช่น	กระทรวง
มหาดไทย	 ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่ง 
ประเทศไทย	 ซึง่ในปัจจบุนัแม้จะมพีฒันาการท่ีดข้ึีน 
แต่ยงัคงปรากฏปัญหาในการใช้กฎหมายและระบบ
ดังกล่าว	 ท�าให้ผู ้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่
ยังไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง
และเป็นผลให้หน่วยงานของรัฐก็ยังไม่สามารถ
ยอมรับให้ใช้ได้ในลักษณะทางการ	 เพื่อด�าเนินการ 
ในกิจการของรัฐได้เท่าที่ควร	

	 การศึกษาประเด็นการใช้กฎหมายในพื้นที่
จงัหวัดชายแดนภาคใต้	 จงึเป็นการประมวลข้อเท็จจรงิ			
การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบเพ่ือน�าเสนอแนวทาง
การใช้กฎหมายอิสลามในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติที่ ดีของประชาชนท่ีมีต ่อรัฐว ่ายอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง		

ความเป็นมาและ
ความส�าคัญของปัญหา
	 สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องและมีระยะเวลานานสืบเนื่องจากความ
ขัดแย้งระหว่างรฐักบัประชาชนในพ้ืนทีก่บันโยบาย 
ของรฐัทีมุ่ง่เน้นการผสมกลมกลนืคนต่างวฒันธรรม 
ให้เป็นคนไทยในแบบท่ีรัฐก�าหนดพร้อมการลด
ความเป็นมุสลิมในพ้ืนที่ในอดีต	 ก่อให้เกิดความ 
ไม่พอใจและต่อต้านมาอย่างต่อเนื่อง	 แม้จะมี 
รัฐบาลใดเข้ามาบริหารก็ยังไม่สามารถแก้ไขความ
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ขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากสาเหตุของความ 
ขัดแย้งเกิดจากปัจจัยเฉพาะที่มีความซับซ้อนและ
ละเอียดออ่น และสถานการณ์ความไม่สงบได้ทวี 
ความรนุแรงในห้วงปี พ.ศ. 2547 – 2550 เกดิความ
สญูเสยีต่อทกุฝ่าย ทัง้ทางร่างกาย จติใจ และทรพัย์สนิ 
แม้ว่าในปัจจบุนัจ�านวนเหตกุารณ์ความไม่สงบในพืน้ที่
จะลดลงตามล�าดับ แต่เงื่อนไขด้านความรู้สึกและ 
ความเช่ือมั่นระหว่างประชาชนกับรัฐกลับยังไม่ 
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ทุกรัฐบาล 
หยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขและ
ถูกบรรจุเป็นประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติด้านความ 
มั่นคง ระยะ 20 ปี โดยมีนโยบายและแผนรองรับ
อย่างเป็นรปูธรรม ซ่ึงยทุธศาสตร์การท�างานทีส่�าคัญ 
ประการหนึง่ คอืการน้อมน�ายทุธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” มาเป็นกลยทุธ์ในการท�างาน  
เพราะการท�าความเข้าใจกบัปัญหาสถานการณ์และ
บรบิทต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวกบัปัญหานัน้นบัเป็นสิง่ทีจ่�าเป็น 
ที่สุด คือ บริบทของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีประชาชนกว่าร้อยละ 80 เป็นผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามและยึดถือหลักอิสลาม เป็นแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิต ซึ่งหลักอิสลามดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
คมัภร์ีอลักรุอาน ซึ่งเรียกว่า เป็นธรรมนูญชีวิตของ
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงกระทรวงยุติธรรม
มีการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้เรียกร้องใน 
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่พบว่า ข้อเรียกร้อง
ประการหนึ่ง คือ การให้รัฐบาลยอมรับให้มีการใช้
กฎหมายอิสลามในพ้ืนท่ี และมีแนวคิดในเรื่องนี ้
จนกระทัง่เป็นส่วนหนึง่ของข้อเรยีกร้องในปัจจบุนั คอื 
เขตปกครองพิเศษ นอกจากนีแ้ล้ว การใช้กฎหมาย
อสิลามเป็นปัจจยัทีแ่สดงให้เหน็ถงึความหลากหลาย 
ของความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมเฉพาะของ 
พื้นที่ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ต้องค�านงึถงึเงือ่นไขและปัจจยัของความหลากหลาย 
และส่ิงหนึ่งที่ควรด�าเนินการ คือ ท�าอย่างไรให้
ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของพื้นท่ี 
สามารถใช้ชีวิตตามหลักอิสลามได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งถือว่าเป็นการเคารพอัตลักษณ์และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
และเป็นการสร้างสังคมให้มีความมั่นคงปลอดภัย
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	 ประเทศไทยมีการยอมรับให้ผู ้ ท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามสามารถใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย 
ครอบครวัและมรดกบงัคบัแทนบทบัญญตัปิระมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ในกรณีท่ีต้องวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีแพ่งในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล	 ปัตตานี	ยะลา	
และนราธิวาส	ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐไทย
ยอมรับการใช้หลักอิสลามเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และมรดกในการด�าเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามในพื้นที่	 4	 จังหวัดดังกล่าว	 ประกอบกับ 
ตามพระราชบญัญตักิารบรหิารองค์กรศาสนาอสิลาม	
พ.ศ.	2540	ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการอสิลามประจ�า 
จังหวัดและมัสยิด	 ในการประนีประนอมข้อพิพาท
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่ง
ศาสนาอิสลาม
	 กระทรวงยตุธิรรมจงึได้มกีารส่งเสรมิการใช้
กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกตามที่
กฎหมายได้ให้ไว้	โดยมุ ่งพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามหลักอิสลาม 
ให้เป็นระบบและเป็นมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของ 
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	ตัง้แต่การขบัเคลือ่น
งานร่วมกับนกัวชิาการอสิลามและผู้น�าศาสนาในพืน้ที ่
ทกุระดบั	การพฒันาเครือ่งมอื/แบบฟอร์ม	การพฒันา 
ศักยภาพผู้น�าศาสนา	 ตลอดจนสร้างความรู้ความ 
เข้าใจแก่ประชาชนกลุ่มต่าง	ๆ 	มาอย่างต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลากว่า	10	ปี	และมีภาคีร่วมกับหน่วยงานรัฐ 
อื่น	ๆ	ที่รับผิดชอบ	เช่น	กระทรวงมหาดไทย	ศูนย์
อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้	 ส�านักงาน 
คณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย	ซึ่งใน
ปัจจุบันแม้จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น	 แต่ยังคงปรากฏ
ปัญหาในการใช้กฎหมายและระบบดังกล่าว	 ท�าให้
ผู ้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ยังไม่สามารถ 
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงและเป็นผลให้
หน่วยงานของรัฐก็ยังไม่สามารถยอมรับให้ใช้ได้ 
ในลักษณะทางการเพ่ือด�าเนนิการ	ในกจิการของรัฐ 
ได้เท่าที่ควร	และในขณะเดียวกันกฎหมายอิสลาม
ยังถือเป็นแกนกลางส�าคัญในการจัดระเบียบสังคม
มุสลิม	 เนื่องจากบทบัญญัติเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติและด�าเนินชีวิตอันจะเป็นการป้องกันความ
ขัดแย้งภายในสังคมและส่งเสริมให้สังคมมีความ
สงบสุขและมั่นคงได้อีกทางหนึ่งด้วย
	 การศึกษาประเด็นการใช้กฎหมายในพื้นที่ 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้	 จึงเป็นการประมวลข้อเท็จจรงิ						 
การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่และวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบเพ่ือน�าเสนอแนวทาง
การใช้กฎหมายอิสลามในการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและ
ทัศนคติที่ดีของประชาชนทีม่ต่ีอรฐัว่ายอมรับความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง	
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	 นับตั้งแต่	ร.ศ.	120	รัฐบาลมีการประกาศ
กฎหมายข้อบงัคบัส�าหรบัปกครองบรเิวณ	7	หวัเมือง 
ร.ศ.	120	(7	หวัเมอืง	คอื	เมอืงปัตตาน	ีเมอืงหนองจกิ	
เมืองยะหริ่ง	เมืองสายบุรี	เมืองยะลา	เมืองรามันห ์
และเมืองระแงะ)	 โดยเฉพาะในส่วนท่ีว่าด้วยการ 
โรงศาล	ข้อ	32	ที่ก�าหนดให้ความแพ่งท่ีเกิดด้วย 
ศาสนาอิสลามเร่ืองผัวเมียและมรดก	 ซึ่งคนนับถือ 
ศาสนาอสิลามเป็นท้ังโจทก์และจ�าเลย	ให้ใช้กฎหมาย
อสิลามในการพจิารณาและพพิากษา	และให้โต๊ะกาลี
ซึ่งเป็นผู้รู ้และเป็นที่นับถือในศาสนาอิสลามเป็น 
ผู้พิพากษาตามกฎหมายอิสลาม	
	 ต่อมาประเทศไทยจึงมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน 
เขตจังหวัดปัตตานี	นราธิวาส	ยะลา	และสตูล	
พ.ศ.	2489	เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงการให้น�า 
กฎหมายอิสลามมาใช้กับชนชาวมุสลิมแต่เฉพาะ
ในศาลชั้นต้นในพื้นท่ี	 4	 จังหวัดทางภาคใต้	 คือ	
ปัตตาน	ีนราธวิาส	ยะลา	และสตลู	เท่านัน้	โดยมไิด้ 
มอีาณาเขตทางการใช้กฎหมายครอบคลมุท้ังประเทศ 
เหมอืนการใช้กฎหมายอิสลามในฟิลิปปินส์	 ศรลีงักา 
และสิงคโปร์	 โดยให้น�ากฎหมายอิสลามมาใช้แทน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของ
ครอบครัวและมรดก	ซึ่งหากตีความตามถ้อยอักษร
อย่างเคร่งครัดแล้ว	 โครงสร้างทางการใช้กฎหมาย
อิสลามในประเทศไทยกลับพบรูปแบบการใช้
กฎหมายอิสลามที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนและย้อนแย้ง
ในตัวเอง	กล่าวคือ	มิได้กล่าวถึงลักษณะให้มีการใช้ 
กฎหมายอิสลามโดยองค์กรอื่นนอกจากศาลชั้นต้น 

ในพื้นที่	4	จังหวัดดังกล่าวแต่อย่างใด	ยังผลให้
เกิดเป็นสภาพปัญหาในการใช้กฎหมายอิสลามขึ้น
โดยที่มีรูปแบบทางโครงสร้างของระบบกฎหมาย
ในประเทศไทยเป็น	ดังนี้
	 1.	 สภาพการบังคับใช้ในประเทศไทยมิได ้
บงัคบัให้ใช้กฎหมายอสิลามกบัมสุลมิท่ัวท้ังประเทศ	
แต่ให้ใช้กฎหมายอิสลามกับคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่อง
ครอบครัวและมรดกที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นในพื้นที่	 4	 
จังหวัดภาคใต้	 คือ	ปัตตานี	 นราธิวาส	 ยะลา	และ
สตูล	 ที่คู ่ความหรือผู้ย่ืนค�าร้องเป็นมุสลิมเท่านั้น	
ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น�ากฎหมายอิสลาม
มาใช้กฎหมายได้บัญญัติให้น�ากฎหมายอิสลาม 
มาใช้ใน	“คดแีพ่งเกีย่วด้วยเรือ่งครอบครวัและมรดก”	
โดยไม่มีนิยามหรือให้ขอบเขตของ	 “คดีแพ่งเกี่ยว
ด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก”	การ 
จะน�ากฎหมายอิสลามมาใช้ในศาล	จงึต้องเป็นศาลที ่
เป็นผู้ตีความเลือกใช้กฎหมายตามค�าฟ้องหรือค�าร้อง
ที่ยื่นมายังศาล	ซึ่งศาลจะน�าประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ใน	บรรพ	5	ครอบครัวและ	บรรพ	6	
มรดกมาก�าหนดหลักการในการเลือกใช้กฎหมาย	 
กล่าวคอื	ประเด็นใดจะน�ากฎหมายอสิลามมาปรับใช้ได้ 
ต้องเป็นประเด็นทีจ่ะน�าบทบญัญตัใิน	บรรพ	5	และ 
บรรพ	6	มาปรับใช้กบัคด	ีแล้วจงึน�ากฎหมายอสิลาม 
มาปรับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	
บรรพ	5	และ	6	เท่านั้น	อันเป็นการสร้างขอบเขต
ของการเลือกใช ้กฎหมายอิสลามของศาลข้ึน 
แทนความหมายของค�าว่า	 “คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่อง
ครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก”

การใชก้ฎหมายอิสลามในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
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	 ทั้งนี้	 อาจตีความได้ว่าขอบเขตทางเนื้อหา
การใช้กฎหมายอิสลามของประเทศไทยกว้างกว่า 
ทัง้สงิคโปร์	 เนือ่งจากน�ากฎหมายอสิลามมาปรับใช้
แทนบรรพ	5	และบรรพ	6	แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย์ทัง้หมด	ซึง่ในบรรพ	5	นัน้นอกจาก
จะกล่าวถึงการสมรสและการหย่าแล้วยังมีเนื้อหา
รวมถึง	 การอุปการะเลี้ยงดู	 อ�านาจปกครองบุตร	
สิทธิหน้าที่บิดามารดาและบุตร	 และในบรรพที่	 6	
คือเรื่องเกี่ยวกับมรดกทั้งหมด	แต่ทั้งนี้	ไม่รวมถึงใน
เรื่องความสามารถของบุคคลแต่อย่างใด	 เนื่องจาก
เนื้อหาดังกล่าวมิได้อยู่ในบรรพที่	5
	 2.	สถานะทางกฎหมายของการสมรสตาม 
หลักศาสนาอิสลามการสมรสตามหลักศาสนา
อิสลาม	ขาดความชัดเจนเรื่องสถานะทางกฎหมาย
นอกศาลแม้จะมีกฎหมายบัญญัติให ้มีองค ์กร 
รบัรองทางทะเบยีนการสมรสและการหย่าตามหลัก 
ศาสนาอิสลาม	คือ	คณะกรรมการอิสลามประจ�า
จงัหวดั	แต่มสุลมิยงัคงจดทะเบยีนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้โดยปกติควบคู ่กับ
การสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม	แต่หากมีคดีขึ้น
สู ่ศาลในเขตพื้นที่	4	จังหวัด	ศาลจึงน�ากฎหมาย
อิสลามมาปรับใช้และยึดถือการสมรสตามหลัก

ศาสนาอิสลามเท่านั้น	หากคดีขึ้นสู่ศาลอื่นนอกเขต
พื้นที่	4	จังหวัด	จะไม่น�ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ 
ทั้งนี้	องค์กรอื่นท่ีมิใช่ศาลยังคงยึดถือหลักฐาน
การสมรสหรือการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัว	 พ.ศ.	 2478	 แต่ในกรณีการหย่า	 สตรี
มุสลิมยังสามารถน�าเรื่องของตนมาฟ้องหย่ายัง
ศาลชั้นต้นในพื้นที่ที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลาม
หรือให้ทางคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
หรือโต๊ะอิหม่ามประจ�ามัสยิดออกหนังสือรับรอง
การหย่าให้	 โดยมิได้บังคับถึงรูปแบบกระบวนการ
หย่าแต่อย่างใด	 ซ่ึงในส่วนสถานะภาพบุคคลจาก 
การมีระบบกฎหมายท่ียอมรับการสมรสสองระบบ 
ในพื้นท่ีเดียวกัน	ท�าให้เกิดความไม่ชัดเจนใน 
หลายด้าน	แม้จะมีค�าพิพากษาหรือหน่วยงานต่าง	ๆ  
พยายามออกระเบียบหรือค�าสั่งภายในเพื่อแก้ไข
สภาพปัญหานี้	แต่เมื่อหนังสือรับรองการสมรสหรือ 
การหย่าตามหลักศาสนาอสิลามยงัคงจะถกูยอมรับ
ให้ใช้ในศาลช้ันต้นในพืน้ท่ี	4	จงัหวัดเท่าน้ัน	ผูน้บัถอื
ศาสนาอิสลามมักต้องท�าการจดทะเบียนสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบ
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว	 พ.ศ.	 2478	
อีกด้วย	 หากต้องการผลสมบูรณ์ทางกฎหมายที่จะ
น�าสถานภาพการสมรสตามกฎหมายแห่งรัฐไปใช้
ยืนยันกับหน่วยงานอื่น
	 3.	ระบบศาลหรือองค์กรที่ใช้กฎหมาย
อิสลามศาลท่ีมีอ�านาจพิจารณาคดีเป็นศาลท่ัวไป
มิได้มีการจัดต้ังศาลเฉพาะขึ้น	 แต่มีการแต่งต้ัง
บุคคลเข้ามาเป็นผู้ใช้กฎหมายอิสลาม	คือ	ดะโต๊ะ
ยุติธรรมในการวินิจฉัยคดีร่วมกับผู้พิพากษา	 โดย
มีขอบเขตจ�ากัดเฉพาะแต่วินิจฉัยในข้อกฎหมาย
อิสลามและค�าวินิจฉัยข ้อกฎหมายอิสลามนั้น 

ISLAMIC LAW
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ไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีก	 ซึ่งในปัจจุบันมีดะโต๊ะ
ยุติธรรมประจ�าอยู่ในศาลในพื้นที่	4	จังหวัดภาคใต ้
จ�านวน	9	ศาล	โดยทีม่กีารแยกดะโต๊ะยตุธิรรมประจ�า 
ศาลจังหวัด	 ซึ่งจะมีหน้าท่ีพิจารณาคดีมรดกทั้งท่ี 
เป็นคดี	 มีข้อพิพาทและไม่มีข้อพิพาท	 และดะโต๊ะ 
ยุติธรรมประจ�าศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งม ี
หน้าท่ีพจิารณาคด	ี ทีเ่ก่ียวกบัครอบครวัของอสิลาม
ศาสนิกชน	 ในขณะที่ศาลในพ้ืนท่ีอื่นมิได้มีการ
ยอมรับหรือให้น�ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้	แต่ 
อาจมีการอ้างอิงนิติสัมพันธ์ทางครอบครัวที่เกิด
จากบทบัญญัติการให้ใช้กฎหมายอิสลามในพื้นท่ี	 
4	จังหวัดในศาลอื่น	ทั้งนี้	เมื่อไม่มีองค์กรเฉพาะ
เช่นดั่งศาลชารีอะห์ในฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร ์
มาเป็นองค์กรทีใ่ช้กฎหมายอสิลามโดยเฉพาะแต่ยงั 
อยู่ภายใต้ระบบศาลยุติธรรม	 การน�าคดีเข้าสู่ศาล 
จึงมีขั้นตอนปกติเหมือนคดีทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตาม 
รปูแบบและวธิกีารทางศาล	 ซึง่ต้องมทีัง้ทนายความ	
และผูรู้้ทางระเบยีบวธิปีฏิบตัทิางกฎหมาย	ตลอดจน 
ภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาไทยซึ่งประชาชนในพื้นที่
โดยส่วนใหญ่มักไม่ช�านาญและเข้าใจภาษาไทย
เท่าใดนัก	และมองการเข้าสู่ระบบกระบวนการทาง
ศาลแห่งรัฐเป็นเรื่องยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมาก	
นอกจากองค์กรศาลแห่งรัฐแล้วยังมีองค์กรภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม	 
พ.ศ.	2540	ที่ท�าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ครอบครัวและมรดกของมุสลิมตามที่มีการร้องขอ	
และในกรณีที่มีการให้ท�าหนังสือรับรองการหย่า 
อาจมกีารไต่สวนหาความจรงิถึงสภานภาพการหย่า

โดยองค์กรภายใต้พระราชบญัญติัการบริหารองค์กร
ศาสนา

การใชก้ฎหมายอิสลาม
เร่ืองครอบครัวและมรดกใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีข้อสังเกตท่ีค้นพบได้ ดังน้ี
	 1.	 กฎหมายอิสลามเปรียบเสมือนระบบ 
กฎหมายศาสนาทีเ่ชือ่มโยงวิถชีวีติและความสมัพนัธ์ 
ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม	 เป็นสิ่งที่ควบคู่กัชุมชน 
มุสลิม	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความม่ันคง 
ของมนุษย์ที่เชื่อมโยงว่าความมั่นคงของมนุษย ์
กับศาสนา	คือ	การที่บุคคลสามารถก�ากับควบคุม
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีอยู่ในกรอบของ
ศาสนา	การประพฤติปฏิบัติในส่ิงท่ีผิดจากหลัก
ค�าสอน	จึงเป็นเหตให้มนุษย์มีความเสี่ยงและขาด 
ความมั่นคงในชีวิต	เรื่องใดเรื่องหนึ่ง	และเชื่อมโยง 
แนวคิดเรื่องศาสนา	ที่ได้กล่าวถึงนิยามของศาสนา	
หมายถึง	ค�าสั่งสอน	และเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับพระเจ้า
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	 2.	 การใช้กฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัว
มีบทบัญญัติชัดเจนในเรื่องขอบเขตพื้นท่ีและการ 
วนิจิฉยัในศาลชัน้ต้น	แต่ยงัขาดการก�าหนดขอบเขต
ของการใช้กฎหมายอิสลามและวิธีพิจารณาความ 
ทีชั่ดเจน	อย่างไรกต็าม	การมีกฎหมายรองรบัการใช ้
กฎหมายอิสลามเป็นการแสดงให้เหน็ถงึความยอมรบั
ความหลากหลายทางความคิดความเชื่อในพื้นที่
ตามแนวคิดพหุวัฒนธรรม	รวมถึงความเชื่อมโยง 
แนวคดิเกีย่วกับความมัน่คงของชาต	ิซึง่มีองค์ประกอบ
ทีส่�าคญั	 ประการหนึง่	 คอื	 ความเป็นธรรมทางสงัคม	
นั่นหมายถึง	 การที่รัฐส่งเสริมให้ในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม	 สามารถใช้กฎหมายอิสลามในเรื่อง
ครอบครัวและมรดกได้	 และมีการพัฒนาให้การใช้
กฎหมายอิสลามมีมาตรฐาน	เป็นระบบ	และเป็นที่ 
ยอมรับ	 ถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง
ความยุติธรรมและมีระบบยุติธรรมตามวิถีชีวิต
	 3.	 การใช้กฎหมายอิสลามยังมีข้อจ�ากัด 
เรื่ององค์ความรู้	เครื่องมือ	และกลไกในการบริหาร 
จัดการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายท่ีมีความรู ้
เรือ่งกฎหมายอสิลามและกฎหมายไทย	เป็นผลการ 
ให้การบังคับใช้ยังไม่เป็นที่รับรู ้และไม่ได้รับการ 
ให้ความส�าคัญ	
	 4.	 การใช้กฎหมายอิสลามในปัจจุบันมิได ้
จ�ากัดความหมายแค่เพียงกับวินิจฉัยชี้ขาดใน 
ศาลชั้นต้นเท่าน้ัน	แต่ยังหมายถึงการไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามอ�านาจของ
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	 การยอมรับ
เอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก

ท่ีออกโดยคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด 
ซ่ึงในปัจจุบัน	 การใช้เอกสารเหล่านี้	 ยังไม่เป็น
ที่ยอมรับแบบเป็นทางการหรือมีผลตามกฎหมาย
ได้ดงัเช่นเอกสารทีท่างราชการออกให้	เช่น	ทะเบียน
สมรส	เป็นต้น
	 5.	 การส่งเสริมการใช้กฎหมายอิสลามใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นการยืนยันความ
จริงใจของรัฐที่แก้ไขปัญหาโดยค�านึงอัตลักษณ์และ
ความเฉพาะของพื้นที่	รวมถงึเป็นการตอบสนองต่อ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	ที่รองรับ
ไว้อย่างชัดเจน	โดยมีเป้าหมายสูงสุด	คือ	การสร้าง
ความเชื่อมั่นระหว่างรัฐกับประชาชน
	 6.	 บทบาทการมส่ีวนร่วมของสถาบนัทาง
วชิาการ	 สถาบนัทางศาสนา	 นักวิชาการ	 และผู้น�า
ศาสนามีความต่อเนื่อง	 แต่ยังขาดความเข้มข้น 
และการขับเคลื่อนงานการใช้กฎหมายอิสลามให ้
ครอบคลุมทุกภาคส่วน	
	 7.	 ความเป็นลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้	ความหลากหลายของ
คนมลายูมุสลิมส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีวิถีชีวิตและอัตลักษณ์เฉพาะซึ่งแม้จะเป็น 

สตูล
สงขลา ปัตตานี

ยะลา
นราธวิาส
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ความสวยงามในเชิงวัฒนธรรม	 แต่ในการส่งเสริม
หรือพัฒนาศักยภาพบางอย่างเพ่ือให้การด�าเนิน 
วิถีชีวิตสอดคล้องและทันกับกระแสโลกาภิวัฒน ์
เป็นไปโดยไม่ง่าย	คือ
	 	 7.1	ค่านิยมมุ่งเน้นให้เยาวชนเรียน
ศาสนาอิสลามมากกว่าเรียนในหลักสูตรสามัญ	
เป็นผลให้เยาวชนมีความรู ้อยู ่ในระดับต�่าหาก
เทียบเคียงกับพื้นที่อื่น		
	 	 7.2	การใช ้ภาษามลายูถิ่นในการ
สื่อสารเป ็นผลให ้คนในพื้น ท่ี ไม ่มีความถนัด 
ในการส่ือสารด้วยภาษาไทย
	 	 7.3	ความเชื่ อตามหลักศาสนาที ่
ไม่ได้ศึกษาให้ลึกซึ้งมากพอ	 ส่งผลต่อการปรับตัว
ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน	
เช่น	การรับประทานอาหารฮาลาล	การละหมาด
	 	 7.4	การจ�ากัดบทบาทของเพศหญิง	
ที่แม้ว่าในปัจจุบันจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น	 แต่ 
การส่งเสริมบทบาทสตรีโดยทั่วไปนั้น	 ยังไม่ใช่
ส่ิงท่ียอมรับได้อย่างแท้จริง

ผลกระทบเชงิบวกและ
เชงิลบการใชก้ฎหมาย
อิสลามเร่ืองครอบครัว
และมรดกในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผลกระทบเชงิบวก
	 การส ่ง เสริมการใช ้กฎหมายอิสลาม 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นการเน้นย�้าถึง 
ความเข้าใจและจริงใจของรัฐในการแก้ไขปัญหา

จงัหวัดชายแดนภาคใต้	ทีค่�านงึถอืความหลากหลาย
ทางความคิด	 ความเชื่อ	 วัฒนธรรมและวิถีชีวิต	
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความ 
ยติุธรรมและมรีะบบยติุธรรมท่ีสอดคล้องกับวถีิชวิีต 
รวมถึงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่อง
ครอบครัวและมรดกที่เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับการ
ใช ้กฎหมายอิสลามให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพ 
มีองค์ความรู้	มีเคร่ืองมือที่เป็นมาตรฐาน	รวมถึง 
มีกลไกการขับเคล่ือนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรัฐ 
ผูน้�าศาสนา	และประชาชน	ซึง่การไกล่เกลีย่ดงักล่าว 
จะเป็นช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการใช ้
ความรุนแรงข้ันพ้ืนฐานท่ีเร่ิมต้นต้ังแต่ระดับครอบครัว	
ซ่ึงสอดรับการยทุธศาสตร์ชาติและนโยบายทุกระดับ 

ผลกระทบเชงิลบ
	 ประเดน็การใช้กฎหมายอสิลามเป็นประเดน็
ที่มีความอ่อนไหวและเส่ียงต่อความเข้าใจผิด 
ในเชิงลบของภาครัฐโดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคง	
เนือ่งจากการปกครองตนเองเป็นหนีง่ในข้อเรยีกร้อง
ส�าคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ	 การที่กระทรวง
ยุติธรรมให้การสนับสนุนในเรื่องนี้เป็นการยินยอม 
ให้ประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้ใช้กฎหมายอิสลาม	 ซึ่งอาจเป็น 
การแสดงให้เห็นความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
กับการใช้กฎหมายของประเทศในภาคอื่น	 ดังนั้น	
การขับเคล่ือนประด็นนี้	 จึงต้องระมัดระวังและ
ค�านึงถึงการสร้างความเข้าใจกับภาครัฐในส่วนอื่น
ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการขับเคล่ือน	
ซึ่งมิใช่เฉพาะฝ่ายความมั่นคงเท่านั้น	 แต่ต้องค�านึง
ถึงประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคอื่นของ
ประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ฉบ
ับที่

 9
 ป

ระ
จ�ำ

เดื
อน

กุม
ภำ

พั
นธ

 ์- 
พ

ฤษ
ภำ

คม
 2

56
5

วำ
รส

ำร
มุม

มอ
งค

วำ
มม

ั ่นค
ง

83

������������9 rip ANT.indd   83 3/30/2565 BE   1:53 PM



ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ
	 การศึกษาเรื่องการใช้กฎหมายอิสลามใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1)	เพื่อศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัว
และมรดกในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 2)	 เพื่อ
ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบประเด็นการ
ใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	
3)	เพื่อเสนอแนวทางการใช้กฎหมายอิสลามเพือ่
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 มีขอบเขต
การศึกษา	 คือ	 ศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามเรื่อง 
ครอบครัวและมรดกในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	 ยะลา 
นราธวิาส	สตลู	และสงขลา	โดยวธิกีารศกึษา	รวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิจากแนวคิดทฤษฎี	 งานวิจัย	 และ 
เอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง	 วิเคราะห์ข้อมูล
ทุติยภูมิ	 โดยประมวลข้อเท็จจริงร่วมกับแนวคิด 
และทฤษฎ	ี และเสนอแนวทางการพฒันาการบงัคบั
ใช้กฎหมายอิสลามเพื่อการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
	 ผลการศกึษา	พบว่า	การใช้กฎหมายอสิลาม
เร่ืองครอบครัวและมรดกในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้	 ยังไม่มีความชัดเจนในวิธีปฏิบัต	ิ แม้ว่าจะ 
มีกฎหมายรองรับชัดเจนแต่จ�ากัดเฉพาะพื้นท่ีและ
การวินิจฉัยชี้ชาด	 ในศาลชั้นต้นเท่านั้น	 แต่การใช้
กฎหมายอิสลามมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา 
ระบบการไกล่เกล่ียข้อพิพาท	 เรื่องครอบครัวและ 
มรดกและการยอมรับเอกสารต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับ 
ครอบครวัและมรดกตามอ�านาจของคณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัดร่วมด้วย	ซึ่งในปัจจุบัน	ยังคง 
ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้ด�าเนินการควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ	 อย่างไร
ก็ตาม	 การส่งเสริมให้มีการใช้กฎหมายอิสลาม	
เป็นการเป็นการยืนยันความจริงใจของรัฐท่ีแก้ไข
ปัญหาโดยค�านึงอัตลักษณ์และความเฉพาะของ

พื้นที่	 รวมถึงเป็นการตอบสนองต่อนโยบายและ 
ยทุธศาสตร์ด้านความมัน่คงทีร่องรบัไว้อย่างชดัเจน	
โดยมีเป้าหมายสูงสุด	คือ	การสร้างความเชื่อมั่น
ระหว่างรัฐกับประชาชน	โดยการส่งเสริมการเข้าถึง 
ความยุติธรรมและมีระบบยุติธรรมที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต	ทั้งนี้	 จะเห็นได้ว่า	 การขับเคล่ือนการใช ้
กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ		 
ผู้น�าศาสนาอสิลาม	หรอืแม้กระท่ังประชาชนในพืน้ที่		
ยังไม่เข้าใจถึงเป้าหมายสุดท้ายที่รัฐต้องการให้มี
การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่เพื่อสร้างการเข้าถึง
ความยุติธรรมและระบบยุติธรรมตามวิถีชีวิต	ซึ่ง
จะเป็นการแสดงถึงการเคารพอัตลักษณ์และความ 
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กรอบกฎหมาย 
ที่ก�าหนด	 และมุ่งหมายที่จะสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับผู ้น�าศาสนาและประชาชนในพื้นที่ในการ 
อ�านวยความยติุธรรมร่วมกนั	 ถือเป็นกลยทุธ์ในการ
ลดความหวาดระแวง	ไม่สร้างเง่ือนไข	และสร้าง
ความไว้ใจระหว่างรัฐกับประชาชนให้เพ่ิมขึ้นด้วย
ความเข้าใจวิถีชีวิตของพ้ืนที่ที่ตรงกัน	และการใช้ 
กฎหมายอสิลามเพือ่การแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดน
ภาคใต้นั้น	จ�าเป็นต้องสร้างให้ความรู้และสร้างการ
มีส่วนร่วมกับกลุ่มเยาวชนและผู้น�าศาสนารุ่นใหม่
ให้มากขึ้น	 และต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 และ
ที่ส�าคัญ	คอื	กลยุทธ์นี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้องค์ความรู้ 
เฉพาะเกี่ยวกับนิติศาสตร ์และสังคมศาสตร  ์
ผสมผสานกับประสบการณ์	 ซ่ึงจะต้องเป็นผู้ท่ีม ี
องค์ความรู้ที่ถูกต้องและลึกซ้ึงเกี่ยวกับหลักการ 
อสิลาม	รวมทัง้ต้องเข้าใจบรบิทในพืน้ทีด้่วย	ภาครัฐ 
โดยเฉพาะกระทรวงยตุธิรรมและกระทรวงมหาดไทย	
ซ่ึงควรมีสถานะเป็นผู้สนับสนุนให้การใช้กฎหมาย
อิสลามในพื้นที่สามารถน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
เอาชนะใจและปรับเปลี่ยนการต่อสู้จากการใช้
ความรุนแรงสู่การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธ ี
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ตามวิถชีวีติ ได้ถกูขับเคลือ่นด้วยองค์กรหรอืสถาบัน 
และภาคประชาชนทีน่บัถือศาสนาอสิลามท้ังในระดบั
พื้นที่และระดับประเทศเพื่อให้เกิดความย่ังยืนและ
ความสงบสุขต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ส่งเสริมให้มีการทบทวนและศึกษาการ 
พฒันาการในการใช้กฎหมายอสิลามในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้อย่างมส่ีวนร่วมระหว่างหน่วยงานรฐั 
(กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน 
ในกระบวนการยตุธิรรม) องค์กรหรอืสถาบนัทีด่แูล 
เกีย่วกบักจิการศาสนาอิสลาม (ส�านกัจฬุาราชมนตรี 
ส�านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
คณะกรรมการระดับมัสยิด) และภาคประชาชน  
เพือ่ทบทวนการบงัคับใช้ท่ีผ่านมาและร่วมออกแบบ 
การใช้กฎหมายอิสลาม ท่ีเหมาะสม เป็นไปตาม
กรอบกฎหมาย
 2. ส่งเสริมการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกบัการใช้กฎหมายอิสลามให้หน่วยงานรฐั 
องค์กรหรือสถาบันที่ดูแลเกี่ยวกับกิจการศาสนา
อิสลาม สถาบนัการศกึษา และประชาชน เพือ่การ
แก้ไขปัญหาแบบสันติวิธี

 3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบไกล่เกล่ีย 
ข้อพพิาทครอบครวัและมรดกให้มคีวามต่อเนือ่ง โดย 
ให้สถาบนัทางศาสนาเข้ามามส่ีวนร่วมในการพัฒนา 
ระบบอย่างจริงจัง และให้ส�านักงานคณะกรรมการ
อิสลามแห่งประเทศไทย และส�านักจุฬาราชมนตรี  
มีโครงสร้างภายในองค์กรที่มีหน้าที่ในการพัฒนา 
ระบบการไกล่เกลีย่ข้อพิพาทครอบครัวและมรดก 
ให้ชัดเจนเพื่อจะได้เกิดความยั่งยืน และให้สถาบัน
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาบรรจุเนื้อหาที่เป็นการ
ฝึกภาคปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว
และมรดกไว้ในหลักสูตรด้วย เนื่องจากเรื่องนี้เป็น
ระบบที่มีความเชื่อมโยงกับการใช้กฎหมายอิสลาม  
หากระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ย่อมส่งผล 
ถึงประสิทธิภาพการใช้กฎหมายอิสลามลามด้วย
เช่นกันทั้งในเรื่ององค์ความรู้ โครงสร้าง บุคลากร 
เครื่องมือ และกฎหมายระเบียบรองรับ
 4. ส่งเสรมิให้มกีารสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให ้
เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงและร่วมด�าเนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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