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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์นี� มุ่งศึกษาถึงการบังคับใช้กฎหมายอิสลามด้านวิธีสบัญญัติของประเทศไทยและ
ของต่างประเทศเฉพาะในกลุ่มประเทศที�เป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ�งมีผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามเป็นส่วนน้อย ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศที�มีผู้นับถือศาสนา
อิสลามเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย (รัฐปีนัง) โดยน�าข้อมูลที�ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบและ
สรุปผล เพื�อให้เกิดแนวทางที�จะน�ามาซึ�งการประยุกต์ใช้ สามารถแก้ปัญหาและลดอุปสรรคต่างๆ ของการ
บังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยที�มีอยู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ.2489 ที�ใช้บังคับกับมุสลิมในเขต 4 จังหวัดภาคใต้
เท่านั�น โดยศาลจะท�าการพิจารณาควบคู่กับ คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว และมรดก (ฉบับ
ศาลยุติธรรม) ที�มีทั�งกฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติในกฎหมายฉบับเดียวกัน ซึ�งก�าหนด
เพียงแค่ขอบเขตการบังคับใช้ในบางเรื�อง ได้แก่ อ�านาจศาล คู่ความ และเขตศาล เท่านั�น ส�าหรับการ
วินิจฉัยชี� ขาดคดีแพ่งเกี�ยวด้วยเรื�องครอบครัวและมรดกของอิสลามศาสนิกโดยศาลชั�นต้นในจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล ซึ�งอิสลามศาสนิกเป็นทั�งโจทก์และจ�าเลย หรือเป็นผู้เสนอค�าขอในคดีไม่
มีข้อพิพาท ให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั�น โดยกระบวนการพิจารณาของศาลศาสนานั�น จะมีดะโต๊ะยุติธรรม มีอ�านาจ
วินิจฉัยชี� ขาดเฉพาะข้อกฎหมายอิสลามเท่านั�น ส่วนปัญหาข้อเทจ็จริงหรือปัญหาข้อกฎหมายอื�น ๆ เป็น
อ�านาจของผู้พิพากษา ทั�งนี�  ค�าวินิจฉัยของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามนั�นเป็นอันเด็ดขาด จะ
อุทธรณ์หรือฎีกาไม่ได้ และในบางกรณีอ�านาจวินิจฉัยของดะโตะ๊ยุติธรรมอาจเกี�ยวโยงกับอ�านาจพิจารณา
พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.���� อีกด้วย นอกจากนั�นยังรวมไปถึง กรณีที�ไม่มีการออกระเบียบวิธีการ
ด�าเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดและคณะกรรมการ
อสิลามประจ�ามัสยิด เพื�อท�าหน้าที�เป็นคณะกรรมการอสิลาม หรือคณะกรรมการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทอิสลาม
ก่อนที�จะมีการฟ้องคดีต่อศาล ซึ�งอาศัยอ�านาจตามมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 โดยไม่ต้องด�าเนินการไกล่เกลี�ยหรือประนีประนอมข้อพิพาท ตามหลักเกณฑ์

                                                           
*นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
**ที�ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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การประนีประนอมยอมความของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื�อให้ข้อตกลงมีผลบังคับโดยที�ผู้
ร้องไม่ต้องน�าไปฟ้องต่อศาลและด�าเนินคดีตามวิธีพิจารณาปกติอีกชั�นหนึ�ง และกรณีที�ไม่มีการจัดตั�ง
ส�านักงานจดทะเบียนเกี�ยวกับการสมรส การหย่า ตามกฎหมายอิสลาม ท�าให้การบริหารกฎหมายอิสลาม
ขาดความสมบูรณ์ ผู้ที�สมรสหรือหย่าตามกฎหมายอิสลามไม่สามารถแสดงสถานะในเบื� องต้นได้ว่า การ
สมรส การหย่านั�นได้กระท �าถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม และไม่สามารถน�าเอาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนั�นมา เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิอันเกิดจากสถานะทางครอบครัวได้ เหมือนเช่นการจดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ผลจากการศึกษาในข้างต้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะโดยเห็นสมควรให้มีการตรากฎหมายว่าด้วย
การใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว มรดก และการพิจารณาคดี ให้มีผลบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการใช้ฯ เพื� อให้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับใช้เป็นการทั�วไปส�าหรับหรับ
มุสลิมทั�วประเทศ โดยจัดตั�งแผนกคดีครอบครัวมรดกอิสลามขึ�นในศาลจังหวัดทุกจังหวัดและในศาลฎีกา 
เพื�อพิจารณาพิพากษา หรืออุทธรณ์ค�าพิพากษาหรือค�าสั�งของศาลจังหวัดแผนกคดีครอบครัวมรดกอิสลาม 
รวมไปถึงการจัดให้มีดะโต๊ะยุติธรรม เพื�อร่วมพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ส�าหรับคดีที�มีผู้
นับถือศาสนาอิสลามเป็นคู่ความ จึงเห็นสมควรให้มีดะโต๊ะยุติธรรม ร่วมเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษา
คดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ด้วย ส่วนกรณีที�ต้องมี
การไกล่เกลี�ยนั�น เหน็สมควรให้มีการออกระเบียบวิธีการด�าเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงาน ของ
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด เพื� อท�าหน้าที� เ ป็น
คณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทอิสลามส�าหรับการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี 
โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 18 (5) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารฯ ทั�งนี�  เพื�อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว มรดก และการพิจารณาคดี ซึ�งหากจะมีการบังคับใช้ใน
อนาคต โดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งประสงค์จะน�าคดีขึ�นสู่ศาล หรือเมื�อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว จึงสมควร
จัดให้มีการไกล่เกลี�ยหลังฟ้องคดีด้วย และเหน็สมควรให้มีการจัดตั�งส�านักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียน
หย่า ตามกฎหมายอิสลาม เพื�อให้การบริหารกฎหมายอิสลามเป็นไปโดยสมบูรณ์ และถือว่าการจดทะเบียน
นั�น เป็นการแสดงสถานะในเบื�องต้นว่า การสมรส การหย่านั�นได้กระท �าถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม และ
สามารถน�าเอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนั�นมา เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิอันเกิดจากสถานะทาง
ครอบครัวได้เช่นเดียวกับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 
ABSTRACT 

This thesis is to study the comparison between enforcement of Islamic procedure law in 
Thailand and ASEAN countries, which has few people who are Islam such as Philippines Singapore 
and the countries which mostly are Islam such as Malaysia (Penang state).  All the information will 
be analyzed to compare and to conclude for solving problems of enforcement of Islamic law in proper 
way. 
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From the study found that Thailand has an Act which about Islam in the area of Pattani 

province, Naratiwat Provice, Yala Province and Satul Province since 1946.  The purpose of using 
only 4 provinces is that the court will consider with the principle of Islamic law, only family law and 
heritage law (Court of Justice Procedure) which has procedure law and substantive law in the same 
Act.  This law can be enforce in some sceneries such as jurisdiction, litigants and jurisdiction area. 
For the decisions of civil cases which has Islam litigants, in the 4 provinces area, the court will use 
decision according to Islamic law in particularly cases, there will be a qadi who will make a decision 
only law related to Islam and other disputes will be under consideration of judges.  Qadi decision is 
final, no appealing or else.  Sometimes, qadi will make decision upon juvenile and family Act 
also.Furthermore, there are the cases that they do not have any regulations of procession and control 
of committee of Islamic of the province or the masjid who take action.  According to the Article 18 
(5) of Islamic Administrative law Act, 1997, there will not be any arbitrations or mediations by the 
enforcement of Commercial and Civil Procedure Code, to have judges consider about arbitrations or 
mediations,.  Also, there are no registration of marriage and divorce, therefore, those Islam people 
will not have any paper to prove such. 

In initiate study, I would like to suggest to have another law which is Islamic family, 
inherit and procedures Act.  instead of Law enforcement of Islam in Pattani, Naratowat, Yala and 
Satul,1946. To strengthen Islam law to have used in wide spread all over the country, establishing a 
department of Islamic law in every provinces and in the Supreme Court to have they consider in the 
appeals. Also, assign qadi to be in the judges in the court in the case of family and juvenile that has 
Islam involved according to the juvenile and family Act,2010. Thus, to make this law goes together 
with law of Islamic family, inherit and procedures Act. , arbitration and mediation should have a 
regulations to control and administrate the committee who take the action according to Article 18 
(5) of Islamic Administrative law Act, 1997. Lastly, there should be a registration bureau, to register 
marriage and divorce according to Islamic law.  This will administrate the Islam law in proper way 
and the marriage and divorce will be a status by the law. 

 

1. บทน�า 
เนื�องจากชาวไทยมุสลิมนั�นมีกฎหมายอิสลามที�เป็นธรรมนูญชีวิต ตามครรลองของศาสนา

อิสลาม ฉะนั�น กฎหมายแพ่งที�บังคับใช้ทั�วไปซึ�งเป็นที�ยอมรับของสังคมไทยส่วนใหญ่ จึงอาจไม่เป็นที�
ยอมรับส�าหรับชาวไทยมุสลิม เพราะผลในทางกฎหมายมีความแตกต่างกัน ซึ�งจากข้อเทจ็จริงดังกล่าวนั�น 
ถือได้ว่าเป็นปัญหาในทางทฤษฎีและในทางปฏบัิติที�สมควรได้รับการแก้ไข ทั�งนี�  เพื�อให้เกิดการยอมรับใน
สังคมของมุสลิม ที�มีชนมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนใต้และเป็นชนส่วนน้อยที�กระจายตัวไปยัง
จังหวัดอื�นๆ ทั�วประเทศไทย ดังนั�น เมื�อไม่มีหลักการพิจารณาและขั�นตอนที�ชัดเจน และบังคับใช้อย่างเท่า
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เทียมกันระหว่างมุสลิม ท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในหลักการของ “อิสลาม”1อาจเป็นการเลือกปฏิบัติ 

(Discriminate) ระหว่างชาวไทยมุสลิมด้วยกนัที�อยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลกบัที�อยู่
นอกเขตจังหวัดอื�นๆ ของประเทศไทย โดยการใช้บทบัญญัติของกฎหมายต่างกันในเรื�องที�มีการปฏิบัติ
เหมือนกัน (ครอบครัวและมรดก) ท �าให้เกิดความเหลื�อมล��ากันในการบังคับใช้กฎหมายโดยรัฐ ซึ�งสิทธิ
ดังกล่าวนี� เป็นสิทธิที�จะได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญที�ก�าหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน และปราศจากการเลือกปฏิบัติที�ไม่เป็นธรรมเพราะ
เหตุความเชื�อทางศาสนาที�แตกต่างกัน2 และเกิดการไม่ยอมรับระบบการวินิจฉัยของศาลยุติธรรม การที�
ดะโตะ๊ยุติธรรมท�าหน้าที�เพียงวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลาม3 โดยยึดหลักการพิจารณาและขั�นตอนต่างๆ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภายใต้การบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ฯ ที�ก �าหนด
เพียงแค่ขอบเขตการบังคับใช้ในบางเรื�อง4 ได้แก่ อ�านาจศาล คู่ความ เขตศาล เป็นต้น โดยจะพิจารณา
ควบคู่กับคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก 5อีกชั�นหนึ�ง ท�าให้ในบางครั�งเกิดช่องว่าง
ของกฎหมาย และในที�สุดศาลต้องพิจารณาวินิจฉัยอีกว่าจะต้องบังคับตามกฎหมายฉบับใด ซึ�งจากสาเหตุ
ดังที�กล่าวมา ท�าให้เกิดปัญหาเกี�ยวกับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม รวมถึงปัญหากระบวนการ
พิจารณาของศาล ทั�งยังมีผลสืบเนื�องไปถึงปัญหาในเรื�องอื�นๆ ด้วย ได้แก่ ปัญหาคณะกรรมการไกล่เกลี�ย
ข้อพิพาทอิสลาม และปัญหาการจัดตั�งส�านักงานเกี�ยวกับการสมรส การหย่า ของมุสลิมในประเทศไทย 
กระทั�งในที�สดุปัญหาดังกล่าวนอกจากจะประสบเพียงแค่ในเขต 4 จังหวัดชายแดนใต้ หากในอนาคตมีการ
ขยายการบังคับใช้กฎหมายอิสลามไปยังจังหวัดอื�นๆ ของประเทศไทยด้วยแล้ว ปัญหาที�มีอยู่เดิมกจ็ะขยาย
วงกว้างมากยิ�งขึ�น 

 

2. แนวความคิดเกี�ยวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายอิสลามดา้นวิธีสบญัญติั 
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในฐานะกฎหมายภายในของประเทศไทย6 ในเรื�องของครอบครัว

และมรดกนี�  ถือเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ�งของกฎหมายอิสลาม ซึ�งอันที�จริงกฎหมายอิสลามไม่ได้มี
เฉพาะเรื�องครอบครัวและมรดกเท่านั�น กฎหมายอิสลามนั�นมีครบทั�งกฎหมายพาณิชย์ กฎหมายแพ่ง 

                                                           
1 อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บิน ชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ), “เปิดรับกฎหมายอิสลาม เปิดใจแก้ปัญหาใต้,” สืบค้น

เมื�อวันที� 7 พฤศจิกายน 2559 จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/shukur/2010/10/31/entry-1 

 2 มาตรา 27 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
3 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 

พ.ศ.���� 
4 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 

พ.ศ.���� 
 5 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับศาลยุติธรรม พ.ศ.2554. 

6 เพียงพร วิเศษสินธุ์, รายงานการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั�นต้น” รุ่นที� �� สถาบันพัฒนา 

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม,กฎหมายอิสลามกับการจัดการมรดก:ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด สตูล, (ม.ป.ท: ม.ป.พ

, 2555), น. 15. 
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กฎหมายการค้า กฎหมายอาญา ตลอดถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความ 7 เนื�องจากมุสลิมนั�น มีรากฐานทาง
วัฒนธรรมดั�งเดิมมาจากเชื�อชาติหรือกลุ่มตะวันออกกลาง ซึ�งมีความถนัดในเชิงการค้าขาย การพาณิชย์ 
ลักษณะของกฎหมายจึงค่อนข้างจะครอบคลุม แต่ด้วยกฎหมายในเรื�องดังกล่าวนั�น มีความห่างไกลจาก
สภาพบังคับในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันตามที�เป็นอยู่มากกว่ากฎหมายที�เกี�ยวกบัเรื�องครอบครัวและมรดก 
เช่น หลักการ และวิธกีารที�เกี�ยวข้องกบัการสมรส (การนิกาห)ฺ ในแนวทางของมุสลิม ที�มีความแตกต่างอัน
เป็นแบบเฉพาะตามความเชื�อและหลักธรรมค�าสอนที�สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น8 โดยพื�นฐานของวัฒนธรรมนี�
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ในสังคมไทย ที�เกี�ยวกับสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันหลักที�
สมควรให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ�ง ซึ�งจะเห็นได้ว่าตั�งแต่อดีตสมัยกรุงสุโขทัย9 กรุงศรีอยุธยา เรื�อยมาจนถึง
ปัจจุบัน กฎหมายที�เกี�ยวกับครอบครัวนั�นมีความส�าคัญ และมีการพัฒนาควบคู่กับสังคมไทยมาโดยตลอด 
จึงจ�าเป็นอย่างยิ�งที�ต้องมีการพิจารณาถึงวัฒนธรรม ความคิด ความเชื�อตามหลักการของมุสลิมประกอบ
เสมอ10  

 

3. มาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกบัการบงัคบัใช้กฎหมายอิสลามดา้นวิธีสบญัญติัของประเทศ
ไทยและของต่างประเทศเฉพาะในกลุ่มประเทศที�เป็นสมาชิกของประประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)  
�.� ประเทศไทย 

จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ฯ ที�ใช้ควบคู่กับ คู่มือหลัก
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว และมรดก ที�มีทั�งกฎหมายวิธีสบัญญัติและกฎหมายสารบัญญัติใน
กฎหมายฉบับเดียวกัน ส่วนที�เป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติที�ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั�นก�าหนดเพียงแค่ขอบเขต
การบังคับใช้ในบางเรื�อง ได้แก่ อ�านาจศาล คู่ความ เขตศาล เป็นต้น กล่าวคือ การวินิจฉัยชี� ขาดคดีแพ่ง
เกี�ยวด้วยเรื�องครอบครัวและมรดกของอสิลามศาสนิกโดยศาลชั�นต้นในจังหวัดปัตตานี นราธวิาส ยะลาและ
สตูล ซึ�งอิสลามศาสนิกเป็นทั�งโจทก์จ�าเลยหรือเป็นผู้เสนอค�าขอในคดีไม่มีข้อพิพาท ให้ใช้กฎหมายอิสลาม
ว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั�น  
โดยกระบวนการพิจารณาของศาลศาสนานั�น จะมีดะโต๊ะยุติธรรม มีอ�านาจวินิจฉัยชี� ขาดเฉพาะข้อกฎหมาย
อิสลามเท่านั�น ทั�งนี�  ค�าวินิจฉัยของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามนั�นเป็นอันเด็ดขาด จะอุทธรณ์
หรือฎีกาปัญหาดังกล่าวต่อไปไม่ได้  และในบางกรณีอาจเกี�ยวโยงกับอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาล
เยาวชนและครอบครัว เนื�องจากมีคู่ความในคดีเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ

                                                           
7 มุนีร มูหะหมัด, กฎหมายอิสลามเบื�องต้น, (ม.ป.ท: ม.ป.พ, 2551), น. 172. 
8 อารง สุทธาศาสน์, ศาสนาอิสลามกับการเมืองไทยในพื�นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย , 

(กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,2528), น. 401. 
9 เกษม ศิริสัมพันธ์,“ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย,”(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539),                  

น. 4.  
 10 ศุภณัฐ บัวกลาง, “ความเป็นกลางของรัฐกับเสรีภาพในทางศาสนาและความเชื�อ,”  
(วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), น. 13-14. 
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ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ อีกด้วย นอกจากนั�นยังรวมไปถึง กรณีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดย
คณะกรรมการอิสลามหรือคณะกรรมการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารฯ และ
กรณีที�ยังไม่มจัีดตั�งหน่วยงานตามกฎหมายอิสลาม เพื�อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายอิสลาม  
3.2 มาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายอิสลามดา้นวิธีสบญัญติัของต่างประเทศ 

3.2.1 ประเทศฟิลิปปินส์ 
จากการศึกษาพบว่า ตามประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์ กฤษฎีกา

ฉบับที�  ���� ปี พ.ศ.���� (Code of Muslim Personal Laws of Philippines (EMPL) Presidential 
Decree No. 1083 (1977) )ได้ก�าหนดขอบเขตการใช้กฎหมายเอาไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งมุสลิม 
คือ เรื�องที�เกี�ยวกับบุคคลและความสัมพันธ์ทางครอบครัว11(Personal and Family Relation) การแต่งงาน
และการหย่า การรับมรดก โดยได้ก�าหนดรายละเอียดต่างๆ เกี�ยวกับเรื�องดังกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจน 
ก�าหนดให้คู่ความทั�งสองฝ่ายเป็นมุสลิม หรือในกรณีที�คู่ความฝ่ายชายเท่านั�นที�เป็นมุสลิม และได้ประกอบ
พิธสีมรสตามกฎหมายอิสลามหรือตามประมวลกฎหมายนี�  และในกรณีที�การสมรสระหว่างมุสลิม กับไม่ใช่
มุสลิม และไม่ได้ประกอบพิธีสมรสตามกฎหมายอิสลามหรือประมวลกฎหมายนี� ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
แพ่งฟิลิปปินส์บังคับใช้ ทั�งนี�กฎหมายอิสลามสามารถน�ามาบังคับใช้กบัคดีเฉพาะคดีที�อยู่ในเขตอ�านาจศาล
แขวงศาสนาอิสลาม (Sharia Distric Court)12 มีขอบเขตการบังคับใช้อยู่แต่เฉพาะหมู่เกาะภาคใต้ และ
ก�าหนดให้สามารถอุทธรณ์ฎีกาค�าพิพากษาของศาลศาสนาได้ เช่นเดียวกับค�าพิพากษาของศาลทั�วๆ ไป13 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส ์นอกจากนั�น ประมวลกฎหมายดังกล่าวได้วางหลักเกณฑเ์กี�ยวกับ
การระงับข้อพิพาททางเลือกโดยก�าหนดให้มีคณะกรรมการขึ� น � คณะ เพื� อท�าหน้าที�ในการบริหาร
กฎหมายอิสลาม ได้แก่ คณะกรรมการไกล่เกลี�ยข้อพิพาท (Agama Arbitration) 14 และคณะที�ปรึกษา
กฎหมายอิสลาม (Jurisconsult in Islamic Law)15 เป็นต้น และจัดให้มีส�านักงานเพื�อท�าหน้าที�จดทะเบียน
ต่างๆ ตามกฎหมายอิสลาม คือ ส�านักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการหย่าและการ
เปลี�ยนแปลงศาสนาอิสลามประจ�าภาค และ ส�านักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการ
หย่าและการเปลี�ยนแปลงศาสนาประจ�าถิ�น16 ซึ�งท�าหน้าที�หลักเป็นนายทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือ
เพิกถอนการหย่าและการเปลี�ยนแปลงศาสนา โดยผลทางกฎหมายของการจดทะเบียน และหนังสือที�ออก
โดยส�านักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าหรือเพิกถอนการอย่าและมีการเปลี�ยนแปลงศาสนา รวมถึง
เอกสารทั�งหมดเกี�ยวกับการจดทะเบียนดังกล่าว ถือว่าเป็นเอกสารมหาชนและถือว่าเป็นพยานหลักฐาน
เบื�องต้นส�าหรับข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัการจดทะเบียนนั�น 

 

                                                           

 11 Section 13 Code of Muslim Personal Law of the Philippines Republic Act NO. 1083.(1977)  
 12 Section 83 Code of Muslim Personal Law of the Philippines Republic Act NO. 1083. (1977) 
 13 Section 144 Code of Muslim Personal Law of the Philippines Republic Act NO. 1083. (1977)  
 14 Section 7 (1) Code of Muslim Personal Law of the Philippines Republic Act NO. 1083. (1977)  
 15 Section 164 Code of Muslim Personal Law of the Philippines Republic Act NO. 1083. (1977)  
 16 Section 83-87 Code of Muslim Personal Law of the Philippines Republic Act NO. 1083. (1977)  
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3.2.2 ประเทศสิงคโปร์ 
จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลาม  พ.ศ.���� (The 

Administration of Muslim Law Act 1966 – AMLA ) ของสิงคโปร์นั�น ได้ให้การรับรอง 3 องค์กรหลัก 
ที�มีหน้าที�บริหารกิจการศาสนาอิสลาม ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ ได้แก่ ส�านักงานศาสนาอิสลามสิงคโปร์ 
(Majlis Ugama Islam Singapura/MUIS) ศาลชารีอะฮฺ (Syariah Court) และส�านักทะเบียนสมรสมุสลิม 
เป็นต้น ส�าหรับขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอิสลามไม่ได้ก�าหนดขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามโดย
จ�ากัดพื� นที�เอาไว้ การใช้กฎหมายอิสลามจึงสามารถบังคับใช้ได้ตลอดทั�วเกาะสิงคโปร์17 และผู้ที�จะด�ารง
ต�าแหน่งผู้พิพากษาศาลศาสนาจะต้องได้รับการแต่งตั�งจากประธานาธิบดีแห่งสิงคโปร์ 18 ทั�งนี�  ศาลศาสนา
อิสลามมีอ�านาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที�มุสลิมเป็นคู่ความทั�งสองฝ่ายหรือคู่ความที�ที�ท �าการสมรส
ภายใต้หลักกฎหมายอิสลาม และหากเป็นข้อโต้แย้งเกี�ยวกับ การแต่งงาน การหย่า คู่กรณีสามารถที�จะ
อุทธรณ์ค�าพิพากษาของศาลศาสนาโดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ (Appeal Board) ได้19 ในกรณี
ดังต่อไปนี�  กรณีแรกคือผู้ที�ได้รับความเสียหายจากค�าพิพากษาในทุกคดีที�อาจคิดเป็นมูลค่าได้ไม่น้อยกว่า 
450 ดอลล่าร์ในทุกคดีที�มีค�าพิพากษาในเรื�องสถานภาพของบุคคล (Personal status) กรณีที�สองสามารถ
อุทธรณ์ได้ทุกคดีที�เกี�ยวกับค่าอุปการะเลี� ยงดูของผู้อาศัยอยู่ด้วย (Maintenance of dependants) ซึ�งเป็นผู้
ได้รับผลกระทบจากค�าพิพากษา และกรณีสุดท้ายเป็นคดีอื�นๆ ที�สามารถจะอุทธรณ์ได้ ถ้าหากได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการอุทธรณ์ ทั�งนี�  ค�าตัดสินของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือว่าสิ�นสุด 20 นอกจากนั�น 
พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการอิสลามสิงคโปร์  Majlis Ugama Islam Singapura 
หรือ MUIS ด้วย โดยท�าหน้าที�เป็นที�ปรึกษาของประธานาธิบดีสิงคโปร์ และภารกิจในการท�าให้ชาวมุสลิม
สิงคโปร์ได้เข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ� ง และการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดพร้อมๆ การ
เป็นพลเมืองที�ดีของชาติ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการอิสลามมีฐานะเป็นนิติบุคคลที�สามารถท�าการฟ้องคดี
หรือถูกฟ้องในนามของคณะกรรมการหรืออื�นๆ ในฐานะที�เป็นนิติบุคคล ตลอดจนเป็นผู้จัดการมรดกตาม
พินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดกของผู้ตาย หรือทรัสตีของทรัสต์ต่าง ๆได้ 21 และภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติเดียวกัน กไ็ด้ก�าหนดให้มีส�านักงานทะเบียนเพื�อจดทะเบียนต่างๆ ตามกฎหมายอิสลาม22

โดยมีวัตถุประสงค์ที�ส�าคัญคือ ท�าให้การบริหารกฎหมายอิสลามเป็นไปโดยสมบูรณ์ และถือว่าการจด
ทะเบียนนั�น เป็นการแสดงสถานะในเบื� องต้นว่า การสมรส การหย่านั�นได้กระท�าถูกต้องตามกฎหมาย
อิสลาม และสามารถน�าเอาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนั�นมา เป็นหลักฐานยืนยัน สิทธิอันเกิดจากฐานะ
ทางครอบครัวได้ เช่นเดียวกับการจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่ง แต่การจดทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า
ของมุสลิมไม่ใช่แบบแห่งการสมรสที�จะท�าให้การสมรสหรือการหย่ามีความสมบูรณ์ การสมรสจะสมบูรณ์

                                                           
17 Section 35 The Administration of Muslim Law Act, 1966. 
18 Section 7 The Administration of Muslim Law Act, 1966. 
19 Section 55 The Administration of Muslim Law Act, 1966. 
20 Section 56 The Administration of Muslim Law Act, 1966. 
21 Section 5-7 The Administration of Muslim Law Act, 1966. 
22 Section 98-104 The Administration of Muslim Law Act, 1966. 
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หรือไม่ ไม่ได้ขึ� นอยู่กับการจดทะเบียน แต่ขึ�นอยู่กับข้อเท ็จจริงว่าการสมรสหรือการหย่านั�น ได้กระท�า
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหรือไม่23 

3.2.3 ประเทศมาเลเซีย (รัฐปีนัง) 
จากการศึกษาพบว่า กฎหมายอิสลามของประเทศมาเลเซีย (รัฐปีนัง) ต้องบริหารโดยศาล

ศาสนาหรือศาลชารีอะฮฺ ที�มีขอบเขตอ�านาจเฉพาะที�เกี�ยวกบัศาสนาเพียงอย่างเดียว ซึ�งตามพระราชบัญญัติ
กฎหมายครอบครัวอิสลาม (รัฐปีนัง) 2547 ( Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri 
Pulau Pinang) 2004 )ได้ก�าหนดขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายครอบครัวอิสลาม ส�าหรับผู้ที�นับถือ
ศาสนาอิสลาม หรือได้สมรสตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยศาลชารีอะฮ ฺและมีอ�านาจพิจารณาครอบคลุม
ไปถึงกรณีที�กฎหมายก�าหนดให้ศาลศาสนาท�าหน้าที�ไกล่เกลี�ยเป็นการเฉพาะด้วย24 ทั�งนี�  หากได้รับความ
เสียหายจากการตัดสินของศาล นายทะเบียน สามารถอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ต่อไปได้25 นอกจากนั�น การ
ระงับข้อพิพาททางเลือกโดยวิธีการไกล่เกลี�ย ซึ�งการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทคดีครอบครัวอิสลามจะต้องเป็น
อ�านาจหน้าที�ของศาลชารีอะฮเฺทา่นั�น และเป็นการใช้วิธกีารไกล่เกลี�ยข้อพิพาท ที�เรียกว่า ศุลห์ (Sulh) โดย
อาศัยความสมัครใจของคู่กรณี ส่วนส�านักงานศาสนาอิสลาม ( Jabatan Agama Islam) มีภาระงานที�มี
ลักษณะเข้าข่ายการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทครอบครัวอิสลาม คือการให้ค�าปรึกษา โดยมีรายละเอียดที�แตกต่าง
กันไปตามลักษณะงานของแต่ละภารกิจ การไกล่เกลี�ยข้อพิพาทของศาลชารีอะฮฺ และการให้ค�าปรึกษาของ
ส�านักงานศาสนาอิสลามจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของแต่ละรัฐ26 ซึ�งในการศึกษานี� ผู้เขียนจะขอ
ยกตัวอย่างการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทของศาลชารีอะฮ ฺและการให้ค�าปรึกษาสานักงานศาสนาอิสลามของรัฐ
ปีนัง เพียงรัฐเดียว ทั�งนี�  ตามพระราชบัญญัติกฎหมายครอบครัวอิสลาม (รัฐปีนัง) 2547 (Enakmen 
Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 ) ศาลชารีอะฮฺมีอ�านาจไกล่เกลี�ยตาม
เขตอ�านาจศาลที�บัญญัติไว้ และภายใต้ระเบียบวิธีพิจารณาความแพ่งศาลชารีอะฮฺ รัฐปีนัง 2549 
(Kaedah-kaedah Tatacara Mal (Sulh) Mahkamah Syariah Pulau Pinang, 2006) ก�าหนดให้ผลที�ได้มา
จากกระบวนการไกล่เกลี�ย ไม่ว่าจะสิ�นสุดลงที�คู่กรณีตกลงกันได้เป็นผลส�าเร็จ หรือจะต้องน�าไปสู่ศาล 
ข้อตกลงของกระบวนการไกล่เกลี�ยที�ประสบความส�าเรจ็ ไม่ว่าจะเป็นกรณีส�าเรจ็อย่างสมบูรณ์หรือบางส่วน 
จะต้องน�าไปยังศาลเพื�อบันทกึและท�าค�าสั�งศาล ข้อตกลงของกระบวนการไกล่เกลี�ยจะมีการท�าในรูปแบบ
ของสัญญา และให้คู่กรณีลงลายมือชื�อต่อหน้าผู้ด�าเนินการในกระบวนการไกล่เกลี�ยแล้วต้องน�าไปสู่ศาล
เพื�อท�าค�าสั�งศาล 
 

 

 

                                                           
23 Section 109 The Administration of Muslim Law Act, 1966. 
24 Section 6 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004. 
25 Section 123 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 
26 มะรอนิง สาแลมิง และคณะ, การไกล่เกลี�ยข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัว และมรดกตามบทบญัญัตแิห่ง ศาสนา

อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้,(ม.ป.ท: ม.ป.พ,ม.ป.ป.), น. 124. 
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4. บทวิเคราะห์ 
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายอสิลามด้านวิธสีบัญญัติตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยว่าด้วยการใช้ฯ ที�ใช้ควบคู่กบั คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว และมรดก 
ประสบปัญหาที�เกี�ยวกบัการบังคับใช้ในด้านวิธีสบัญญัติ และเป็นผลสบืเนื�องให้การบังคับใช้กฎหมายฉบับ
อื�นๆ ด้วย ได้แก่  

ประการแรก ปัญหาขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายอิสลามด้านวิธีสบัญญัติ โดยภาพรวมของ

ปัญหาดังกล่าวมี 3 กรณี ซึ�งกรณีแรกเกี�ยวกับอ�านาจศาล เนื�องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ฯ ไม่ได้
ก�าหนดว่าเรื�องใดบ้างที�จะน�าเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ แต่ได้ก�าหนดเพียงว่าเป็นคดีแพ่งเกี�ยวด้วย
เรื�องครอบครัวและมรดกเท่านั�น จึงท�าให้เกิดปัญหาว่าเรื�องที�เกี�ยวด้วยครอบครัวและมรดกนั�น มีขอบเขต
เพียงใด และจะต้องพิจารณาจากหลักกฎหมายอิสลาม หรือจะพิจารณาจากประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที�ใช้บังคับเป็นการทั�วไป ซึ�งกฎหมายดังกล่าวจะมีขอบเขตที�แตกต่างกันออกไป ส่วนกรณีที�สองซึ�ง
เกี�ยวกับคู่ความนั�น พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ฯ ได้ก�าหนดให้คู่ความที�จะอยู่ภายใต้หลักกฎหมาย
อสิลามต้องเป็นมุสลิมทั�งโจทกแ์ละจ�าเลย หรือเป็นผู้เสนอค�าขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเท่านั�น ซึ�งเป็นบุคคลที�
สามที�ไม่ได้เป็นมุสลิม เข้าร่วมในคดีด้วยการร้องสอด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 
�� ไม่อาจจะน�าเอากฎหมายอิสลามมาปรับแก่คดีได้แต่จะต้องน�าเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา
ปรับแก่คดีแทน และกรณีสุดท้ายเกี�ยวกบัเขตศาล ที�พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ฯ ได้ก�าหนดให้กฎหมาย
อิสลามใช้บังคับในศาลชั�นต้นใน 4 จังหวัดเท่านั�น ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงศาลชั�นต้นหรือศาลเยาวชนและ
ครอบครัวตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ในจังหวัดอื�นๆ ของประเทศไทยด้วย ซึ�งเมื�อ
เกิดเป็นคดีขึ� นในศาลเยาวชนและครอบครับ จะต้องน�าหลักกฎหมายแพ่งทั�วไปมาบังคับแก่คดี อีกทั�งยัง
เกดิปัญหาว่าจ�าเลยอาจย้ายถิ�นภมิูล�าเนาเพื�อหลบเลี�ยงการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม ซึ�งผลในทางกฎหมาย
อาจจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิต่างๆ ของประชาชนทั�งที�เป็นมุสลิมและไม่เป็นมุสลิมนั�น  

ประการที�สอง ปัญหากระบวนการพิจารณาของศาลศาสนา มี 2 กรณี กล่าวคือ กรณีแรก

เกี�ยวกับดะโตะ๊ยุติธรรม ที�เป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ��43 มีอ�านาจวินิจฉัยชี� ขาดเฉพาะข้อกฎหมายอิสลามเท่านั�น ส่วนปัญหาข้อเทจ็จริง
หรือปัญหาข้อกฎหมายอื�นเป็นอ�านาจของผู้ พิพากษา โดยในการพิจารณาคดีซึ�งต้องใช้กฎหมายอิสลามก็
เป็นหน้าที�ของดะโต๊ะยุติธรรมที�นั�งพิจารณา และน�ากฎหมายอิสลามมาบังคับแก่คดี หาใช่เป็นหน้าที�ของ
คู่ความที�จะต้องน�าสืบไม่ ถือว่าเป็นที�สิ�งที�ศาลรับรู้เอง ทั�งนี� ปัญหาดะโตะ๊ยุติธรรมถือเป็นปัญหาที�สืบเนื�อง
จากกรณีเขตศาล เนื�องจากปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ได้นิยามความหมาย
ของค�าว่า “คดีครอบครัว” ซึ�งหมายถึง “คดีแพ่งที�ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระท�าการใดๆ ในทางศาล
เกี�ยวกบัผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ�งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการ
จดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวกับครอบครัว” ดังนั�นหากก�าหนดให้มีดะโต๊ะยุติธรรม มี
อ�านาจในการวินิจฉัยคดีครอบครัวของศาลเยาวชนและครอบครัวด้วย ส�าหรับคดีที�มีคู่ความเป็นผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม จึงไม่เป็นการขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้  ฯ และไม่ขัดกับค�าวินิจฉัยของประธาน
ศาลฎีกาที� ยช.14/2542 และกรณีที�สองเกี�ยวกับการอุทธรณ์หรือฎีกา ทั�งนี� เนื�องจากพระราชบัญญัติว่า
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ด้วยการใช้ฯ ว่า ค�าวินิจฉัยของดะโต๊ะยุติธรรมในกฎหมายอิสลามให้เป็นอันเด็ดขาด จึงเป็นการตัดสิทธิ
ส�าหรับผู้ที�ได้รับความเสียหายจากค�าพิพากษาของดะโต๊ะยุติธรรมในศาลชั�นต้น เนื�องจากไม่สามารถ
อุทธรณ์หรือฎีกาต่อไปได้ 

ประการที�สาม ปัญหาคณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการไกล่เกลี�ยข้อพิพาท ซึ�งปัญหา

ดังกล่าวนี� เกิดขึ�นมีสาเหตุอันเนื�องจากพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ไม่ได้
ก�าหนดระเบียบวิธีการด�าเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงาน ของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
และคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด ที�ท �าหน้าที�เป็นคณะกรรมการไกล่เกลี�ยข้อพิพาท ท�าให้ต้อง
ด�าเนินการไกล่เกลี�ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทโดยอาศัย หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ลักษณะ 17 ว่าด้วยการประนีประนอมยอมความ ตามมาตรา 850-852 และเพื�อให้ข้อตกลงมี
ผลบังคับ จะต้องน�าไปฟ้องศาลและด�าเนินคดีตามวิธีพิจารณาคดีปกติทั�วไปอีกชั�นหนึ�ง 

ประการสุดทา้ย ปัญหาหน่อยงานที�จัดตั�งขึ� นตามกฎหมายอิสลาม เนื�องจากอดีตจนกระทั�ง
ปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ปรากฏว่ามีการจัดตั�งส�านักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ตามหลัก
กฎหมายอิสลาม ซึ�งเป็นหน่วยงานที�ถือว่ามีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นอย่างยิ�งส�าหรับการรองรับการ
บังคับใช้กฎหมายอิสลามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ฯ และพระราชบัญญัติการบริหารฯ หรือหากมี
การแก้ไขข้อกฎหมายอิสลามให้มีผลบังคับเป็นการทั�วไป กย่็อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�ง ส่งผลโดยตรงให้
การบริหารกฎหมายอิสลามเป็นไปโดยสมบูรณ์ และถือว่าการจดทะเบียนนั�น เป็นการแสดงสถานะ ใน
เบื�องต้นว่า การสมรส การหย่านั�นได้กระท �าถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม และสามารถน�าเอาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนั�นมา เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิอันเกิดจากฐานะทางครอบครัวก็ได้ เช่นเดียวกับการจด
ทะเบียนตามกฎหมายแพ่ง 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
เมื�อได้ศึกษาท�าการถึงความบกพร่อง อันเป็นปัญหาและอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย

อิสลามในเขต � จังหวัดชายแดนใต้ และในเขตจังหวัดอื�นๆ ของประเทศไทย ส �าหรับใช้ในการปรับปรุง
แก้ไข ให้การบังคับใช้กฎหมายอิสลาม มีความถูกต้อง สมบูรณ์มากยิ�งขึ�น เหมาะสมแก่การบังคับใช้ ให้
สอดคล้องตามหลักการของอิสลาม และสอดรับต่อความเปลี�ยนแปลงที�มีขึ� น โดยเฉพาะในปัจจุบันที�
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที�อาจก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอิสลามใน
ประเทศไทยในอนาคต ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี�   

ประการแรก เห็นสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว มรดก 

และการพิจารณาคดี เพื�อบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ฯ โดยก�าหนดให้การพิจารณาพิพากษา
และวินิจฉัยชี� ขาดคดีแพ่งเกี�ยวด้วยเรื�องสิทธิของบุคคล ครอบครัว มรดก ซึ�งเป็นมุสลิมทั�งโจทก์และจ�าเลย 
หรือมุสลิมเป็นผู้เสนอค�าขอในคดีที�ไม่ข้อพิพาท ให้ใช้บังคับตามหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว
มรดกตามที�ก�าหนดไว้ในข้อบัญญัติหลักกฎหมาย (คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก 
(ฉบับศาลยุติธรรม)) และวิธีพิจารณาคดีครอบครัวมรดกอิสลาม แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ และหากมีกรณีที�มีความเหน็ขัดแย้งหรือต้องตีความตามหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย
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ครอบครัวมรดก ให้องค์คณะผู้ พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีครอบครัวมรดกอิสลามมีอ�านาจวินิจฉัยชี�ขาด 
โดยก�าหนดให้จัดตั�งแผนกคดีครอบครัวมรดกอิสลามขึ� นในศาลจังหวัดและศาลฎีกา เพื�อพิ จารณา
พิพากษาคดีเกี�ยวกับการใช้กฎหมายอสิลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก รวมทั�งมีอ�านาจพิจารณาพิพากษา
หรือมีค�าสั�งให้เพิกถอนค�าสั�งหรือค�าวินิจฉัยหรือการกระท�าใดๆ ของบุคคลหรือคณะบุคคลที�มิชอบด้วย
หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก  

ประการที�สอง เห็นสมควรให้มีการจัดตั�งแผนกคดีครอบครัวมรดกอิสลามขึ�นในศาลฎีกา เพื�อ

พิจารณาพิพากษาค�าอุทธรณ์ ค�าพิพากษาหรือค�าสั�งของศาลจังหวัดแผนกคดีครอบครัวมรดกอิสลาม โดย
มีดะโตะ๊ยุติธรรมอย่างน้อยสองคนและผู้พิพากษาหนึ�งคน จึงเป็นองค์คณะที�มีอ �านาจพิจารณาพิพากษาคดี 
ส�าหรับในคดีที�ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั�ง คู่กรณีสามารถอุทธรณ์ค�าพิพากษาหรือค�าสั�งของศาลต่อศาล
ฎีกาแผนกครอบครัวมรดกอิสลามได้ โดยท�าเป็นหนังสือยื�นต่อศาลซึ�งมีค�าพิพากษาหรือค�าสั�งภายใน
ก�าหนดหนึ�งเดือนนับแต่วันที�ได้อ่านค�าพิพากษาหรือค�าสั�งพร้อมค่าธรรมเนียม เพื�อไม่ให้เกิดช่องว่างของ
กฎหมาย การพิจารณาพิพากษาและการชี� ขาดตัดสินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีครอบครัวมรดกอิสลาม หรือ
การด�าเนินการใดที�มิได้บัญญัติไว้ ให้น�าบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระ
ธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั�งนี�  เพื�อไม่เกิดปัญหาขึ�นในระหว่างการพิจารณา ต้อง
ก�าหนดบทเฉพาะกาลไว้ในตอนท้ายด้วย กล่าวคือ ให้โอนบรรดาคดีที�ได้ยื�นฟ้องแล้วหรืออยู่ในระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลใดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ฯ ก่อนวันที�ใหม่นี� ใช้บังคับ ไปเป็นคดีของศาล
แผนกคดีครอบครั วมรดกอิสลามในจังหวัดนั�น และให้ ผู้ซึ� งด�ารงต�า แหน่งดะโต๊ะยุติธรรมตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้ฯ อยู่ก่อนวันที�กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว มรดก และการพิจารณาคดี 
มีผลใช้บังคับ ให้มีฐานะเป็นดะโต๊ะยุติธรรมตามกฎหมายดังกล่าว  อย่างไรกต็าม หากมีกรณีที�เป็นอ�านาจ
ของศาลเยาวชนและครอบที�มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นคู่ความในคดี จึงเห็นสมควรให้มีดะโต๊ะยุติธรรม 
ร่วมเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ฯ ด้วย 

ประการที�สาม เห็นสมควรให้มีออกระเบียบวิธีการด�าเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงาน 
ของคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจ�ามัสยิด เพื� อท�าหน้าที� เป็น
คณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทอิสลามก่อนฟ้องคดี โดยอาศัยอ�านาจตามมาตรา 
18 (5) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารฯ ทั�งนี�  ผู้ที�ท �าหน้าที�ไกล่เกลี�ยข้อพิพาทของส�านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัดไม่ควรท�าหน้าที�อนุญาโตตุลาการ หรือพิพากษาในกรณีเดียวกัน โดยก�าหนดให้
ข้อตกลงที�ได้จากการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทของ คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดมีผลบังคับ โดยไม่ต้อง
ด�าเนินการพิจารณาคดีนั�นในชั�นศาลอีกครั�งหนึ�ง นอกจากการก�าหนดให้มีการออกระเบี ยบส�าหรับการ         
ไกล่เกลี�ยก่อนฟ้องในข้างต้นแล้ว ยังสมควรให้มีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายส�าหรับการไกล่เกลี�ย
ภายหลังจากการฟ้องคดีแล้ว เพื�อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว 
มรดก และการพิจารณาคดี ซึ�งหากจะมีการบังคับใช้ในอนาคต เพราะเมื�อมีกรณีพิพาทเกี�ยวกับครอบครัว
มรดกอิสลามเกิดขึ�น และคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งประสงค์จะน�าคดีขึ�นสู่ศาล หรือเมื�อมีการฟ้องคดีต่อศาล
แล้ว สมควรก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจเรียกคู่กรณีทั�งสองฝ่ายมาเพื�อท�าการไกล่เกลี�ย และเมื�อผู้ไกล่เกลี�ยหรือ
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คู่กรณีเสนอข้อตกลงตามค�าไกล่เกลี�ยแล้ว ให้ศาลพิพากษาคดีตามยอมได้ ทั�งเพื�อให้การไกล่เกลี�ยข้อ
พิพาทในเรื�องครอบครัวและมรดกอิสลาม มีมาตรฐานเดียวกัน หรืออย่างน้อยต้องใกล้เคียงกัน เกิดความ
สอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

ประการสุดทา้ย เห็นสมควรให้มีการจัดตั�งส�านักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ตามหลัก

กฎหมายอิสลาม โดยใช้แนวทางการจัดตั�งส�านักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ตามบทบัญญัติว่าด้วย
สถานบุคคลมุสลิมของประเทศฟิลิปปินส์ และบทบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามของประเทศสิงคโปร์ 
เพื� อให้การบริหารกฎหมายอิสลามเป็นไปโดยสมบูรณ์ และให้ถือว่าการจดทะเบียนนั�น เป็นการแสดง
สถานะในเบื� องต้นว่า การสมรส การหย่านั�นได้กระท �าถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม และสามารถน�าเอา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนั�นมา เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิอันเกิดจากฐานะทางครอบครัวก็ได้ 
เช่นเดียวกับการจดทะเบียนตามกฎหมายแพ่ง  
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