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วิทยานิพนธ์นี้ศึกษาวิจัยการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารงานยุติธรรมอิสลามที่เหมาะสมในประเทศไทย  เนื่องจากแม้ได้มีการ
ให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน แต่กฎหมายยังขาดความชัดเจนทั้งในด้าน
เนื้อหาและการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ การศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับการสัมภาษณ์เชิง
ลึก โดยได้น าแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายมาเป็นกรอบมองระบบโครงสร้างการบริหารงานยุติธรรม
อิสลามในประเทศที่มีพลเมืองส่วนน้อยนับถือศาสนาอิสลาม เพ่ือน ามาเปรียบเทียบปรับใช้กับประเทศ
ไทย  
 จากการศึกษาพบว่าการใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะพหุนิยมที่กฎหมายอิสลามน ามาใช้กับ
เฉพาะผู้นับถือศาสนาอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดก  ประเทศต่าง ๆ ได้สร้างกลไกการใช้
กฎหมายอิสลามโดยเฉพาะขึ้นอย่างเป็นระบบที่ประกอบไปด้วย องค์กรตัดสินคดี องค์กรรับรองทาง
ทะเบียน การสร้างความเป็นเอกภาพทางการใช้กฎหมายอิสลาม ตลอดจนการเชื่อมประสานกับระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่ใช้กับพลเมืองทั่วไปอย่างชัดเจน ดังนี้กา รพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดการโครงสร้างการใช้
กฎหมายอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมา
ใช้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การมีองค์กรตัดสินคดีที่มีรูปแบบสอดคล้องกับทั้งหลักศาสนาและระบบกฎหมาย
แห่งรัฐที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย จัดรูปแบบองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้กฎหมายอิสลามให้มีแบบแผน
และสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน  พร้อมทั้งขยายขอบเขตทางพ้ืนที่การใช้กฎหมายอิสลามเพ่ือให้สิทธิ
แก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่จะน ากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้กับตนได้โดยทั่วถึง
ทั้งประเทศต่อไป 
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ABSTRACT 

 
Title of Dissertation Legal Pluralism and the Administration of Islamic 

Justice in Thailand 
Author    Mr.Chirdchai Chantarat  
Degree    Doctor of Laws  
Year    2019 
 
 

This study examines Legal Pluralism and the administration of Islamic justice 
with the objective of presenting guidelines for appropriate Islamic justice administration 
in Thailand.  Due to Islamic law has been used in Thailand for a long time, however, 
the law still lacks clarity both in terms of content and practical application. The study 
applies legal pluralism concept as a framework to investigate the Islamic justice 
administration structure in States with a minority of Muslims, to be compared, adapted 
to Thailand by using a qualitative approach and in-depth interviews.  
 The study indicates that the use of Islamic law in state legal plural system 
which Islamic law applies only to Muslims in matters of family and inheritance, states 
must create a mechanism for the application of Islamic law in a systematic manner, 
consisting of a judicial body, a registration organisation, an Islamic law unity 
organisation, in conjunction with linking all units with the state legal and justice system 
used for general citizens. Accordingly, the study recommends that to develop an 
effective administration of Islamic justice in Thailand, the Islamic legal system in 
Thailand should be adjusted by defining the scope of the case to use the Islamic law 
more clearly, having an Islamic judicial body that is consistent with both the religious 
principles and the state legal system in which people are easily accessible, managing 
organizations related to the use of Islamic law to have a clear pattern and legal status, 
as well as expanding the territory of using Islamic law to give rights to Muslims who 
require to apply the Islamic law on their family and heritage matters throughout the 
whole country. 
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การไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา 
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี  
นราธิวาส ยะลา และสตูล ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560   

ประวัติผู้เขียน          29
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 กฎหมายอิสลามเป็นระบบกฎหมายหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับการถือก าเนิดของศาสนาอิสลาม
ในราวช่วงคริสศตวรรษที่ 7 ผ่านการวิวัฒนาการและการเผยแผ่ไปยังดินแดนต่าง ๆ ในโลก1 โดยเหตุที่
หลักการอิสลามมิใช่เป็นเพียงหลักธรรมหรือค าสอนตามความเชื่อทางศาสนาเท่านั้น แต่มีลักษณะเป็น
บทบัญญัติในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ที่นอกจากจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า
แล้ว ยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับรัฐ 2 ดังนั้นหลักการอิสลามจึงมีลักษณะเป็นบทบัญญัติใน 
การควบคุมทางสังคม (Social Control) อันเสมือนกฎหมายที่มีกฎเกณฑ์บรรทัดฐานครอบคลุม 
การด ารงชีวิตของหมู่ชนมุสลิมตั้งแต่เกิดจนตายเช่นเดียวกับกฎหมายต่าง ๆ ของรัฐสมัยใหม่ และเมื่อ
บุคคลใดรับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของตนแล้ว บุคคลนั้นยังได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้
กรอบของหลักบัญญัติที่มีลักษณะเป็นกฎหมายของหมู่ชนมุสลิมอีกด้วย จนปรากฎเป็นหลักปฏิบัติที่  
ผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องยึดถือเป็นดั่งเช่นธรรมนูญในการด ารงชีวิต (Code of Life)   
 โดยเมื่อศาสนาอิสลามได้เผยแผ่ไปยังดินแดนใด การสร้างกรอบแบบแผนของสังคมตามหลัก
อิสลามในดินแดนที่ศาสนาอิสลามเข้าไปถึงก็จะเกิดขึ้น ดั่งเช่นเมื่อศาสนาอิสลามเข้าสู่ดินแดนเอเซียใต้
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลักการอิสลามได้ถูกน ามาใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติของชนพื้นเมืองที่
เข้ารับศาสนาอิสลามเพ่ือก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมมุสลิม ทั้งนี้แม้
หลักการอิสลามจะเป็นสิ่งที่รับเข้ามาใหม่ในดินแดนต่าง ๆ เหล่านี้ แต่เมื่อมีการน าหลักการศาสนา
อิสลามมาใช้สืบต่อกันในหมู่ชนเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลักการศาสนาอิสลามจากที่เป็นสิ่งที่รับเข้ามา
ใหม่จึงเริ่มเปลี่ยนสถานะจนมีลักษณะเป็นกฎหมายของชนพ้ืนถิ่น ( Indigenous Law) เช่นเดียวกับ
กฎหมายจารีตประเพณีพ้ืนเมืองหรือกฎหมายศาสนาอ่ืน3   
 อย่างไรก็ตามหลักการอิสลามในสถานะกฎหมายในแต่ละพ้ืนที่ก็อาจมีสภาพหรือลักษณะการ
ใช้ที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตของหมู่ชนในดินแดนนั้น ๆ ซึ่งพัฒนาการของการใช้กฎหมายอิสลามในแต่ละ
พ้ืนที่จะเป็นบทสะท้อนการวิวัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองที่ผ่านยุคสมัยแห่งความ
เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ก่อนยุคอาณานิคมสู่ยุคการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่ง

                                           
 1 เด่น โต๊ะมีนา และบุคอรี บินรามัญ, กฎหมายอิสลาม, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 49.       

2 กิตติศักดิ์ ปรกติ, เจ๊ะเหล๊า แขกพงศ์, มะรอนิง สาแลมิง, มุฮ าหมัดซากี เจ๊ะหะ, ฆอซาลี 
เบ็ญหมัด และนิเลาะ แวอุเซ็ง, รายงานวิจัยเรื่องระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย  
(รายงานการวิจัย เสนอต่อสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 50.   
 3  Wael B. Hallaq, An Introduction to Islamic Law (New York: Cambridge 
University Press, 2009), p. 85. 
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แม้ในรัฐที่มีพลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รูปแบบการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ก็ยังคงมีความ
แตกต่างกัน โดยที่ในบางรัฐได้น าหลักการอิสลามมาเป็นแหล่งที่มา (Sources of Law) ส าคัญในการ
บัญญัติกฎหมายแห่งรัฐ หรือในบางรัฐมีการแยกกฎหมายฝ่ายรัฐ (Secular Law) และกฎหมายศาสนา 
(Religious Law) ออกจากกันอย่างชัดเจน4 ในขณะที่ในรัฐที่มิได้มีมุสลิมเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของรัฐ 
รูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามอาจจะปรากฎลักษณะที่กฎหมายอิสลามถูกน ามาใช้เฉพาะกับแต่หมู่
ชนที่นับถือศาสนาอิสลามในรัฐที่เป็นกลุ่มชนส่วนน้อยในลักษณะกฎหมายสถานะบุคคล (Personal 
Status System) ที่ตราและออกบังคับใช้โดยรัฐ หรือการสร้างรูปแบบการใช้กฎหมายในหมู่ชนกันเอง
ในลักษณะการจัดตั้งระบบศาลของชุมชน (Community Court Model) โดยที่รัฐมิได้เข้ามาจัดการ
หรือสอดแทรกในกระบวนการการใช้กฎหมายมากนัก5 
 ในประเทศไทยศาสนาอิสลามได้เข้าสู่ดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันก่อนคริส
ศตวรรษที่ 12 (พุทธศตวรรษที่ 18)6 โดยอาจจัดแบ่งการท าให้เกิดความเป็นอิสลาม (Islamization) 
ในประเทศไทยออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการรับศาสนาอิสลามของชนพ้ืนเมืองซึ่งมี
ถิ่นฐานอยู่ ณ ดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันมาก่อนแล้ว ซึ่งก่อนการรับศาสนาอิสลาม 
ชนพ้ืนถิ่นเหล่านี้มีศาสนาเดิมอยู่แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อโดยรับศาสนาอิสลามเข้าเป็น
ศาสนาของตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมลายูหรือมาเลย์ (Malay) ที่เป็นประชากรอยู่ทางตอนใต้ของ
ราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน ซึ่งในอดีตดินแดนส่วนนี้มีรูปแบบความเป็นรัฐหรือรูปแบบการปกครอง
เป็นของตนเอง7 ในลักษณะที่สองคือการเข้ามาของศาสนาอิสลามจากชาวมุสลิมที่เป็นผู้อพยพหรือ
ย้ายถิ่นฐานมาจากดินแดนอ่ืน อันได้แก่ผู้อพยพมาจากดินแดนอาหรับ เปอร์เซีย เอเชียใต้ เขมร จีน
และรวมถึงชาวมลายูที่ถูกกวาดต้อนมาจากดินแดนทางตอนใต้ ที่เข้ามาตั้งรกรากในดินแดนที่เป็น
ศูนย์กลางแห่งอ านาจของราชอาณาจักรไทยในอดีตไม่ว่าจะเป็นอยุธยาหรือกรุงเทพ โดยได้สืบเชื้อสาย
และมีลูกหลานต่อมา และเมื่อมีการก่อร่างสร้างรัฐไทยให้เป็นรัฐชาติสมัยใหม่ (Modern State) จนมี
รูปแบบการเมืองการปกครองในปัจจุบัน ชาวมุสลิมกลุ่มนี้จึงได้มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและ
ความเป็นอยู่กับกลุ่มชนอ่ืนที่อาศัยในประเทศไทยได้ดีกว่ามุสลิมกลุ่มแรก แม้มีความเชื่อทางศาสนา 
ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ เนื่องจากมีความรู้สึกว่าเป็นประชากรส่วนหนึ่งของ
ราชอาณาจักรไทยมาแต่ต้น  
                                           
 4 Jan Michiel Otto, “Introduction: Investigating the Role of Sharia in National 
Law,” In Sharia Incorporated a Comparative Overview of the Legal Systems of 
Twelve Muslim Countries in Past and Present, Jan Michiel Otto, ed. (The Netherlands: 
Leiden University Press, 2010), p. 27. 
 5 Maleiha Malik, Minority Legal Orders in the UK: Minorities, Pluralism and 
the Law (London: British Academy Policy Centre, 2012), p. 12. 
 6 สายชล สัตยานุรักษ์, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่: ประวัติศาสตร์สังคมไทย (รายงานวิจัย เสนอต่อส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558), 
หน้า 54.  
 7 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ความเป็นมาของทฤษฎี “แบ่งแยกดินแดน” ในภาคใต้ไทย, พิมพ์
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย; มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2551), หน้า 18.  
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 ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยแล้วจึงมีความสัมพันธ์กับชนชาว
มุสลิมที่มีรูปแบบทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใน 2 รูปแบบ คือ มุสลิมในกลุ่มที่อาศัยหรือเข้ามาใน
ดินแดนที่ถือว่าเป็นอาณาจักรไทยแต่โบราณ และมุสลิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศ
ไทยในปัจจุบันที่ในอดีตก่อนการเข้าสู่ยุคการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เคยมีดินแดนและการปกครองของ
ตนเองอยู่ก่อน แต่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยจากการขยายอ านาจทางการเมือง 
การปกครอง ก่อให้เกิดการสร้างรูปแบบกระบวนการใช้กฎหมายอิสลามที่แตกต่างกันในพ้ืนที่ทั้งสอง
ของประเทศไทย ที่เป็นผลให้ในปัจจุบันนี้ได้มีการก าหนดให้น ากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ
มรดกมาใช้แทนบทบัญญัติแห่งกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และ บรรพ 6 
แต่เฉพาะในศาลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน
ของประเทศไทยนอกจากจังหวัดทั้ง 4 กลับมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่รับรองหรือกล่าวถึง 
การน ากฎหมายอิสลามมาใช้ได้โดยตรง   
 รูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยน
สภาพการใช้ตามยุคสมัยและตามนโยบายของรัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 มิได้เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับแรกที่
ก าหนดให้น ากฎหมายอิสลามมาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐของไทย แต่ได้มีการวางรูปแบบ
โครงสร้างการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านบทบัญญัติข้อบังคับ
ปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ.120 ที่ยอมรับความแตกต่างของชนในรัฐ และให้วิถีปฏิบัติที่คนใน
ท้องถิ่นยึดถือน ามาใช้เป็นกฎหมายของรัฐได้8 แต่รูปแบบโครงสร้างการใช้กฎหมายดังกล่าวกลับถูก 
รื้อทิ้งด้วยแนวนโยบายรัฐนิยมในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งต่อมาก็เป็นที่ประจักษ์ว่า
การบังคับกฎหมายโดยไม่ใยดีต่อความแตกต่างในจารีตปฏิบัติหรือตามความเชื่อของพลเมืองได้น ามา
ซึ่งปัญหาในเชิงโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของชาติอย่างไม่จบสิ้น จนต้องมีการรื้อฟ้ืนให้มี
การน ากฎหมายอิสลามกลับมาใช้ใหม่ในปี พ.ศ.24899 ด้วยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้
กฎหมายอิสลามฯดังกล่าว ที่ก าหนดให้มีการใช้กฎหมายอิสลามเฉพาะแต่ในศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ 4 
จังหวัดภาคใต้กับเฉพาะหมู่ชนมุสลิมในคดีแพ่งเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดก อย่างไรก็ตามจนถึง
ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ที่มีเพียง 7 มาตรา ประกาศใช้มากว่า 70 ปี อันถือว่าเป็นกฎหมายเก่าแก่ที่
ออกภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 ฉบับหนึ่งของประเทศไทยที่ไม่เคยได้รับการ
แก้ไขใด ๆ ทั้งที่ตัวกฎหมายเองได้ก่อรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามที่ไม่สมประกอบขึ้น เนื่องจากขาด
ความชัดเจนทั้งในด้านเนื้อหาและการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนขาดความเชื่อมโยงกับบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายอื่นที่ตอ้งประกอบเข้าด้วยกันเพ่ือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  
 ด้วยเหตุที่กฎหมายอิสลามถูกน ามาใช้กับผู้นับถือศาสนาอิสลามในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว
และมรดก ซึ่งในเรื่องครอบครัวนั้นถือเป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่จากความสัมพันธ์ใน
สถานะทางกฎหมายของบุคคลขึ้นที่มิได้มีผลแต่เฉพาะคู่สมรสเท่านั้น แต่ยังมีผลถึงบุคคลที่สาม 
ในขณะที่ในเรื่องมรดกนั้นก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ในทางทรัพย์สินของบุคคลจากทั้งทางผลของ
                                           
 8 ชวลีย์ ณ ถลาง, ประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลตจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541), หน้า 259. 

 9 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 87. 
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กฎหมายและตามเจตนารมณ์ของผู้ตาย ดังนั้นเมื่อมีสภาวการณ์ที่มีทั้งกฎหมายแห่งรัฐที่ใช้โดยทั่วไป
และกฎหมายอิสลามที่จะน ามาใช้กับเฉพาะแต่ชนมุสลิมและในบางพ้ืนที่ของรัฐเท่านั้นปรากฎอยู่
ร่วมกัน ปัญหาจากพหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism) จึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ เป็นผลให้
การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยที่ผ่านมามีปัญหามากมายจากความไม่ชัดเจนของบทบัญญัติ
กฎหมาย เช่นปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามในศาลในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ปัญหาความไม่ชัดเจนถึง
สภาพการบังคับใช้กฎหมายอิสลามนอกศาล ปัญหาที่เกิดจากการมีเขตแดนทางกฎหมายภายในรัฐ 
และปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามโดยไม่มีกฎหมายรองรับในพ้ืนที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดภาคใต้ หรือ
แม้แต่ปัญหาในเนื้อหาของกฎหมายอิสลามที่น ามาใช้อาจมีบางลักษณะที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ  
 แม้ในบางปัญหาจะมีแนวทางที่เป็นบรรทัดฐานจากค าพิพากษาของศาลฎีกา หรือได้มี 
การออกค าสั่งภายในของหน่วยงานราชการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะหน้า แต่ก็ยังมิได้มี
การเผยแพร่หรือตราเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติอย่างชัดเจนในปัญหานั้น ๆ เป็นผลให้การใช้กฎหมาย
อิสลามทั้งในพ้ืนที่ 4 จังหวัดที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี  นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 และในพื้นที่อ่ืนที่มิได้มีบทกฎหมายใด ๆ ว่าด้วยการใช้
กฎหมายอิสลามเข้ามารองรับ ยังคงคลุมเครือขาดความชัดเจนและไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้
เต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดทั้งภาระและความสับสนต่อผู้อยู่ภายใต้การบังคับใช้ และผู้ที่เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในระบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย 
 ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาภายหลังจากได้มีการออกพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลาม
ในพ้ืนที่  4  จังหวัด แม้จะได้มีข้อเรียกร้องและข้อเสนอให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบการใช้
กฎหมายอิสลามในประเทศไทยจากกลุ่มชนมุสลิมในหลายลักษณะ ทั้งการเรียกร้องให้มีการจัดตั้งศาล
ศาสนาอิสลามที่เป็นเอกเทศขึ้น หรือการเสนอร่างกฎหมายที่ให้น ากฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัว
และมรดกมาใช้ทั่วราชอาณาจักรไทยโดยไม่จ ากัดเพียงแต่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น แต่ 
ข้อเรียกร้องต่าง ๆ เหล่านี้ก็มิได้รับการยอมรับให้ถูกน ามาใช้ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากประเด็นที่
เกี่ยวกับการน าหลักการทางศาสนาของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งมาบัญญัติให้เป็นกฎหมายแห่งรัฐบังคับใช้กับ
หมู่ชนเฉพาะกลุ่ม อันเป็นลักษณะการบัญญัติกฎหมายพิเศษที่กระบวนการออกกฎหมายต้องเป็นไป
โดยชอบตามรัฐธรรมนูญแล้ว ยังมีประเด็นทางด้านการเมืองจากความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้
คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ปัญหาความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนาของพลเมืองส่วนใหญ่
ในพ้ืนที่และพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศยังคงถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างให้เป็นประเด็นความขัดแย้ง
ในทางการเมืองและทางสังคม ถึงกระนั้นแม้รัฐจะยอมรับให้การปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามในเรื่อง
ครอบครัวและมรดกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐอย่างไรหรือไม่ก็ตาม  ก็ยังมีพลเมือง
มุสลิมส่วนหนึ่งของรัฐที่ยึดถือการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามและน ามาใช้ในการด ารงชีวิตของตน
ดั่งเช่นกฎหมาย แม้จะมีกฎหมายแห่งรัฐบัญญัติใช้อยู่กับพลเมืองของรัฐโดยทั่วไปในเรื่องดังกล่าวไว้
แล้วก็ตาม และเม่ือรัฐมิได้มีแนวทางปฏิบัติหรือออกกฎหมายที่ชัดเจนต่อการน าหลักศาสนามาใช้เยี่ยง
กฎหมายของกลุ่มชนเช่นนี้ ก็ยิ่งเป็นการสร้างฉากกั้นลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามในหมู่ชนมุสลิมที่
ให้เกิดการสร้างระบบกฎหมายคู่ขนานกับรัฐ (Parallel Legal System) ขึ้น โดยที่กฎหมายแห่งรัฐไม่
อาจเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปตรวจสอบตรวจทานทั้งในด้านเนื้อหาหรือกระบวนการได้  
 นอกจากนี้กฎหมายอิสลามที่น ามาใช้ในประเทศไทยเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยครอบครัวและ
มรดกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ที่ไม่อาจถูกวางอยู่อย่างเป็นเอกเทศโดยไม่เชื่อมสัมพันธ์กับบทกฎหมาย
อ่ืนแห่งรัฐเช่น กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว กฎหมายว่าด้วยการศาลที่เกี่ยวด้วย
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ครอบครัวและมรดก หรือแม้แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้นการศึกษาวิจัยหาแนว
ทางการสร้างรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามที่เหมาะสมในประเทศไทยยังคงเป็นหัวข้อส าคัญที่ต้อง
น ามาศึกษาวิจัย โดยที่นอกจากจะมีการศึกษารูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในศาลแล้วยังคงต้อง
ศึกษาประกอบกับลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามโดยองค์กรอ่ืนนอกจากศาล ในลักษณะเชิงโครงสร้าง
ของระบบการใช้กฎหมาย (System-Structure) ที่ต้องสอดประสานรับกันกับตัวบทกฎหมายอ่ืนแห่ง
รัฐ เพ่ือให้การเกิดการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต้อง
สร้างดุลยภาพในทางการใช้กฎหมายที่ประสานประโยชน์ทั้งระหว่าง รัฐ กลุ่มชน และปัจเจกชนผู้ต้อง
อยู่ภายใต้การใช้กฎหมายอิสลาม  
       
1.2  วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของสภาพปัญหาดั งที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นน ามาซึ่ง
การศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษาดังนี้  

1. เพ่ือศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ทั้งในพ้ืนที่ที่มีกฎหมายให้น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ และในพ้ืนที่ที่ไม่มีกฎหมายแห่งรัฐรองรับการน า
กฎหมายอิสลามมาใช้ 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบทางโครงสร้างการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศต่าง ๆ ที่มี
ประชากรส่วนน้อยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามน ามาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
ประเทศไทย    

3. เพ่ือวิเคราะห์หารูปแบบการบริหารงานยุติธรรมอิสลามที่เหมาะสมในประเทศไทย 
   

1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 
 ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะมุ่งศึกษาวิจัยการบริหารงานยุติธรรมอิสลามอันมีลักษณะการศึกษา
ในเชิงโครงสร้างของระบบการใช้กฎหมาย (System-Structure)  โดยจะท าการศึกษาเปรียบเทียบ
การบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศท่ีมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นพลเมืองส่วนน้อยของประเทศ
แต่ได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้กับกลุ่มชนมุสลิมในรัฐของตน อันได้แก่
ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา โดยได้ศึกษากฎหมายที่บัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้
กับชนมุสลิมในรัฐของตนในแต่ละประเทศซึ่งมีดังนี้คือ  
 ประเทศสิงคโปร์จะท าการศึกษา รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 (พ.ศ.2509) 
(Administration of Muslim Law Act, 1966)    
 ประเทศศรีลังกาจะท าการศึกษา รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951 (พ.ศ.
2494) (Muslim Marriage and Divorce Act of 1951) และข้อบัญญัติว่าด้วยมรดกไม่มีพินัยกรรม
ของมุสลิม ค.ศ.1931 (พ.ศ.2474) (Muslim Intestate Succession Ordinance 1931)   
 ประเทศฟิลิปปินส์จะท าการศึกษา กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ค.ศ.1977 (พ.ศ.2520) 
(Presidential Decree No. 1083) หรือที่ เรียกว่า “ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลของมุสลิม
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ฟิลิปปินส์” (Code of Muslim Personal Laws of the Philippines) นอกจากนี้จะท าการศึกษา
ลักษณะการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ผ่านช่องทางกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการในสหราช
อาณาจักร 
 ในขณะที่จะท าการเปรียบเทียบการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยจาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.
2489 (ค.ศ.1946) ประกอบกับพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540  
  
1.4  สมมุติฐานการศึกษาวิจัย 
 
 กฎหมายแห่งรัฐมีบทบัญญัติที่แตกต่างจากหลักการอิสลามที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามยึดถือ
ปฏิบัติเยี่ยงกฎหมายก่อให้เกิดสภาวการณ์ที่กลุ่มชนมุสลิมสร้างรูปแบบและกระบวนการการใช้
กฎหมายอิสลามขึ้นใช้กันเองในหมู่ชนมุสลิม แม้จะมีบทบัญ ติการใช้กฎหมายลักษณะเชิงซ้อนที่บังคับ
ใช้กับพลเมืองโดยแตกต่างกันเพราะความเชื่อทางศาสนาในประเทศไทย คือพระราชบัญญัติว่าด้วย
การใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูล พ.ศ.2489 ที่ให้ใช้กฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล แทนบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องครอบครัว และ มรดก ในกรณีที่ทั้งโจทก์และจ าเลยเป็น 
ผู้นับถือศาสนาอิสลามก็ตาม  แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวที่ได้ประกาศใช้มาอย่างยาวนานกว่า 70 ปีก็มี
ความไม่ชัดเจนทั้งในด้านเนื้อหาและการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ ตลอดจนขาดความเชื่อมโยงกับ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืนที่ต้องประกอบเข้าด้วยกันเพ่ือการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
เป็นผลให้การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยที่ผ่านมามีปัญหามากมายจากความคลุมเครือไม่
ชัดเจนของบทบัญญัติกฎหมาย เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงต้องสร้างรูปแบบระบบกฎหมายและองค์กรที่
เหมาะสมเพ่ือสามารถน ากฎหมายอิสลามมาใช้อย่างเป็นธรรม โดยสามารถรักษาดุลยภาพระหว่าง
สิทธิของปัจเจกชน สังคมและรัฐที่มีลักษณะพหุสังคมได้ โดยเลือกน ารูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามที่
มีกลไกที่ดีทั้งในตัวบทกฎหมายและในทางปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้  
  
1.5  ระเบียบวิธีวิจัย 
  
 การศึกษาวิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ (Secondary and Primary Data) โดยมีวิธีการ
เชิงคุณภาพเป็นหลักเพ่ือให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกเพ่ือให้ได้ผลที่มีความน่าเชื่อถือและดีที่สุด การเก็บข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลจะด าเนินไปพร้อม ๆ กันเพ่ือให้ทุกประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง
มีการยืนยันและบูรณาการได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Cross-Check/Data Triangulation) โดยออกแบบ
การศึกษาไว้ดังนี้ 
 ขั้นที ่1 การส ารวจทบทวนเอกสารเชิงความรู้ 

1. การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผ่านมาของการศึกษาการใช้
กฎหมายอิสลามและการน าไปใช้ในแต่ละรูปแบบและในแต่ละพ้ืนที่ของโลก ทั้งในรูปแบบศาลศาสนา 
และ กระบวนการระงับข้อพิพาทนอกศาลโดยการอนุญาโตตุลาการที่มุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อย 
เพ่ือให้ได้ความชัดเจนของรูปแบบกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยการใช้กฎหมายอิสลามทั้งในศาล
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และนอกศาล ข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมาย
อิสลามในแต่ละรูปแบบ เพ่ือให้ได้ความกระจ่างชัดและรวบรวมแนวคิดและการน าไปใช้ในแต่ละพ้ืนที่
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค   

2. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรม กฎหมาย ค าพิพากษาศาล ค าสั่งภายในหน่วยงานราชการ ที่
เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย  

ขั้นที่ 2 ส ารวจ สัมภาษณ์ หาข้อมูลภาคสนาม 
3. การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหน่วยงานภาครัฐ นักการศาสนาและ

สังคม นักกฎหมาย นักวิชาการ ผู้น าชุมชนท้องถิ่น ศาล ตัวแทนองค์กรเอกชน เพ่ือให้ได้ความคิดเห็น
ที่เชิงลึกในรายละเอียดว่าด้วยเรื่องทีท าการศึกษาวิจัย   

ขั้นที่ 3 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  
4.  ประมวลผลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ได้จากการศึกษาวิจัยทั้งหมดเพ่ือวิเคราะห์และสรุป

ประเด็นปัญหาตลอดหาข้อเสนอแนะ 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานศึกษาชิ้นนี้มีดังนี้ 

1. ได้ทราบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ทั้งในพ้ืนที่ที่มีกฎหมายให้น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ และในพ้ืนที่ที่ไม่มีกฎหมายแห่งรัฐรองรับการน า
กฎหมายอิสลามมาใช้  

2. ได้ทราบรูปแบบทางโครงสร้างการบริหารงานยุติธรรมในประเทศต่าง ๆ ที่มีประชากร
ส่วนน้อยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามน ามาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียเพ่ือน ามาปรับใช้ในประเทศไทย    

3. ได้แนวทางรูปแบบโครงสร้างการบริหารงานยุติธรรมอิสลามที่เหมาะสมในประเทศไทย 
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บทท่ี 2 

 
พหุนิยมทางกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมอสิลาม 

 
ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในลักษณะที่กฎหมาย

อิสลามถูกน ามาใช้กับกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งภายในรัฐ ในสถานะกฎหมายเฉพาะที่มิได้บังคับใช้กับพลเมือง
โดยทั่วไป อันมีรูปแบบการใช้กฎหมายลักษณะเชิงซ้อนหรือพหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism) 
ดังนั้นในบทที่ 2 นี้จึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนคือ 2.1 การบริหารงานยุติธรรมอิสลาม 2.2  
พหุนิยมทางกฎหมายและแนวคิดทางสังคมกับกฎหมาย และ 2.3 กฎหมายอิสลามและการการใช้
กฎหมายอิสลาม   

โดยในส่วนที่ 1 เป็นการก าหนดบทนิยามค าว่า “การบริหารงานยุติธรรมอิสลาม” เพ่ือให้
เข้าใจต้องตรงกันว่าในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึงลักษณะองค์ประกอบของทั้งด้านการใช้กฎหมาย
และองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นระบบ   

ในส่วนที่ 2 พหุนิยมทางกฎหมายและแนวคิดทางสังคมกับกฎหมาย จะกล่าวถึงแนวคิดและ
ทฤษฎีสังคมวิทยาทางกฎหมายที่เป็นกรอบใหญ่ในการศึกษากฎหมายที่ใช้อยู่ตามความเป็นจริงใน
สังคม และมองกฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือที่สร้างสมดุลแห่งผลประโยชน์ของมนุษย์ในสังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งในสภาวะปัจเจกชน กลุ่มสังคม และรัฐ นอกจากนี้แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยาทาง
กฎหมายยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเกิดขึ้นของกระบวนทัศน์ทางกฎหมายลักษณะพหุนิยม ต่อมาจึง
จะกล่าวถึงพหุนิยมทางกฎหมายซึ่งเป็นแนวคิดหลักที่น ามาใช้เพ่ือศึกษารูปแบบการใช้กฎหมาย
อิสลามในแต่ละพ้ืนที่ แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายจะกล่าวถึงการใช้กฎหมายในลักษณะเชิงซ้อนซึ่ง
เป็นสภาวการณ์ที่กฎหมายแห่งรัฐและบรรทัดฐานอ่ืนวางอยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน การมอง
ลักษณะระบบกฎหมายผ่านแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายอาจจะได้สร้างมุมมองทางการใช้กฎหมายที่
มิใช่แต่รัฐเท่านั้นที่เป็นจุดศูนย์กลางแห่งการใช้กฎหมาย และในตอนท้ายของส่วนที่ 1 จะกล่าวถึง
แนวคิดฆราวาสนิยม (Secularism) ที่เชื่อในการแยกศาสนาออกจากรัฐ และหลักเสรีภาพทางศาสนา 
(Freedom of Religion)  เพ่ือน ามาเป็นหลักการประกอบในการวิเคราะห์หาลักษณะรูปแบบที่
เหมาะสมในการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยต่อไป 
 ในขณะที่ส่วนที่ 3 กฎหมายอิสลามและการใช้กฎหมายอิสลาม จะเริ่มภาพรวมโดยทั่วไปของ
ศาสนาอิสลาม ลักษณะของกฎหมายอิสลาม แหล่งที่มาของกฎหมาย ต่อจากนั้นนั้นจะกล่าวถึงการใช้
กฎหมายอิสลามในยุคสมัยต่าง ๆ ผ่านช่วงเวลาส าคัญทางประวัติศาสตร์ในแต่ละพ้ืนที่ ตั้งแต่เมื่อเริ่ม
ถือก าเนิดของศาสนาอิสลาม ถึงเมื่อศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายไปยังดินแดนต่าง  ๆ พร้อมกับที่หลัก
บัญญัติอิสลามถูกน าไปใช้เป็นกฎหมายของกลุ่มชนมุสลิมในดินแดนที่ศาสนาอิสลามเข้าไปถึง จนเข้าสู่
ยุคอาณานิคมที่กฎหมายอิสลามในบางพ้ืนที่ถูกน ามาใช้ในลักษณะกฎหมายของชนพ้ืนถิ่น และเข้าสู่
ยุคการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ที่ในบางรัฐยังคงรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะพหุนิยมทาง
กฎหมาย และในตอนท้ายจะกล่าวถึงรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในยุคปัจจุบันที่รูปแบบการใช้
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กฎหมายอิสลามถูกน าไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันทั้งในรัฐที่พลเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
และรัฐที่พลเมืองส่วนน้อยนับถือศาสนาอิสลาม 
    
2.1  การบริหารงานยุติธรรมอิสลาม 

 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย “กระบวนการยุติธรรม” ว่าคือ 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ืออ านวยความยุติธรรม คุ้มครอง
สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล 

กระบวนการยุติธรรม ในความหมายแบบแคบอาจหมายถึงกระบวนการทางคดีเมื่อมีข้อ
พิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงาน มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริ งกับผู้กระท าผิด 
จนถึงการฟ้องร้องต่อศาลทั้งในกรณีของคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
“กระบวนการยุติธรรม” หมายถึง วิธีที่รัฐให้ความยุติธรรมแก่พลเมืองผู้มีอรรถคดี โดยผ่านองค์กร 
สถาบันต่าง ๆ และบุคลากรที่กฎหมายให้อ านาจไว้  

กระบวนการยุติธรรมอาจแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทเช่น กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  โดยที่กระบวนการยุติธรรมแต่ละ
ประเภท ต่างมีองค์กรและบุคลากรที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในระบบของกระบวนการยุติธรรมที่
แตกต่างกัน เช่นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีหลักการที่เม่ือมีการกระท าความผิดอาญาเกิดขึ้นไป
จนถึงขั้นตอนการน าผู้กระท าความผิดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล และพิพากษาคดีไปจนถึง
การที่ผู้กระท าความผิดต้องรับโทษทางอาญา อันอาจประกอบด้วยองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์คือ พนักงานสอบสวนหรือต ารวจ ทนายความ พนักงานอัยการ ศาลยุติธรรม และกรม
ราชทัณฑ์ โดยมีกฎหมายที่ก าหนดกฎเกณฑ์วิธีการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ เป็น
สาระส าคัญหลักคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ส่วนกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาจ
มีสาระที่แตกต่างกัน กล่าวคือ  เป็นคดีที่อาจมีข้อพิพาทกันระหว่างบุคคลที่เป็นคู่ความ หรือเป็นคดีที่
บุคคลต้องใช้สิทธิทางศาลในลักษณะคดีไม่มีข้อพิพาท ซึ่งองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ใน
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งประกอบด้วย คู่ความหรือผู้ร้อง ศาล ทนายความ และเจ้าพนักงาน
บังคับคดี  โดยมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นบทบัญญัติหลักที่ส าคัญในการก าหนด
กฎเกณฑ์ วิธีการด าเนินกระบวนการทางศาลไปตลอดจนการบังคับคดี ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ากระบวนการ
ยุติธรรมมีรูปแบบเป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมประสานกันระหว่างองค์กร บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบโดยมีกฎหมายก าหนดอ านาจ หน้าที่ เพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่พลเมืองไว้   

ในขณะที่ “กระบวนการยุติธรรมอิสลาม”  ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้หมายถึง ขั้นตอนและ
วิธีด าเนินการในการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ กับผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย 
โดยผ่านองค์กร สถาบันและบุคลากรต่าง ๆ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะแต่กระบวนการยุติธรรมอิสลามทาง
แพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดกเท่านั้น    

ส่วนการบริหารจัดการนั้น สามารถจ าแนกค าที่น ามาใช้ได้คือ “Management” ที่แปลว่า 
การจัดการ และ “Administration” ที่มีความหมายในท านองเดียวกันว่า “การบริหารจัดการ”  

โดย รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ได้รวบรวม ความหมายของค าว่า “การบริหารจัดการ” 
และ “การจัดการ” ได้ดังนี้  
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ค าว่า “การบริหาร” (Administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นที่การก าหนด
นโยบายที่ส าคัญและการก าหนดแผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration) หรือใช้ในหน่วยงานราชการ และค าว่า “ผู้บริหาร” (Administrator) จะหมายถึง 
ผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กรของรัฐ หรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร ดังนั้นการบริหาร (Administration)  
คือกลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ
หรือการอ านวย (Leading/Directing)  และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรง
กับทรัพยากรขององค์กร เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุ
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน 

ส่วนค าว่า “การจัดการ” (Management) จะเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายหรือ
แผนที่วางไว้ ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (Business Management) ส่วนค าว่า “ผู้จัดการ” 
(Manager) จะหมายถึงบุคคลในองค์กรซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร
และกิจการงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ขององค์กร  โดยที่การบริหารจัดการ 
(Management) หมายถึงชุดของหน้าที่ต่าง ๆ (A Set of Functions) ที่ก าหนดทิศทางในการใช้
ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า 
(Cost-Effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้อง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นผลส าเร็จของการ
บริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน10  

ดังนี้เมื่อกล่าวถึง “การบริหารงานยุติธรรม” แล้วจึงเป็นเรื่องที่ประกอบด้วย การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอ านวย และการ
ควบคุม (Controlling) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอ านวยความยุติธรรมแก่
ประชาชน ซึ่งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เลือกใช้ค าว่า “Administration”  

ป ร ะ ก อ บ กั บ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ยุ ติ ธ ร ร ม แ ห่ ง ช า ติ   
พ.ศ.2459 ได้ให้ความหมาย “การบริหารงานยุติธรรม” ว่าหมายถึง “การด าเนินการที่เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการในการอ านวยความยุติธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การคุ้มครอง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน การบังคับการตาม
กฎหมายและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ไม่รวมถึงอ านาจอิสระในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดีของศาลและการด าเนินการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ”11    

ดังนี้ “การบริหารงานยุติธรรมอิสลาม” ในวิทยานิพนธ์นี้จึงหมายถึง “การด าเนินการที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการอ านวยความยุติธรรม ทั้งในขั้นตอนและวิธีด าเนินการในการน า
กฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย โดยผ่านองค์กร 
สถาบันและบุคลากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับประชาชนสูงสุด”   
   

                                           
10 ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องค์การและการจัดการฉบับสมบูรณ์ (กรุงเทพมหานคร: Diamond in 
Business World, 2545), หน้า 18-19. 
11 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2459 
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2.2  พหุนิยมทางกฎหมายและแนวคิดทางสังคมกับกฎหมาย  
    
 พหุนิยมทางกฎหมายเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยความหลากหลายของระบบบรรทัดฐาน ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับกฎหมาย อันเป็นเครื่องมือที่สะท้อนภาพของสังคมที่ท าการศึกษา โดยที่แนวทาง
การศึกษาพหุนิยมทางกฎหมายในปัจจุบันได้คลอบคลุมการศึกษาในหลายมิติเช่น  
 ในด้านการเมืองการปกครองและระบบธรรมาภิบาล  อันเป็นการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวกับ 
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม การจัดการความหลากหลายและจัดการความขัดแย้ง อันเกิดจากการ
ย้ายถิ่นฐานที่สร้างให้เกิดลักษณะของชนกลุ่มน้อยในรูปแบบใหม่ การมีอยู่ร่วมกันของระบบจารีต
ประเพณีและกฎหมายที่บ้างสอดประสานหรือบ้างขัดแย้งกัน ตลอดถึงในสังคมโลกเสรีสมัยใหม่ที่  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องท าให้เกิดความเหลี่ยมล้ าทางสังคม การศึกษา
สังคมวิทยากฎหมายในสภาพความเป็นจริงของสังคม ว่ากฎหมายมีฐานะอยู่เยี่ยงไรในสังคมที่ศึกษา
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพ่ือให้รับรู้ถึงปัญหา และน าแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายที่ยอมรับความหลากหลาย
มาเสริมสร้างความเป็นระบบที่ประสานงานกันทั้งกฎหมายแห่งรัฐและไม่ใช่กฎหมายแห่งรัฐ ในการน า
ความยุติธรรมทางสังคมให้เกิดข้ึนเพื่อขจัดความเหลี่ยมล้ า การกระจายความมั่งค่ัง การให้ผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมหรือกลุ่มชนที่ไม่ใช่ชนกลุ่มที่ก าหนดระบบกฎหมายหลักในสังคมได้มีโอกาสเข้าถึงความ
ยุติธรรมบนพื้นฐานความรับรู้ของพวกเขาเอง ไม่ใช่ความยุติธรรมเฉพาะแต่บนพื้นฐานความเชื่อของรัฐ  
 ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรและบริหารทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะพหุนิยม
ทางกฎหมาย เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นการท าเหมือง การเกษตร การประมง ตลอดจนการจัดการบริหารเรื่องการใช้น้ าเช่นกฎหมาย
เกี่ยวกับที่น้ า (Water Law) ที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน 
ในการศึกษาพหุนิยมทางกฎหมายในฐานะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม ที่แต่ละภาคส่วนมีหลักระบบ
บรรทัดฐานต่างกันในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การหาทางออกของความขัดแย้งและสร้างการพัฒนา
อย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจ าเป็น การน าแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายมาร่วม
เป็นเครื่องมือในการศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในสังคมที่มีความขัดแย้งในการใช้ การบริหารหรือรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นการเพ่ิมทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  
 ในด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายศาสนาและกฎหมายแห่งรัฐซึ่งเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้
น ามาท าการศึกษาวิจัย ในขอบเขตว่าด้วยการบริหารการยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย โดยจะน า
แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาถึงสภาพหรือปรากฏการณ์พหุนิยมทาง
กฎหมายในประเทศไทย ที่การศึกษาจะอิงกับกรอบแนวคิดในเรื่ององค์ประกอบแวดล้อมพหุนิยมทาง
กฎหมายและปฏิสัมพันธ์ของกฎหมายแห่งรัฐต่อระบบบรรทัดฐานอ่ืนซึ่งในที่นี้คือกฎหมายอิสลาม  
เพ่ือน ามาปรับใข้ในการสร้างรูปแบบกลไกการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ทั้งโดยองค์กรศาล
แห่งรัฐและองค์กรอ่ืนที่มิใช่องค์กรศาล เพ่ือให้เกิดดุลยภาพแก่ผลประโยชน์ทั้งของรัฐ สังคม และ
ปัจเจกชน  
 ปัจจุบันอิทธิพลแนวคิดจากส านักคิดกฎหมายบ้านเมือง (Positive Law) ได้เข้ามามีบทบาท
ในการศึกษาทางนิติศาสตร์ในประเทศไทย ที่เชื่อในการแยกกฎหมายออกจากศีลธรรมหรือศาสนา
อย่างชัดเจน ในสายตากฎหมายบ้านเมืองศาสนาอาจเป็นเพียงเรื่องที่พิสูจน์มิได้ เป็นความเชื่อของ
ปัจเจกหรือกลุ่มชนที่ได้รับการคุ้มครองตามหลักเสรีภาพทางศาสนา บนฐานความคิดที่ว่ารัฐไม่มี
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อ านาจในอาณาเขตแห่งมโนธรรมของปัจเจกชน ปัจเจกชนจึงเป็นอิสระจากการบังคับของรัฐให้เชื่อ
หรือไม่เชื่อในศาสนา ดังนั้นการศึกษาการใช้กฎหมายศาสนาในทางนิติศาสตร์ (Jurisprudence) ตาม
แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายซึ่งจะศึกษาความซ้อนทับของระบบกฎหมายแห่งรัฐและระบบกฎหมาย
ศาสนา มิใช่เป็นการศึกษากฎหมายแห่งรัฐและหลักความเชื่อทางศาสนาที่มิอาจน ามาเปรียบเทียบใน
การให้ความเห็นแย้งหรือเห็นพ้องกันได้  เมื่อการปฏิบัติกับเพ่ือนมนุษย์ตามกฎหมายศาสนานั้นอาจ
แสดงออกถึงการเคารพย าเกรงต่อพระเจ้าในมโนส านึกของศาสนิกชน การปฏิบัติตามกฎหมายแห่งรัฐ
สะท้อนถึงการเคารพและยอมรับความมีอยู่ของรัฐ ที่มโนส านึกทั้งสองทางนี้มิอาจสวนทาง การน า
แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายที่เชื่อในการแสดงออกถึงมโนทัศน์การมีอยู่ของความหลากหลายของ
ระบบกฎเกณฑ์มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาน่าจะเปิดมุมมองระบบกฎหมายผ่านฉากภาพของสังคม 
ที่ระบบกฎหมายแห่งรัฐและระบบกฎหมายศาสนาวางคู่กันอยู่   ซึ่งในที่สุดแล้วคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความ
คงอยู่ของพหุนิยมทางกฎหมาย ที่รัฐ สังคมตลอดจนปัจเจกชนต้องเผชิญหน้า  แนวคิดพหุนิยมทาง
กฎหมายอาจน ามาซึ่งวิถีที่จะผสมผสานการอยู่ร่วมกันของระบบกฎเกณฑ์เพ่ือน ามาปรับใช้ใน  
พหุสังคมได้อย่างเหมาะสมในประเทศไทยต่อไป  
 
 2.2.1  สังคมวิทยาทางกฎหมาย Sociology of Law 
 สังคมวิทยาทางกฎหมายได้ถูกให้นิยามว่าเป็น สาขาหนึ่งของการศึกษาสังคมวิทยาโดยที่มี
เนื้อหาเป็นสหวิชาทางสังคมที่อยู่ภายในกรอบของการศึกษาสังคมที่มีความสัมพันธ์กับกฎหมาย  
ในขณะที่บางฝ่ายมองสังคมวิทยาทางกฎหมายเป็นแนวทางการศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษากฎหมาย
และสังคม อันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสังคมวิทยาแต่มีแนวทางเป็นอิสระแยกออกจากสังคม
วิทยา โดยที่เชื่อว่าสังคมวิทยาทางกฎหมายเป็นการศึกษาที่มีระบบอยู่บนพ้ืนฐานทางทฤษฎีของตน
อย่างชัดเจนและเป็นการศึกษากฎหมายเชิงประจักษ์ในสังคมหรือพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา การศึกษาสังคม
วิทยากฎหมายจึงมองกฎหมายและระบบกระบวนการยุติธรรมเป็นสถาบันหรือกลไกหลักทางสังคมใน
การเชื่อมประสานผลประโยชน์ทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผสานวัฒนธรรมและ
ระบบบรรทัดฐานอ่ืนในสังคม เพ่ือสร้างและธ ารงไว้ซึ่งระบบที่ใช้ควบคุมสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่าง
สอดคล้องกัน12     
 แม้ว่าสังคมวิทยาทางกฎหมายจะเป็นศาสตร์ที่อยู่ภายใต้สังคมวิทยาหรือเป็นแนวทาง
การศึกษากฎหมายที่แยกออกมาต่างหากตามความเชื่อของแต่ละฝ่าย แต่เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่า
สังคมวิทยาทางกฎหมายมีเนื้อหาที่ท าการศึกษาหรือวิธีการศึกษาที่ยังคงใช้รูปแบบการศึกษาใน
ลักษณะเดียวกับสังคมศาสตร์เช่นดั่ง มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ อาชญวิทยา และจิตวิทยา อันสะท้อน
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา13 และใช้วิธีวิจัยทางสังคมวิทยาเพ่ือศึกษากฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย และ
พฤติกรรมทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมวิทยาทางกฎหมายมีแนวทางการศึกษากฎหมายใน
สังคมจากการศึกษาเชิงประจักษ์และสร้างทฤษฎีว่าด้วยการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกฎหมาย ระบบ

                                           
12 มันเฟรด เรห์บินเดอร์, “สังคมวิทยากฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9, 1 
(มิถุนายน 2524): 11-18. 
13 สัญญา สัญญาววิัตน,์ ทฤษฎีสงัคมวิทยา: เนื้อหาและแนวการใช้เบือ้งต้น (กรุงเทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), หน้า 124.  
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กฎหมายและระบบที่ไม่ใช่กฎหมาย ตลอดจนปัจจัยทางสังคมอ่ืนที่เป็นผลในระบบแห่งการควบคุมทาง
สังคม14  
  2.2.1.1  ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา 
  แม้ว่านิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา Sociological Jurisprudence ถูกจัดแยกออกจาก
สังคมวิทยาทางกฎหมาย Sociology of Law โดยมีแนวคิดว่านิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยามิได้มี
จุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาสังคมวิทยาแต่เน้นในการสร้างหลักการทางนิติศาสตร์หรือทฤษฎีทาง
กฎหมายบนพ้ืนฐานของการศึกษาสังคม15 แต่จะให้ชื่อว่าอย่างไรหรือขีดกรอบไว้เช่นไรก็มิได้มี
ประโยชน์ในการแบ่งเส้นทางการศึกษากฎหมายมากนัก เนื่องจากในการศึกษาบางครั้งก็ไม่อาจสร้าง
ขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างสังคมวิทยาทางกฎหมายและนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาได้ 
  โดยที่มีการยกย่อง รูดอล์ฟ ฟอน เยียริ่ง Rudolf Von Jhering ซึ่งเป็นนักนิติศาสตร์
ชาวเยอรมันว่าเป็นผู้ให้ก าเนิดทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาสมัยใหม่16 ซึ่งเขาชี้ว่า กฎหมายเป็น
เพียงเครื่องมือเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (Laws as a Means to an End)  การใช้กฎหมายและการตีความ
กฎหมายจึงต้องเน้นตรงจุดมุ่งหมายของกฎหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายของกฎหมายคือเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของสังคม ซึ่งความเชื่อในกฎหมายมีลักษณะเป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุผลประโยชน์โดยรวมของ
สังคมนี้ มีอิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องอรรถประโยชน์ (Utilitarianism) ของ Jeremy Bentham และ 
John Stuart Mill แต่ Jhering ได้หันมาสนใจในเรื่องว่าด้วยการประสานผลประโยชน์  โดยเขาแยก
ผลประโยชน์ออกเป็น 3 ประเภท คือ ผลประโยชน์ของปัจเจกชน ผลประโยชน์ของรัฐ และ
ผลประโยชน์ของสังคม การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในผลประโยชน์ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวนี้เป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้สังคมพัฒนาไปได้ด้วยดี ซึ่งการด ารงอยู่ของสังคมหรือการเคลื่อนที่ของสังคมจะ
ปรากฏแรงสองแรงที่เป็นตัวสร้างสภาวะแห่งการเคลื่อนตัวของสังคม คือแรงที่เกิดจากความเห็นแก่ตัว 
(Egoistic) และแรงที่เกิดจากการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อ่ืน (Altruistic) ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องคัดง้าง
การเคลื่อนตัวของสังคม (The Lever of Social Motion) อันประกอบไปด้วย การให้รางวัลและการ
ลงโทษ (Reward and Coercion) เพ่ือคัดง้างแรงที่เกิดจากความเห็นแก่ตัว และการส านึกในหน้าที่
และความรัก (Duty and Love) เพ่ือสร้างเสริมแรงแห่งการเห็นแก่ประโยชน์ผู้ อ่ืนหรือสังคม แม้
แนวความคดิของ Jhering ในเรื่องการประสานผลประโยชน์จะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมี
อิทธิพลต่อความคิดเชิงนิติปรัชญา  แต่แนวความคิดของ Jhering ดังกล่าวอธิบายเพียงในลักษณะของ
ที่มาของกฎหมาย (The Origin of Law) มากกว่าการใช้กฎหมาย (The Application of  Laws) ใน
ความเป็นจริง17     
  Roscoe Pound เป็นนักนิติปรัชญาชาวอเมริกัน ในช่วงศตวรรษท่ี 20 แนวความคิด
ทางทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมของเขาได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการกฎหมายของ
                                           
14 สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์, “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส านักคิดสังคมวิทยากฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9, 1 (มิถุนายน 2524): 2.  
15 Roscoe Pound, “Sociology of Law and Sociological Jurisprudence,” The University of 
Toronto Law Journal 5, 1 (1943): 1-20, Retrieved June 15, 2015 from http://www. 
jstor.org/stable/824509 
16 จรัญ โฆษณานันท,์ นิติปรัชญา (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544), หน้า 232. 
17 สมยศ เชื้อไทย, นิติปรัชญาเบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), หน้า 145. 
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สหรัฐอเมริกา  เขาเห็นว่าการตรากฎหมายการตีความกฎหมายและการใช้กฎหมายจะต้องพิจารณาถึง
ข้อเท็จจริงทางสังคม ซึ่งเขาได้เปรียบเทียบภาระหน้าที่ของนักกฎหมายว่าเป็นเสมือนงานวิศวกรรม
สังคม (Social Engineering) คือ การท าให้โครงสร้างทางสังคมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่มีแรงเสียด
ทานหรือความเสียเปล่าให้น้อยที่สุด  ซึ่งการมีประสิทธิภาพในโครงสร้างทางสังคมที่ดีคือโครงสร้างที่
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้มากที่สุด18 ความต้องการของมนุษย์ที่ว่านี้ Pound หมายถึง
ผลประโยชน์ (Interests) เขาได้แยกประเภทของประโยชน์ออกเป็น 3 กลุ่มเช่นเดียวกับ Jhering คือ 
 1. ผลประโยชน์ของปัจเจกชน (Individual Interests) อันได้แก่ ผลประโยชน์ที่
เป็นลักษณะส่วนตัวเช่น สิทธิเสรีภาพ  สถาบันครอบครัว  สิทธิในทรัพย์สิน  เสรีภาพในการแสดงออก 
ต่าง ๆ เป็นต้น  
 2. ผลประโยชน์ของรัฐ (Public Interests)  ซึ่งรัฐในฐานะนิติบุคคลหรือองค์กรที่
เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของสังคม  
 3. ผลประโยชน์ของสังคม (Social Interests)  อันได้แก่ ประโยชน์ของสังคมใน
ด้านความมั่นคงปลอดภัย ประโยชน์ของสังคมในด้านสวัสดิการที่ดีของสังคม ผลประโยชน์ของในด้าน
ทรัพยากรทางสังคม เป็นต้น  
  โดยที่ผลประโยชน์ทั้ง 3 ประเภทดังกล่าวไมม่ีผลประโยชน์ใดส าคัญกว่าผลประโยชน์
ใด ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผลประโยชน์ทั้งสามคือความต้องการของปัจเจกชน เพียงว่าเป็น  
การเรียกร้องความต้องการนั้นในฐานะใด ดังนั้นในการท าวิศวกรรมสังคมจึงต้องจัดการความสมดุล
ของผลประโยชน์ทั้งสามนี้ ให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการมากท่ีสุดแต่สูญเสียให้น้อยที่สุด คือพยายาม
ไม่ให้ผลประโยชน์ใดต้องเสียไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งอีกผลประโยชน์หนึ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่ของทั้งนักนิติศาสตร์ 
นักนิติบัญญัติ และ ผู้พิพากษาในการสร้างสมดุลนี้ให้เกิดขึ้น โดย Roscoe Pound ได้มองว่าการ
ผสานผลประโยชน์ในการท าวิศวกรรมสังคมต้องอยู่บนหลักมูลฐานของกฎหมาย (Jural Postulate) 
ซึ่งเป็นหลักการที่กฎหมายเข้ามารองรับหรือปกป้องอันประกอบไปด้วย หลักการป้องกันไม่ให้ปัจเจก
ชนถูกรุกรานก้าวร้าวโดยเจตนาจากผู้อ่ืน หลักการคุ้มครองไม่ให้ปัจเจกชนได้รับความเสียหายจาก
อันตรายที่เกิดจากความไม่ระมัดระวังของผู้อ่ืน  หลักการในการได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของตนที่กระท าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายและหลักการปฏิบัติต่อกันโดยสุจริต หลักมูลฐาน
ของกฎหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่อารยธรรมหรือการพัฒนาของสังคม  ซึ่งต่อมา Pound ได้
เพ่ิมหลักการในเชิงสังคมรัฐสวัสดิการเช่น หลักการคุ้มครองความมั่นคงในอาชีพ หลักความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม และหลักการประกันสังคม19  
  2.2.1.2  แนวคิดกฎหมายที่มีชีวิตของ Eugen Ehrlich “Living Law”    
  ในการศึกษากฎหมายเชิงสังคมวิทยาที่กล่าวถึงการศึกษากฎหมายบนพ้ืนฐานแห่ง
ความเป็นจริงมิใช่เฉพาะแต่ในต ารา Eugen Ehrlich (1862-1922) นักสังคมวิทยาทางกฎหมายชาว
ออสเตรียเป็นอีกผู้หนึ่งที่สร้างแนวคิดให้กับการศึกษาสังคมวิทยาทางกฎหมาย ช่วงที่เขาได้อาศัยอยู่ใน 
Bukovina ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร Austro-Hungarian เขาได้พบเห็นการอยู่ร่วมกันของสังคม
ลักษณะพหุวัฒนธรรมที่คนในสังคมมีกฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่ยึดถือแตกต่างกันแต่ใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่ง
                                           
18 James A. Gardner, “The Sociological Jurisprudence of Roscoe Pound (Part I),” Vill 
Law Review 7, 1 (1961); จรัญ โฆษณานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 248. 
19 จรัญ โฆษณานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 252. 
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กฎเกณฑ์บรรทัดฐานเหล่านั้นไม่ได้เป็นกฎหมายแห่งรัฐ จากสภาพความเป็นจริงดังกล่าวน าซึ่งแนวคิด
ของ Eugen Ehrlich ที่พยายามชี้ว่าศูนย์กลางของการพัฒนาทางกฎหมายไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 
นิติศาสตร์ หรือ ค าพิพากษาของศาล แต่อยู่ที่สังคม สังคมจะเป็นตัวแสดงออกถึงความมีชีวิตของตัว
กฎหมาย โดยที่กฎหมายจะมีชีวิตได้ไม่ใช่เป็นเพียงเพราะเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐ แต่เป็นกฎหมายที่
สังคมยึดถือปฏิบัติ กฎหมายที่สังคมหรือบุคคลยึดถือปฏิบัตินี้ซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายแห่งรัฐหรือไม่ก็
ตามคือ “กฎหมายที่มีชีวิต” (Living Law)20  
  Ehrlich ได้ให้นิยามกฎหมายในลักษณะปรากฏการณ์ทางสังคมบนพ้ืนฐานของการ
วิพากษ์แนวคิดทางกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติอยู่ในทวีปยุโรปขณะนั้น ว่ากฎหมายในแนวคิดดังกล่าวเป็น
เพียงแต่กฎหมายที่ใช้ในระบบศาล กฎหมายจึงเป็นแต่หลักการของระบบกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ที ่
ผู้พิพากษาได้น ามาใช้เพ่ือตัดสินคดีที่มาสู่ศาลเท่านั้น ซึ่งในสายตา Ehrlich กฎหมายลักษณะนี้มิใช่
กฎหมายตามหลักสังคมวิทยา เพราะไม่สามารถให้นิยามกฎหมายอย่างกว้างขวางครอบคลุมกฎหมาย
ที่มีใช้อยู่ในสังคมจริง ๆ ได้ มันเป็นเพียงกฎระเบียบที่องค์กรของรัฐน ามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐเท่านั้น ซึ่งตามความคิดของ Ehrlich กฎหมายควรจะหมายถึง “กฎเกณฑ์ควบคุมความ
ประพฤติของมนุษย์” (Rule of Human Conduct) ซึ่งมิใช่เพียงแต่กฎเกณฑ์ท่ีบังคับให้มนุษย์ต้องท า
เช่นไร แต่เป็นกฎเกณฑ์ที่รวมถึงว่ามนุษย์ควรประพฤติเช่นไร  เป็นผลให้นิยามความหมายของ
กฎหมายในแนวสังคมวิทยาได้แตกต่างจากนิยามกฎหมายตามหลักนิติศาสตร์ที่มองกฎหมายคือ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่มีการลงโทษอย่างชัดเจน ในสายตาของ Ehrlich มองว่ากฎหมายมิได้ถูกใช้เพียงที่
ศาลน ามาตัดสินคดีและลงโทษจริงหรือเป็นระบบกฎเกณฑ์ที่มีสภาพบังคับเท่านั้น แต่กฎหมายยังมี
ลักษณะของบรรทัดฐานทางสังคมที่มีการข่มขู่ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วจะถูกลงโทษ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมี
คดีขึ้นสู่ศาลให้ตัดสินและมีการลงโทษจริง ๆ ตามค าพิพากษาของศาล แต่บุคคลในสังคมก็ยังปฏิบัติ
ตามกฎหมายนั้น ๆ จากการยอมรับว่าสิ่งนั้นเป็นบรรทัดฐานให้ต้องปฏิบัติตาม ในลักษณะของ
กฎหมายเช่นนี้บุคคลทั่วไปจึงปฏิบัติตามกฎหมายในชีวิตประจ าวันเสมือนหนึ่งปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ทางสังคมอ่ืนทั่วไป ดังนั้นการแยกความแตกต่างระหว่างกฎหมายและบรรทัดฐานอ่ืนทางสังคมจะแยก
ได้จากแนวทางแห่งจิตวิทยาทางสังคม (Social-Psychological) ในการที่บุคคลมีความรู้สึกแตกต่าง
กันต่อการละเมิดระบบบรรทัดฐานแต่ละรูปแบบ ซึ่งความรู้สึกจะมีมากเป็นพิเศษเมื่อมีการละเมิดต่อ
บรรทัดฐานทางกฎหมาย ซึ่งนักนิติศาสตร์อาจเรียกความรู้สึกที่ต้องการปฏิบัติตามกฎหมายเช่นนี้ว่า 
“opinio necessitates” หรือ “opinio juris” แม้การให้นิยามกฎหมายเช่นนี้ของ Ehrlich ที่ใช้
จิตวิทยาทางสังคมมาเป็นเครื่องแบ่งระหว่างกฎหมายและระบบบรรทัดฐานอ่ืน ฟังดูน่าขบขันใน
สายตานักนิติศาสตร์และถูกตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายว่าไม่สามารถน าไปใช้อะไรได้เลย แต่
หากพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว Ehrlich ได้พยายามให้นิยามของกฎหมายที่ไม่ได้มีเพ่ือน าไปใช้ในทาง
นิติศาสตร์ ที่ว่าด้วยหลักการทางกฎหมายที่จะน าไปใช้ในศาล แต่เป็นนิยามกฎหมายในทางสังคม
วิทยาที่ต้องการน าไปใช้ในการศึกษาสังคมวิทยากฎหมาย ซึ่งความรู้ใหม่ทางสังคมวิทยากฎหมาย
ในช่วงสมัยของ Ehrlich ที่ได้จากความรู้สึกและอารมณ์อาจไม่เป็นหลักการที่ยอมรับได้มากนัก21     

                                           
20 เรื่องเดียวกัน, หน้า 253. 
21 Stefan Vogl, “Eugen Ehrlich's Linking of Sociology and-Jurisprudence,” In Living Law 
Reconsidering Eugen Ehrlich, Marc Hertogh, ed. (Oxford: Hart, 2009), pp. 98-100. 
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  ต่อเนื่องจากการให้นิยามกฎหมายในเชิงสังคมวิทยาทางกฎหมายแล้ว Ehrlich ได้
แสดงลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างกฎหมายที่ถูกสร้างจากรัฐและกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นจาก
สังคม ซึ่งกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นจากสังคมมิได้มาจากกระบวนการออกกฎหมายเช่นเดียวกับกฎหมาย
ของรัฐ แต่จากการกระบวนการพัฒนาทางสังคม Ehrlich ได้แบ่งหน้าที่ของกฎหมายออกเป็น 2 
ลักษณะคือ หน้าที่ในการจัดระเบียบสังคม (Social Organization) เช่นการก าหนดความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม (Rules of Conduct)  และหน้าที่ในการถูกน ามาใช้ในการตัดสินคดี (Rules 
of Decision) และกฎหมายในสายตา Ehrlich จึงมีกฎหมายสองประเภทคือ กฎหมายสังคม 
(Societal Law) และกฎหมายของนักนิติศาสตร์ (Juristic Law/Lawyer Law)22   
  ในรัฐสมัยใหม่กฎหมายแห่งรัฐเกิดขึ้นโดยกระบวนการออกฎหมายที่ชัดเจน แต่
กฎหมายสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่ง Ehrlich ใช้การอธิบายในลักษณะรูปแบบของกระบวนการการ
ป้อนเข้าและผลที่ได้ออกมา (Input-Output Model) อย่างเป็นพลวัติที่มีเงื่อนเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง 
โดยสิ่งที่ป้อนเข้าไปนั้นคือ“ข้อเท็จจริงทางกฎหมาย” (Facts of Law) และผลที่ได้ออกมาคือ 
“กฎหมายที่มีชีวิต” (Living Law) Ehrlich อธิบายว่าข้อเท็จจริงทางกฎหมายเกิดจากการที่ในสังคมมี
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านระบบการควบคุมจัดการ ระบบการควบคุมจัดการนี้
คือระบบกฎเกณฑ์ที่เป็นตัวชี้ว่าปัจเจกชนคนใดมีหน้าที่ใดหรืออยู่ในฐานะใดในสังคม ดังนั้นตัวปัจเจก
ชนจึงมีความเกี่ยวพันกับกฎเกณฑ์เหล่านี้ ซึ่งประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้สอยหรือวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นปกติ (Usage)  การปกครองครอบง า (Domination) การครอบครองหรือความเป็นเจ้าของ 
(Possession) และการแสดงออกถึงเจตนาภายใน (Declaration of Will) สิ่งเหล่านี้เป็น “ข้อเท็จจริง
ทางกฎหมาย” ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นแต่กฎหมายแห่งรัฐแต่อาจเป็นข้อระเบียบปฏิบัติอ่ืนในสังคมที่ใช้
เพ่ือควบคุมความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล  ดังนั้นเมื่อน าเข้า “ข้อเท็จจริงทางกฎหมาย” จะเกิดการ
สร้างขอบเขตข้ึนระหว่าง กฎหมายที่สร้างโดยรัฐ (Juristic Law)  และกฎหมายสังคม (Societal Law) 
และในที่สุดแล้ว “กฎหมายที่มีชีวิต” คือกฎหมายที่เอาชนะกฎหมายอ่ืนในปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายที่แตกต่างกันนี้ และถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริง ในลักษณะเป็นบรรทัดฐานที่ใช้ใน
การด ารงชีวิต ในขณะที่ส่วนอ่ืนคงเป็นเพียงแค่หลักการ ทฤษฎี หรือหลักความเชื่อเท่านั้น    ดังนั้น
กฎหมายที่มีชีวิตของ Ehrlich อาจประกอบขึ้นจากกฎหมายหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นกฎหมายแห่งรัฐ
ซึ่งหากภายหลังแล้วได้รับการยอมรับหรืออยู่เหนือกฎเกณฑ์อ่ืนและปัจเจกชนหรือสังคมปฏิบัติใช้ 
ในขณะที่กฎหมายสังคมที่ปัจเจกชนเคยใช้อาจถูกท าให้หมดความหมายหรือตายลง กฎหมายแห่งรัฐก็
จะเป็นกฎหมายที่มีชีวิต กฎหมายสังคมเองก็อาจเป็นกฎหมายที่มีชีวิตได้หากลักษณะปรากฏการณ์
ทางสังคมจากปฏิสัมพันธ์นี้เกิดข้ึนในทิศทางตรงกันข้าม23 
  ในการให้นิยามกฎหมายตามแนวทางของสังคมวิทยากฎหมายที่แตกต่างจากทาง
นิติศาสตร์เช่นนี้ของ Ehrlich ท าให้แนวคิดของเขาไม่ได้ถูกน ามาใช้โดยนักนิติศาสตร์ ศาล หรือ 
หลักการทางกฎหมายมากนักเนื่องเนื่องจากนิยามความเป็นกฎหมายในลักษณะที่เป็นปรากฏการณ์
ทางสังคมเช่นนี้ ไม่มีแนวบรรทัดฐานปฏิบัติ (Normative-Practice) ในทางนิติศาสตร์  แต่อย่างไรก็
ตามแนวคิดกฎหมายเช่นนี้ก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาสังคมวิทยาทางกฎหมายในสังคมปัจจุบันที่มี
ความหลากหลายของระบบกฎเกณฑ์ทางกฎหมายและสังคมลักษณะพหุวัฒนธรรม โดยที่นักวิชาการ
                                           
22 Ibid., p. 100. 
23 Ibid., p. 103. 
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ที่ศึกษาแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายหลายท่านเชื่อว่าแนวคิด “กฎหมายที่มีชีวิต” ของ Ehrlich เป็น
รากฐานของแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายในทางสังคมวิทยาที่ถูกน ามาใช้แพร่หลายในปัจจุบัน  
      
 2.2.2  พหุนิยมทางกฎหมาย Legal Pluralism 
 แม้กฎหมายแห่งรัฐ หรือ State Law จะเป็นระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อเป้าประสงค์แห่ง
การสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ (Nation-State) แต่การใช้กฎหมายในเชิงเดี่ยวแบบตายตัวโดยไม่ใส่ใจกับ
ความแตกต่าง และ ความหลากหลายขององคาพยพที่เป็นโครงสร้างสังคมลักษณะพหุวัฒนธรรม 
น ามาซึ่งอุปสรรคและปัญหาในการใช้กฎหมายเพ่ือเป็นเครื่องมือทางสังคม ดังนั้นนักทฤษฎีหรือ
นักวิชาการทางนิติศาสตร์ในโลกปัจจุบันจึงได้ให้ความส าคัญและศึกษาแนวทางการใช้กฎหมายใน
ลักษณะเชิงซ้อนหรือที่เรียกว่าพหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism) มากขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การแก้ปัญหาความหลากหลายทางสังคม24  
 แนวคิดและทฤษฎีพหุนิยมทางกฎหมายได้เริ่มก่อก าเนิดและพัฒนามาจากการศึกษาทาง
สังคมวิทยากฎหมาย (Legal Sociology) และมานุษยวิทยาทางกฎหมาย (Legal Anthropology)  
ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งนักมานุษยวิทยาทางกฎหมายได้ท าการศึกษาและรวบรวมระบบกฎหมาย
ของชาติภายใต้อาณานิคมทั้งในทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และ แถบแปซิฟิก ว่ามีระบบกฎเกณฑ์ หรือ
ระบบควบคุมทางสังคมใช้อยู่อย่างไร แล้วพบว่าพลเมืองในดินแดนภายใต้อาณานิคมเหล่านี้มีกฎหมาย
ทั้งที่เป็นกฎหมายพ้ืนเมือง ( Indigenous Law) และกฎหมายของชาติเจ้าอาณานิคมซึ่งเรียกว่า
กฎหมายยุโรป (European Law) ใช้ร่วมกันอยู่ แม้ชาติเจ้าอาณานิคมจะน ากฎหมายของตนมาบังคับ
ใช้กับดินแดนในอาณัติ แต่ด้วยกฎหมายยุโรปในขณะนั้นมีจุดประสงค์ส่วนใหญ่เพ่ือมุ่งเน้นการสร้าง
สังคมให้เป็นระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ซึ่งขัดกับวิถีทางแห่งความเป็นอยู่ของพลเมืองในดินแดน
อาณานิคมที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเชิงเกษตรกรรม และกฎหมายพ้ืนเมืองที่ชนเผ่าใช้อยู่ก็ได้มี  
การพัฒนาผ่านรุ่นสู่รุ่นและสอดประสานกับวิถีชีวิตของพลเมืองมากกว่า ดังนั้นชาติเจ้าอาณานิคมจึง
น าแต่กฎหมายยุโรปมาบังคับใช้กับเรื่องที่มีจุดประสงค์ส่วนใหญ่เพ่ือการสร้างระเบียบแบบแผน 
การจัดการทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงให้ใช้กฎหมายพ้ืนเมืองกับพลเมืองท้องถิ่นในเรื่องที่เป็นจารีตปฏิบัติ 
หรือการประพฤติตามความเชื่อของพลเมืองท้องถิ่น เกิดเป็นระบบกฎหมายมากกว่าหนึ่งเดียวใช้
ร่วมกันภายในอาณานิคมข้ึน25    
 นักสังคมวิทยาทางกฎหมาย และนักมานุษวิทยาทางกฎหมายใช้ค าว่า Legal Pluralism เพ่ือ
อธิบายการซ้อนทับของกฎหมายหลายชุดที่มีอยู่ในรัฐรัฐหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งโดยปกติ
กฎหมายเหล่านั้นมีแหล่งก าเนิดที่แตกต่างกัน26  ทั้งนี้นักมานุษยวิทยาทางกฎหมายได้ให้ความหมาย
ของกฎหมายในความหมายแบบกว้างกว่าเฉพาะที่หมายถึงกฎหมายที่ใช้กันในระบบศาลซึ่งออกโดยรัฐ 
แต่หมายความรวมถึงระบบบรรทัดฐานต่าง ๆ (Normative Orders) ที่ไม่ได้ออกเป็นกฎหมายโดยรัฐ  
                                           
24 อานันท์ กาญจนพันธุ์, พ้ืนที่ความรู้และกลไกเชิงซ้อนในจินตนาการใหม่ของสังคมเปลี่ยนผ่าน, ใน 
รายงานการประชุมปฏิบัติการเรื่องจินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา, วันที่ 2 สิงหาคม 2553, ณ 
ห้องประชุมภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร, หน้า 28  
25 Sally E. Merry, “Legal Pluralism,” Law and Society Review 22, 5 (1988): 869. 
26 Anne Griffiths, “Legal Pluralism,” In An Introduction to Law and Social Theory, 
Reza Banakar and Max Travers, eds. (Oxford: Hart, 2002), p. 289. 
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เป็นผลให้พหุนิยมทางกฎหมายประกอบด้วยแนวทางวิธีการหลายอย่างที่แตกต่างกัน  จากบนพ้ืนฐาน
แนวคิดท่ีเชื่อและยอมรับในความหลากหลาย และบ่อยครั้งที่โต้เถียงกับแนวคิดความเชื่อทางกฎหมาย
เดิม  ตั้งแต่การยอมรับระบบกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่แตกต่างกันภายในรัฐชาติ จนไปไกลถึงแนวคิด
ที่ว่ากฎหมายเป็นระบบควบคุมสังคมหนึ่งและไม่จ าเป็นต้องเป็นที่ยอมรับของรัฐว่าเป็นกฎหมาย27  
 นักวิชาการที่ศึกษาพหุนิยมทางกฎหมายชี้ว่าปรากฏการณ์พหุนิยมทางกฎหมายนี้มิได้เป็นสิ่ง
ที่เกิดขึ้นใหม่แต่อย่างใด แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยยุคกลางในยุโรป (Medieval 
Period) ก่อนที่แนวทางพหุนิยมทางกฎหมายได้ถูกน ามาใช้เมื่อเข้าสู่ยุคอาณานิคม (Colonisation) ที่
ประเทศมหาอ านาจที่เป็นเจ้าอาณานิคมน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาความแตกต่างในขนบประเพณี เชื้อชาติ 
และความเชื่อของประชาชนพลเมืองในดินแดนอาณานิคมของตน ต่อมาเมื่อเข้าสู่ในยุคช่วงการสร้าง
รัฐชาติสมัยใหม่ (Modern State-Building) ความเป็นพหุนิยมทางกฎหมายได้ถูกพยายามท าให้กลืน
หายไป เนื่องจากแนวคิดการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ที่ต้องการสร้างความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวของระบบกฎหมายในรัฐ แต่ในที่สุดแล้วการจัดการความหลากหลายก็มิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะต้อง
หันกลับมาพ่ึงพาแนวทางแห่งความเป็นพหุนิยมทางกฎหมาย  เพราะในเกือบทุกสังคมเราจะพบว่ามี
ความหลากหลายของระบบกฎเกณฑ์ ตั้งแต่ท้องถิ่นระดับล่างสุดไปจนถึงสังคมโลกที่แผ่ขยายออกไป
จนกว้างใหญ่ ตั้งแต่ระเบียบหมู่บ้าน เมือง เทศบัญญัติท้องถิ่น จนถึงกฎหมายบ้านเมือง กฎหมายที่
บังคับเฉพาะเขต กฎหมายแห่งรัฐ จนกระทั้งถึงกฎหมายระหว่างประเทศ และมากกว่ากฎหมายที่เรา
คุ้นเคยเหล่านี้ในบางสังคมยังมี ระบบแบบแผน กฎระเบียบที่เป็นแบบเฉพาะ เช่น ระเบียบจารีต
ประเพณี ข้อปฏิบัติแห่งชนเผ่า กฎหมายศาสนา หรือ ขนบธรรมเนียมปฏิบัติของชาติพันธุ์หรือของ
กลุ่มวัฒนธรรมที่อยู่ภายในสังคม28  
 และยิ่งเมื่อโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ในสังคมโลกแปรสภาพกลายเป็น
หมู่บ้านใหญ่ (Global Village) ในระบบกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐยอมตนลดบทบาทการผูกขาด
อ านาจการออกกฎหมายและการเป็นสถาบันผู้จัดการกลไกการระงับข้อพิพาท  การปรากฏชัดถึงการ
ขยายตัวของการตัดสินข้อพิพาทโดยเอกชน ตลอดจนไปจนถึงการสร้างหลักการทางกฎหมายนาย
วาณิชย์ หรือ กฎหมายพ่อค้า (Lex Mercatoria) ขึ้นใหม่เพ่ือใช้ร่วมกันระหว่างประเทศในทางพาณิชย์  
ผลมาจากกิจกรรมที่เอกชนเป็นผู้สร้างกฎหมายในระบบกฎหมายเอกชนระหว่ างประเทศยุคใหม่ยิ่ง
เป็นแรงขับให้เกิดความซ้อนทับและหลากหลายของระบบกฎเกณฑ์ในสังคม แนวคิดพหุนิยมทาง
กฎหมายจึงได้เกิดมีการปรับกระบวนทัศน์จากเพียงเรื่องที่ศึกษาถึงเฉพาะระบบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ภายใน
รัฐอันเป็นการปรับแนวคิดการซ้อนทับหรือสภาพคงอยู่ร่วมกันของระบบกฎเกณฑ์ที่ เป็นกฎหมาย

                                           
27 Franz von Benda-Beckmann, “Who’s Afraid of Legal Pluralism?,” Journal of Legal 
Pluralism 47 (2002): 37-82.; Gordon R. Woodman, “Ideological Combat and Social 
Observation: Recent Debate about Legal Pluralism,” Journal of Legal Pluralism 42 
(1998): 21-59.  
28 Brian Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global,” 
Sydney Law Review 30 (2008): 377-379. 
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ภายในที่รัฐเป็นผู้บัญญัติ เข้าสู่ยุค Global Legal Pluralism ที่องค์กรระหว่างประเทศหรือสถาบัน
เอกชนระหว่างประเทศเป็นผู้ร่วมสร้างกฎหมาย และสร้างสภาวการณ์พหุนิยมทางกฎหมายขึ้น29 
  2.2.2.1  ความหมายของพหุนิยมทางกฎหมาย  
  แม้ค าว่า “พหุนิยมทางกฎหมาย” จะถูกใช้มากว่าหลายปีในหลายบริบท ซึ่งนิยาม
หรือความหมายของพหุนิยมทางกฎหมายในแรกเริ่มส่วนใหญ่ได้มาจากการวิเคราะห์ผ่านการ
เปรียบเทียบกฎหมายกับสังคมและแนวคิดรวมศูนย์อ านาจนิยมทางกฎหมาย (Legal Centralism)30  
แต่ความหมายแบบกว้าง ๆ ของพหุนิยมทางกฎหมายคือ “การที่มีระบบกฎเกณฑ์บรรทัดฐาน 
ที่ แตกต่างกันด ารงอยู่พร้อมกันในสังคมเดียวกัน ” 31 ซึ่ งนับแต่ยุคทศวรรษที่  1970 เมื่ อมี 
นักมานุษยวิทยากฎหมายได้ท าการศึกษาสภาพสังคมทางกฎหมายก็พบว่าในเกือบทุกสังคมจะมีความ
เป็นพหุนิยมทางกฎหมายอุบัติขึ้นไม่มากก็น้อย ยิ่งในรัฐที่ประกอบไปด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ
อาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้งในเอเชีย แอฟริกา หรือในละตินอเมริกาซึ่งรับวัฒนธรรมทางกฎหมายผ่าน  
ยุคอาณานิคม ที่ระบบกฎหมายยุโรปได้ถูกปรับให้ใช้ร่วมกับกฎหมายพ้ืนเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน หรือในดินแดนของรัฐที่อยู่ห่างไกลซึ่ งมีจารีตประเพณีของ
คนในท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน32  
  Jacques Vanderlinden ได้ให้ความหมาย พหุนิยมทางกฎหมายเป็นการทั่วไปว่า
คือ “การที่สังคมหนึ่งมีกลไกทางกฎหมายที่แตกต่างกันสามารถน ามาปรับใช้กับสถานการณ์เดียวกัน
ไ ด้” (Existence in a Certain Society of Different Legal Mechanisms to be Applicable to 
an Identical Situation)  โดยมีที่มาจากความเชื่อที่ว่า กฎหมายมีอยู่แต่ในกรอบสังคม กฎหมาย
ประกอบด้วยกลไกทางกฎหมาย และกฎหมายไม่จ าเป็นต้องปรากฏออกมาในรูปแบบที่เป็นระบบ
เพียงหนึ่งเดียว และเม่ือใดที่สังคมหนึ่งมีกลไกทางกฎหมายหลายกลไกที่แตกต่างกันและสามารถน ามา
ปรับใช้กับเหตุการณ์เดียวกันได้ลักษณะเช่นว่าจึงเป็น พหุนิยมทางกฎหมาย แต่ต่อมา Vanderlinden 
ได้กลับค านิยามของตนเองดังกล่าวที่ยึดถือตัวกลไกทางกฎหมายที่ใช้กับเหตุการณ์เดียวกันได้หลาย
กลไก ซึ่งเป็นการมองระบบกฎหมายจากบนลงล่าง เปลี่ยนมาเป็นการมองจากตัวปัจเจกบุคคลผู้อยู่
ภายใต้กฎหมาย พหุนิยมทางกฎหมายตามนิยามใหม่ของ Vanderlinden คือ “sujet de droits” ซ่ึง
มีความหมายถึง “ลักษณะของปัจเจกบุคคลอยู่ภายใต้แห่งบังคับของระบบกฎหมายหลายระบบ”33  
  Barry Hooker ได้ให้นิยามพหุนิยมทางกฎหมายที่ชัดเจนขึ้นว่า “สถานการณ์ที่มี
ระบบกฎหมายสองระบบหรือมากกว่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กัน” (The Situation in Which Two or 
                                           
29 Paul S. Berman, Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond 
Borders (New York: Cambridge, 2012), pp. 5-9.  
30 Gordon R. Woodman, op. cit., p. 22. 
31 Sally E. Merry, op. cit., p. 870.; Anne Griffiths, op. cit., p. 289.; Caroline Sage and 
Michael Woolcock, “Introduction,” In Legal Pluralism and Development Policy: 
Scholars and Practitioners in Dialogue, Brian Tamanaha, Caroline Sage and Michael 
Woolcock, eds. (New York: Cambridge, 2012), p. 1.    
32 Anne Griffiths, op. cit., p. 292.  
33 Jacques Vanderlinden, “Return to Legal Pluralism: 20 Years Later,” Journal of 
Legal Pluralism 28 (1989): 156.    
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More Laws Interact)34 ซึ่งในความหมายของ Hooker จะใช้กับในบริบทของกฎหมายในดินแดน
อาณานิคม หรือในระบบกฎหมายของชาติก าลังพัฒนาที่สร้างแบบแผนใหม่ทางกฎหมาย โดยที่ระบบ
กฎหมายหลักของรัฐยอมรับระบบกฎหมายอ่ืนหรือจารีตประเพณีปฏิบัติเข้ามาใช้ Hooker ได้แบ่ง
ประเภทชั้นของกฎหมายออกเป็นสองล าดับคือ “กฎหมายหลัก (Dominant)” และ“กฎหมายรอง 
(Servant)”  ซึ่งกฎหมายหลักได้แก่กฎหมายแห่งรัฐ และกฎหมายรอง จะเป็นจารีตประเพณีและ
ระบบกฎเกณฑ์อ่ืนเช่นกฎหมายอิสลาม กฎหมายฮินดู เป็นต้น35 การนิยามพหุนิยมทางกฎหมายของ 
Hooker แม้จะค่อนข้างแคบแต่ก็สร้างแนวคิดเชิงวิชาการทางทฤษฎีนิติศาสตร์ให้กับพหุนิยมทาง
กฎหมายเป็นอย่างมาก 
  John Griffiths ได้สร้างแนวคิดใหม่และอิทธิพลแก่แนวคิดทางพหุนิยมทางกฎหมาย
ในบทความ “What is Legal Pluralism?” เขาได้โต้แย้งฝ่ายแนวคิดรวมศูนย์อ านาจนิยมทาง
กฎหมาย (Legal Centralism) ที่เชื่อว่า “กฎหมายคือและควรจะเป็นแต่เฉพาะกฎหมายแห่งรัฐเป็น
แบบแผนที่บังคับใช้ส าหรับทุกคน และอยู่เหนือกฎเกณฑ์อ่ืนทั้งหมด และบังคับใช้โดยองค์กรของรัฐ” 
นั้นเป็นเพียงแค่ มายาคติ อุดมคติ หรือภาพลวงตา พหุนิยมทางกฎหมายต่างหากที่เป็นความจริง 36  
Griffiths ให้ความหมายของ Legal Pluralism ว่าคือ “การที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ทางกฎหมายมากกว่า
หนึ่งเดียวปรากฏขึ้นในสังคมหนึ่ง” (The Presence in a Social Field of More Than One Legal 
Order)37  และ “เป็นสถานะที่พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมใดสังคมหนึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่ง
กฎหมายมากกว่ าหนึ่ ง เ ดี ย ว ”  (State of Affairs, for Any Social Field, in Which Behavior 
Pursuant to More Than One Legal Order Occurs) เขาเห็นว่ าพหุนิยมทางกฎหมายไม่ ใช่
คุณลักษณะทางกฎหมายแต่เป็นคุณลักษณะทางสังคม เมื่อใดก็ตามที่ระบบกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
มากกว่าหนึ่งกฎเกณฑ์สามารถพบเห็นได้ในสังคมใด สังคมนั้นได้ชื่อว่าเป็นพหุนิยมทางกฎหมาย 38 
John Griffiths ได้พยายามจะให้ความหมายของพหุนิยมทางกฎหมาย โดยตั้งข้อสังเกตกับงานศึกษา
พหุนิยมศึกษาก่อนหน้า ที่ศึกษากฎหมายเจ้าอาณานิคมใช้อยู่เหนือดินแดนภายในอาณานิคม ว่า
ลักษณะดังกล่าวไม่ควรจะเรียกว่าเป็นพหุนิยมทางกฎหมายเพราะเป็นลักษณะที่รัฐเลือกสร้างระบบ
กฎหมายขึ้นมาซ้อนกันในพ้ืนที่เดียวกัน หรือหากจะเรียกว่าเป็นพหุนิยมทางกฎหมายก็คงเป็นเพียงพหุ
นิยมทางกฎหมายแบบอ่อน (Weak Legal Pluralism) เนื่องจากพหุนิยมทางกฎหมายในรูปแบบ
ลักษณะนี้ต้องอาศัยอ านาจของรัฐเป็นที่ตั้งว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธให้ใช้ระบบหรือชุดกฎหมายที่
แตกต่างกัน ซึ่งต้องยึดถือตามแนวคิดรวมศูนย์อ านาจนิยมเป็นหลัก ในขณะเดียวกัน John Griffiths ก็
ให้นิยามลักษณะพหุนิยมทางกฎหมาย ที่กฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมายแห่งรัฐแยก
ออกจากกันอย่างเป็นอิสระ โดยที่รัฐจะยอมรับบรรทัดฐานเหล่านั้นว่าเป็นกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ใน

                                           
34 Barry M. Hooker, Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial 
Laws (Oxford: Clarendon, 1975), p. 6. 
35 Ibid., p. 7.  
36 John Griffiths, “What is Legal Pluralism?,” Journal of Legal Pluralism 24 (1986): 4-
5. 
37 Ibid., p. 1. 
38 Ibid., p. 38.  
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สภาวการณ์เช่นนี้ John Griffiths ถือว่าคือพหุนิยมกฎหมายอย่างแท้จริง หรือ Strong Legal 
Pluralism39 
  Masaji Chiba ได้ให้นิยามของพหุนิยมทางกฎหมายว่าคือ “การปรากฏอยู่ร่วมกัน
ของโครงสร้างระบบกฎหมายที่แตกต่างกันภายใต้หลักการความเชื่อในวัฒนธรรมกฎหมายเดียวกัน 
อันประกอบด้วย (1) กฎหมายอย่างเป็นทางการและกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ (2) กฎหมาย
พ้ืนเมือง (ดั้งเดิม) และกฎหมายที่รับมาใหม่ (3) กฎเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวความเชื่อทาง
กฎหมาย ที่ถูกน ามาไว้ร่วมกันโดยการเลือกจากหน่วยทางสังคม (Socio-Legal Entity)”40  ในนิยาม
ดังกล่าวแทนที่ Chiba จะให้นิยามพหุนิยมทางกฎหมายโดยการจับคู่เปรียบเทียบเฉพาะระหว่าง
กฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายที่ชาวบ้านถือปฏิบัติ แต่ Chiba ได้จ าแนกกลุ่มทวิวิภาค (Dichotomy) 
ออกเป็นสามกลุ่มเพ่ือจะแยกกฎหมายออกจากบรรทัดฐานทางสังคมอ่ืน (Social Norm)  ทวิวิภาค
แรกคือกฎหมายอย่างเป็นทางการ (Official Law) และกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ (Unofficial 
Law) ซึ่งกฎหมายอย่างเป็นทางการนั้นคือกฎหมายที่ออกโดยรัฐ หรือกฎหมายที่รัฐยอมรับให้ใช้เป็น
กฎหมายได้โดยอ านาจแห่งรัฐ  ในขณะที่กฎหมายอย่างไม่เป็นทางการนั้นคือกฎหมายที่ไม่มี 
การยอมรับโดยรัฐแต่ยังใช้กันโดยพลเมืองในรัฐอาทิเช่น กฎหมายศาสนาหรือกฎหมายของชนกลุ่ม
น้อย กฎหมายที่ไม่เป็นทางการนี้สามารถแปลงสภาพเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการได้โดยอาศัย  
การยอมรับจากรัฐ  ทวิวิภาคที่สองคือกฎหมายพื้นเมือง (ดั้งเดิม) (Indigenous Law) และกฎหมายที่
รับมาใหม่ (Transplanted Law) ซึ่งในบางสังคมหรือในบางวัฒนธรรมทางกฎหมาย อาจประกอบด้วย
กฎหมายของชนพ้ืนเมืองซึ่งเป็นกฎหมายที่มีมาดั่งเดิมใช้อยู่ก่อน และอาจมีการน าเข้ากฎหมายจาก
ต่างชาติ การด ารงอยู่ร่วมกันของระบบกฎหมายทั้งสองชนิดอาจสอดประสานรับกันหรือขัดแย้งกันก็
ได้ ซึ่งเป็นผลให้มีกฎหมายที่อาจผสมกลมกลืนกันระหว่างกฎหมายทั้งสองชนิด หรือกฎหมาย
บางอย่างมีการแปลงสภาพหรือถูกยกเลิกไป ทวิวิภาคท่ีสามคือกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย (Legal Rules) 
และหลักความเชื่อทางกฎหมาย (Legal Postulates)  ซึ่งกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเป็นตัวสร้างระเบียบ
แบบแผนทางกฎหมายที่ชัดเจนซึ่งต่างจากหลักความเชื่อทางกฎหมายที่เป็นแนวคิดหรืออุดมคติ ที่ใน
บางครั้งอิงตามความเชื่อทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิเช่น กฎหมายศาสนาที่อิงตาม
ความเลื่อมใสในพระเจ้าอันยากแก่การท าให้เป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่ชัดเจน  ซึ่งในส่วนประกอบ
ของโครงสร้างทางวัฒนธรรมของกฎหมายเช่นนี้ Chiba เชื่อว่าได้สร้างรูปแบบความเป็นพหุนิยมทาง
กฎหมายขึ้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามแต่พ้ืนที่หรือสังคมที่ท าการศึกษา41   
  ด้วยเหตุว่าแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายเพ่ือโต้แย้ง
แนวคิดทางอุดมคติของการรวมศูนย์อ านาจนิยมทางกฎหมาย (Legal Centralism)  การยอมรับ
กฎหมายอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมายแห่งรัฐ (Non-State Law) ถูกน ามาใช้เป็นองค์ประกอบส าคัญในแนวคิด
ทฤษฎีพหุนิยมทางกฎหมาย  จึงเกิดข้อถกถียงส าคัญต่อแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายคือ เมื่อมีการ
จ าแนกกฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ของรัฐ ปัญหาที่ตามมาคือมีหลักการในการจ าแนกและ
การก าหนดขอบเขตระหว่างกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายแห่งรัฐ (Non-State Law) กับปรากฏการณ์ทาง
                                           
39 Ibid., p. 8  
40 Masaji Chiba, “Other Phases of Legal Pluralism in the Contemporary World,” Ratio 
Juris 11, 3 (September 1998): 242.   
41 Ibid., pp. 239-242.   
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สังคมอ่ืนที่ไม่มีลักษณะเป็นกฎหมาย (Non-Legal Social Phenomena) อย่างไร เพราะหาก
พิจารณาภายใต้แนวคิดปฏิฐานนิยมทางกฎหมายหรือกฎหมายบ้านเมืองแล้ว ค าถามที่ว่าอะไรคือ
กฎหมายได้มีค าตอบโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอันเกี่ยวเนื่องกับการมีองค์กรที่มีระบบศูนย์กลางทาง
อ านาจแห่งรัฐ การมีรูปแบบของศาล การบังคับใช้กฎหมายตลอดไปจนถึงการลงโทษ เป็นหัวใจส าคัญ
ของสิ่งที่เรียกว่า “กฎหมาย”   ในขณะที่นักมานุษยวิทยาทางกฎหมายได้ให้ความหมายของกฎหมาย
แบบกว้างว่าคือการรักษาระเบียบบรรทัดฐานภายในสังคมดังนั้นทุกสังคมจึงมีกฎหมาย กฎหมายจึงมี
ได้แม้ไม่ปรากฏองค์กรของรัฐ  (Law without State)42  
  Brian Z. Tamanaha ได้ให้ความเห็นว่าการพยายามที่จะให้ความหมายของค าว่า 
“กฎหมาย” ในแนวทางสังคมวิทยากฎหมายที่น าระบบควบคุมสังคมอ่ืนมาใช้ดั่งเช่นกฎหมายแห่งรัฐ
ยังคงสร้างข้อโต้แย้งในเชิงวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายอย่างไม่จบสิ้น การที่ไม่
สามารถหาข้อสรุปร่วมกันในการแยกลักษณะของระบบที่เป็นกฎหมายจากระบบกฎเกณฑ์ควบคุมทาง
สังคมอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมายแล้ว การพยายามที่จะจ าแนกนั้นเป็นไปได้หรือไม่ หรือการจ าแนก
ดังกล่าวเป็นประโยชน์หรือไม่   นอกจากนั้นหากยึดถือว่าระบบควบคุมทางสังคมอ่ืนเป็นกฎหมาย 
เฉกเช่นเดียวกับกฎหมายแห่งรัฐ การใช้ชื่อเรียกแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายอาจไม่ถูกต้อง แต่ควรจะ
เป็น “พหุนิยมทางบรรทัดฐาน” (Normative Pluralism) ส าหรับพหุนิยมทางกฎหมายตามแนวทาง
สังคมวิทยาจะมีความชัดเจนยิ่งกว่า 43 เช่นเดียวกับ William Twinning ที่เห็นว่า พหุนิยมทาง
กฎหมายเป็นรูปแบบหนึ่งหรือสายพันธ์หนึ่งของ พหุนิยมทางบรรทัดฐาน (Normative Pluralism) 
เพราะหากพหุนิยมทางบรรทัดฐานหมายถึงการมีอยู่พร้อมกันของระบบบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน
มากกว่าหนึ่งเดียวในเวลาและสถานที่เดียวกันแล้วพหุนิยมทางกฎหมายก็จะเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงใน
บริบทแห่งการศึกษาที่บรรทัดฐานที่แตกต่างกันและอยู่ร่วมกันนั้นเป็นบรรทัดฐานที่มีลักษณะเป็น
กฎหมายหรือถูกปฏิบัติเยี่ยงกฎหมายแห่งรัฐ อันต้องมีความสัมพันธ์กับระบบกฎหมายแห่งรัฐไม่ว่าทาง
ใดก็ทางหนึ่ง44   
  อย่างไรก็ตาม Brian Z. Tamanaha ได้ยอมรับว่าแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายเป็น
แนวคิดที่ปฏิเสธไม่ได้ในสังคมโลกปัจจุบัน ที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ ในลักษณะกฎหมาย ทับซ้อน
ประสานกัน ในหลายรูปแบบ การให้นิยามกฎหมายเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะเจาะจงอาจไม่ใช่
แนวทางที่ถูกต้อง เพราะในหลายโอกาสและสถานการณ์ที่เรามองว่าสิ่งใดเป็นกฎหมายแตกต่างกัน
ตามแต่บริบทที่สังคมยกให้สิ่งนั้นเป็นกฎหมาย ซึ่งแม้แต่การปรากฏขึ้นของพหุนิยมทางกฎหมายใน
หลายครั้งก็ไม่มีการให้ความหมายของกฎหมายอย่างชัดเจนดั่งที่เคยเกิดขึ้นในยุโรปสมัยกลางหรือใน
สมัยอาณานิคมที่มีลักษณะของพหุนิยมทางกฎหมาย Brian Z. Tamanaha เห็นว่าพหุนิยมทาง
กฎหมายมีขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ตัวผู้เล่นในสังคมชี้ได้ว่ามีแหล่งของกฎหมายมากกว่าหนึ่งเดียวภายใน
สังคมที่ท าการศึกษา  (Legal Pluralism Exists Whenever Social Actors Identify More Than 
                                           
42 Ralf Michaels, “The Re-State-Ment of Non-State Law: The State, Choice of Law, and 
the Challenge from Global Legal Pluralism,” Wayne Law Review 51 (2005): 1226. 
43 Brian Z. Tamanaha, op. cit., p. 394.  
44 William Twinning, “Legal Pluralism 101,” In Legal Pluralism and Development Policy: 
Scholars and Practitioners in Dialogue, Brian Tamanaha, Caroline Sage and Michael 
Woolcock, eds. (New York: Cambridge, 2012), p. 114.     
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One Source of ‘Law’ within a Social Arena)  และในการศึกษาเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดว่าด้วยพหุนิยมทางกฎหมายก็ไม่จ าเป็นต้องก้าวผ่านการนิยามว่ากฎหมายคืออะไร45  
  แม้ว่าแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายจะประสบปัญหาในเชิงการศัพท์บัญญัติ  
(Terminological Problem) เนื่องจากการให้นิยามของความเป็นกฎหมาย แต่หลักการส าคัญของ
พหุนิยมทางกฎหมายในการศึกษาหรือน าแนวคิดไปใช้ของแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายคือการปรากฏ
ขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานลักษณะกฎหมายมากกว่าหนึ่งเดียวในสังคมที่ท าการศึกษา โดย
วัตถุประสงค์ของการน าแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายไปใช้อาจแตกต่างกันไป ทั้งโดยนักมานุษยวิทยา
และนักสังคมวิทยาทางกฎหมายเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมในลักษณะศึกษาเชิงพรรณนา 
หรือการน าไปใช้ทางรัฐศาสตร์ในการบริหารความขัดแย้งในเชิงบรรทัดฐาน ตลอดจนนักกฎหมาย
ระหว่างประเทศในลักษณะกฎหมายเปรียบเทียบ อันท าให้แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายเป็นแนวคิด
หนึ่งที่อยู่ท่ามกลางแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายและสังคมที่ถูกยอมรับและน าไปใช้อย่างกว้างขวาง  
และจะยังคงอยู่ตราบใดที่ยังคงปรากฏความหลากหลายในระบบกฎหมาย บรรทัดฐาน กฎเกณฑ์ใน
สังคมโดยที่กฎหมายมิสามารถท าให้เป็นหนึ่งเดียวใช้ร่วมกันกับคนทุกคน ตามแบบแผนในอุดมคติของ
แนวคิดรวมศูนย์อ านาจนิยมทางกฎหมาย (Legal Centralism) ได4้6 
  2.2.2.2  รูปแบบลักษณะของพหุนิยมทางกฎหมาย 
  พหุนิยมทางกฎหมายได้เข้ามามีบทบาทในการอธิบายความซ้อนทับหรือปรากฏขึ้น
ร่วมกันของระบบกฎเกณฑ์ในสังคมหนึ่งที่มีกฎหมายมากกว่าหนึ่งเดียว โดยเป็นแนวคิดที่ยอมรับ
กฎเกณฑ์อ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมายแห่งรัฐที่ผู้คนในสังคมยอมรับและปฏิบัติเยี่ยงกฎหมายแห่งรัฐ การแพร่
สะพัดของแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายได้เกิดขึ้นการการโต้แย้งแนวคิดรวมศูนย์อ านาจนิยมทาง
กฎหมาย ซึ่ง John Griffiths ได้จ าแนกลักษณะของพหุนิยมทางกฎหมายออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
พหุนิยมทางกฎหมายแบบอ่อน (Weak Legal Pluralism) และ พหุนิยมทางกฎหมายแบบเข็มข้น 
(Strong Legal Pluralism) โดยที่ John Griffiths เชื่อว่า พหุนิยมทางกฎหมายแบบเข้มข้นเท่านั้นถือ
ว่าเป็นพหุนิยมทางกฎหมายอย่างแท้จริง เพราะเป็นรูปแบบที่มีระบบกฎเกณฑ์ที่แยกออกจากระบบ
กฎหมายแห่งรัฐอย่างเป็นเอกเทศ47 แม้ต่อมานักวิชาการหลายท่านจะได้มีการจ าแนกลักษณะของ 
พหุนิยมทางกฎหมายลักษณะเช่นเดียวกับ John Griffiths โดยเรียกพหุนิยมแบบอ่อนว่า “พหุนิยม
ทางกฎหมายของรัฐ” หรือ “นิติ-พหุนิยมทางกฎหมาย” (Juristic Legal Pluralism/State Law 
Pluralism) และ เรียกพหุนิยมทางกฎหมายแบบเข็มข้นว่า “สังคมวิทยา-พหุนิยมทางกฎหมาย” 
(Socio-Legal Pluralism)48  แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีข้อโต้แย้งความคิดของ John Griffiths ว่า 
พหุนิยมทางกฎหมายแบบอ่อนนั้นก็นับว่า เป็นพหุนิยมทางกฎหมายแบบหนึ่งที่มีคุณค่าแก่การศึกษา
เพราะในโลกปัจจุบันการแยกอิสระจากองค์กรแห่งรัฐเป็นไปได้ยาก และการศึกษาพหุนิยมทาง
กฎหมายแบบเข็มข้นนั้นเป็นลักษณะการศึกษาเชิงสังคมวิทยา ที่แตกต่างจากศึกษาพหุนิยมทาง
                                           
45 Brian Z. Tamanaha, op. cit., p. 396. 
46 Ibid., p. 411.  
47John Griffiths, op. cit., p. 38. 
48 Gordon R. Woodman, op. cit., p. 23.; Anne Griffiths, op. cit., p. 290.; Yuksel Sezgin, 
“A Political Account for Legal Confrontation between State and Society: The Case of 
Israeli Legal Pluralism,” Studies in Law, Politics and Society 32 (2004): 198. 
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กฎหมายในทางนิติศาสตร์ ประกอบกับการปฏิเสธองค์กรของรัฐในฐานะผู้เล่นส าคัญในการบังคับใช้
กฎหมายแม้กฎหมายดังกล่าวจะมิใช่กฎหมายแห่งรัฐก็ตามเป็นเรื่องที่กระท าได้ยาก49     

1) นิติ-พหุนิยมทางกฎหมายหรือพหุนิยมทางกฎหมายของรัฐ (Juristic 
Legal Pluralism/State Law Pluralism) โดยรูปแบบพหุนิยมทางกฎหมายลักษณะนี้เกิดขึ้นจาก
กฎหมายแห่งรัฐถูกสร้างขึ้นจากชุดบรรทัดฐานที่เกิดจากกฎหมายแห่งรัฐกับบรรทัดฐานอ่ืนที่มี 
การพัฒนาภายนอกบริบทกฎหมายแห่งรัฐ และกฎหมายแห่งรัฐยอมรับหรือรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎหมายแห่งรัฐเพ่ือใช้บังคับกับบุคคล พ้ืนที่ หรือ ข้อเท็จจริงใดเฉพาะอย่างเป็นพิเศษ เช่นการที่
รัฐยอมรับให้ใช้กฎหมายศาสนาในเรื่องสภาพบุคคล ครอบครัว สมรส หรือมรดกกับบุคคลผู้นับถือ
ศาสนานั้น ๆ  หรือการที่รัฐยอมรับให้ใช้กฎหมายพ้ืนเมือง  (Indigenous Law) กับคนชนเผ่าพ้ืนเมือง
ซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไป  ซึ่งโดยลักษณะของพหุนิยมทางกฎหมายในรูปแบบนี้จะพบว่ามี ลักษณะ
กฎหมายเป็นสองระดับ คือ “กฎหมายหลัก (Dominant)” และ“กฎหมายรอง (Servant)” ซึ่ง
กฎหมายหลักได้แก่กฎหมายแห่งรัฐ และกฎหมายรองซึ่งจะเป็นระบบกฎเกณฑ์อ่ืนเช่นกฎหมาย
ศาสนา หรือ กฎหมายพื้นเมือง50  
 แม้อาจกล่าวว่าการมีกฎหมายลักษณะพหุศูนย์กลางในดินแดนต่าง  ๆ นั้น
โดยส่วนใหญ่จะเป็นผลผลิตจากยุคล่าอาณานิคม และระบบกฎหมายลักษณะพหุนิยมยังคงด ารงอยู่แม้
ภายหลังรัฐเหล่านั้นได้รับเอกราช ที่เป็นการแสดงถึงความอ่อนแอหรือการขาดสมรรถภาพของรัฐหลัง
ยุคอาณานิคมในการเผชิญหน้ากับพลเมืองของตนที่เป็นกลุ่มชนต่าง ๆ กันในดินแดนของตน เพราะไม่
สามารถสร้างระบบกฎหมายที่เป็นหนึ่งเดียวเหนือดินแดนของตนภายหลังจากการได้รับเอกราชได้  
แต่ในรัฐสมัยใหม่ที่รัฐมิได้รับผลโดยตรงของยุคอาณานิคมก็มีความพยายามจะน าบรรทัดฐานอ่ืนที่ชน
กลุ่มน้อยในรัฐ  (Minority Group) หรือกลุ่มชนยึดถือปฏิบัติเช่นหลักศาสนาหรือจารีตประเพณีที่
บัญญัติในลักษณะกฎหมายมาใช้ร่วมกับกฎหมายแห่งรัฐในลักษณะที่เป็นกฎหมายเฉพาะหรือ
กฎหมายบุคคล (Special Law/Personal Law) และมีกฎหมายแห่งรัฐในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับกับคน
ทั่วไปในรัฐ (General Law) โดยเหตุผลทางด้านการเมืองการปกครอง51    
 John Griffiths ได้ปฏิเสธรูปแบบของพหุนิยมทางกฎหมายแห่งรัฐว่าไม่
น่าจะถือว่าเป็นพหุนิยมทางกฎหมายเนื่องด้วยเป็นรูปแบบที่สะท้อนถึงความเข็มแข็งของระบบแนวคิด
รวมศูนย์อ านาจนิยมที่รัฐยังคงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งอ านาจในการยอมรับกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานอ่ืน
ทางสังคม ซึ่งเป็นหลักการแห่งรัฐนิยม (Statism) ที่ภายใต้รูปแบบพหุนิยมทางกฎหมายของรัฐถึงแม้
จะมีความหลากหลายของระบบกฎเกณฑ์ที่เป็นบรรทัดฐานแต่กฎหมายเป็นได้แต่เฉพาะที่รัฐสร้างขึ้น
หรือยอมรับให้ใช้ในกระบวนการที่ต้องมีศาล บุคลากรที่ต้องการฝึกฝนในทางกฎหมาย และองค์กร
บังคับใช้กฎหมายโดยรัฐ52   

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับความเป็นจริงในโลกปัจจุบันที่ก าลังพัฒนา รัฐส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะของรูปแบบพหุนิยมทางกฎหมายของรัฐ เพราะในรัฐชาติสมัยใหม่แหล่งที่มาของ
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณีหรือศาสนาไม่สามารถที่จะรักษาสภาพของตนให้ยังคงสมบูรณ์ 
                                           
49 William Twinning, op. cit., p. 119. 
50 Anne Griffiths, op. cit., p. 291. 
51 Yuksel Sezgin, op. cit., pp. 206-207. 
52 John Griffiths, op. cit., p. 38. 
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โดยปราศจากการเชื่อมโยงกับกฎหมายแห่งรัฐ ความหลายหลายของชาติพันธ์ในรัฐสมัยใหม่ ที่ระบบ
กฎเกณฑ์แม้จะมีรัฐเป็นศูนย์กลางแต่การสร้างความชัดเจนในระบบกฎหมายจารีตประเพณีหรือ
กฎหมายพื้นเมืองในบางครั้งเกิดจากรัฐเป็นผู้สร้างลักษณะความชัดเจนของกฎหมายดังกล่าว53 

2)  สังคมวิทยา-พหุนิยมทางกฎหมาย Socio-Legal Pluralism/Deep 
Legal Pluralism ที่ J. Griffiths เชื่อว่าเป็นพหุนิยมทางกฎหมายโดยแท้นั้นคือสภาวการณ์ทางสังคม
เนื่องจากเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์มิใช่ในอุดมคติ สังคมหนึ่งๆ พลเมืองมิได้ใช้แต่กฎหมายของรัฐ
เพียงอย่างเดียวเป็นแบบแผนปฏิบัติหรือในการระงับข้อพิพาท รัฐจะยอมรับมันเป็นกฎหมายของรัฐ
หรือไม่ก็ตาม และเมื่อใดที่สังคมหนึ่งมีการปรากฏของระบบกฎเกณฑ์ที่พลเมืองยึดถือเยี่ยงกฎหมาย
มากกว่าหนึ่งเดียวเพ่ือมาปรับใช้กับการกระท าหรือวิถีปฏิบัติเมื่อนั้นก็มีปรากฏการณ์พหุนิยมทาง
กฎหมายขึ้น  

ในนิยามพหุนิยมทางกฎหมายลักษณะนี้ J. Griffiths  ชี้ว่ากฎหมายคือ
กฎระเบียบที่สามารถสร้างขึ้นใช้กันเองในกลุ่มคนที่ประสานการอยู่ร่วมกันในทุกสังคมได้ เมื่อเป็นดังนี้ 
ค าว่ากฎหมายตามสายตาของ J. Griffiths จึงมีความหมายเดียวกับระบบควบคุมสังคม (Social 
Control) ที่ต้องสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างทางสังคมนั้น ตัวอย่างของพหุนิยมทางกฎหมายลักษณะ
นี้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่รัฐออกกฎหมายที่ใช้เป็นการทั่วไปที่ขัดกับจารีตประเพณีของชนพ้ืนถิ่นที่เคย
ปฏิบัติกันมาช้านาน ท าให้ชนพ้ืนถิ่นดังกล่าวไม่ได้สนใจปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองแต่ยังคงใช้จารีต
ประเพณีท้องถิ่นของตนเป็นระเบียบปฏิบัติ ซึ่งพหุนิยมทางกฎหมายส่วนใหญ่ในลักษณะนี้เป็น
สภาวการณ์ที่กฎหมายแห่งรัฐที่ใช้โดยศาลหรือองค์กรของรัฐและกฎหมายที่มีชีวิต (Living Law) ที่
สังคมหรือบุคคลใช้เพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน   

แม้ต่อมาการสร้างแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายในลักษณะของการน าระบบ
ควบคุมทางสังคมอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมายแห่งรัฐไว้ในฐานะเดียวกับกฎหมายแห่งรัฐ ได้สร้างความ
คลุมเครือในการน าลักษณะรูปแบบของพหุนิยมทางกฎหมายลักษณะนี้ไปใช้เพ่ือเป็นแบบแผนในทาง
นิติศาสตร์ เนื่องจากในสภาพสังคมแม้หากใช้การนิยามพหุนิยมทางกฎหมายในลักษณะนี้เราจะพบว่า
เกือบทุกสังคมที่เข้าไปศึกษาจะมีลักษณะของพหุนิยมทางกฎหมายอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งลักษณะ
โดยรวมของพหุนิยมทางกฎหมายในเชิงสังคมวิทยานี้จนถึงปัจจุบันอาจมีแนวคิดไปทิศทางดังนี้  
 หากมองกฎหมายว่าเป็นได้แต่กฎหมายแห่งรัฐ สังคมวิทยา -พหุนิยมทาง
กฎหมายอาจมีลักษณะเป็นพหุนิยมทางบรรทัดฐาน (Normative Pluralism) และเป็นสิ่งจ าเป็นที่
ต้องแยกพหุนิยมทางกฎหมายออกจากการบังคับใช้กฎหมายลักษณะพหุศูนย์กลางหรือพหุนิยมทาง
กฎหมายของรัฐ  ซึ่งในพหุนิยมทางกฎหมายในเชิงสังคมวิทยานี้ ระบบกฎเกณฑ์บรรทัดฐานต้องแยก
ออกจากกันอย่างเป็นอิสระในพ้ืนที่และเวลาเดียวกันในสังคมที่ท าการศึกษา  และแนวทางการศึกษา
พหุนิยมทางกฎหมายเป็นการศึกษาสังคมในเชิงประจักษ์โดยที่ไม่ได้มีค าถามเกี่ยวกับเรื่องความชอบ
ด้วยกฎหมายของระบบกฎเกณฑ์บรรทัดฐานอ่ืนที่มีอยู่กับกฎหมายแห่งรัฐ54  ดังนั้นพหุนิยมทาง
                                           
53 Gordon R. Woodman, “The Development ‘Problem’ of Legal Pluralism: An Analysis 
and Steps Towards Solutions,” In Legal Pluralism and Development Policy: 
Scholars and Practitioners in Dialogue, Brian Tamanaha, Caroline Sage and Michael 
Woolcock, eds. (New York: Cambridge, 2012), p. 139.     
54 William Twinning, op. cit., p. 120. 
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กฎหมายจึงมีอยู่ในทุกสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมหรือพหุศาสนา และพหุนิยมทางกฎหมายเชิงสังคมนี้
จะยังคงอยู่เนื่องจากทั้งวัฒนธรรมและประเพณีในปัจจุบันได้ถูกจับให้ยึดโยงอยู่กับการสร้างอัตลักษณ์
ของชุมชนและสังคมซึ่งหากมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการสร้างเอกภาพในกฎหมาย ปัญหา
เหล่านี้มิใช่เพียงปัญหาที่จะแก้ไขได้โดยการออกกฎหมายในลักษณะหนึ่งเดียว เพราะการกระท า
ดังกล่าวยิ่งเป็นแรงหนุนให้เกิดพหุนิยมทางกฎหมายที่เป็นปัญหาเพ่ิมขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามแนวคิด
พหุนิยมทางกฎหมายเชิงสังคม ก็มิได้เชื่อว่า กฎหมายแห่งรัฐเป็นสิ่งไม่ส าคัญ หรือต้องก าจัดกฎหมาย
แห่งรัฐออกไป การยอมรับพหุนิยมทางกฎหมายจึงมิใช่การท าให้อุดมการณ์ในการสร้างหลักนิติธรรม 
หรือหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลเสื่อมถอยลง เพราะในบางครั้งการสร้างรูปแบบกฎหมายใน
ลักษณะร่วมประสานกัน (Interlegality) ก็เป็นการสร้างระบบกฎหมายที่รวมเอาหลักการที่ขัดแย้ง
หรือไปในทิศทางตรงกันข้ามกันน ามาใช้ร่วมกันได้   
  2.2.2.3  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวการณ์พหุนิยมทางกฎหมาย 
  พหุนิยมทางกฎหมายเป็นแนวคิดว่าด้วยการมีกฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่มีลักษณะเป็น
กฎหมายเกิดขึ้นร่วมกันอยู่ในสังคมที่ศึกษา ดังนั้นการศึกษาพหุนิยมทางกฎหมายจึงเลี่ยงมิได้ที่ จะ
ท าการศึกษาสังคมในประเด็นของประเภทบรรทัดฐานที่อาจปรากฏอยู่ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์กันใน
ลักษณะต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบแวดล้อมที่ก่อให้เกิดสภาวการณ์พหุนิยมทางกฎหมายโดยทั่วไปมีดังนี้   

1)  ความหลากหลายของระบบบรรทัดฐาน 
   โดยที่บรรทัดฐานที่มีลักษณะเป็นระบบนั้นต้องมีองค์ประกอบทั้งทาง ด้าน
เนื้อหา (Content of Norms) และกระบวนการ (Process)  
   ด้านเนื้อหา (Content of Norms) โดยทั่วไปอาจแบ่งเนื้อหาของบรรทัด
ฐานออกได้เป็น 3 ลักษณะ55 คือ (1) เนื้อหาบรรทัดฐานเชิงบังคับ (Imperative Norms) เป็นบรรทัด
ฐานที่กล่าวถึงการห้ามกระท าการสิ่งใดหรือต้องท าสิ่งใด ตัวอย่างเช่น รูปแบบกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
อาญา ข้อห้ามในการประพฤติตัวในข้อบรรทัดฐานทางศาสนาเช่น การห้ามเล่นการพนัน การห้ามดื่ม
สุรา หรือการห้ามกินเนื้อ เป็นต้น  (2) เนื้อหาบรรทัดฐานเชิงรับรองความสมบูรณ์ของการกระท า 
(Validation Norms) เป็นบรรทัดฐานที่ก าหนดลักษณะของการกระท าว่าท าอย่างไรการกระท านั้นจึง
สมบูรณ์ตามระบบบรรทัดฐาน ตัวอย่างเช่นบรรทัดฐานในความสมบูรณ์ของการท าสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ บรรทัดฐานในความสมบูรณ์ของการสมรสหรือการหย่า บรรทัดฐานในความสมบูรณ์
ของการท าพินัยกรรม เป็นต้น และ (3) เนื้อหาบรรทัดฐานเชิงระงับข้อพิพาท (Dispute-Settlement 
Norms) เป็นลักษณะบรรทัดฐานที่ก าหนดผลว่าควรจะเป็นเช่นไรหากมีเหตุการณ์บางอย่างหรือข้อ
พิพาทเกิดขึ้น เช่นกรณีหากมีผู้ไล่ล่าสัตว์แล้วสัตว์ไปตายในที่ดินของอีกบุคคลหนึ่ง  สัตว์นั้นจะตกเป็น
ของผู้ใด ซึ่งลักษณะของบรรทัดฐานเชิงระงับข้อพิพาทนี้โดยส่วนใหญ่เมื่อมีการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ
ของกลุ่มชนในสังคมมักก่อให้เกิดเป็นมโนทัศน์ความยุติธรรมเชิงรูปแบบขึ้น     
   ทางกระบวนการ (Process) นั้นคือลักษณะของการที่จะน าบรรทัดฐาน
ดังกล่าวไปใช้หรือปฏิบัติเยี่ยงกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่การท าให้เนื้อหาของบรรทัดฐานนั้นปรากฏ
เพ่ือให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติ ไปจนถึงการสร้างกลไกกระบวนการระงับข้อพิพาทและการสร้าง
                                           
55 Gordon R. Woodman, “The Development ‘Problem’ of Legal Pluralism: An Analysis 
and Steps Towards Solutions,” In Legal Pluralism and Development Policy: 
Scholars and Practitioners in Dialogue, pp. 133-136. 
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สภาพบังคับ ซึ่งมิใช่เฉพาะเจาะจงแต่สภาพบังคับตามรูปแบบระบบกฎหมายแห่งรัฐเท่านั้น อาทิเช่น 
การปฏิบัติต่อกันลักษณะการต่างตอบแทน (Reciprocity)  สภาพบังคับทางสังคม (Social Sanction) 
ซึ่งอาจเปรียบเทียบในบริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) ที่บางครั้งมีการ
ถกเถียงว่าเป็นเพียง Soft Law เนื่องจากไม่มีสภาพบังคับท่ีชัดเจน แต่ในหลายโอกาสมีการสร้างสภาพ
บังคับลักษณะต่างตอบแทน หรือ การไม่เข้าไปมีสัมพันธ์ทางการค้าด้วย (Embargo) อันเป็นสภาพ
บังคับลักษณะหนึ่ง56   

Brian Z. Tamanaha ได้แยกรูปแบบของบรรทัดฐานที่ เป็นระบบใน
การศึกษาพหุนิยมทางกฎหมายออกเป็น 6 ระบบรูปแบบ57 ซึ่งอาจน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาคือ   

1. ระบบกฎหมายอย่างเป็นทางการหรือกฎหมายบ้านเมือง (Official or 
Positive Legal Systems) มีลักษณะที่มีรูปแบบที่ชัดเจนเชื่อมประสานเป็นระบบกฎเกณฑ์แห่ง
กฎหมายที่ประกอบไปด้วย กระบวนการออกกฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาลหรือสถาบัน
ระงับข้อพิพาท เป็นระบบที่สร้าง สิทธิ อ านาจ สัญญา ตลอดจนการลงโทษและเยียวยา  ในสังคมโลก
ปัจจุบันระบบกฎหมายที่เป็นทางการนี้ไม่จ าเพาะแต่กฎหมายที่ออกโดยรัฐ แต่ยังรวมถึงกฎหมายที่
ออกโดยองค์การอ่ืนที่จัดตั้งขึ้นอย่างทางการเหนือรัฐ เช่น พลเมืองในยุโรปซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
ท้องถิ่น กฎหมายแห่งรัฐ ในระดับชาติ และมีกฎหมายสหภาพยุโรป (European Union law) ที่เป็น
ระดับกฎหมายภูมิภาคเหนือรัฐสมาชิก ในบางครั้งกฎหมายอย่างเป็นทางการอาจมิได้สอดคล้องกัน
และเกิดการขัดกันในเขตอ านาจและบรรทัดฐานทางกฎหมายเนื่องจากมีที่มาจากสถาบันที่แตกต่างกัน  

2. ระบบบรรทัดฐานทางจารีตประเพณี (Customary Normative 
Systems) รวมถึงระเบียบทางสังคม สถาบันและกลไกทางสังคมซึ่งอาจมีกระบวนการต่างตอบแทน
และกระบวนการระงับข้อพิพาทเป็นส่วนหนึ่งระบบกลไกทางสังคมของระบบบรรทัดฐานทางจารีต
ประเพณี ในบางพ้ืนที่อาจเรียกว่า กฎหมายพื้นเมือง (Indigenous Law) หรือ กฎหมายจารีตประเพณี 
(Traditional Law) ซึ่งมักมีเหตุผลมาจากยุคอาณานิคมและภายหลังยุคอาณานิคมที่สร้างรูปแบบของ
ระบบบรรทัดฐานรูปแบบนี้แยกออกจากระบบรูปแบบบรรทัดฐานที่เป็นระบบกฎหมายอย่างเป็น
ทางการ   

3. ระบบบรรทัดฐานทางศาสนา (Religious Normative Systems) ซึ่ง
ในบางสังคมไม่สามารถแยกระบบบรรทัดฐานทางศาสนาออกจากระบบบรรทัดฐานทางจารีตประเพณี
ได้ โดยสามารถจัดทั้งสองระบบรูปแบบเป็นระบบบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามการจัดแยก
ระบบบรรทัดฐานทางศาสนานี้ในบางสังคมพบว่ามีที่มาแยกออกจากระบบบรรทัดฐานทางจารีต
ประเพณีอย่างชัดเจน เพราะแหล่งที่มาหรือบ่อเกิดทางบรรทัดฐานทางศาสนามักจะมีที่มาจาก 
อภิปรัชญา ความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรทัดฐานทางศาสนามักจะมีลักษณะของการ
สร้างบรรทัดฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น คัมภีร์ไบเบิล คัมภีร์อัลกุรอาน คัมภีร์โทราห์ เป็นต้น มี
การจัดตั้งสถาบันทางศาสนาที่เป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการตลอดจนกลไกเพ่ือ
บังคับใช้บรรทัดฐานแม้ว่าบรรทัดฐานทางจารีตประเพณีและศาสนา จะมีที่มาจากแหล่งที่แตกต่าง
อย่างชัดเจนจากระบบกฎหมายอย่างเป็นทางการ  แต่ในหลายโอกาสที่ยกฐานะขึ้นเป็นกฎหมายที่เป็น
ทางการโดยการยอมรับจากรัฐ เช่นระบบกฎหมายในดินแดนภายหลังยุคอาณานิคมที่น าระบบบรรทัด
                                           
56 Ibid., p. 132. 
57 Brian Z. Tamanaha, op. cit., pp. 397-340. 
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ฐานจารีตประเพณี หรือ ทางศาสนา มาบังคับใช้ในเรื่องเฉพาะอย่างเช่น ครอบครัว การสมรส การ
หย่า มรดก  หรือในหลายรัฐยอมรับให้มีศาลศาสนา ในบางกรณีบรรทัดฐานทางศาสนาถูกน ามาใช้
เป็นบรรทัดฐานทางระบบกฎหมายแห่งรัฐซึ่งแยกออกจากกฎหมายแห่งรัฐมิได้ เช่นรัฐที่ใช้กฎหมาย
อิสลามเป็นกฎหมายแห่งรัฐ หรือแต่แม้ในรัฐที่มิได้ยอมรับระบบบรรทัดฐานทางจารีตประเพณีหรือ
ศาสนาแต่พลเมืองในรัฐยังคงยึดถือบรรทัดฐานนั้นเปรียบเช่นกฎหมาย โดยใช้หลักกฎหมายธรรมชาติ 
เข้ามาปรับใช้  

4. ระบบบรรทัดฐานทางเศรษฐกิจหรือระบบทุน (Economic/Capitalist 
normative systems) ประกอบไปด้วยรูปแบบและสถาบันที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทุน ระบบตลาด 
ธุรกรรมทางระบบเศรษฐกิจ ภายในสังคมที่ศึกษา โดยที่มีความหลากหลายตั้งแต่ระเบียบกฎเกณฑ์ที่
ไม่เป็นทางการที่ควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจ เช่นการต่างตอบแทน การหลีกเลี่ยงการใช้
กลไกของรัฐในการระงับข้อพิพาท ไปจนถึงระเบียบแบบแผนที่เป็นทางการในการสร้างระเบียบปฏิบัติ 
เช่นรูปแบบของสัญญามาตรฐาน การสร้างระบบกฎเกณฑ์ขึ้นใช้เองในรูปแบบระเบียบปฏิบัติทาง
การค้า (Code of Conduct)  การสร้างบรรทัดฐานสากลในทางพาณิชย์ ตลอดจนสถาบันระงับข้อ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการทางการค้า โดยมีความเชื่อร่วมกันในแนวทางระบบตลาดเสรีหรือทุน
นิยม ในสังคมโลกร่วมสมัยระบบบรรทัดฐานทางเศรษฐกิจเข้ามามีบทบาทส าคัญ ซึ่งในบางครั้งท าให้
สถานะของบรรทัดฐานรูปแบบนี้ถูกน ามาใช้เยี่ยงกฎหมายในสังคมทางการค้าสากล ดังแนวทางของ
การสร้างหลักการทางกฎหมายนายวาณิชย์ (Lex Mercatoria) ยุคใหม่  

5. ระบบบรรทัดฐานในกิจกรรมหรือหน้าที่เฉพาะอย่าง (Functional 
Normative Systems) คือระบบบรรทัดฐานที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือจุดประสงค์พิเศษนอกเหนือไปจากเพ่ือ
ทางการค้า เช่นใน ระบบการศึกษาสากล มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล กีฬา หรือ ในระบบ
อินเตอร์เน็ต โดยที่ระบบบรรทัดฐานในกิจกรรมหรือหน้าที่อาจจะจ ากัดเฉพาะภายในรัฐ หรือ อาจเป็น
ในระดับระหว่างประเทศ โดยที่กิจกรรมเหล่านี้มีระบบกฎเกณฑ์ของตนเองที่เป็นเอกเทศจากรัฐ โดย
เพ่ือจุดประสงค์ที่กลุ่มหรือกิจกรรมนั้นท าขึ้นและอาจมีรูปแบบของการบังคับใช้ หรือ การลงโทษของ
ตนเอง เช่น สมาคมหรือองค์กรทางกีฬาในประเทศหรือระหว่างประเทศ องค์กรทางวิชาชีพสากล 
ข้อตกลงในการใช้ระบบในโลกสังคมออนไลน์  

6. ระบบบรรทัดฐานทางชุมชน (Community/Cultural Normative 
Systems) เป็นระบบบรรทัดฐานที่ค่อนข้างคลุมเครือที่สุดในทั้ง 6 ระบบรูปแบบอย่างไรก็ดีบรรทัด
ฐานรูปแบบนี้ถูกสร้างขึ้นจากการเกิดขึ้นของการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มทางสังคม โดยที่อาจมีการผูก
รวมของกลุ่มทางสังคมขึ้นจากประวัติศาสตร์ ภาษา หรือเขตแดนในอดีตที่มีร่วมกัน ในระดับท้องถิ่น 
บรรทัดฐานรูปแบบนี้จะมีลักษณะเหนียวแน่นซึ่งอาจเป็นบรรทัดฐานร่วมกันในเรื่องวิถีการด ารงชีวิต 
ในขณะที่ในระดับสูงขึ้น ระบบบรรทัดฐานทางชุมชนอาจไม่เหนียวแน่นซึ่งอาจไม่ได้มีลั กษณะเป็น
ระบบดั่งเช่นรูปแบบระบบบรรทัดฐานอ่ืน แต่ในยุคแห่งการย้ายถิ่นฐานได้อย่างสะดวกขึ้นท าให้เกิด
การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันของผู้อพยพ หรือ ผู้ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืนแล้วสร้างกรอบระเบียบแบบ
แผนขึ้นเพ่ือแสดงความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม อย่างไรก็ดีระบบบรรทัดฐานทางชุมชนอาจเป็นระบบ
รูปแบบที่ถูกผสมข้ึนระหว่างบรรทัดฐานทางจารีตประเพณีและศาสนาได้เช่นกัน    

พหุนิยมทางกฎหมายถูกจัดว่าเป็นลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบ
กฎเกณฑ์บรรทัดฐานทางกฎหมายทั้งที่เป็นปฏิสัมพันธ์ภายในกฎหมายอย่างเป็นทางการเองหรือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกฎหมายอย่างเป็นทางการกับระบบบรรทัดฐานอ่ืน อย่างไรก็ดีระบบรูปแบบ
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บรรทัดฐานทั้ง 6 ระบบดังกล่าวก็เป็นเพียงรูปแบบส่วนใหญ่ซึ่งอาจไม่ได้มีเส้นแบ่งชัดเจน รูปแบบ
ระบบดังกล่าวอาจเหลี่อมกันหรือประสานกันเป็นอันเดียวในบางสถานะ ในการศึกษาพหุนิยมทาง
กฎหมายเฉพาะเรื่องจึงต้องท าการแบ่งแยกให้ชัดเจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์กันของระบบกฎเกณฑ์ที่เป็น
บรรทัดฐานต่อไป   
   2)  ความแตกต่างของกลุ่มชนในสังคมที่ศึกษา  
   ในการศึกษาลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายสิ่งที่ท าให้ปรากฏการณ์พหุนิยม
ทางกฎหมายเกิดขึ้นนอกจากความแตกต่างและหลากหลายของระบบบรรทัดฐานที่มีลักษณะเยี่ยง
กฎหมายแล้ว ความแตกต่างของกลุ่มชนในสังคมที่ศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง โดยที่
ความแตกต่างของกลุ่มชนเกิดขึ้นจากการที่ในสังคมหนึ่งประกอบไปด้วยชนหลายกลุ่ม ซึ่งโดยปกติ
มักจะมีความแตกต่างกันใน ภาษา ความเชื่อทางศาสนา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม บ่อยครั้ งที่กลุ่มชน
สร้างความแตกต่างในระหว่างชุมชนหรือสังคมขึ้น ทั้งจากมุมมองภายนอกและภายใน โดยที่อาจมีชน
กลุ่มใหญ่หนึ่งกลุ่มและชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มในสังคมที่ท าการศึกษา หรือในบางพ้ืนที่อาจไม่มีชนกลุ่ม
ใหญ่แต่รวมกันเข้าด้วยชนกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม ซึ่งความแตกต่างของกลุ่มชนในสังคมเหล่านี้อาจมี
สาเหตุมาจากการย้ายถิ่นฐาน เหตุผลทางประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาทางรัฐศาสตร์ โดยอาจ
จัดแยกชนกลุ่มน้อยออกเป็น 3 ประเภท58 คือ  
  (1)  ชนกลุ่มน้อยผู้อพยพ (Minority Migrant Population) ชนกลุ่ม
น้อยประเภทนี้เกิดจากการย้ายถิ่นฐานมาจากที่อ่ืน อาจมาจากสาเหตุทางแรงงาน การค้า เศรษฐกิจ
และการเมือง หรืออาจมีการอพยพหนีสงครามไปยังรัฐอ่ืน ชนกลุ่มน้อยประเภทนี้ในบางครั้งอาจไม่มี
ความยึดติดกับดินแดนที่ตนอพยพเข้าไปอยู่แต่ยังคงน าวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์แห่งถิ่ นฐานที่ตน
อพยพมา   
  (2)  ชนพ้ืนถิ่น (Indigenous People) ซึ่งได้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยใน
ดินแดนของตนเองทั้งที่ตนเองเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแต่มีการบุกรุกหรืออพยพย้ายถิ่นฐานของชน
กลุ่มอ่ืนที่มีจ านวนมากกว่าทั้งด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจการค้าหรือการเมือง ชนกลุ่มน้อยประเภทนี้จะ
มีความยึดติดกับถิ่นที่อยู่ของตนมีความหวงแหนสมบัติและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่ตนยึดถือมาช้า
นาน การที่ชนพ้ืนถิ่นได้กลายเป็นชนกลุ่มน้อยในดินแดนเกิดของตนเกิดขึ้นในหลายประเทศและได้
พยายามสร้างสถานะความเป็นเจ้าของเดิมของชนกลุ่มน้อยประเภทนี้ในหลายประเทศ   
 (3)  ชนกลุ่มถูกรวมเข้าเป็นรัฐชาติใหม่  ( Incorporated into New 
Nation-States) โดยชนกลุ่มย่อยหลายกลุ่มซึ่งมีความเป็นเอกเทศทั้งทางการปกครอง ทางอัตลักษณ์
วัฒนธรรม จารีตประเพณี พ้ืนที่ของตนตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศมหาอ านาจและถูก
ปกครองโดยเจ้าอาณานิคมเดียวกันผ่านการใช้ระบบกฎหมาย ระบบเศรษฐกิจที่ก าหนดโดยเจ้าอาณา
นิคมในดินแดนของชนกลุ่มย่อยในรูปแบบเดียวกัน และเมื่อพ้ืนที่เหล่านี้ได้รับเอกราชถูกรวมเข้าเป็น
รัฐชาติใหม่ ชนกลุ่มย่อยดังกล่าวยังมิได้มีความอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงกลายเป็นชนกลุ่มน้อยของรัฐ
ชาติใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งในบางกรณีที่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของชนกลุ่มน้อยนี้ถูกแบ่งเป็นอีกรัฐหนึ่งท าให้

                                           
58 อมรา  พงศาพิชญ์, “แนวคิดและทฤษฎีเรื่องชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย,” ใน รอยร้าวใน
สังคมไทย, รวบรวมและจัดพิมพ์โดย กุสุมา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (กรุงเทพมหานคร: สถาบันศึกษา
ความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), หน้า 93-97. 
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ความรู้สึกถึงความเป็นชาติร่วมกันกับรัฐที่ตนอยู่ภายใต้อาณาเขตจะมีน้อยกว่ารัฐที่มีอัตลักษณ์
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ศาสนาเดียวกับตน 
   ความแตกต่างของกลุ่มชนในสังคมดังกล่าวมาแล้วเป็นที่มาส าคัญของการมี
สภาวะพหุนิยมทางกฎหมาย ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางจารีตประเพณี ความเชื่อ รูปแบบการ
ด ารงชีวิตก่อให้เกิดรูปแบบบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน และเมื่อใดก็ตามที่เกิดสภาวการณ์ที่กลุ่มชนใด
สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลในการบริหารก าหนดนโยบายหรือการออกกฎหมายอย่างเป็นทางการ
ในสังคมท่ีท าการศึกษา กฎหมายแห่งรัฐที่ออกอาจมีลักษณะที่ไม่ใช่เป็นกฎหมายส าหรับคนทุกกลุ่มแต่
อาจเป็นกฎหมายที่มีลักษณะสะท้อนผลประโยชน์หรือเข้ากันกับเฉพาะชนกลุ่มนั้น และเมื่อชนกลุ่ม
น้อยหรือกลุ่มชนที่รู้สึกว่ากฎหมายแห่งรัฐไม่ใช่หนทางที่จะน ามาปรับใช้กับวิถีชีวิตของตนจึงยึดถือ
ปฏิบัติตามระบบบรรทัดฐานอื่นเยี่ยงกฎหมายอันเป็นการสร้างการเกิดขึ้นของปฏิสัมพันธ์ทางรูปแบบ
ระบบบรรทัดฐาน59  

3)  การขัดกันของระบบบรรทัดฐาน 
   การปรากฏลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายขึ้นนั้นจะประกอบด้วยระบบ
บรรทัดฐานหลายระบบรูปแบบเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในสังคมที่ศึกษา โดยที่ระบบบรรทัดฐานแต่ละ
ระบบจะถูกอ้างว่าสามารถน ามาใช้กับประเด็นเนื้อหาในข้อเท็จจริงเดียวกันได้ ซึ่งระบบบรรทัดฐานนั้น
อาจมีทิศทางไปในทางเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันได้ หรือมีกรณีที่เนื้อหาหรือกระบวนการของบรรทัด
ฐานที่ใช้กับข้อเท็จจริงนั้นขัดกัน  การอยู่ร่วมกันของระบบบรรทัดฐานในลักษณะที่ขัดกันนี้ได้สร้าง
ปัญหาให้เกิดขึ้นในสภาวการณ์พหุนิยมทางกฎหมาย  โดยที่การขัดกันนี้อาจเกิดขึ้นได้ทั้งภายในระบบ
กฎหมายอย่างเป็นทางการ (Official or Positive Legal Systems)  ซึ่งหากลักษณะการขัดกันนี้
เกิดขึ้นภายในระบบกฎหมายอย่างเป็นทางการที่เป็นกฎหมายแห่งรัฐที่ต่างกัน อาจแก้ปัญหาด้วย
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันของกฎหมาย (Conflict of Laws) และหลักการในการเลือกใช้กฎหมายมา
ปรับใช้ (Choice of Law)60 ในขณะที่กรณีของระบบกฎหมายอย่างเป็นทางการไม่ไปในทิศทาง
เดียวกับบรรทัดฐานอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมายอย่างเป็นทางการแล้วประเด็นหลักการในการเลือกใช้กฎหมาย 
(Choice of Law) ก็ไม่ถูกน ามาปรับใช้มากนัก เช่นกรณีที่กฎหมายแห่งรัฐขัดกับจารีตประเพณี หลัก
ปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น หรือหลักศาสนา61   
   อนึ่งการขัดกันของระบบบรรทัดฐานนี้อาจมีแรงหนุนมาจากตัวผู้เล่นใน
สังคม (Social-Actors) ซึ่งได้ประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ในการเป็นตัวแทนในโครงสร้างที่มีรูปแบบ
ชัดเจนของระบบบรรทัดฐานนั้น ๆ เช่น องค์กรทางศาสนา ผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์ หรือกลุ่มธุรกิจ โดยที่มี
ความเชื่อมโยงกับระบบบรรทัดฐานนั้น ๆ ไม่ใช่เพียงแต่การที่พวกเขามีความเชื่อในบรรทัดฐานของตน
อย่างเหนียวแน่นเท่านั้น แต่อาจเพราะมีแรงจูงใจจากสาเหตุอ่ืน เช่นเพ่ือผลประโยชน์ของปัจเจกหรือ
ของกลุ่มชน เพ่ือการรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ เพ่ือการมีสถานภาพทางบุคคลหรือการ
ด ารงวิถีชีวิตในรูปแบบที่ตนปรารถนาประกอบร่วมอยู่ด้วย  
   ในขณะที่ปัจเจกชนหรือกลุ่มชนภายในสังคมก็เป็นแรงหนุนส าคัญในการ
เพ่ิมความขัดกันของระบบบรรทัดฐาน โดยผ่านลักษณะการใช้กลวิธีในการเลือกระบบบรรทัดฐานที่จะ
                                           
59 ธีรยุทธ บุญมี, พหุนิยม (กรุงเทพมหานคร: ไทเกอร์ พริ้นติ้ง, 2546), หน้า 39. 
60 Ralf Michaels, op. cit., p. 1240.  
61 Ibid., p. 1337.  
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ได้ประโยชน์ที่สุดกับตน (Forum Shopping) หรือการใช้ระบบบรรทัดฐานหนึ่งต่อสู้กับระบบบรรทัด
ฐานอ่ืนที่ ไม่ เป็นประโยชน์กับตนเช่นกรณีการอ้างระบบจารีตประเพณีในการได้สิทธิ ใน
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือโต้แย้งกับสิทธิตามกฎหมายของรัฐ หรือกรณีที่กลุ่มสตรีได้พยายามอ้าง
หลักการทางสิทธิมนุษยชนในการได้รับการปกป้องจากกฎหมายอย่างเป็นทางการเพ่ือใช้ต่อสู้กับระบบ
ธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิมที่เห็นว่าท าให้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาค  ตลอดจนกรณีของกลุ่ม
ธุรกิจการค้าที่สร้างและใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทที่กระท าโดยเอกชน โดยมองระบบหรือ
กระบวนการระงับข้อพิพาททางกฎหมายแห่งรัฐว่าเป็นกระบวนการที่ล่าช้า สร้างความเป็นปรปักษ์
ของคู่กรณี ค่าใช้จ่ายสูงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ เป็นต้น  อาจกล่าวได้ว่า
การรับรู้ถึงความมีอยู่ของระบบบรรทัดฐานอ่ืนที่มีฐานะเยี่ยงกฎหมายของบุคคลในสังคมและบุคคล
เหล่านั้นน าบรรทัดฐานที่แตกต่างกันไปใช้เพ่ือจุดประสงค์ของกลุ่มหรือปัจเจกชนเป็นตัวเร่งเสริมให้
เกิดสภาวการณ์ของพหุนิยมทางกฎหมาย62 
   อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของระบบบรรทัดฐานหลายระบบร่วมกันในลักษณะ
ที่มีเนื้อหาหรือกระบวนการไปในทิศทางที่ต่างกันใช่ว่าจะท าให้เกิดการความขัดแย้งกันเสมอไป ในบาง
สภาวะ ระบบบรรทัดฐานที่แตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้ง ทั้งยังเก้ือหนุนซึ่งกัน
และกัน เช่น การระงับข้อพิพาททางการค้าโดยการอนุญาโตตุลาการในกฎหมายทางการค้าสมัยใหม่ที่
หลีกเลี่ยงกระบวนการทางศาลของรัฐ แต่เมื่อใดที่ศาลของรัฐยอมรับให้บังคับตามค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการในคดีใดคดีหนึ่งก็เป็นการส่งเสริมระบบบรรทัดฐานทางเศรษฐกิจหรือทางการค้า
เช่นกัน ในลักษณะเดียวกับที่ศาลแห่งรัฐยอมรับหรือน าหลักการทางจารีตประเพณีมาใช้ในการตัดสิน
คดีก็เป็นการยกระดับระบบบรรทัดฐานทางจารีตประเพณีข้ึนในสายตาของกลุ่มชนอ่ืนที่จะสามารถยก
จารีตประเพณีนั้นขึ้นใช้เป็นการทั่วไปได้เช่นกัน63    
   ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาการปรากฏขึ้นของพหุ
นิยมทางกฎหมายใน 2 ลักษณะ คือ จากบนลงล่าง Top-Down Approach ที่จะศึกษาจากระบบ
บรรทัดฐานตลอดจนองค์กรสถาบันของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่ามีปฏิกิริยาหรือปฏิสัมพันธ์ในการเกิดขึ้น
ร่วมกันกับระบบบรรทัดฐานอ่ืนอย่างไรในสภาวการณ์พหุนิยมทางกฎหมาย และจากล่างขึ้นบน 
Bottom-Up Approach  ในการศึกษาปัจเจกชนหรือกลุ่มชนในสังคมว่ามีลักษณะตอบสนองเช่นไรใน
สภาวการณ์พหุนิยมทางกฎหมาย64 
  2.2.2.4  กฎหมายแห่งรัฐกับการใช้กฎหมายลักษณะพหุนิยม  

                                           
62 Brian Z. Tamanaha, “The Rule of Law and Legal Pluralism in Development,” In 
Legal Pluralism and Development Policy: Scholars and Practitioners in Dialogue, 
Brian Tamanaha, Caroline Sage and Michael Woolcock, eds. (New York: Cambridge, 
2012), pp. 35-36.    
63 Ibid., p. 39. 
64 Sally E. Merry, “Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping the Terrain,” In Legal 
Pluralism and Development Policy: Scholars and Practitioners in Dialogue, Brian 
Tamanaha, Caroline Sage and Michael Woolcock, eds. (New York: Cambridge, 2012), 
p. 73.      
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  ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าพหุนิยมทางกฎหมายเป็นสภาวการณ์ที่มีระบบกฎเกณฑ์
บรรทัดฐานลักษณะกฎหมายปรากฏขึ้นพร้อมกันในสังคมใดสังคมหนึ่งในเวลาเดียวกัน โดยที่ระบบ
กฎเกณฑ์บรรทัดฐานลักษณะกฎหมายที่เกิดขึ้นร่วมกันนั้นอาจสอดคล้องกันหรือขัดแย้งกัน และใน
กรณีที่พหุนิยมทางกฎหมายเกิดขึ้นจากการที่ระบบกฎหมายอย่างเป็นทางการ (Official Law) หรือ
กฎหมายแห่งรัฐ (State Law) ปรากฏอยู่พร้อมกันกับระบบกฎเกณฑ์บรรทัดฐานอ่ืนเช่น  ระบบ
บรรทัดฐานทางศาสนา (Religious Normative Systems) ซึ่งพลเมืองบางกลุ่มอาจปฏิบัติต่อบรรทัด
ฐานนี้เยี่ยงเป็นกฎหมาย เช่นกฎหมายอิสลาม กฎหมายฮินดู หรือ กับระบบบรรทัดฐานทางจารีต
ประเพณี (Customary Normative Systems) ที่พลเมืองบางกลุ่มยึดถือปฏิบัติในลักษณะกฎหมาย
พ้ืนเมือง (Indigenous Law) โดยแหล่งที่มา (Source) ของกฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายศาสนาหรือ
กฎหมายพ้ืนเมืองมีแหล่งที่มาที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ รัฐอาจมีปฏิสัมพันธ์
กับระบบบรรทัดฐานอ่ืนได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การวางเฉยโดยไม่แสดงออกว่าเป็นปรปักษ์หรือ
สนับสนุนการน าระบบบรรทัดฐานอ่ืนมาใช้ โดยที่ไม่ได้ท าให้ระบบบรรทัดฐานนั้นเข้ามามีสถานะทาง
กฎหมายใด ๆ ทั้งในระบบศาลหรือในการพิจารณาขององค์กรบริหารของรัฐ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จาก  
การที่รัฐรับรู้ว่าตนไม่สามารถหรือขาดพลังอ านาจในการท าลายระบบบรรทัดฐานอ่ืนนั้น เนื่องจากแรง
กดดันทั้งจากภายในกลุ่มชนที่ใช้ระบบบรรทัดฐานนั้น ๆ หรือจากแรงกดดันภายนอกเช่นในกรณีที่มี
ระบบบรรทัดฐานที่ใช้ในกลุ่มชนหลายกลุ่มแตกต่างกันหากมีการยอมรับระบบบรรทัดฐานของกลุ่มชน
ใดกลุ่มชนหนึ่งจะสร้างแรงกดดันจากกลุ่มชนอ่ืนที่มีระบบบรรทัดฐานต่างกัน65  ส่วนการยับยั้งนั้นเป็น
แนววิธีที่รัฐน ามาใช้เพ่ือพยายามที่จะก าจัดระบบบรรทัดฐานอ่ืนนั้น โดยห้ามน าระบบบรรทัดฐานอ่ืน
นั้นมาใช้อย่างชัดเจน เช่นการออกกฎหมายห้ามและให้สิ่งที่ปฏิบัติในระบบบรรทัดฐานอ่ืนนั้นเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมาย  
  ในขณะที่สภาวการณ์พหุนิยมทางกฎหมายของรัฐจะเกิดขึ้นจากการที่รัฐยอมรับหรือ
ให้ระบบบรรทัดฐานอ่ืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายแห่งรัฐ ซึ่งการยอมรับนี้อาจมีรูปแบบ
ของการจัดตั้งองค์กรที่ชัดเจนโดยรัฐ หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน เช่นในกรณีการยอมรับระบบ
บรรทัดฐานทางการค้าในการระงับข้อพิพาท การยอมรับหลักกฎเกณฑ์ทางกฎหมายศาสนาหรือ
กฎหมายพื้นเมืองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบศาลของรัฐ ซึ่งการยอมรับนี้ในหลายโอกาสอาจมีสาเหตุ
ทางการเมืองหรือเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมระบบบรรทัดฐานอื่นให้มาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
รัฐเพ่ือสร้างกรอบที่รัฐพึงประสงค์โดยใช้กฎหมายหลักของรัฐก าหนดระบบแบบแผนของระบบบรรทัด
ฐานอ่ืน66      
  J. O. Starr ได้แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายแห่งรัฐและกฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่
มิใช่กฎหมายแห่งรัฐไว้ 6 ลักษณะดังนี้  
 

ลักษณะที่  (1) กฎหมายแห่งรัฐสามารถเข้ามาแทนที่ ระบบ
กฎเกณฑ์บรรทัดฐานอ่ืนที่ใช้อยู่ดั่งเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยการสร้างรูปแบบ
บรรทัดฐานใหม่ที่มีอยู่ในหลักการของกฎหมายแห่งรัฐเพ่ือแก้ปัญหาใน

                                           
65 Brian Z. Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to 
Global,” Sydney Law Review, p. 404. 
66 Ibid., p. 404.  
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สังคม เช่นการน าแนวคิดเรื่องสัญญา การซื้อขาย กรรมสิทธิ์  การสมรส
และการหย่า หรือหลักการในเรื่องพยานหลักฐาน ตลอดจนกระบวนการใน
ศาลมาใช้ปฏิบัติกับพลเมืองในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด  

ลักษณะที่ (2) ในทางตรงกันข้ามกันกับลักษณะที่ (1) ระบบ
กฎเกณฑ์บรรทัดฐานดั่งเดิมหรือกฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่มิใช่กฎหมายแห่งรัฐ
ยังคงถูกยึดถือปฏิบัติ โดยประชาชนไม่สนใจจะปฏิบัติตามกฎหมายแห่งรัฐ
เนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะสมกับสภาพวิถีชีวิตของตน หรือตามความเชื่อ
ตามกรอบจารีตที่ตนถือปฏิบัติมา   

ลักษณะที่ (3) เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างลักษณะที่ (1) และ (2) ซึ่งใน
กรณีนี้ระบบกฎเกณฑ์อ่ืนที่มีลักษณะกฎหมายกับกฎหมายแห่งรัฐปรากฏ
อยู่คู่กัน โดยที่เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นหรือมีปัญหาทางกฎหมาย ประชาชน
สามารถที่จะเลือกน ากฎหมายแห่งรัฐหรือระบบกฎเกณฑ์อ่ืนที่มีลักษณะ
กฎหมายมาใช้กับปัญหาของตน ในกรณีนี้ประชาชนมีสิทธิเลือกศาลหรือ
กลไกการระงับข้อพิพาท (Forum) ตามฐานะทางการเงิน ความรู้ และ
ความต้องการทางกฎหมายของตน 

ลักษณะที่ (4) เป็นกรณีที่กฎหมายแห่งรัฐสามารถน ามาใช้ในพ้ืนที่
หรือปัญหาที่จารีตประเพณี หรือ กฎเกณฑ์ดั่งเดิมไม่ได้บัญญัติไว้  และ
ในทางกลับกันกฎหมายแห่งรัฐอาจน าจารีตประเพณีมาใช้ในกรณีที่
กฎหมายแห่งรัฐมิได้บัญญัติไว้ 

ลักษณะที่ (5) กฎหมายแห่งรัฐน ากฎเกณฑ์บรรทัดฐานอ่ืนหรือ
ระบบควบคุมทางสังคมที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรมาบัญญัติไว้ เป็น
กฎหมายแห่งรัฐ ซึ่งเป็นการยกฐานะของกฎหมายพื้นเมือง หรือ ขนบจารีต
ประเพณีท้องถิ่น หรือกฎหมายศาสนาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ 
และน าไปใช้ในศาลแห่งรัฐ 

ลักษณะที่ (6) กฎหมายแห่งรัฐอาจใช้บุคคลที่มีสถานะพิเศษใน
ระบบกฎหมายพ้ืนเมือง หรือกฎหมายศาสนามาเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญใน
ศาลของรัฐ67 
 

  แม้ Starr จะจัดแบ่งการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกฎหมายแห่งรัฐและกฎเกณฑ์บรรทัด
ฐานที่มิใช่กฎหมายแห่งรัฐไว้ 6 ลักษณะดังกล่าวแต่ในความเป็นจริงการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
มักจะเป็นในลักษณะที่ (4), (5) และ (6) ส่วนในลักษณะที่ (1) นั้นเป็นลักษณะที่รัฐสามารถก าจัด
บรรทัดฐานอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมายของรัฐออกได้หมดแล้วตั้งตัวรัฐเองขึ้นเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์แต่เพียงผู้
เดียวได้อย่างเด็ดขาด แต่อย่างไรก็ตามลักษณะที่ (1) นั้นแม้รัฐมีความเข็มแข็งหรือมีอ านาจอิสระ
เพียงใดก็ตาม การสร้างระบบกฎหมายเข้ามาแทนที่บรรทัดฐานอ่ืนทางสังคมได้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่
                                           
67 J. O. Starr, “Folk Law in Official Courts of Turkey,” In People’s Law and State Law, 
A. Allott and G. R. Woodman, eds. (Dordrecht: Foris, 1985), p. 124 quoted in Yuksel 
Sezgin, op. cit., p. 204. 
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กระท าได้ยาก เช่นเดียวกับในลักษณะที่ (2) ซึ่งเป็นรูปแบบของพหุนิยมทางกฎหมายแบบเข็มข้น 
(Deep Legal Pluralism) ที่เป็นสภาวการณ์ที่กฎหมายแห่งรัฐล้มเหลวในการบังคับใช้อย่างสิ้นเชิง ใน
ความเป็นจริงแล้วโดยส่วนใหญ่ปรากฏการณ์พหุนิยมทางกฎหมายจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายแห่งรัฐและกฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่มิใช่กฎหมายแห่งรัฐในลักษณะที่ (1) ถึง (2) ที่เป็น
ฝั่งตรงข้ามกัน  โดยที่ลักษณะที่ (3) มีระดับของปรากฏการณ์พหุนิยมทางกฎหมายที่อาจเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน โดยกฎหมายแห่งรัฐและกฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่มิใช่กฎหมายแห่งรัฐมีการอยู่
ร่วมกันในลักษณะเป็นทางเลือกของประชาชน68  
  ท่ามกลางรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่ (4) ถึง (6) นั้น เราจะพบการปฏิสัมพันธ์
ในลักษณะที่ (5) จะเป็นสาเหตุของการเกิดรูปแบบของพหุนิยมทางกฎหมายของรัฐ หรือ State Law 
Pluralism ขึ้น หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบกฎหมายพหุศูนย์กลาง (Legal Polycentricity) 
เนื่องจากในความสัมพันธ์รูปแบบนี้รัฐท าให้บรรทัดฐานทางสังคมที่ถูกปฏิบัติเยี่ยงกฎหมายกลายมา
เป็นส่วนหนึ่งระบบกฎหมายของตน ซึ่งในบางครั้งการหลอมรวมของกฎหมายในลักษณะนี้ บรรทัด
ฐานของแต่ละชุดกฎหมายอาจถูกออกแบบมาแตกต่างกันเพ่ือใช้กับพลเมืองที่มีแนวทางหรือวิถีชีวิต
ความเชื่อที่แตกต่างกัน ดังนั้นในบางครั้งรัฐจึงต้องบัญญัติให้ใช้กฎหมายกับบุคคลในรัฐไม่เหมือนกัน 
ตัวแบบอย่างการใช้กฎหมายในลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในดินแดนภายใต้อาณานิคมของ
อังกฤษในเอเชียและแอฟริกา และท่ีน่าสนใจคือรูปแบบดังกล่าวยังคงมีใช้กันอยู่ในดินแดนดังกล่าวแม้
ภายหลังได้รับเอกราชและบ่อยครั้งที่ยังคงถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐและกฎหมายพิเศษใน
หลายประเทศ69 ในขณะที่รูปแบบที่ (4) เป็นลักษณะการอุดช่องว่างทางกฎหมายของกันและกัน และ
ในรูปแบบที่ (6) เป็นรูปแบบการน าเข้าระบบบรรทัดฐานอ่ืนในสถานะข้อเท็จจริง  
  นอกจากนี้เมื่อพิจารณารูปแบบของการที่กฎหมายแห่งรัฐให้ยอมรับระบบบรรทัด
ฐานอ่ืนแล้วยังอาจจัดแบ่งลักษณะแห่งการยอมรับบรรทัดฐานอ่ืนโดยรัฐได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่คือ  
การยอมรับเนื้อหาของบรรทัดฐาน (Normative Recognition) และ การยอมรับองค์กรหรือสถาบัน
ของระบบบรรทัดฐานอ่ืน (Institutional Recognition) 

1)  การยอมรับเนื้อหาของบรรทัดฐาน (Normative Recognition) เกิดขึ้น 
ในลักษณะที่กฎหมายแห่งรัฐยอมรับในเนื้อหาที่ชัดเจนของระบบบรรทัดฐานอ่ืน โดยการให้มีผลใช้ได้ 
หรือการปฏิบัติตามระบบบรรทัดฐานนั้นมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายแห่งรัฐ เช่น กรณีการสมรส หรือ
การหย่าตามหลักการทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณีในบางรัฐ  มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายแห่งรัฐ   
การยอมรับในเนื้อหาของระบบบรรทัดฐานอ่ืนในบางครั้งมิใช่เพียงยอมรับให้การปฏิบัติตามระบบ
บรรทัดฐานอื่นมีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น แต่องค์กรทางกฎหมายของรัฐไม่ว่าจะเป็นศาล หรือ 
องค์กรบังคับใช้กฎหมายน าระบบบรรทัดฐานมาปรับใช้ในการพิจารณาคดีกับบุคคลที่แตกต่างกัน 
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือในกรณีที่มีกฎหมายแห่งรัฐบังคับใช้กฎหมายศาสนาให้มีผลทางกฎหมายในบาง

                                           
68 Yuksel Sezgin, op. cit., p. 204 
69 Yuksel Sezgin, op. cit., p. 207.; Gordon R. Woodman, “The Development ‘Problem’ 
of Legal Pluralism: An Analysis and Steps Towards Solutions,” In Legal Pluralism and 
Development Policy: Scholars and Practitioners in Dialogue, p. 133.; Ralf Michaels, 
op. cit., pp. 1228-1230. 
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กลุ่มของพลเมืองหรือบางพ้ืนที่ในรัฐ ซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างพหุนิยมทางกฎหมายแห่งรัฐ State 
Law Pluralism เพ่ือสลายลักษณะของพหุนิยมทางกฎหมายแบบเข็มข้น Deep Legal Pluralism70  

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะเนื้อหาของระบบกฎหมายหรือกฎเกณฑ์บรรทัด
ฐานต่างกัน  คือในเนื้อหาลักษณะบังคับ ( Imperative Norm) เช่นการห้ามไม่ให้ปฏิบัติสิ่งใดใน
ลักษณะกฎหมายอาญา การห้ามกระท าสิ่งใดในบรรทัดฐานทางศาสนาเช่นห้ามดื่มสุรา ห้ามกินเนื้อ 
เป็นต้น และ เนื้อหาแสดงถึงความสมบูรณ์ของการกระท า (Validation Norm) เช่นการซื้อขายที่ดิน
ว่าต้องท าอย่างไรจึงสมบูรณ์ในสายตากฎหมาย การสมรสหรือ การหย่า ว่าต้องมีพิธีการอย่างไรจึงจะ
สมบูรณ์ตามหลักจารีตประเพณี หรือศาสนา ในกรณีที่ เกิดการซ้อนกันหรือการปรากฏอยู่ร่วมกันของ
ระบบบรรทัดฐานเนื้อหาลักษณะบังคับ พลังอ านาจในการบังคับกฎเกณฑ์ที่เหนือกว่าย่อมชนะ ใน
ลักษณะนี้เราเชื่อว่าคือกฎหมายแห่งรัฐอยู่เหนือกฎเกณฑ์อ่ืน ตามความเชื่อของทฤษฎีว่าด้วยรัฐ แต่ใน
ระบบบรรทัดฐานที่มีลักษณะเนื้อหาแสดงความสมบูรณ์ของการกระท า การเลือกที่จะท าตามแบบ
กฎหมายแห่งรัฐโดยส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ทางสิทธิที่รัฐมอบให้ เช่นการสมรส 
กฎหมายแห่งรัฐถือว่าจะสมบูรณ์เมื่อชายและหญิง จดทะเบียนต่อรัฐ และมีคู่สมรสได้เพียงหนึ่งเดียว 
ในขณะที่บรรทัดฐานอ่ืนเช่น การสมรสจะสมบูรณ์เมื่อผูกข้อมือ การสมรสจะสมบูรณ์เมื่อไหว้ฟ้าดิน
ร่วมกัน หรือสาบานร่วมกัน แม้ในสายตากฎหมายแห่งรัฐ การสมรสมิได้กระท าขึ้น แต่ในสายตา
บรรทัดฐานอ่ืนทางสังคม การสมรสสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างเช่นว่ารวมไปถึงการหย่า การรับโอน
ทรัพย์สินเป็นต้น ลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายเช่นนี้  ไม่ปรากฏความยากล าบากแก่รัฐมากนัก 
เมื่อกรอบแบบแผนโดยรัฐสามารถสร้างระบบความชัดเจนให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
สังคมได้ ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายที่มีชีวิต (Living Law) ที่พลเมืองน ามาใช้กับกฎหมายแห่งรัฐ  
(State Law) มีเนื้อหาต่างกัน รัฐอาจขยายขอบเขตให้ความสมบูรณ์ของการกระท าตามระบบบรรทัด
ฐานอ่ืนได้71 โดยผ่านกระบวนการนิติวิธีในรูปแบบตีความขยายตัวบทกฎหมายในระบบกฎหมาย  
Civil Law หรือน าหลักสัญญาเพ่ือยอมรับเอาระบบบรรทัดฐานที่คู่สัญญาหรือคู่กรณีมีเจตจ านงค์
ร่วมกันมาปรับใช้ 

การน าเข้าเนื้อหาบรรทัดฐานอ่ืนโดยกฎหมายแห่งรัฐหรือระบบศาลแห่งรัฐ
จึงเกิดข้ึนได้ทั้ง 2 ลักษณะ คือ การน าเข้าในสถานะ “ข้อกฎหมาย” (Matter of Law) และในสถานะ 
“ข้อเท็จจริง” (Matter of Fact) 

(1) การน าเนื้อหาบรรทัดฐานอ่ืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสถานะ  
“ข้อกฎหมาย” (Matter of Law) โดยเมื่อรัฐเอาบรรทัดฐานอ่ืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่ง
รัฐแล้วบรรทัดฐานนั้น ๆจะเข้ามาสู่ระบบศาลของรัฐอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจผ่านกระบวนการตรา
กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน หรือตีความตัวบทกฎหมายขยายความให้ครอบคลุมไปถึง
ในเรื่องที่มีการปฏิบัติตามบรรทัดฐานอ่ืนของศาลแห่งรัฐในระบบกฎหมายแบบประมวล หรือ Civil 
Law System หรือการที่ศาลในระบบกฎหมายอังกฤษหรือ Common Law น าหลักการปฏิบัติทาง
บรรทัดฐานอ่ืนนั้นเข้ามาใช้เพ่ือตัดสินคดีจนเกิดเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางค าพิพากษาขึ้น เช่นการ
                                           
70 Gordon R. Woodman, “The Development “Problem” of Legal Pluralism: An 
Analysis and Steps Towards Solutions,” In Legal Pluralism and Development 
Policy: Scholars and Practitioners in Dialogue, p. 137. 
71 Ibid., p. 135.    



(51) 
 

ยอมรับหลัก กฎหมายพ่อค้า (lex mercatoria)  เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ของระบบกฎหมายอังกฤษ  ซึ่งการน าเข้าบรรทัดฐานอ่ืนในลักษณะการเอาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายแห่งรัฐนี้ท าให้รัฐมีอ านาจในการสร้างกรอบกฎหมายอย่างที่รัฐมุ่งหวังและมีแบบแผนการใช้
กฎหมายลักษณะพหุนิยมที่ชัดเจน 

(2) การยอมรับเนื้อหาบรรทัดฐานอ่ืนเข้าสู่ระบบศาลแห่งรัฐในสถานะ 
“ข้อเท็จจริง” (Matter of Fact) ที่แตกต่างจากกฎหมายแห่งรัฐที่ใช้อยู่ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายแห่งรัฐ
ไม่อาจน าบรรทัดฐานอ่ืนให้เข้ามามีสถานะเป็นกฎหมายแห่งรัฐได้ทุกกรณี แต่ศาลมีการยอมรับการ
ปฏิบัติตามบรรทัดฐานอ่ืนของคู่กรณี ทั้งนี้โดยที่คู่กรณีต้องเป็นฝ่ายน าเข้าบรรทัดฐานนั้นขึ้นสู่ศาล อาทิ
ลักษณะที่คู่กรณีต้องน าสืบเนื้อหาของสัญญาที่แตกต่างจากกฎหมายแห่งรัฐ หรือบรรทัดฐานอ่ืนที่
คู่กรณียึดถือปฏิบัติ โดยที่การน าเข้าบรรทัดฐานในฐานะข้อเท็จจริงนี้การที่ศาลจะยอมรับบรรทัดฐาน
ใดนั้นขึ้นอยู่กับแนวนโยบายแห่งรัฐในด้านต่าง ๆ ที่รวมถึงความสงบและเรียบร้อยของประชาชน
โดยทั่วไปด้วย   

2)  การยอมรับองค์กรหรือสถาบันของระบบบรรทัดฐานอ่ืน (Institutional 
Recognition) เป็นลักษณะที่มีกฎหมายแห่งรัฐยอมรับให้ค าชี้ขาดหรือค าตัดสินโดยองค์กรหรือ
สถาบันของระบบบรรทัดฐานอ่ืนมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย เช่นในกรณีของกฎหมายรัฐยอมรับให้ค า
ตัดสินชี้ขาดของกลไกกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยระบบที่ไม่ใช่กฎหมายแห่งรัฐ (Non-State 
Tribunal) ไม่ว่าจะเป็นอนุญาโตตุลาการทางการค้า หรือ อนุญาโตตุลาการทางศาสนา (Religious 
Arbitration) บังคับกันได้ หรือมีค าตัดสินตามค าชี้ขาดโดยที่องค์กรทางกฎหมายแห่งรัฐเช่นศาล ไม่
เข้าไปพิจารณาในเนื้อหาของระบบบรรทัดฐานเว้นแต่เป็นข้อที่ว่าด้วยลักษณะความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ซึ่งรูปแบบองค์กรอาจเกิดขึ้นจากการกระจายอ านาจ (Decentralization) ในการระงับ 
ข้อพิพาทสู่องค์กรของชุมชน โดยใช้หลักบรรทัดฐานตามความเชื่อของชุมชนหรือกลุ่มชนนั้นเอง โดย
องค์กรศาลแห่งรัฐมีอ านาจเข้าไปสอดแทรกได้ในขอบเขตจ ากัด หรือเกิดจากการมอบอ านาจ 
(Delegation) ในการตัดสินคดีบางลักษณะโดยยังคงมีศาลแห่งรัฐเป็นผู้มีอ านาจตรวจทานหรือ
ทบทวนเฉพาะหลักการส าคัญเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของรัฐ (Public Order)72  
  แนวคิดการยอมรับระบบบรรทัดฐานอ่ืนโดยระบบกฎหมายแห่งรัฐมีการใช้อัน
ยาวนานในกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ ในลักษณะการสร้างกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของ
กฎหมายและการใช้หลักการการเลือกกฎหมาย73 อย่างไรก็ตามการยอมรับกฎหมายของรัฐอ่ืนตาม
ลักษณะดังกล่าวเป็นเรื่องที่รัฐยอมรับในความเสมอค่าและเท่าเทียมกันของความเป็นรัฐที่การเลือกใช้
กฎหมายมักเกิดจากเงื่อนไขที่เกี่ยวกับสัญชาติของคู่กรณีหรือพ้ืนที่ที่มูลคดีเกิดมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างประเทศ  ในขณะที่การศึกษาพหุนิยมทางกฎหมายนั้นการยอมรับ (Recognition) จะมุ่งเน้น
ไปที่กฎหมายแห่งรัฐยอมรับกฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานอ่ืนที่ไม่ใช่ของรัฐเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการน าหลักการแนวคิดพหุนิยมทางกฎหมายไปเครื่องมือในทาง
ปฏิบัติ ซึ่งมักจะมีค าถามว่าบรรทัดฐานต้องมีลักษณะเช่นใดที่รัฐหรือศาลแห่งรัฐสามารถน าเข้าสู่ระบบ
                                           
72 International Council on Human Rights Policy (ICHRP), When Legal Worlds 
Overlap Human Rights, State and Non-State Law (Vernier, Switzerland: ATAR Roto 
Press, 2009), p. 92.  
73 Ralf Michaels, op. cit., p. 1245. 
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กฎหมายแห่งรัฐได้  ดังนั้นการพิจารณาลักษณะการใช้กฎหมายพหุนิยมนอกจากจะพิจารณาในแง่ของ
การที่รัฐยอมรับกฎเกณฑ์อ่ืนแล้วยังต้องค านึงถึง มูลฐานแห่งการเรียกร้องจากชุมชน กลุ่มชน หรือ
แม้กระท่ังปัจเจกชนว่าเรียกร้องให้รัฐยอมรับสิ่งใด โดยที่ในบางครั้งการที่กฎหมายแห่งรัฐยอมรับระบบ
บรรทัดฐานอ่ืนนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่กลุ่มชนดังกล่าวนั้นต้องการอย่างแท้จริง หรือในบางกรณีการ
ร้องขอให้ยอมรับระบบบรรทัดฐานอ่ืนอาจสร้างความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มชนที่กฎหมายแห่งรัฐยอมรับ
บรรทัดฐานนั้น เช่นกรณีการยอมรับหลักการในการสมรสหรือการหย่า ตลอดจนมรดกของกฎหมาย
อิสลามอาจสร้างข้อโต้เถียงของประเด็นสิทธิความเท่าเทียมของสตรีมุสลิมขึ้นในสังคมได้ อย่างไรก็ดี
การยอมรับระบบบรรทัดฐานอ่ืนโดยกฎหมายแห่งรัฐนั้น มูลเหตุส่วนใหญ่มาจากเหตุผลทางการเมือง 
ในลักษณะการจัดการลักษณะพหุนิยมทางการเมืองหรือวัฒนธรรม74 แต่ทั้งนี้การยอมรับระบบบรรทัด
ฐานอ่ืนของกฎหมายแห่งรัฐเป็นการสร้างความเชื่อขึ้นใหม่จากความเชื่อเดิมที่ว่า กฎหมายต้องมาจาก
รัฐหรือรัฐเป็นผู้สร้างกฎหมาย (State Made Laws) เป็นรัฐต้องเป็นผู้ยอมรับกฎหมาย (State 
Accepts Laws)  ที่สร้างจากสังคมด้วยในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักการที่แนวคิดพหุนิยมทางกฎหมาย
มีการชี้ประเด็นไปถึงการให้รัฐยอมรับสิทธิเชิงซ้อน เช่นระหว่างสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแห่งรัฐ และ
สิทธิหน้าที่ตามระบบบรรทัดฐานอ่ืน เพ่ือใช้ในเรื่องการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
สิทธิชุมชน สิทธิกลุ่มชน ตลอดจนสิทธิในการปฏิบัติตามหลักความเชื่อ และใช้กฎหมายของกลุ่มชน
ส่วนน้อยลักษณะเชิงซ้อน (Plural Legal Order) แต่กระนั้นก็ตามยังคงมีเรื่องของ สิทธิของบุคคล
หรือปัจเจก (Individual Rights) ที่ต้องพิจารณาควบคู่กันด้วย75   
  2.2.2.5  ระบบกฎหมายและศาลในลักษณะพหุนิยมทางกฎหมาย 
  Werner Menski ได้แสดงรูปแบบทางระบบกฎหมายในโลกปัจจุบันที่มีลักษณะของ
พหุนิยมออกเป็น 3 รูปแบบ76 คือ  
  รูปแบบที่ 1 กฎหมายแห่งรัฐมีรูปแบบเป็นหนึ่งเดียวแต่อาจมีข้อยกเว้นบางประการ
ในการน าหลักการทางกฎหมายหรือจารีตประเพณีอ่ืนมาใช้ 
  รูปแบบที่ 2 กฎหมายแห่งรัฐมีรูปแบบลักษณะกฎหมายหลักที่เป็นกฎหมายทั่วไป
และมีบทยกเว้นเป็นพิเศษเพ่ือน ามาบังคับใช้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพลเมืองที่รัฐจัดว่าเป็นชนเผ่า
พ้ืนเมืองหรือกลุ่มชนพิเศษ  
  รูปแบบที่ 3 กฎหมายแห่งรัฐมีรูปแบบลักษณกฎหมายตามสถานะบุคคลบังคับใช้กับ
บุคคลตามสถานะความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติหรือกลุ่มชนเผ่า 
 โดยที่รัฐต้องน าระบบบรรทัดฐานนั้น ๆ เข้าสู่กระบวนการการใช้กฎหมายโดยศาล
แห่งรัฐซึ่งมีลักษณะดังนี้  

1. มีการตั้งศาลเฉพาะขึ้นเพ่ือน าระบบกฎหมายศาสนาหรือกฎหมายพ้ืนเมืองมาใช้
ในศาลโดยมีเขตอ านาจศาลที่ชัดเจนทั้งในเรื่องเนื้อหาและบุคคลที่อยู่ในเขตอ านาจศาลเช่นศาลศาสนา
ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอิสราเอล  
                                           
74 ICHRP, op. cit., p. 86.  
75 Ibid., p. 106. 
 76 Werner Menski, “Law as a Kite: Managing Legal Pluralism in the Context of 
Islamic Finance,” In Islamic Finance in Europe: Towards a Plural Financial System, 
Valentino Cattelan, ed. (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2013), p. 22. 
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2. ไม่มีการตั้งศาลเฉพาะขึ้นแต่มีกฎหมายก าหนดให้ศาลหรือผู้พิพากษาในศาลแห่ง
รัฐน าระบบกฎหมายศาสนาหรือกฎหมายจารีตประเพณีมาใช้กับกรณีที่คดีมีข้อพิพาทตามที่กฎหมาย
ก าหนดและกับพลเมืองในลักษณะตามกฎหมายก าหนด ทั้งนี้อาจมีการน าผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลใน
ท้องถิ่น (Lay Assessor) เข้ามาท าหน้าที่พิเศษในศาลแห่งรัฐร่วมกับผู้พิพากษาด้วยหรือไม่ก็ได้ 

3. กลุ่มชนที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานนั้น ๆ เช่น กฎหมายพ้ืนเมือง หรือกฎหมาย
ศาสนา ตลอดจนข้อตกลงทางการค้า มีระบบกลไกกระบวนการระงับข้อพิพาทของตนเอง แต่รัฐ
ยอมรับให้ค าตัดสินชี้ขาดมีผลตามกฎหมาย ซึ่งในลักษณะนี้ถือว่ารัฐยอมรับระบบบรรทัดฐานอ่ืนใน
รูปแบบการยอมรับองค์กรหรือสถาบันของระบบบรรทัดฐานอ่ืน (Institutional Recognition) 
  ในขณะที่อีกรูปแบบหนึ่งคือพหุนิยมทางกฎหมายทางสังคมวิทยา (Socio-Legal 
Pluralism) ซึ่งพลเมืองมิได้ใช้แต่กฎหมายของรัฐเพียงอย่างเดียวเป็นแบบแผนปฏิบัติหรือในการระงับ
ข้อพิพาทโดยรัฐจะยอมรับมันเป็นกฎหมายของรัฐหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งในพหุนิยมทางกฎหมายในลักษณะ
นี้อาจมีการสร้างรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ใช่ของรัฐ (Non-State Justice System) ขึ้นเองซึ่ง
อาจท าให้เกิดลักษณะกระบวนการยุติธรรมคู่ขนานกับกลไกของรัฐขึ้นได้   น ามาซึ่งค าถามว่าด้วยเรื่อง
ความสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค และหลักกระบวนการอันชอบธรรม (Due 
Process) ในกระบวนการยุติธรรมลักษณะที่ไม่พ่ึงพารัฐนี้  เนื่องจากไม่มีมาตรการของรัฐเข้าไป
เกี่ยวข้องทั้งในการทบทวน ตรวจทานเพื่อการคุ้มกันสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ77   
  โดยที่ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะท าการศึกษาลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามในรัฐที่มี
มุสลิมเป็นพลเมืองส่วนน้อยซึ่งอาจจัดแบ่งรูปแบบระบบการใช้กฎหมายลักษณะพหุนิยมได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ (1) ระบบศาลและกฎหมายตามสถานะบุคคล (Personal Status System)  และ (2) 
ระบบศาลชุมชน (Community Court Model)  

1)  ระบบศาลและกฎหมายตามสถานะบุคคล (Personal Status System) 
ในกรอบสังคมที่ศึกษาเมื่อมีลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายปรากฏขึ้นที่มี

ระบบบรรทัดฐานมากกว่าหนึ่งระบบอยู่ในสังคม ซึ่งการใช้ระบบกฎหมายหรือระบบศาลกับบุคคลใน
ลักษณะที่แตกต่างตามแต่ความเชื่อในลักษณะพหุกฎหมายนิยมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นลักษณะของ
พหุนิยมทางกฎหมายของรัฐ (State Legal Pluralism) ที่อ านาจในการจ าแนกหรือการบังคับใช้กับ
พลเมืองที่แตกต่างกันเกิดขึ้นจากรัฐ78  ซึ่งระบบศาลและกฎหมายตามสถานะบุคคลในที่นี้หมายความ
ถึง ระบบที่พลเมืองที่มีความหลากหลายใน ชาติพันธ์ หรือความเชื่อทางศาสนา ได้รับการยอมรับโดย
อ านาจส่วนกลางหรือรัฐให้อยู่ภายใต้เขตอ านาจศาลหรือกฎหมายที่เป็นการเฉพาะตามแต่หลักจารีต
ประเพณี หลักศาสนา หรือสถาบันของชุมชนนั้น ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับบุคคล เช่น การสมรส การหย่า 
มรดก เป็นต้น ซึ่งในระบบเช่นนี้จะไม่เป็นระบบกฎหมายที่ เป็นเอกภาพหรือเป็นหนึ่งเดียวใช้กับ
พลเมืองทุกคน แต่ขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์หรือความเชื่อตามหลักศาสนา ตัวอย่างเช่นในรัฐหนึ่ง พลเมืองที่

                                           
77 ICHRP, op. cit., p. 4. 
78 Adam S. Hofri-Winogradow, “A Plurality of Discontent: Legal Pluralism, Religious 
Adjudication and the State,” Journal of Law & Religion 26 (2010): 104. 
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เป็นมุสลิมอยู่ภายใต้กฎหมายชารีอะห์อิสลาม Sharia Islamic Law พลเมืองที่เป็นยิวอยู่ภายใต้กฎหมาย 
Rabbinical Law คริสเตียนอยู่ภายใต้ Canon Law และฮินดูอยู่ภายใต้ธรรมศาสตร์ เป็นต้น79 

ในทางประวัติศาสตร์จากยุคอดีตจนถึงยุคก่อนอาณานิคมพบว่า  บุคคลไม่
ว่าจะอยู่ในดินแดนใดหรือภายใต้การปกครองของผู้ใด ยังคงยึดติดกับการปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล 
(Personal Law) ของตนซึ่งโดยส่วนใหญ่จะประกอบขึ้นจากจารีตประเพณีและศาสนา การบังคับใช้
กฎหมายในลักษณะตามแต่ละบุคคลกับข้อเท็จจริงในอดีตมีมาช้านานไม่ว่าในเรื่องสัญญา สมรส หรือ
มรดก ตลอดจนความรับผิดที่นอกเหนือจากสัญญาเช่น ละเมิดก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายบุคคล ซึ่งเป็น
หลักการเดียวกับหลักการในวิธีกระบวนพิจารณาคดีทั้งทางแพ่งและอาญาในยุคก่อน ที่ว่าบุคคลทุกคน
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการตัดสินภายใต้กฎหมายของตนเอง   ในช่วงยุคกลางของยุโรป กฎหมายศาสนา 
(Canon Law) ของศาสนจักรคาทอริก ได้ถูกน ามาใช้กับข้อเท็จจริงที่ไม่เฉพาะแต่เรื่องกิจการทาง
ศาสนาร่วมกับกฎหมายโรมันที่ใช้กับพลเมือง (Civil Law) กฎหมายทั้งสองรูปแบบนี้มีใช้อยู่ทั่วทวีป
ยุโรปอยู่เป็นเวลาเกือบศตวรรษ ในระหว่างศตวรรษที่ 10 กฎหมายศาสนาและกฎหมายโรมันส าหรับ
พลเมืองมีเขตอ านาจทั่วทั้งยุโรป แต่เมื่อเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปซึ่งท าให้ศาสนาคริสต์นิยายโรมันคาทอริก
เสื่อมอ านาจลง เป็นผลให้กฎหมายของฝ่ายนิกายโปเตสแตนท์อยู่คู่กับกฎหมายของฝ่ายคาทอริก และ
เมื่อเริ่มต้นของยุครัฐชาติสมัยใหม่ในยุโรป ได้มีการสร้างระบบกฎหมายส าหรับพลเมืองทั่วไปขึ้นใช้80   

ถึงแม้จะมีการสร้างระบบกฎหมายที่เป็นของรัฐเข้ามาแทนที่กฎหมายจาก
ฝ่ายศาสนจักรแล้วก็ตาม กฎหมายเกี่ยวกับการสมรสและการหย่ายังคงใช้ระบบกฎหมายของศาสนา
มาเป็นระยะเวลาอีกยาวนาน เช่นในอังกฤษ กฎหมายว่าด้วยการสมรสและการหย่าเพ่ิงมีข้ึนใน ปี ค.ศ.
1857 ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายแห่งรัฐในเรื่องดังกล่าว บุคคลยังคงน ากฎหมายศาสนาตามแต่
สถานะและความเชื่อความศรัทธาของตนมาใช้ในเรื่องครอบครัว   อาจกล่าวได้ว่าหากมีการขัดกันของ
กฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายศาสนาในเรื่องครอบครัวแล้ว กฎหมายแห่งรัฐเป็นผู้มาทีหลังระบบ
กฎหมายศาสนา81   

รูปแบบที่ความหลากหลายของศาสนาได้เข้ามาควบคุมระบบกฎหมาย
บุคคลยังมีใช้ในดินแดนอื่น เช่นในอาณาจักรออตโตมาน (The Ottoman Empire) ช่วงศตวรรษท่ี 19 
ซึ่งมีรูปแบบของพหุนิยมทางศาสนาภายในรัฐ ซึ่งได้ใช้กฎหมายบุคคลแตกต่างกันตามแต่ศาสนา  
ชาวเติร์กซึ่งเป็นมุสลิมอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลาม โดยที่สุลต่านแห่งอาณาจักรออตโตมานอนุญาตให้
ชาวคริสเตียน และชาวยิวอยู่ภายใต้กฎหมายของพวกเขาเอง และให้อ านาจแก่ชุมชนคนต่างศาสนามี
เขตอ านาจศาลตัดสินคดีกันเองโดยใช้กฎหมายของตนที่เรียกว่า “Ottoman Millet system”82 

                                           
79 Yuksel Sezgin, “How to Integrate Universal Human Rights into Customary and 
Religious System?,” Journal of Legal Pluralism 60 (2010): 6. 
80 Brian Z. Tamanaha, “Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to 
Global,” Sydney Law Review, p. 377. 
81 Marion Boyd, Dispute Resolution in Family Law: Protecting Choice, Promoting 
Inclusion, p. 79, Retrieved December 15, 2015 from https://www.attorneygeneral.jus. 
gov.on.ca/english/about/pubs/boyd/fullreport.pdf 
82 ดู “Ottoman’s Millet System” ในส่วนการใช้กฎหมายอิสลาม  
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ระบบพหุกฎหมายสถานะบุคคลได้ถูกใช้ในยุคอาณานิคม โดยที่เจ้าอาณา
นิคมใช้ระบบกฎหมายที่แตกต่างกันกันในดินแดนใต้อาณัติเพ่ือแบ่งแยกลักษณะพลเมืองตามเชื้อชาติ  
ศาสนา ตลอดจนชนชั้น แต่อย่างไรก็ตามระบบกฎหมายสถานะบุคคลแบบพหุนิยมยังมิได้ล้าสมัย มี
ความเชื่อว่าประชากรโดยส่วนใหญ่ในประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะในเอเชีย หรือแอฟริกา มีการใช้
ระบบกฎหมายที่ไม่เป็นทางการอาทิเช่น จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมชนเผ่า ตลอดจนกฎหมาย
ศาสนาควบคู่กับกฎหมายแห่งรัฐ โดยที่กฎหมายศาสนาหรือกฎหมายจารีตประเพณีมีหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ วัฒนธรรม และเงื่อนไขทางสังคมวิทยาการเมืองของแต่ละท้องถิ่น ระบบกฎหมาย
ดังกล่าวในอดีตได้ช่วยส่งเสริมรูปแบบการจัดระเบียบแบบแผนทางสังคมในหลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นการคุ้มกันและป้องปรามสังคมในด้านอาชญากรรม การจัดระบบรูปแบบการด ารงชีวิตทั้งในด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมและทางเศรษฐกิจ  แต่อย่างไรก็ตามในโลกปัจจุบัน ระบบกฎหมายศาสนาและ
จารีตประเพณีมักถูกน ามาใช้แต่กับเรื่องสถานะของบุคคลทางครอบครัวเป็นส่วนใหญ่83    

แม้จะผ่านยุคอาณานิคมแต่รัฐในดินแดนอาณานิคมภายหลังจากได้รับเอกราช
ยังคงใช้ระบบกฎหมายสถานะบุคคลในลักษณะนี้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย จนถึง โมรอคโค  
แม้ว่าการใช้กฎหมายสถานะบุคคลในลักษณะดังกล่าวจะมีรากฐานมาจากการจัดระบบกฎหมายใน
สมัยอาณานิคม แต่เมื่อได้รับเอกราชรัฐเหล่านี้ยังคงใช้ระบบกฎหมายดังกล่าวอยู่ ทั้งยังมีการยอม
รับเข้ามาอยู่ในระบบกฎหมายแห่งรัฐที่ยึดมั่นอยู่บนความหลากหลายในความแตกต่างของพลเมือง  
โดยที่บางรัฐยังบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้ปฏิบัติกับพลเมืองอย่างแตกต่างตามหลักความเชื่อศาสนา
หรือแม้แต่เชื้อชาติเช่นในฟิลิปปินส์และสิงคโปร ์

อย่างไรก็ตามการกล่าวถึงระบบกฎหมายสถานะบุคคลจากเฉพาะแต่
มุมมองของตัวระบบกฎหมายหรือลักษณะที่มาอย่างเดียวคงไม่เพียงพอนัก เมื่อการมีระบบกฎหมาย
สถานะบุคคลที่แตกต่างกันนี้ไม่ว่าระบบกฎหมายจะมีรูปแบบใดหรือระดับความหลากหลายในระบบ
กฎหมายสถานะบุคคลจะมีเพียงใด ย่อมมีผลต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนที่อยู่ภายใต้ระบบ
กฎหมายเช่นนี้ไม่มากก็น้อย เนื่องจากกฎหมายสถานะบุคคลในโครงสร้างโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
กฎหมายศาสนาหรือจารีตประเพณีซึ่งอาจมีการปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เสมอภาคกัน ในกรณีที่รัฐใช้
ระบบกฎหมายบุคคลเช่นนี้ในลักษณะการบังคับให้ต้องใช้โดยไม่มีทางเลือกให้กับผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย
หรือมิได้น ามาใช้อยู่บนพ้ืนฐานของความยินยอมอย่างชัดเจน อาจเกิดปัญหาเรื่องการบังคับใช้
กฎหมายไม่เป็นไปตามหลักการสากลทางสิทธิมนุษยชน   

2)  ระบบศาลชุมชน Community Court Model 
ในขณะที่พหุนิยมทางกฎหมายแบบเข็มข้น (Deep Legal Pluralism) นั้น

เป็นการที่บุคคลหรือกลุ่มชนมีระบบกฎเกณฑ์ที่น ามาใช้กับข้อเท็จจริงมากกว่าหนึ่งเดียวโดยที่รัฐจะ
ยอมรับมันเป็นกฎหมายแห่งรัฐหรือไม่ก็ตาม โดยที่กลุ่มชนอาจน าระบบบรรทัดฐานที่ตนถือปฏิบัติมา
บังคับใช้ หรือสร้างกระบวนการตัดสินคดีหรือระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยใช้บรรทัดฐานนั้น ๆ จาก
การจัดตั้งหรือแต่งตั้งบุคคลที่สามารถน าบรรทัดฐานที่ตนยึดถือมาใช้ตัดสินข้อขัดแย้ง หลักการในการ

                                           
83 Sally E. Merry, “Legal Pluralism and Legal Culture: Mapping the Terrain,” In Legal 
Pluralism and Development Policy: Scholars and Practitioners in Dialogue,  
pp. 69-70. 
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น าบุคคลที่สามเข้าตัดสินข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทของตนโดยที่ไม่พ่ึงพารัฐนี้ อาจสร้างระบบยุติธรรม
คู่ขนานให้เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐได้84  

ในปัจจุบันรัฐมีการยอมรับระบบบรรทัดฐานอ่ืนในลักษณะการยอมรับทาง
ระบบสถาบันหรือองค์กรของระบบบรรทัดฐานอ่ืน ที่เป็นการท าให้กระบวนการระงับข้อพิพาทเป็น
เรื่องทางเอกชน Privatization of Dispute Resolution เช่นรูปแบบของการระงับข้อพิพาทโดยการ
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) โดยที่ในหลายประเทศได้มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการใช้อยู่ 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้เอกชนสามารถระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้องใช้ระบบศาลของรัฐ ระบบศาลของรัฐ
เป็นเพียงท าหน้าที่ใช้อ านาจแห่งรัฐในการบังคับตามค าตัดสิน  ซึ่งคู่พิพาทอาจท าข้อโต้แย้งให้ศาลแห่ง
รัฐไม่ยอมรับค าตัดสินของอนุญาโตตุลาการได้ตามที่กฎหมายแต่ละรัฐก าหนด ท าให้เกิดการน าระบบ
กฎเกณฑ์ หรือ หลักระบบบรรทัดฐานทางศาสนา หรือกฎหมายศาสนาเข้ามาใช้ในการระงับข้อพิพาท
ที่คู่พิพาทยึดมั่นในหลักศาสนาเดียวกัน เช่น กฎหมายอิสลาม กฎหมายของชาวยิว กฎหมายศาสนา
คริสต์ ที่เรียกว่า อนุญาโตตุลาการศาสนา (Religious Arbitration) ซึ่งมีอยู่มากมายในดินแดนต่าง ๆ 
ทั้งนี้สาเหตุมาจากผู้อพยพหรือผู้ย้ายถิ่นฐานจากดินแดนอ่ืน หรือการที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
และศาสนาในดินแดนของตนอยู่ก่อนแล้วอันเป็นลักษณะของพหุนิยมทางศาสนาและวัฒนธรรม และ
ก่อให้เกิดลักษณะของการใช้กฎหมายแบบผสมผสานขึ้น (Interlegality)  โดยอาจเรียกรูปแบบ
ลักษณะกระบวนการเช่นนี้ว่า “Community Court Model”85  อย่างไรก็ตามการน ากฎหมาย
ศาสนาหรือหลักศาสนามาใช้ในกระบวนการระงับข้อพิพาทในรูปแบบอนุญาโตตุลาการนี้ ได้สร้างข้อ
ถกเถียงและประเด็นทางกฎหมาย เนื่องจากระบบกฎหมายศาสนา โดยส่วนใหญ่อาจมีลักษณะการ
ปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ หรือ ลักษณะการขัดกับกฎหมายแห่งรัฐในสาระส าคัญที่ศาลแห่ง
รัฐไม่อาจออกค าบังคับให้ได้ หรือในข้อพิพาทบางประเภทเช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวที่ยังคงมีประเด็นถกเถียงว่าควรจะเข้ายอมรับให้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้
หรือไม่   
    

2.2.3 ฆราวาสนิยมหรือโลกียนิยม Secularism  
“ฆราวาสนิยมหรือโลกียนิยม” เป็นหลักการในการแยกสถาบันทางการปกครององค์กรของ

รัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐ ออกจากศาสนา สถาบันทางศาสนาและบุคคลผู้เป็นใหญ่ทางศาสนา  
ลักษณะส าคัญของแนวคิดฆราวาสนิยมคือ การยึดมั่นในสิทธิในการเป็นอิสระปราศจากการครอบง า
จากหลักการหรือกฎเกณฑ์ทางศาสนา หรือ ในรัฐที่ประกาศตนว่าเป็นกลางทางความเชื่อทางศาสนา
ไม่โน้มเอียงหรือยึดติดกับหลักปฏิบัติของศาสนาใดศาสนาหนึ่งแล้วน าหลักการหรือกฎเกณฑ์ทาง
ศาสนาดังกล่าวมาบังคับใช้กับพลเมืองให้ต้องปฏิบัติตาม  ซึ่งแนวคิดฆราวาสนิยมมีรากทางปัญญาจาก
นักปรัชญาชาวกรีกและโรมันจนมาถึงยุคเรืองปัญญาในยุโรป (Enlightenment)  มีผู้ให้การสนับสนุน
แนวคิดฆราวาสนิยมเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นในยุโรปมีความเชื่อว่าการแยกรัฐออกจาก
ศาสนาเป็นการเสริมสร้างความเป็นรัฐสมัยใหม่ (Modernization) หรือในสหรัฐอเมริกามีความเชื่อว่า
การแยกสถาบันหรือองค์กรของรัฐออกจากศาสนาเป็นการปกป้องศาสนาจากการเข้าแทรกแซงของรัฐ  

                                           
84 ICHRP, op. cit., p. 4. 
85 Adam S. Hofri-Winogradow, op. cit., p. 104.  
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รัฐหลายรัฐแม้มิใช่รัฐศาสนา (Religion State) แต่ยังคงปรากฏลักษณะการมีศาสนาประจ ารัฐหรือรัฐ
ให้การสนับสนุนสถาบันทางศาสนาที่เป็นทางการ86       

การแยกศาสนจักรออกจากอาณาจักรเป็นแนวคิดในการสร้างระยะห่างและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรศาสนาและรัฐชาติ ซึ่งอาจหมายความถึงแนวคิดในการสร้าง “รัฐฆราวาส” (Secular 
State) โดยที่รัฐจะเป็นรัฐฆราวาสได้นั้นอาจเริ่มจากเมื่อก่อตั้งรัฐเช่น สหรัฐอเมริกา หรือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน หรือผ่านการท าให้เป็นรัฐฆราวาส (Secularization) เช่นในฝรั่งเศสหรือเนปาลที่ครั้ง
หนึ่งเคยเป็นรัฐศาสนา (Religion State) มาก่อน ซึ่งกระบวนการท าให้เป็นรัฐฆราวาสอาจโดยเริ่มจาก
การให้มีเสรีภาพทางศาสนา การยกเลิกศาสนาประจ ารัฐ (State Religion) การหยุดให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่องค์กรศาสนาหรือใช้ในกิจการทางศาสนา ท าให้กฎหมายปราศจากการครอบง าจาก
การควบคุมของศาสนา การยอมรับให้พลเมืองเปลี่ยนแปลงศาสนาได้อย่างเสรี หรือแม้แต่การไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับการนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาของพลเมือง ตลอดจนอนุญาตให้บุคคลเข้ามามี
อ านาจทางการเมืองหรือเป็นประมุขแห่งรัฐโดยไม่ค านึงถึงศาสนาที่เขานับถือ   ในทางการเมืองการท า
ให้เป็นรัฐฆราวาสอาจท าได้โดยการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายเช่นจากน ากฎหมายทางแพ่งทั่วไปมา
แทนกฎหมายศาสนา87   

ในแนวคิดแห่งการสร้างรัฐฆราวาส (Secular State) ที่เป็นกลางทางศาสนาอย่างแท้จริงนั้น
จะไม่มีการสนับสนุนทั้งศาสนาและกลุ่มผู้ไม่นับถือศาสนา ( Irreligion) โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อ
พลเมืองทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่โอนเอียงเนื่องด้วยความเชื่อทางศาสนา และในความเชื่อของ  
การแยกศาสนจักรออกจากอาณาจักรอย่างชัดเจนในบางครั้ง การออกนโยบายทางการเมืองหรือ  
ทิศทางการออกกฎหมายอาจไม่อิงกับเนื้อหาทางศาสนามากนัก เช่นกรณี การท าแท้ ง การวิจัยทาง 
วิศวพันธุกรรมของมนุษย์และสัตว์  การสมรสของเพศเดียวกัน ตลอดจนเรื่องการุณยฆาต 
(Euthanasia) เป็นต้น88 

ถึงแม้จะมีการน าแนวคิดการแยกศาสนจักรออกจากอาณาจักรไปใช้ในหลายประเทศ แต่
ลักษณะความเป็นอิสระจากกันของทั้งสองสถาบันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของระบบกฎหมายในแต่ละ
ประเทศ และมุมมองที่หลากหลายในเรื่องความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างรัฐและศาสนา ในบาง
ประเทศแม้มีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างองค์กรทางศาสนาและองค์กรของรัฐ แต่ยังคง
ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งสองในลักษณะที่อยู่ในระดับที่เสมอกัน   

หากพิจารณาเริ่มต้นจากการที่รัฐเป็นรัฐศาสนาคือรัฐที่ระบบการเมืองการปกครอง ระบบ
กฎหมายและศาสนาผสมกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายศาสนาถือเป็นกฎหมาย
แห่งรัฐด้วยเช่นใน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  มายังการแยกออกจากกันระหว่างรัฐและศาสนาซึ่งอาจ
มีได้หลายระดับ ตั้งแต่ในระดับต้นคือการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของรัฐให้มีศาสนาประจ ารัฐ (State 
Religion) แต่ยอมรับการที่พลเมืองสามารถมีเสรีภาพในความเชื่อตามศาสนาอ่ืนได้  เช่นในประเทศ
อังกฤษได้มีการสถาปนาศาสนาประจ ารัฐโดยที่กษัตริย์หรือราชินีของอังกฤษมีต าแหน่งเป็นประมุข
                                           
86 Johannes A. van der Ven, “Religious Rights for Minorities in a Policy of Recognition,” 
Religion & Human Rights 3, 2 (2008): 163-164. 
87 Ibid., p. 165. 
88 Concordat Watch, What is Secularism?, Retrieved October 15, 2015 from 
http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=1551&kb_header_id=15791 
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สูงสุดของศาสนจักรอังกฤษ (Church of England) เช่นเดียวกับในราชอาณาจักรอื่นที่ประมุขแห่งรัฐ
อาจต้องมีความผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านั้น มาในระดับที่รัฐแค่ให้
ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่องค์กรศาสนาอาทิเช่น ให้การสนับสนุนทางการเงิน การยกเว้นภาษี 
การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่องค์กรทางศาสนาเช่นในประเทศเยอรมัน จนถึงระดับที่รัฐและศาสนา
แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด โดยที่รัฐถือว่าศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวของพลเมือง ไม่มีการสนับสนุน
ทางด้านการเงินหรือด้านใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งยังห้ามมิให้มีการสอนวิชาเกี่ยวกับศาสนาในโรงเรียนหรื อ
สถาบันการศึกษาของรัฐยกเว้นแต่เป็นการศึกษาในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม ซึ่งเป็นลักษณะ
การปรากฏอยู่ร่วมกันแต่ไม่ข้องเกี่ยวกันระว่างรัฐและศาสนาเช่นในสหรัฐอเมริกา 89 ซึ่งหากน าระดับ
การแยกศาสนาจากรัฐแล้วอาจแบ่งรูปแบบออกได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ90 คือ  
 รูปแบบที่ 1 มีการแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระเด็ดขาด โดยที่รัฐไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใด ๆ ใน
กิจการของศาสนา และศาสนาก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใด ๆ กับกิจการของรัฐ หรือ ที่เรียกว่ามีก าแพงกั้นรัฐ
กับศาสนา (Impassable Wall Model) แต่อย่างไรก็ตามรัฐยังเข้าไปจัดการในกรณีที่กิจกรรมทาง
ศาสนาละเมิดกฎหมายแห่งรัฐ 
 รูปแบบที่ 2 รัฐมีความสัมพันธ์กับศาสนาและปฏิบัติต่อทุกศาสนาเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ (Non-Discriminatory Model) ในกรณีนี้คือรัฐเข้าไปมีสัมพันธ์กับศาสนาบนพ้ืนฐานของ
การจัดระเบียบความสงบเรียบร้อยของสังคม การกระจายความยุติธรรมทางสังคม แต่ในลักษณะที่ให้
ความส าคัญกับทุกศาสนาเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่มีศาสนาหลากหลายภายในรัฐ 
 หากพิจารณารูปแบบทั้ง 2 แล้วองค์ประกอบของรัฐฆราวาสในเรื่องความสัมพันธ์กับศาสนา
ต้องประกอบด้วยด้วยหลักการ 3 ประการซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นสามเหลี่ยม91 ดังนี้  

1.  เสรีภาพของพลเมืองในการนับถือศาสนาใดหรือแม้แต่ไม่นับถือศาสนา ตลอดจนสิทธิใน
การเปลี่ยนศาสนา ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจเจกชนกับศาสนาโดยที่รัฐต้องให้การคุ้มครองสิทธิ
ดังกล่าวว่าจะไม่ถูกละเมิด 

2.  ความเป็นกลางของรัฐต่อศาสนา ในการที่จะไม่โอนเอียงหรือให้น้ าหนักศาสนาใดศาสนา
หนึ่งเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของรัฐต่อศาสนาทุกศาสนาอันเป็นการแยกศาสนจักรออก
จากอาณาจักร หรือแยกรัฐออกจากศาสนา  

3.  การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อผู้นับถือศาสนา โดยจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยรัฐเพราะเหตุ
แห่งการนับถือศาสนาใดหรือไม่นับถือศาสนาใด  
 

                                           
89 Johannes A. van der Ven, op. cit., p. 165.   
90 Rajeev Bhargava, “Political Secularism,” In A Handbook of Political Theory, John 
Dryzek, B. Honnig and Anne Philips, eds. (Oxford: Oxford University Press, 2006), pp. 
636-655, Retrieved October 20, 2015 from http://www.law.uvic.ca/demcon/Victoria 
_colloquium/documents/PoliticalSecularismPreseminarReading.pdf  
91 Darez Ahmed, “Secularism and the Law - Options Ahead,” In Secularism and the 
Law (New Delhi: National Foundation for Communal Harmony, 2010), p. 37. 
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ภาพที ่2.1  ความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐ ศาสนา และปัจเจกชน 
 
 2.2.4  เสรีภาพทางศาสนา Freedom of Religion   

เสรีภาพทางศาสนายังได้รับการยอมรับในกฎหมายระหว่างประเทศและบัญญัติไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Universal Human Right) ว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิ
เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา ซึ่งสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการที่เปลี่ยนศาสนาหรือความ
เชื่อ เสรีภาพในการที่แสดงออกซึ่งศาสนาหรือความเชื่อของตน โดยการสอน การปฏิบัติ การ
สักการบูชา หรือท าพิธีกรรม โดยเป็นการส่วนตัว ในชุมชนร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งในที่ส่วนบุคคลหรือในที่
สาธารณะ92     

ค าว่า “ศาสนา” โดยปกติแล้วมักจะสัมพันธ์กับความเชื่อที่เป็นคตินิยมเหนือเหตุผลในพระผู้
เป็นเจ้าหรือพลังเหนือธรรมชาติซึ่งเกี่ยวพันกับโชคชะตาของมนุษย์ แต่ค าว่า “ความเชื่อ” มักไม่ได้มี
ความหมายในลักษณะเกี่ยวกับพระเจ้าแต่เป็นความเชื่อที่มีระดับความน่าเชื่อถือ มีความจริงจัง มี
ลักษณะที่ถูกผูกมัดให้ยึดติดได้ และมีความส าคัญ ดังนั้นความเชื่อจึงไม่ได้รับการคุ้มครองทุกความเชื่อ 
เช่น ความเชื่อเรื่องดวงจันทร์ท าด้วยน้ าตาล อาจไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะไม่ได้มีความจริงจัง
น่าเชื่อถือ แต่ความเชื่อในหลายรูปแบบในปัจจุบันที่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องเสรีภาพ เช่น ความ
เป็นมังสวิรัติ (Veganism) สันตินิยม (Pacifism) มนุษยนิยม (Humanism) อเทวนิยม (Atheism) 
เป็นต้น93 ในปี ค.ศ.1993 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมาย
ของสิทธิในศาสนาหรือความเชื่อว่า คือสิทธิในความเชื่อและศาสนาทั้งที่เป็นเทวนิยมและอเทวนิยม 

                                           
92 Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United 
Nations in 1948 
93 Jim Murdoch, Protecting the Right to Freedom of thought, Conscience and 
Religion under the European Convention on Human Rights (Strasbourg: Council of 
Europe, 2012), p. 16. 
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ตลอดจนสิทธิที่จะแสดงออกว่าไม่นับถือศาสนาหรือความเชื่อใด ๆ ด้วย94  อย่างไรก็ตามเรื่องศาสนา
เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนซึ่งไม่ใช่ทุกรัฐที่จะนิยามศาสนาตามแบบอย่างสหประชาชาติ เช่น
อาจมีการนิยามความแตกต่างระหว่าง ศาสนา ปรัชญา ลัทธิ  และยอมรับเฉพาะศาสนาที่มีพระเจ้า
เท่านั้น หรือบางรัฐอาจมีมุมมองเก่ียวกับศาสนาบนพื้นฐานของศาสนาประจ ารัฐ  

สิทธิของปัจเจกชนในการที่จะยึดถือศาสนาหรือมีความเชื่ออ่ืนใดเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยที่
ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันและปราศจากการเลือกปฏิบัติ เป็นหัวใจส าคัญของหลักสิทธิ
มนุษยชน รัฐจึงมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิดังกล่าวของพลเมืองในรัฐ ตลอดจนกลุ่มชนพิเศษ เช่ น  
ผู้อพยพ ผู้อยู่ในเรือนจ า คนงานต่างชาติ ชาติพันธุ์ หรือกลุ่มชนต่างภาษา เช่นเดียวกับ สตรีที่ต้อง
ได้รับการปฏิบัติเยี่ยงบุคคลอย่างเท่าเทียมกันทางกฎหมาย และต้องไม่ได้รับการปฏิบัติดุจดังทรัพย์สิน
ของคู่สมรส หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมตามหลักศาสนาหรือหลักประเพณีความเชื่อ95   

ในบางประเทศได้ก าหนดกรอบของเสรีภาพทางศาสนาโดยจุดประสงค์เพ่ือปกป้องสิทธิของ
บุคคลอื่นในสังคม โดยที่รัฐมีหน้าที่รักษาสิทธิของบุคคลทุกคนในเขตอ านาจของตนซึ่งในบางครั้งอาจมี
การจ ากัดสิทธิเพ่ือรักษาความสงบโดยรวม ซึ่งตามหลักมนุษยชนสากลนั้น การจ ากัดสิทธิการ
แสดงออกทางศาสนาของบุคคลจะกระท าได้  ถ้าการจ ากัดสิทธินั้นเป็นไปตามกรอบแบบแผน 
กล่าวคือการจ ากัดสิทธิต้องออกเป็นกฎหมายอย่างชัดเจนโดยที่การจ ากัดสิทธินั้นต้องประกอบไปด้วย
หลักเหตุผลในการจ ากัดสิทธิ คือ 

1. เป็นการจ าเป็นเพ่ือเป็นปกป้องความปลอดภัยของสาธารณชน เช่นการบังคับให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ต้องใส่หมวกนิรภัยอันอาจจ ากัดสิทธิในการแต่งกายตามหลักศาสนา  

2. เป็นการจ าเป็นเพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งให้ความส าคัญกับความสงบสุขในรัฐ
มิใช่เป็นการจ ากัดสิทธิเพราะนโยบายบางประการของรัฐ  

3. เป็นการจ าเป็นเพ่ือสุขอนามัย เช่นการห้ามท าพิธีกรรมความเชื่อบางอย่างเนื่องจากอาจ
เป็นสาเหตุของโรคระบาด หรือ สุขภาพของผู้ท าพิธีกรรมนั้นเอง 

4. เป็นการจ าเป็นเพ่ือศีลธรรม ซึ่งต้องเป็นหลักศีลธรรมโดยทั่วไป มิใช่หลักศีลธรรมตาม
หลักความเชื่อศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 

5. เป็นการจ าเป็นเพ่ือปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หากการประกอบ
กิจกรรมตามหลักศาสนาใดศาสนาหนึ่งได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่นการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมหรือ
เลือกปฏิบัติในทางเพศหรือจ ากัดสิทธิเสรีภาพเนื่องด้วยค าสอนหรือหลักปฏิบัติของศาสนา96  
 ในขณะที่การจ ากัดสิทธิด้วยเหตุผลอ่ืนจะกระท าไม่ได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน แต่อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องหลักการทาง
ศาสนาและพิธีปฏิบัติตามหลักความเชื่อได้ถูกดูหมิ่นหรือถูกเหยียดหยาม ซึ่งน าไปสู่การประท้วงอย่าง
กว้างขวาง เช่นกรณีภาพล้อเลียนศาสดาของศาสนาอิสลาม น ามาสู่ข้อถกเถียงเรื่องเสรีภาพในสิทธิ
                                           
94 University of Minnesota Human Rights Center, Freedom of Religion or Belief, 
Retrieved October 20, 2015 from 
http://www.umn.edu/humanrts/edumat/studyguides/ religion.html 
95 Heiner Bielefeldt, “Misperceptions of Freedom of Religion or Belief,” Human 
Rights Quarterly 35, 1 (February 2013): 38.   
96 Jim Murdoch, op. cit., p. 35.  
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มนุษยชนหนึ่งจะอยู่เหนือกว่าสิทธิมนุษยชนหนึ่งหรือไม่ กล่าวคือสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 
(Freedom of Expression) กับเสรีภาพในทางศาสนา สิทธิใดจะมีค่าอยู่เหนือกว่ากัน ซึ่งตามหลัก
สิทธิมนุษยชนแล้วไม่มีสิทธิใดอยู่เหนือกว่าสิทธิใด แต่สามารถถูกใช้ร่วมกันได้ เช่นการแสดงออกใน
การวิจารณ์ศาสนาอย่างสุจริตอาจกระท าได้ แต่ไม่ใช่ในลักษณะดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม  ซึ่งการดูหมื่น
หรือเหยียดหยามศาสนาในหลายประเทศได้บัญญัติห้ามเป็นกฎหมาย97  

 แต่กระนั้นก็ตามยังไม่มีข้อตกลงในกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องความผิดฐานเหยียด
หยามศาสนา (Blasphemy) ซึ่งการเหยียดหยามศาสนาอาจเริ่มจากการดูหมิ่น หรือการใช้วาจาในเชิง
สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech) โดยหากรัฐใดมีการใช้กฎหมายดังกล่าวยังถือว่าไม่เป็น 
การละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หากอยู่บนเงื่ อนไขการลงโทษที่เหมาะสม 
และความผิดฐานเหยียดหยามศาสนาต้องมีความสมดุลกับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 
(Freedom of Expression)98     
 ในปัจจุบันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาเกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ทั่วโลก อาทิเช่น  
การละทิ้งศาสนาหรือการเปลี่ยนศาสนา (Apostasy) ในบางประเทศจะกระท าไม่ได้หรือมีความผิด
ตามกฎหมายหรือผู้เปลี่ยนศาสนาอาจถูกลงโทษ  ปัญหาเรื่องการห้ามแสดงสัญลักษณ์หรือแสดงออก
ทางศาสนา ปัญหาเรื่องการยอมรับศาสนาของชนกลุ่มน้อยของรัฐ  หรือปัญหาที่รัฐไม่อนุญาตให้  
ชนกลุ่มน้อยได้ปฏิบัติตามความเชื่อของตน ตลอดจนการมีที่ดินเพ่ือสร้างสถานที่สักการะหรือเป็นที่
ศึกษาและปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา ปัญหาความรุนแรงจากการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันที่
กระท าโดยรัฐและบุคคลต่างศาสนาเป็นต้น 
 
2.3  กฎหมายอิสลามและการใช้กฎหมายอิสลาม   
  
 ในปัจจุบันนี้มีผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วทั้งโลกแล้วประมาณ 1.6 พันล้านคน และคาดว่าจะ
เพ่ิมจ านวนเป็น 2.8 พันล้านคนในปี ค.ศ.205099  เด่น โต๊ะมีนา และบุคอรี บินรามัญ ได้บรรยาย
ลักษณะศาสนาอิสลามโดยทั่วไปไว้ว่า  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ยึดมั่นในเอกเทวนิยม 
(monotheism) โดยมีพระเจ้าในศาสนาอิสลามทรงพระนามว่า “อัลเลาะห์” โดยในภาษาอาหรับ
แปลว่า “หนึ่งเดียวและเป็นเพียงพระเจ้าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว” ค าว่า “อิสลาม” เป็นภาษาอาหรับ
ที่แปลว่า การมอบ การยอมจ านน การยอมแพ้ และการยอมตาม ซึ่งหมายถึงการยอมจ านนต่ออัล
เลาะห์100  

                                           
97 Heiner Bielefeldt, op. cit., pp. 41-43. 
98 Ibid., p. 45. 
99 PEW Research Center, Muslims, Retrieved December 15, 2015 from http:// 
www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/ 
100 เด่น โต๊ะมีนา และบุคอรี บินรามัญ, เรื่องเดิม, หน้า 3-7.       
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ภาพที่ 2.2  การคาดการณ์จ านวนประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลาม101   
 
 ศาสนาอิสลามถือก าเนิดราวช่วงคริสศตวรรษที่ 7 ณ นครมักกะฮ์ ในคาบสมุทรอาระเบีย
ปัจจุบันตั้งอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย โดยที่ศาสนาอิสลามเริ่มต้นนั้นเป็นศาสนาของคน
อาหรับเผ่า “กุเรช” (Quraysh) โดยมีมุฮัมมัดเป็นศาสดาของศาสนา แต่ผู้นับถือศาสนาอิสลามเชื่อว่า
มุฮัมมัดมิใช่เป็นคนก่อตั้งศาสนาอิสลาม แต่มุฮัมมัดเป็นเพียงศาสนทูต (รอซูล) ของอัลเลาะห์ในการ
เผยแผ่ค าสั่งสอนของอัลเลาะห์เท่านั้น  ตามความเชื่อของมุสลิมศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาของพระ
เจ้า แต่อย่างไรกต็ามศาสนาอิสลามไม่มีรูปเคารพซึ่งใช้แทนอัลเลาะห์หรือศาสนทูตเพ่ือให้มุสลิมเคารพ
บูชา และการสร้างรูปเคารพบูชาถือว่าเป็นการผิดหลักศาสนาอิสลามเนื่องจากมุสลิมเชื่อว่าอัลเลาะห์
ทรงไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเทียบเท่าได้ การกระท าสิ่งใดเทียบเคียงอัลเลาะห์แล้วเคารพบูชาตามหลั ก
ศาสนาอิสลามถือว่าเป็นการ “ซิริก” ซึ่งศาสนาอิสลามมีคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งมุสลิมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อัล
เลาะห์ได้เปิดเผยและประทานมาเพ่ือใช้ยึดถือ ในศาสนาอิสลามนั้นจะไม่มีนักบวชเช่นดั่งศาสนาพุทธ 
หรือศาสนาคริสต์ ในการประกอบพิธีกรรมนั้นจะกระท า ณ มัสยิด ซึ่งไม่ได้มีฐานะดั่งเช่นวัด และผู้น า
พิธีการคือ “อีหม่าม” ซึ่งมิได้มีฐานะเช่นนักบวรแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบกิจอาชีพทั่วไปที่มี
ความรู้พิเศษเก่ียวกับพิธีการของศาสนกิจเท่านั้น102    
 หลักการของศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็น 2 ประการคือหลักทฤษฎีหรือหลักศรัทธาเรียกเป็น
ภาษาอาหรับว่า “อีมาน” หมายถึงการเลื่อมใสและพร้อมจะปฏิบัติตามหลักนั้น ๆ และหลักปฏิบัติ
เรียกภาษาอาหรับว่า “อมัล” ซึ่งแปลว่าการกระท า ซึ่งผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องยึดมั่นและประพฤติ
ปฏิบัติในหลักการทั้งสองนั้นจึงถือว่าเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยแท้จริง  
 หลักทฤษฎีหรือศรัทธาในศาสนาอิสลามประกอบด้วย 6 ประการ คือ 

1. ศรัทธาว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้า โดยที่อิสลามถือว่ามีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวและมีความ
เป็นเอกภาพเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง  

                                           
101 PEW Research Center, op. cit. 
102 เรื่องเดียวกัน, หน้า 3-4. 
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2. ศรัทธาในบรรดามลาอิกะห์ของอัลเลาะห์ ซึ่ง “มลาอิกะห์”หมายถึง ทูตสวรรค์หรือเทว
ทูตซึ่งไม่มีเพศ ในอัลกุรอานกล่าวว่ามลาอิกะห์เป็นสื่อซึ่งชักน าไปในทางที่ดี ในขณะที่สื่อชักน าไป
ในทางท่ีชั่วเรียกว่า “ชัยฏอน”  ในอิสลามไม่ถือว่าพระเจ้าทรงบังคับมนุษย์ได้ทรงแต่แนะน าให้กระท า
ความดี การท าความชั่วเกิดจากพฤติการณ์จากมนุษย์เอง   

3. ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของอัลเลาะห์ ในศาสนาอิสลามมีคัมภีร์อัลกุรอานอันเป็นคัมภีร์ที่
มุสลิมถือว่าเป็นคัมภีร์สุดท้ายจากพระเจ้าถึงโลก โดยที่ก่อนหน้านั้นอาจมีคัมภีร์จากพระเจ้าถึงโลกเช่น 
Scrolls มีอับราฮัมเป็นศาสนทูต Torah มีโมเสสเป็นศาสนทูต เป็นต้น แต่อิสลามเชื่อว่าหากจะศรัทธา
ในคัมภีร์ของพระเจ้าต้องศรัทธาในคัมภีร์ที่เป็นต้นฉบับ ซึ่งคัมภีร์อัลกุรอานอิสลามถือว่าเป็นต้นฉบับ
จากพระเจ้าถึงโลกมิได้มีการปรุงแต่งหรือประพันธ์จากน้ ามือมนุษย์  

4. ศรัทธาในบรรดานบีหรือศาสนทูต (รอซูล) ของพระองค์ โดยที่เชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็น
คัมภีร์จากพระเจ้า มุฮัมมัดมิใช่ผู้เขียนขึ้นเองแต่เป็นเพียงศาสนาทูตหรือผู้น าสารจากพระเจ้ามาสู่
มนุษย์ เมื่อพระเจ้าก าหนดให้มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตดังนั้นจึงต้องศรัทธาในมุฮัมมัดด้วยแต่อย่างไรก็ตาม
อิสลามเชื่อว่าก่อนมุฮัมมัดได้ปรากฏศาสนทูตท่านอ่ืน เช่นโมเสส หรือ จีสัส (Jesus)  

5. ศรัทธาในวันสิ้นโลก (อาคิเราะฮ์) หรือวันพิพากษา การศรัทธาในข้อนี้เป็นหลักศรัทธาที่
ส าคัญว่าวันสุดท้ายหรือวันสิ้นโลกจะมีขึ้น และเป็นข้อเตือนใจเพ่ือให้มนุษย์กระท าความดี เพราะเมื่อ
วันสิ้นโลกมาถึงมนุษย์ทุกคนจะถูกพิพากษาตามความดีความชั่วที่ตนได้ท ามาในวัน “กิยามะฮ์” หรือ 
“วันพิพากษา” ซึ่งหากมีความดีก็จะได้ไปสู่ชีวิตในโลกหน้าหรือ “อาคิเราะฮ์” 

6. ศรัทธาในกฎแห่งการก าหนดสภาวการณ์ กฎแห่งการก าหนดสภาวะคือการที่สรรพสิ่งถูก
ก าหนดแต่เฉพาะสภาวะ เช่น พระเจ้าก าหนดเชื้อก าเนิดมนุษย์ให้เกิดมาเป็นมนุษย์ หรือเมล็ดพันธ์พืช
ให้เกิดมาเป็นพืชชนิดใด เท่านั้นแต่ พระเจ้าไม่ได้เป็นผู้บังคับหรือก าหนดให้มนุษย์กระท าหรือไม่กระ
ท าการใดเป็นแต่ตัวมนุษย์เองที่จะเลือกกระท าการนั้น ดังนั้นมนุษย์ต้องรับผิดชอบในการกระท าจะ
ความดีหรือความชั่วของตนเอง แม้อิสลามจะเชื่อว่าพระเจ้าสามารถมองเห็นทุกอย่ างทั้งในปัจจุบัน
หรืออนาคต แต่พระเจ้าไม่ได้บันดาลความดีหรือความชั่วให้มนุษย์103   

หลักภาคปฏิบัติของศาสนาอิสลามมี 5 ประการ คือ  
1. การกล่าวค าปฏิญาณว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์ มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮ์” ซึ่งแปลว่า “ไม่มี

พระเจ้าผู้อื่นใดท่ีถูกเคารพภักดีอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลเลาะห์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูต”  
2. การนมาซ หรือ ละหมาดวันละ 5 เวลา เป็นการที่มุสลิมต้องท าการนมัสการหรือแสดง

ความนอบน้อมเคารพภักดีต่อพระเจ้า 5 เวลา คือ เช้ามืด เที่ยงวัน บ่าย เวลาพระอาทิตย์ตก และเวลา
ค่ า โดยต้องหันไปทางทิศแห่งนครมักกะฮ์  

3. การถือศีลอดในเดือนรอมฏอน เป็นหลักปฏิบัติที่เป็นการละเว้นการกินดื่ม การพูดจา
เหลวไหล การประพฤติชั่วทั้งในที่ลับและที่เปิดเผย ในเดือนรอมฏอน 

4. การจ่ายซะกาตหรือทานบังคับ การบริจาคทานในอิสลามแบ่งเป็นสองประเภทคือทาน
อาสาและทานบังคับ ซะกาต คือ ทานภาคบังคับที่คิดเป็นส่วนบริจาคของรายได้ที่เหลือใช้ซึ่งค านวณ
ในหนึ่งปี ที่ต้องบริจาคให้กับส่วนกลางหรือคนยากจน 

5. การประกอบพิธีหัจญ์ ณ นครมักกะห์ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตหากสามารถกระท าได้104    
                                           
103 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9-25. 
104 เรื่องเดียวกัน, หน้า 26-34. 
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 หากนิยามความเป็นศาสนาตามองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบกัน
เป็นศาสนาอิสลาม 6 ประการอันได้แก่ มีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า มีศาสดาคือ นบีมุฮัมมัด มีค าสอน
คือคัมภีร์อัลกุรอาน มีสาวกผู้สืบทอดคือมุสลิม มีศาสนสถานคือมัสยิด และมีพิธีกรรมเช่นละหมาดและ
พิธีฮัจญ์ แต่ในความเชื่อของผู้นับถือศาสนาอิสลามแล้วอิสลามมิใช่เพียงแค่ศาสนา แต่อิสลามเป็น
ระบอบการด าเนินชีวิต (Way of Life) ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติตาม ศาสนาอิสลามในสายตามุสลิม
ไม่ใช่เพียงแค่ค าแนะน า แต่เป็นธรรมนูญชีวิตที่อยู่คู่มุสลิมทุกคนตั้งแต่ถือก าเนิดจนถึงหมดสิ้นชีวิตใน
โลกนี้และโลกหน้า105    
 
 2.3.1  กฎหมายอิสลาม 
 ค าว่ากฎหมายอิสลามในทางวิชาการแล้วอาจมีลักษณะความหมายเทียบได้จากภาษาอาหรับ
ซึ่งมี 2 ค าที่แสดงถึงความเป็นกฎหมายอิสลามคือ “ชารีอะห์” (Shariah) และ “ฟิกฮ์” (Figh)  โดยที่
ชารีอะห์หมายถึงโครงสร้างทางกฎหมายที่ครอบคลุมวิถีการด ารงชีวิตของบุคคลและสาธารณชนซึ่งถูก
บัญญัติไว้ชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอาน และรวมถึงวัจนะและการด าเนินชีวิตของศาสดามุฮัมมัดซึ่งเป็นสิ่ง
แน่นอนและชัดเจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ในขณะที่ ฟิกฮ์คือการน าหลักชารีอะห์ไปใช้เพ่ือปรับ
กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ  โดยที่อาจมีการผสมผสานจากแหล่งที่มาได้หลายทางประกอบกันเข้าเพ่ือปรับใช้
กับข้อเท็จจริงดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าฟิกฮ์เป็นผลผลิตของชารีอะห์106   
 โดยที่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เชื่อมั่นในความมีอยู่ของพระเจ้าเป็นผลให้ในหลักกฎหมาย
อิสลามสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะในการแสดงความสัมพันธ์107  

1. ลักษณะกฎหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า (อัลอิบาดาต) เช่น
การละหมาด การถือศีลอด หรือการประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นต้น เนื่องจากในความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับพระเจ้านี้เป็นหลักแห่งศรัทธาที่ไม่ต้องหาเหตุผลแห่งการกระท า ดังนั้นมุสลิมจึงปฏิบัติกิจ
ตามกรอบแห่งกฎบัญญัติโดยถือเป็นกิจที่ต้องกระท าเพ่ือแสดงความเคารพต่อพระเจ้า108   

2. ลักษณะกฎหมายที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ (อัลมุอามะลาต) อาทิ 
สัญญา ครอบครัว มรดก หรือ การตัดสินคดี เป็นต้น แต่อย่างก็ตามในส่วนที่กฎหมายว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นั้นก็มีการแบ่งย่อยออกเป็นหมวดกฎหมายต่าง ๆ อาทิเช่นมีการจัดแบ่ง
หมวดกฎหมาย เป็น หมวดลักษณะอาญา “อัลญินายาต” หมวดความสัมพันธ์ทางพาณิชย์ หมวด
ครอบครัวและมรดก และในกฎหมายอิสลามเองยังมีการกล่าวถึง กฎหมายสงคราม ที่เรียกว่า  
“ญิฮาด” เนื่องจากในสมัยยุคแรกของศาสนาอิสลามนั้น หลักอิสลามมิได้ถูกน ามาใช้เป็นเพียงฐานะ
ของศาสนาเท่านั้นแต่มีฐานะเป็นลักษณะธรรมนูญชองชนเผ่าที่ใช้ปกครองในดินแดนที่มุสลิมอาศัย

                                           
105 เรื่องเดียวกัน, หน้า 38. 
106 อับดุลสุโก ดินอะ, อนาคตกฎหมายอิสลามในประเทศไทย (สงขลา: แม็กซ์ มีเดีย วาย 2 เค เพรส, 
2553), หน้า 25-27. 
107 กิตติศักดิ์ ปรกติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 50.   
108 อาลี เสือสมิง, ประวัติการตรากฎหมายอิสลาม, ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จาก 
http://fws.cc/muslimchaingmai/index.php?topic=1438 อ้างถึงใน อับดุลสุโก ดินอะ, เรื่องเดิม
, หน้า 29. 
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อยู่109  ดังนั้นกฎหมายอิสลามจึงครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในระบบกฎหมายหากเทียบกับระบบ
กฎหมายสมัยใหม่ เช่นมีกฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตามยังได้มีการแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมายอิสลามอออกเป็นหลายรูปแบบ เช่นการแบ่งเป็น
กฎหมายเอกชน (หักกุลอาดัม) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการกระท าที่เป็นสิทธิของมนุษย์โดยส่วนตัว 
และ กฎหมายมหาชน (หักกุลลอฮ์) ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นสิทธิของสังคมโดยรวม  
หรือแม้แตก่ารแบ่งประเภทเป็นกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติเป็นต้น110  

บทบัญญัติกฎหมายอิสลามดังกล่าวได้ครอบคลุมทั้งหลักการทางศาสนาและหลักการที่มี
ลักษณะเป็นกฎหมายซึ่งแบ่งได้เป็นการบัญญัติถึงการกระท า 5 ลักษณะอัน ได้แก่  
1. การบัญญัติเก่ียวกับหน้าที่ที่ต้องกระท า เรียกว่า “วาญิบ” 
2. การบัญญัติเก่ียวกับสิ่งที่ต้องงดเว้นการกระท า เรียกว่า “หะรอม” 
3. การบัญญัติเก่ียวกับหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ เรียกว่า “มันดูบ” 
4. การบัญญัติเก่ียวกับสิ่งที่ควรงดเว้นการกระท า เรียกว่า “มักรูฮ”์ 
5. การบัญญัติเก่ียวกับเก่ียวกับการกระท าท่ีอาจกระท าได้ เรียกว่า “มุบาห์” 111 

 ซึ่งเมื่อเทียบกับลักษณะกฎหมายแห่งรัฐในปัจจุบัน บทบัญญัติที่เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องกระท า 
(วาญิบ) และ สิ่งที่ต้องงดเว้นการกระท า (หะรอม) เท่านั้นที่มีลักษณะเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่
น ามาใช้บังคับ ในขณะที่บทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ (มันดูบ) หน้าที่ที่ควรงดเว้น (มุบาห์) 
และการกระท าที่อาจกระท าได้ (มุบาห์) มีลักษณะเป็นหลักการทางศาสนาที่เป็นเครื่องชี้น าใน  
การประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ให้เหมาะสมเพ่ือกุศลตอบแทนตามความเชื่อทางศาสนา  
 โดยทั่วไปแล้วมีการกล่าวถึงแหล่งที่มา (Sources of Law) ของกฎหมายอิสลามในการน ามา
เป็นข้อกฎหมายเพื่อน าปรับใช้กับข้อเท็จจริงนั้นมาจาก 4 แหล่ง112 ที่ส าคัญ คือ  

1. คัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นแหล่งที่มาทางกฎหมายที่สูงสุดของกฎหมายอิสลามเนื่องจากเป็น
คัมภีร์ที่ถือว่าพระเจ้าประทานมาแก่นบีมุฮัมมัด โดยผ่านเทวทูตญิบรีล โดยมีความเชื่อว่าเป็นคัมภีร์
เล่มสุดท้ายที่พระเจ้าประทานมาแก่มนุษยชาติเป็นวัจนะแห่งพระเจ้า ซึ่งเป็นภาษาอาหรับโดยมิได้มี
การปรับปรุงขึ้นใหม่หรือมีการสังคายนาเลย ซึ่งตามความเชื่อของมุสลิมแล้วคัมภีร์อีลกุรอานมิใช่คัมภีร์
ทางไสยศาสตร์ แต่เป็นคัมภีร์ชี้น าทางการด ารงชีวิต คัมภีร์แบ่งออกเป็น 114 บทแต่ละบทเรียกว่า ซู
เราะห์ ซึ่งมีความยาวไม่เท่ากัน แต่ละวรรคเรียกว่า อายะห์ซึ่งมีทั้งหมด 6336 วรรค โดยที่แต่ละบทมี
เนื้อหามิได้เรียงกัน  ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับศรัทธา กฎหมาย การเมือง ประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิธีการ
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ113  

2. ซุนนะห์หรือวัจนะศาสดา (หะดีษ) ซึ่งเป็นข้อบัญญัติจากการกระท าหรือปฏิบัติการต่าง ๆ
ตลอดจนวัจนะของนบีมุฮัมมัด ซึ่งมุสลิมถือว่าการเคารพพระเจ้าต้องเคารพรอซูลหรือศาสนทูตของ
พระเจ้าด้วย ดังนั้นการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของกฎหมายหากไม่พบในอัลกุรอานแต่เรื่องใดก็จะ
                                           
109 ฟิลิป เค. ฮิทต,ิ ประวัติศาสตร์อาหรับและก าเนิดอิสลาม, แปลโดย ทรงยศ แววหงส์  
(สมุทรปราการ: มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2551), หน้า 72. 
110 กิตติศักดิ์ ปรกต ิและคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 49. 
111 เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.  
112 อับดุลสุโก ดินอะ, เรื่องเดิม, หน้า 52. 
113 เด่น โต๊ะมีนา และบุคอรี บินรามัญ, เรื่องเดิม, หน้า 6-7.   
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พิจารณาซุนนะห์เป็นล าดับรองอันเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ
กฎหมายอิสลาม  

3. อิจญ์มาอ์ คือมติของบรรดานักปราชญ์ที่เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมายในกรณีที่ข้อเท็จจริง
ไม่มีแหล่งจากอัลกุรอานหรือจากซุนนะห์เพ่ือปรับใช้ บรรดานักปราชญ์ทางศาสนาอิสลามจะเรี ยก
ประชุมเพ่ือหามติที่เป็นเอกฉันท์ร่วมกันในการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนั้น ซึ่งการอิจญ์มาอ์ได้มิใช่จะกระท า
เมื่อใดก็ได้แต่ต้องเป็นยุคใดยุคหนึ่งภายหลังนบีมุฮัมมัดได้เสียชีวิตลงแล้ว และมีผู้วินิจฉัยซึ่งมี
คุณลักษณะหรือต าแหน่งที่สามารถเป็นผู้วินิจฉัยได้ และต่อมาเมื่อมีการลงมติเป็นเอกฉันท์แล้ว มติ
ดังกล่าวจึงน ามาเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามเพ่ือใช้ปรับกับเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในลักษณะเดียวกันได้ 

4. กิยาส คือหลักการเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ซึ่งในกรณีที่มีข้อเท็จจริงใด
ที่ไม่มีแหล่งที่มาทางกฎหมายจากทั้งสามแหล่งข้างต้นเพ่ือปรับใช้ จึงสามารถท าการกิยาส คือการ
เทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเพ่ือใช้กับข้อเท็จจริง   
 ในขณะที่แหล่งที่มาหรือหลักการปรับใช้กฎหมายอิสลามนอกจากทั้ง 4 แหล่งที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว การใช้หรือปรับหลักการอ่ืนยังเป็นข้อถกเถียงของนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามเช่นการน า
หลักวิจารณญาณ หลักผลประโยชน์สาธารณะ หลักจารีตประเพณี หรือหลักการยึดถือสภาพเดิม ซึ่ง
การน าแหล่งทางกฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันท าให้เกิดส านักคิดที่แตกต่าง
กันขึ้นในกฎหมายอิสลาม ซึ่งเกิดจากการพัฒนาการแห่งการใช้กฎหมายอิสลามในแต่ละยุคสมัย
อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายอิสลามมีมายาวนานนับตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 7 ถึงยุคปัจจุบัน 
ประวัติศาสตร์การใช้กฎหมายอิสลามแสดงให้เห็นถึงการใช้และการตีความกฎหมายที่อ้างอิงกับ
คัมภีร์อัลกุรอานและหะดิษ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Source-Texts) 
โดยที่อัลกุรอานเป็นสิ่งที่มุสลิมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาแก่มนุษย์ เพ่ือชี้ทางในการด าเนิน
ชีวิต ในขณะที่หะดิษคือสิ่งที่ศาสดาได้ปฏิบัติ พูด หรือน ามาตัดสินความ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งชี้น า
ทางการด าเนินชีวิตและกฎหมายเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน กฎหมายอิสลามถูกมองว่าเป็นเสมือนสิ่งที่
ถูกสกัดออกมาจากอัลกุรอานและหะดิษ ซึ่งในจ านวนทั้งหมดของอัลกุรอานนั้นมีเพียงส่วนน้อยกลาย
มาเป็นลักษณะข้อกฎหมาย เช่นเดียวกับที่หะดิษซึ่งได้มาจากค าเล่าและการจดบันทึกซึ่งมีบริบททาง
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยที่ได้มีการรวบรวมหะดิษเมื่อกลางศตวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นเวลากว่าสอง
ศตวรรษภายหลังจากการสิ้นชีวิตของศาสดา114  
 ดังนั้นนักนิติศาสตร์อิสลามจึงต้องสร้างวิธีการหาความจริงแท้ของหะดิษ บางวิธีเกี่ยวพันกับ
การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ หรือบางวิธีต้องหาความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
อ่ืน ถึงกระนั้นก็ตามนักนิติศาสตร์อิสลามและนักวิชาการอิสลามต่างมีความเห็นว่าหะดิษอาจไม่
สามารถเป็นสิ่งทียืนยันถึงความจริงแท้ว่าเป็นสิ่งที่ศาสดาได้ปฏิบัติ พูด หรือตัดสินความได้ทั้งหมด 
เนื่องจากในอดีตได้มีการอ้างอิงหะดิษเพ่ือใช้ในทางสังคมวิทยาการเมือง เช่นความชอบธรรมของ
ผู้ปกครองหรือข้อขัดแย้งทางเทววิทยา ดังนั้นหะดิษในหลายคราในทางประวัติศาสตร์จึงถูกน ามาใช้
เพ่ือสร้างรูปแบบทางสังคม การเมือง และการปกครอง115 ทั้งอัลกุรอานและหะดิษเป็นแหล่งที่มาทาง
กฎหมายที่มีอ านาจเหนือสิ่งอ่ืนใดในกฎหมายอิสลาม แต่อย่างไรก็ตามเพียงสองสิ่งนี้คงไม่สามารถ
                                           
114 กิตติศักดิ์ ปรกต ิและคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 40-43.  
115 Wael B. Hallaq, op. cit., p. 18. 
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สร้างขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามได้ครอบคลุมในทุกสภาวการณ์และทุกข้อเท็จจริงได้ นัก
นิติศาสตร์อิสลามในยุคก่อนสมัยใหม่ (Pre-Modern) ได้รับรู้ถึงข้อจ ากัดของแหล่งที่มาทางกฎหมาย
ทั้งสองนี้ จึงได้พัฒนาพ้ืนฐานของนิติวิธีทางกฎหมายอิสลามขึ้น เกิดเป็นรูปแบบหรือแหล่งที่มาทาง
กฎหมายอิสลามที่เพ่ิมเติมขึ้นจากอัลกุรอานและหะดิษ ซึ่งเกิดจากการตีความจากนักปราชญ์หรือนัก
นิติศาสตร์อิสลาม เนื่องจากปราชญ์แต่ละส านักต่างมีแนวทางของตนที่ใช้เพ่ือขยายความหรืออุด
ช่องว่างของอัลกุรอานและหะดิษ ที่มิได้ครอบคลุมทุกส่วนของข้อเท็จจริงที่ต้องน าบทกฎหมายมาปรับ
ใช้ การตีความอัลกุรอานและหะดิษตลอดจนการวิเคราะห์ขยายความตามนิติวิธีต่างๆ เป็นบ่อเกิดและ
แบบแผนของ ฟิกฮ์ หรือ ปรัชญานิติศาสตร์อิสลามข้ึนในช่วงหลายศตวรรษ116    
 การตีความของนักปราชญ์อิสลามดังกล่าวเป็นผลให้เกิดส านักคิดทางกฎหมายอิสลามขึ้นซึ่ง
เรียกว่า “มัซฮับ” (Madhhab)  อันได้แก่ หะนะฟีย์ มาลีกีย์ ชาฟีอีย์และ ฮัมบาลีย์ซึ่งมัซฮับหะนะฟีย์
เป็นที่นิยมแพร่หลายในกลุ่มประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอุษมานียะฮฺแห่งตุรกีตลอดจน
กลุ่มประเทศมุสลิมในเอเชียกลางและเอเชียใต้ ส่วนมัซฮับมาลีกีย์นั้นเป็นที่นิยมในหมู่พลเมืองใน
แอฟริกา ทั้งแอฟริกาเหนือ แอฟริกาตะวันออกและตะวันตก ในขณะที่มัซฮับชาฟีอีย์  เป็นที่นิยมของ
พลเมืองมุสลิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยเมน และอียิปต์ เป็นต้น ส่วนมัซฮับฮัมบาลีย์นั้นถือ
เป็นมัซฮับอย่างเป็นทางการในประเทศซาอุดิอาระเบีย117  
 
 
 
 
 2.3.2  การใช้กฎหมายอิสลามในยุคต่าง ๆ  
 กฎหมายอิสลามได้ เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการถือก าเนิดของศาสนาอิสลามมาแต่ยุค
คริสต์ศตวรรษที่ 7 ผ่านการวิวัฒนาการและเผยแผ่ไปยังดินแดนต่าง ๆ ในโลก โดยมีช่วงยุคสมัยแห่ง
การใช้กฎหมายอิสลามจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ดังนี้  
  2.3.2.1 ยุคศาสดา (ค.ศ.610-632)  
  ในช่วงเวลาที่นบีมุฮัมมัดมีชีวิตและเริ่มเผยแผ่ศาสนาอิสลามโดยยึดถืออัลกุรอานเป็น
โองการที่พระเจ้าประทานมาแก่มนุษยชาติ การใช้กฎหมายอิสลามในยุคนี้จึงยึดถือจากอัลกุรอาน และ
การปฏิบัติตนของนบีมุฮัมมัดเองและการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืน  นบีมุฮัมมัดน ากฎหมายมาปรับใช้โดยการ
อธิบายความในอัลกุรอาน ซึ่งหากกรณีใดที่ไม่มีในอัลกุรอาน นบีมุฮัมมัดก็จะบัญญัติกฎหมายขึ้นตาม
เจตนารมณ์ของอัลกุรอานซึ่งเกิดเป็นหะดิษหรือซุนนะห์ขึ้น ในยุคสมัยนี้นบีมุฮัมมัดนอกจากเป็น
ผู้ปกครองดินแดนแล้วยังมีฐานะเป็นตุลาการตัดสินคดีด้วย โดยน าหลักจากอัลกุรอานมาปรับใช้และ
หลักเจตนารมณ์ของอัลกุรอานมาร่วมปรับใช้เกิดเป็นแหล่งที่มาของกฎหมาย  ในยุคสมัยนี้ลักษณะ
การใช้กฎหมายจึงมีเอกภาพมาก เพราะมีนบีมุฮัมมัดเป็นผู้ชี้ขาดข้อกฎหมายและผู้ตัดสินคดี แม้เมื่อ
อาณาจักรอิสลามขยายใหญ่ขึ้นในช่วงนบีมุฮัมมัดยังมีชีวิตได้แต่งตั้งผู้อ่ืนให้ท าหน้าที่ตุลาการบ้าง แต่
                                           
116 Ibid., p. 19. 
117 อาลี เสือสมิง, กฎหมายอิสลามเบื้องต้น: ความเป็นมาและความส าคัญของกฎหมายอิสลาม, 
ค้นวันที่ 15 มกราคม 2559 จาก http://www.alisuasaming.com/main/index.php/ 
article/lawofislam/933-2010-05-10-09-18-55  
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ค าตัดสินของตุลาการท่านอื่นที่นบีมุฮัมมัดแต่งตั้งก็ไม่ได้ถูกน ามาใช้เป็นกฎหมายจนกว่านบีมุฮัมมัดจะ
ให้การรับรอง อาจกล่าวได้ว่าทั้งอ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจตุลาการรวมกันอยู่เป็น
หนึ่งเดียวในการปกครองดินแดนอิสลามในยุคสมัยดังกล่าว แต่อิสลามเชื่อว่าการนิติบัญญัติก็อิงจากอัล
กุรอานซึ่งเป็นโองการของอัลเลาะห์โดยตรง118 

 2.3.2.2  ยุคเคาะห์ลีฟะฮ์ทั้ง 4 (ค.ศ.632-661) 
 ภายหลังจากนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตเป็นยุคต่อมาซึ่งเรียกว่ายุคคุละฟาอ์รอซิดูนที่มีการ

ปกครองอาณาจักรอิสลามโดยเคาะห์ลีฟะฮ์ (Caliph) ซึ่งประกอบด้วยเคาะห์ลีฟะฮ์ สี่ท่านตามล าดับ
คือ (1) อบูบักร (2) อุมัระ (3) อุษมาน (4) อะลี ตั้งแต่ปี ค.ศ.632-661119  

 ในสมัยของเคาะห์ลีฟะฮ์อบูบักร การใช้กฎหมายอิสลามยังคงเป็นลักษณะเดียวกับใน
สมัยนบีมุฮัมมัดแต่โดยที่ไม่มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่ แต่มีการแต่งตั้งบุคคลท าหน้าที่เฉพาะใน
การพิพากษาคดีแต่ไม่มีหน้าที่ในการปกครอง แม้จะมีการแต่งตั้งหรือมอบอ านาจในการพิพากษาคดี
ให้บุคคลใดแล้วก็ตาม แต่เคาะห์ลีฟะฮ์ยังมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินคดีอยู่ซึ่งในการตัดสินคดีบางครั้ง
เคาะห์ลีฟะฮ์อาจตัดสินคดีเองหรือเข้าร่วมในการตัดสินคดี แนวทางในการใช้กฎหมายสมัยอบูบักรนี้มี
การใช้กฎหมายจากแหล่งที่มาทางกฎหมายเป็นล าดับ คือ ยึดถืออัลกุรอานเป็นบรรทัดฐานหลัก หาก
เรื่องใดไม่มีบัญญัติไว้ในอัลกุรอานก็ให้น าซุนนะห์ขึ้นมาปรับใช้ และหากไม่มีชุนนะห์ขึ้นมาปรับใช้ จึง
จะน าวิธีการเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือกิยาส และหากไม่พบบทใกล้เคียงมาปรับ
ใช้กับคดีก็ต้องท าการเรียกผู้ที่เคยอยู่ร่วมกับนบีมุฮัมมัดในขณะมีชีวิตอยู่ (เศาะหาบะฮ์) “Heirs of 
the Prophet” เข้ามาปรึกษาประชุมเพ่ือหามติเมื่อได้มติเป็นเอกฉันท์จึงน าไปปรับใช้กับคดี120   

  ต่อมาในสมัยของเคาะห์ลีฟะฮ์อุมัร ได้มีการแยกฝ่ายตุลาการออกจากฝ่ายปกครอง
อย่างชัดเจนขึ้น โดยมีการแต่งตั้งผู้ตัดสินคดีเรียกว่า “กอฎี” ซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองเมืองเช่นในอดีตแต่มี
หน้าที่พิพากษาคดีเท่านั้นอยู่ประจ าตามเมืองส าคัญ ในสมัยของอุมรได้ให้ความส าคัญแก่ผู้ท าหน้าที่
พิพากษาคดีโดยมีการคัดเลือกและฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม ในสมัยของอุมัรอาณาจักร
อิสลามได้แผ่ขยายออกไป เป็นผลให้เกิดข้อพิพาทที่ต้องท าการตัดสินซึ่งมิได้ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน
และซุนนะห์จึงต้องท าการลงมติโดยปวงนักปราชญ์ (อิจญ์มาอ์) ขึ้น เช่นเรื่องการจ่ายสวัสดิการให้กับ
มุสลิมที่แตกต่างกัน คือจ่ายให้กับผู้ที่เคยต่อต้านนบีมุฮัมมัดน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยต่อต้านนบีมุฮัมมัดซึ่ง
เป็นหลักการที่แตกต่างจากสมัยของบูบักรที่จ่ายให้กับมุสลิมทุกคนเท่ากัน121  

 เมื่อเคาะห์ลีฟะฮ์อุมัรเสียชีวิตลงอุษมานได้ขึ้นเป็นเคาะห์ลีฟะฮ์โดยที่ยังคงลักษณะ
ของการมีผู้พิพากษาประจ าเมืองและอุษมานได้รวบรวมอัลกุรอานตั้งแต่สมัยเคาะห์ลีฟะฮ์อบูบักร 
เป็นอัลกุรอานฉบับอุษมานีย์ และแจกจ่ายไปทั่วดินแดนอาณาจักรอิสลาม โดยท าลายฉบับอื่น ๆ และ
ให้ยึดถืออัลกุรอานฉบับอุษมานีย์ฉบับเดียวเพ่ือให้มุสลิมได้มีคัมภีร์อัลกุรอานที่ตรงกันเพียงฉบับเดียว
และจนปัจจุบันนี้  เมื่อเคาะห์ลีฟะฮ์อุษมานเสียชีวิตลงจากสาเหตุการถูกลอบสังหารอะลีได้ขึ้นมาเป็น

                                           
118 กิตติศักดิ์ ปรกต ิและคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 74-82.  
119 เรื่องเดียวกัน, หน้า 83. 
120 เรื่องเดียวกัน, หน้า 85.  
121 เรื่องเดียวกัน, หน้า 89. 
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เคาะห์ลีฟะฮ์และต้องแก้ปัญหาทางการปกครอง โดยที่อะลีเป็นเคาะห์ลีฟะฮ์อยู่เป็นเวลาเพียงไม่นาน
นัก122 
  ซึ่งในยุคคุละฟาอ์รอซิดูนนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคแรกของการใช้กฎหมายอิสลามใน
การปกครองดินแดนอาณาจักรอิสลามซึ่งเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลในดินแดนคาบสมุทรอาระเบียที่กว้าง
ใหญ่  การใช้กฎหมายอิสลามยังมีรูปแบบใกล้เคียงกับสมัยนบีมุฮัมมัดยังมีชีวิตอยู่ แหล่งที่มาของ
กฎหมายมาจากอัลกุรอาน และซุนนะห์ โดยที่มีการรวบรวมโองการจากอัลกุรอานจัดท าเป็นคัมภีร์
เพียงฉบับเดียวขึ้นใช้ในสมัยอุษมาน ในขณะที่ซุนนะห์ยังมีลักษณะที่ใช้อ้างถึงจากผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิด 
นบีมุฮัมมัดสมัยยังมีชีวิต (เศาะหาบะฮ์) โดยที่ไม่ได้มีการบันทึกรวบรวมซุนนะห์เป็นฉบับเดียวเช่น
ดั่งอัลกุรอาน อย่างไรก็ตามในการใช้กฎหมายหรือพัฒนากฎหมายในยุคนี้ได้มีการยอมรับบุคคลผู้ที่จะ
ท าการวิเคราะห์หรือให้ค าปรึกษาทางกฎหมายจากผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดนบีมุฮัมมัดสมัยยังมีชีวิต (เศาะ
หาบะฮ์) เป็นพิเศษเฉพาะเรียกว่า “มุฟตีย์” (Muftis) เพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินคดี ประกอบกับการ
กิยาสและรับมติเอกฉันท์จากปวงปราชญ์เพ่ือใช้ในการตัดสินคดีหรือประกอบการวินิจฉัยเรื่องใด  ๆ ที่
แตกต่างจากสมัยนบีมุฮัมมัดยังมีชีวิตหรือในอัลกุรอานมิได้บัญญัติไว้และไม่มีซุนนะห์ประกอบ123  

 2.3.2.3  ยุคสกุลอุมัยยะฮ์ (ค.ศ.661-680) 
  ภายหลังจากหมดสมัยของเคาะห์ลีฟะฮ์อะลี วิธีการเข้ารับต าแหน่งเคาะห์ลีฟะฮ์ได้
เปลี่ยนแปลงไป จากการเลือกจากผู้มีอาวุโสหรือตามความสามารถเปลี่ยนมาเป็นการสืบทอดตาม
สายโลหิตอันเป็นระบบรัชทายาทแบบกษัตริย์ซึ่ งผู้ที่ เคยอยู่ ใกล้ชิดนบีมุ ฮัมมัดสมัยยังมีชีวิต  
(เศาะหาบะฮ์) และนักปราชญ์หลายท่านไม่เห็นด้วยและไม่เข้ามามีส่วนร่วมกับการปกครองมากนัก
และแยกย้ายไปอยู่ตามเมืองต่าง ๆ การใช้กฎหมายอิสลามในยุคนี้ยังคงมีแหล่งที่มาทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับยุคสมัยคุละฟาอ์รอซิดูนแต่เกิดปัญหาในการอ้างอิงซุนนะห์ขึ้นเนื่องจากการกระจัด
กระจายของเศาะหาบะฮ์ ซุนนะห์จึงไม่เป็นเอกภาพ และปรากฏหะดิษที่แต่งขึ้นเอง จึงต้องมีการ
ตรวจสอบหะดิษอย่างจริงจัง การขอมติจากปวงปราชญ์ (อิจญ์มาอ์) กระท าได้ยากขึ้นเนื่องจากการ
กระจัดกระจายของนักปราชญ์ ในยุคนี้จึงเกิดการวิเคราะห์วินิจฉัยกฎหมายโดยใช้หลักการอ่ืนเข้ามา
ประกอบเช่น หลักประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้หลักเจตนารมณ์ของกฎหมายแทนการยึดตามตัว
บทอย่างเคร่งครัด เนื่องจากอาณาจักรอิสลามในยุคสมัยนี้ได้แผ่ ขยายใหญ่ขึ้นเป็นอาณาบริเวณ
กว้างไกลทั่วคาบสมุทรอาระเบีย กฎหมายที่ใช้จึงต้องน าวิทยาการการสร้างระบบกฎหมายที่มีลักษณะ
การสร้างหลักบรรทัดฐานไว้ล่วงหน้าหรือบนพ้ืนฐานสมมุติฐานของเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจาก
ในยุคสมัยก่อนหน้าที่การใช้กฎหมายเมื่อมีการตัดสินคดีหรือมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้วจึงหาแหล่งทาง
กฎหมายมาตัดสินคดี ในยุคนี้ได้เกิดการสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ชัดเจนขึ้นกว่ายุคก่อนโดย
กฎหมายเกิดเป็นสาขาหนึ่งเฉพาะที่นักปราชญ์และผู้ท าการศึกษาสร้างกรอบขึ้นมาอย่างชัดเจน124    

 2.3.2.4  ยุคสกุลอับบาส (ค.ศ.660-1258)  
  เมื่ออาณาจักรอิสลามได้แผ่ขยายไปและระบบการเมืองการปกครองได้เปลี่ยนแปลง
ไปจากยุคสมัยนบีมุฮัมมัด และเริ่มมีการปกครองเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยต่าง ๆ และมีผู้น าทางการปกครอง
ในแต่ละรัฐซึ่งในแต่ละรัฐมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันโดยศาสนาอิสลามที่มีพระเจ้าองค์เดียวกัน จึงเกิด
                                           
122 เรื่องเดียวกัน, หน้า 90.  
123 เรื่องเดียวกัน, หน้า 96. 
124 เรื่องเดียวกัน, หน้า 98-101.   
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การปกครองในสายสกุลต่าง ๆ แยกตามอาณาเขตแดน ซึ่งในสมัยนั้นนครแบกแดดปกครองโดยสาย
สกุลอับบาส โดยที่การใช้กฎหมายอิสลามในนครแบกแดดมีลักษณะที่แตกต่างจากเดิมแม้แหล่งทีมา
ทางกฎหมายจะยังคงยึดตามอัลกุรอานและซุนนะห์เป็นเบื้องต้น   เริ่มมีการจัดท าการรวบรวมซุนนะห์
ไว้โดยนักปราชญ์อีกหลายท่าน และได้มีความพยายามที่จะจัดท าซุนนะห์ไว้เพียงเล่มเดียวโดยใช้ฉบับ
ของอิหม่ามมาลิกท่ีชื่อว่า “มุวัฎเฎาะห์” แต่กระท าไม่ได้เนื่องจากมีความหลากหลายของซุนนะห์ที่แต่
ละเศาะหาบะฮ์ยึดถือ แต่อย่างไรก็ได้ได้มีการขยายลักษณะหรือการวิเคราะห์กฎหมายสร้ างรูปแบบ
กฎหมายขึ้นบังคับใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือทางการปกครองเพ่ิมมากขึ้น มีการสร้างระบบกฎหมายในการ
เก็บภาษีอากร ด้านการคลัง และเกิดส านักคิดทางกฎหมายที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันขึ้นอย่างชัดเจน 
บรรดานักปราชญ์มีสังกัดส านักคิดของตนตามที่ร่ าเรียนมาเป็นผลให้การตัดสินคดีหรือการใช้กฎหมาย
อิสลามในยุคนี้อิงกับแนวคิดทางนิติศาสตร์ตามแต่ละส านักคิด (Madhhab)125 โดยมี 2 แนวทางหลัก
ที่มุสลิมยังคงยึดถือต่อมาคือ แนวซุนนีย์ มีส านักคิดทางกฎหมาย 4 ส านัก คือ หะนะฟีย์ มาลีกีย์  
ชาฟีอีย์ และฮัมบาลีย์ และแนวชีอะห์ มีส านักคิดทางกฎหมาย 2 ส านัก คือ ซัยดีย์และอิมามีย์126  
  อาณาจักรอิสลามในห้วงเวลาต่อมาแม้มีอิทธิพลขยายกว้างไกลแต่เกิดความ
ระส่ าระสายไร้เสถียรภาพขึ้น เนื่องจากการแย่งชิงอ านาจระหว่างรัฐน าไปสู่การล่มสลายของนคร
แบกแดดซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอิสลามในสมัยนั้นใน ค.ศ.1258  

 2.3.2.5   ยุคออตโตมาน (ค.ศ.1299-1923) 
  อาณาจักรออตโตมานเป็นอาณาจักรที่มีการสืบทอดอ านาจยาวนานสุดใน
ประวัติศาสตร์อิสลาม มีอาณาดินแดนจากคาบสมุทรอาระเบียไปจนถึงยุโรปตะวันออก และตอนเหนือ
ของแอฟริกา ซึ่งอาณาจักรออตโตมานได้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในลักษณะการพัฒนาแนวคิด
ทางการใช้กฎหมายในช่วงยุคศตวรรษที่ 16 และ17 ซึ่งเป็นต้นแบบในการใช้กฎหมายในยุคศตวรรษ
ที1่9 เป็นต้นมา127   
  โดยที่อาณาจักรออตโตมานมีอายุราว 600 ปี โดยเริ่มจากพวกเติร์กกลุ่มหนึ่งในแถบ
เอเชียใต้ได้อพยพจากเมืองเตอร์กิสตานภายใต้การน าของออสมาน  ผู้น าชาวเติร์กเผ่าคายี (Kayi) ซึ่ง
เป็นสายย่อยของเติร์กเผ่าโอกูซ (Oghuz) เพ่ือหลบหนีการโจมตีจากพวกมองโกล และได้ถือโอกาส
ประกาศตนเป็นเอกราชและได้สถาปนาอาณาจักรของตนเองขึ้นเรียกว่า ออตโตมาน (Ottoman) 
ในช่วงเวลาต่อมาราวสองศตวรรษอาณาจักรเล็ก ๆ แห่งนี้กลายเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ กว้างไกล
และยังสามารถพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลและอาณาจักรไบแซนไทน์ และเข้ายึดกลุ่มดินแดนอาหรับ
ได้เกือบทั้งหมด รวมทั้งหัวใจและศูนย์กลางแห่งอิสลามคือ มักกะฮ์ มะดีนะห์ และเยรูซาเลม ซึ่งได้ท า
ให้อิสลามกลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งภายใต้การปกครองของอาณาจักรออตโตมาน 
  เนื่องจากการปกครองในสมัยออตโตมานเป็นการปกครองในรูปแบบกษัตริย์ที่มี
ฐานะการปกครองสูงสุดซึ่งมีอ านาจออกกฎหมายและบทบัญญัติต่าง ๆ เพ่ือบังคับใช้ในดินแดน ท าให้
                                           
125 เรื่องเดียวกัน, หน้า 104-115. 
126 ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 1,600 ล้านคน ในจ านวนนี้ 940 ล้านคน หรือ
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ นับถือนิกายซุนนีย์ ในขณะที่อีก 120 ล้านคน หรือประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ 
นับถือนิกายชีอะห์ ประเทศท่ีประชากรส่วนใหญ่นับถือนิกายชีอะห์ ได้แก่ อิหร่าน อิรัก อาเซอร์ไบจาน 
และบาห์เรน  
127 กิตติศักดิ์ ปรกต ิและคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 116-122. 
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เกิดเป็นกฎหมายสองลักษณะ คือกฎหมายที่ออกโดยผู้น าทางการปกครองที่เรียกว่า  “กฎหมาย
สุลต่าน” หรือ “Qanun” เพ่ือใช้ในกิจการแห่งรัฐในกรณีที่กฎหมายอิสลามไม่มีบทบัญญัติ และยังคง
มีกฎหมายศาสนาที่เรียกว่า “กฎหมายชารีอะห์อิสลาม” ซึ่งกฎหมายสุลต่านเปรียบได้ดั่งกฎหมายของ
รัฐ และ กฎหมายชารีอะห์เป็นดั่งกฎหมายศาสนาที่มีค่าสูงกว่ากฎหมายแห่งรัฐ ซึ่งกฎหมายสุลต่านจะ
ขัดแย้งกับกฎหมายชารีอะห์มิได้และอาจถูกยกเลิก ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อหรือความเห็นของบรรดา
นักปราชญ์ทางนิติศาสตร์อิสลามท่ีเห็นว่า มุสลิมต้องมีความเชื่อฟังในผู้น าแต่ขณะเดียวกันความเชื่อฟัง
ดังกล่าวต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าสิ่งนั้นไม่เป็นการขัดกับบทบัญญัติของอัลเลาะห์ในอัลกุรอาน และซุนนะห์ 
หรืออิจญ์มาอ์ที่เคยมีมาในอดีต  ในยุคนี้อ านาจการบัญญัติกฎหมายหรือหาแหล่งที่มาของกฎหมายจึง
มิใช่เป็นเรื่องของบรรดาปวงปราชญ์ที่ต้องมีมติเอกฉันท์เช่นในอดีต แต่เป็นอ านาจของผู้ปกครองคือ
สุลต่าน การใช้กฎหมายอิสลามในยุคนี้มีลักษณะเด่นคือ มีการจัดท าบันทึกรวบรวมค าวินิ จฉัย
ข้อบัญญัติทางกฎหมายอย่างเป็นระบบ ซึ่งในบางแหล่งยังคงมีการอ้างอิงมาจนถึงปัจจุบัน เช่น  
ฟัตวาอัลตะตาคอนียะฮ์ ฟัตวาอัลคอนียะฮ์ เป็นต้น และเริ่มมีการท ากฎหมายในลักษณะเป็นประมวล
กฎหมายขึ้นบังคับใช้ในตอนปลายยุคสมัยออตโตมาน  
  สิ่งหนึ่งที่เป็นผลผลิตทางความรู้ของระบบกฎหมายที่นักวิชาการกล่าวถึงระบบหนึ่งที่
เกิดขึ้นในยุคของอาณาจักรออตโตมานคือ “Ottoman Millet System” เมื่ออาณาจักรออตโตมาน
สามารถยึดอาณาจักรไบแซนไทน์ตะวันออกได้ใน ค.ศ.1453 และก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ในการครอบครอง
ดินแดนอันกว้างใหญ่จนถึงยุคของสุลต่านสุไลมานที่ 1 (Sultan Suleiman I) อาณาจักรได้เข้าไปยัง
ดินแดนในยุโรป เป็นผลให้อาณาจักรออตโตมานต้องเข้าไปปกครองดินแดนหรือพลเมืองที่ไม่ใช่เป็นผู้
นับถือศาสนาอิสลามเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นในคริสต์ทศวรรษที่ 1530 พลเมืองกว่า 80% ใน
อาณาจักรออตโตมานมิใช่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เ พ่ือจัดการกับปัญหาดังกล่าวที่ผู้ปกครองของ
อาณาจักรเป็นมุสลิมในขณะที่ผู้อยู่ใต้อ านาจปกครองนับถือศาสนาอ่ืน อาณาจักรออตโตมานได้สร้าง
ระบบกฎหมายแบบใหม่ขึ้น โดยที่ให้กลุ่มชนแต่ละศาสนาจัดการปกครองตนเองจัดเป็นกลุ่ม ๆ ตามแต่
ละศาสนา ซึ่งค าว่า Millet เป็นภาษาอาหรับมีความหมายว่าชาติ (Nation) โดยที่อาณาจักรออตโตมาน
ปฏิบัติตนเป็นผู้ดูแลกลุ่ม Millet ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย คริสเตียนนิกายออร์ธอด็อกซ์ (Orthodox 
Christian) ยิว (Jewish) และ อาร์มีเนีย (Armenian) ภายใต้การปกครองของตน โดยที่กลุ่มชนที่นับ
ถือศาสนาอิสลามมีสิทธิพิเศษเนื่องจากเป็นกลุ่มชนผู้นับถือศาสนาเดียวกับผู้ปกครอง อาทิเช่น Millet 
อ่ืนนอกจากมุสลิมต้องจ่ายภาษีพิเศษ ที่เรียกว่า “Cizye” โดยที่กลุ่มชนศาสนาอ่ืนสามารถปฏิบัติกิจ
ตามความเชื่อของตนเท่าที่ยังจงรักภักดีต่อสุลต่าน และกลุ่มชนแต่ละศาสนาก็สามารถเลือกผู้น าของ
ตนและใช้กฎหมายตามหลักความเชื่อทางศาสนาของตนมาตัดสินคดีได้ โดยที่กฎหมายชารีอะห์
อิสลามไม่มีอ านาจไปตัดสินคดีกับกลุ่มชนผู้นับถือศาสนาอ่ืน ดังนั้นแต่ละกลุ่มชนศาสนาจึงมีระบบ
กฎหมาย ระบบสังคมตลอดจนระบบการศึกษาเป็นของตนเอง เช่นหากคริสเตียนขโมยของแล้วถูกจับ
ได้ก็จะตัดสินลงโทษตามหลักกฎหมายของคริสเตียน ซึ่งหากยิวกระท าผิดลักษณะเดียวกันก็จะใช้
กฎหมายของยิวมาตัดสินคดีเพ่ือท าการลงโทษ โดยมิได้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ กฎหมายอิสลามจะ
น ามาใช้เมื่อมีปัญหาข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับมุสลิม หรือกรณีที่คู่ขัดแย้งคนใดคนหนึ่งเป็นมุสลิมจึงจะ
น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ ซึ่งผู้พิพากษาชาวมุสลิมจะน าหลักวิจารณญาณปรับใช้  ระบบ Millet 
System ถูกใช้อยู่จนอาณาจักรออตโตมานเริ่มอ่อนแอลงในคริสต์ทศวรรษที่ 1700 -1800 และถูก
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ยกเลิกไปในคริสต์ทศวรรษที่ 1800 เนื่องจากการเข้ามาของระบบกฎหมายแบบยุโรปที่ต้องการสร้าง
ระบบกฎหมายแบบรัฐฆราวาส (Secular Law) และใช้ระบบกฎหมายเดียวบังคับกับคนทุกศาสนา128   
  การศาลในยุคออตโตมานมีการพัฒนาเป็นระบบที่ชัดเจน  มีการจัดระบบศาลที่แยก
ออกเป็นศาลคดีทั่วไปหรือศาลแพ่งและศาลศาสนาหรือศาลชารีอะห์ที่พิจารณาคดีมรดกและ
ครอบครัวตามหลักศาสนาอิสลามและขยายอ านาจพิจารณาคดีทางธุรกรรมต่าง ๆ ตามหลักศาสนา
อิสลามด้วยโดยแยกเป็นศาลเฉพาะแต่อยู่ภายใต้ศาลชารีอะห์ ซึ่งต่อมาได้มีการตราประมวลกฎหมาย
อิสลามลักษณะพาณิชย์ขึ้นเป็นบทและมาตรา เรียกว่า “มะญัลละฮ์ อัล อะห์กาม อัลอัดลียะฮ์” 
(Majallah Code Law) ซึ่งเป็นการพยายามที่จะสร้างประมวลกฎหมายอิสลามขึ้นใช้ในทางแพ่งและ
พาณิชย์ซึ่งรวมถึง หลักสัญญา ละเมิด และหลักการวิธีพิจารณาทางแพ่ง129 โดยมีที่มาจากส านักคิดหะ
นะฟีย์ มีผลบังคับใช้ในอาณาจักรออตโตมานตั้งแต่ ค.ศ.1869     
  2.3.2.6  ยุคอาณานิคม   
  ยุคสมัยอาณานิคมของยุโรปเริ่มเมื่อราวปลายศตวรรษที่ 15 และเป็นช่วงเวลาที่มี
ความส าคัญสูงในทางประวัติศาสตร์ของโลก จนในศตวรรษที่ 19 ชาติมหาอ านาจจากยุโรปได้มี
อิทธิพลเหนือดินแดนทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย ตลอดจนดินแดนในทวีปอเมริกา โดยก่อนยุค  
อาณานิคมศาสนาอิสลามได้เข้าไปเผยแผ่ยังดินแดนต่าง ๆ ในเอเซียและแอฟริกาบางส่วนอยู่ก่อนแล้ว  
แต่ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการใช้กฎหมายอิสลามในยุคอาณานิคมเฉพาะแต่ในอินเดีย และเอเชียอาคเนย์  

1) อินเดีย 
ศาสนาอิสลามเข้ามาในอินเดียตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 เป็นต้นมาซึ่งเป็นสมัย

ของนบีมุฮัมมัดโดยทางพ่อค้าชาวอาหรับ อย่างไรก็ตามศาสนาอิสลามมิได้มีการเผยแผ่มากนักในยุค
เริ่มต้นเนื่องจากไม่ใช่เป็นศาสนาที่ผู้ปกครองดินแดนจะนับถืออย่างเป็นทางการ และบรรดาพ่อค้าชาว
อาหรับหรือผู้ที่ติดต่อการค้าเพียงหวังมุ่งผลการท าธุรกิจการค้าเท่านั้นมิได้มีจุดประสงค์ที่จะท าการเผย
แผ่ศาสนา ต่อมาเม่ือชาวเติร์กและมุสลิมจากเอเชียกลางได้รุกรานอาณาจักรในอินเดียเหนือจนกระทั้ง
สามารถสถาปนารัฐสุลต่านแห่งเดลีได้ในปี ค.ศ.1206 โดยมีสุลต่านนามว่า Qutbuddin Aibak แม้ 
รัฐสุลต่านเดลีจะมีที่มั่นทางภาคเหนือของอินเดียเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่สุลต่านองค์ต่อ ๆ มา ก็พยายาม
ที่จะขยายอิทธิพลลงไปทางใต้ของอินเดีย และเมื่อราชวงศ์โมกุลเข้ามามีอ านาจปกครองก็ได้ขยาย
อ านาจออกไปทั่วทุกสารทิศของอนุทวีปจนมีอาณาเขตเหนือสุดจดแคชเมียร์ ใต้สุดที่จดราบลุ่มแม่น้ า
กาเวรีในรัฐทมิฬนาฑู ตะวันออกสุดจดบังคลาเทศ และตะวันตกสุดจดคาบูลในอัฟกานิสถาน การ
ขยายอ านาจของกษัตริย์มุสลิมเหล่านี้มีส่วนส าคัญในการที่ศาสนาอิสลามได้แผ่กระจายไปตามส่วน
ต่างๆของอินเดีย จนกระท่ังกฎหมายอิสลามและจารีตประเพณีท้องถิ่นได้กลมกลืนและใช้ร่วมกันอย่าง
แพร่หลายในอินเดีย130  
                                           
128 Andrea Carey, Millet System of the Ottoman Empire, Retrieved December 15, 
2015 from http://courses.washington.edu/disisme/Our Encyclopaedia/84135754-B01E-
4A3A-BBA4-8BD129E3C331.html 
 129 Mecelle: The Mecelle-i Ahkam-i Adliye, Retrieved December 20, 2015 
from http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1492 
130 ปวินท์  มินทอง, สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลกมุสลิม, ค้นวันที่ 22 ธันวาคม 2558 จาก http:// 
sameaf.mfa.go.th/th/muslim_world/detail.php?ID=2253 
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ในช่วงยุคปี ค.ศ.1600 อังกฤษเริ่มที่จะเข้ามายังอินเดียผ่านตัวแทนคือ
บริษัทอินเดียตะวันออกแห่งอังกฤษ  (East India Company) ซึ่งมีจุดประสงค์หลักทางการค้า 
จนกระทั่งปี ค.ศ.1757 อังกฤษจึงได้มีอ านาจและอิทธิพลสูงสุดทั้งทางการเมืองและทางการทหารใน
อินเดีย อังกฤษได้สร้างความเป็นอาณานิคมในอินเดียทั้งทางพาณิชย์และทางกฎหมาย เพราะใน
สายตาของอังกฤษแล้วเศรษฐกิจและการค้าจะเกี่ยวโยงกับโครงสร้างทางกฎหมายในการจะเปิดตลาด
ทางการค้าและเพ่ือลดค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจในการควบคุมดินแดนภายในอาณานิคม น ามาซึ่งการ
เพ่ิมบทบาทในระบบกฎหมายอังกฤษในอินเดีย  ในปี ค.ศ.1772 เมื่อมีการแต่งตั้ง Warren Hastings 
เป็นผู้ปกครองเบงกอล (Bengal) การสร้างรูปแบบระบบกฎหมายและระบบศาลในอินเดียจึงเกิดขึ้น 
โดยที่มีโครงสร้างที่ใช้ระบบกฎหมายอังกฤษเป็นชั้นสูงสุดโดยมีผู้พิพากษาชาวอังกฤษเป็นผู้ตัดสินคดี
และอาจปรึกษา “กอฎี” หรือ “มุฟตีย์” ในปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม ในขณะที่
ระดับล่าง อังกฤษได้ให้ผู้พิพากษาที่เป็นมุสลิมตัดสินคดีในศาลแพ่งตามเมืองต่าง ๆ ใน Bengal, 
Madras และ Bombay โดยใช้กฎหมายอิสลาม โดยหวังว่าบรรทัดฐานและจารีตประเพณีท้องถิ่นจะ
สามารถถูกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรมตามแบบอย่างกฎหมายอังกฤษได้131    

แต่ด้วยการตัดสินคดีโดยใช้กฎหมายอิสลามในระดับล่างในหลายครั้งเกิด
ความไม่แน่นอนในการตัดสินคดี ประกอบกับผู้พิพากษาของอังกฤษก็ไม่ค่อยไว้ใจในตัวผู้พิพากษา
ท้องถิ่นที่เป็นชาวมุสลิมมากนัก Sir William Jones นักนิติศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงของอังกฤษในขณะนั้น
จึงเสนอให้ W. Hasting จัดท าประมวลกฎหมายอิสลามขึ้น เรียกว่า “Mussulman Law” และได้เริ่ม
มีการแปลบรรดาต าราเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ผู้พิพากษาชาวอังกฤษ
สามารถน ามาใช้ได้และมีการท ากฎหมายอิสลามเป็นลักษณะประมวลขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 
โดยการแปลและรวบรวมความเห็นทางกฎหมายต่างๆในอดีต ท าให้อังกฤษค่อย ๆ ลดเลิกการพ่ึงพา
นักนิติศาสตร์อิสลามหรือปราชญ์อิสลามและมุฟตีฟ์ ซึ่งเคยเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส าคัญในการใช้กฎหมาย
อิสลามตามรูปแบบในอดีต กฎหมายอิสลามค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นกฎหมายแห่งรัฐ ที่ทั้งระบบ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมต่างเป็นเรื่องของรัฐเท่านั้น และระบบกฎหมายอิสลามเริ่มถูก
ปรับแต่งให้มีลักษณะคล้ายกฎหมายอังกฤษ ผลของการแปลกฎหมายอิสลามให้เป็นภาษาอังกฤษ
ดังกล่าวยังท าให้กฎหมายจารีตประเพณีท้องถิ่นซึ่งในขณะนั้นยังผสมกลมกลืนอยู่ในสังคมอินเดียถูกท า
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอิสลาม และการแปลท าให้ได้ความหมายที่แตกต่างจากที่มาของหลัก
กฎหมายอิสลามในภาษาอาหรับเดิมเป็นต้น132   

โดยที่กฎหมายอิสลามที่ถูกใช้โดยผู้พิพากษาชาวอังกฤษจะถูกเรียกว่า 
“กฎหมายแองโกล-มุฮัมมาดัน” (Anglo-Muhammadan Law) เพ่ือสื่อถึงการที่หลักการอิสลามถูก
ครอบง าโดยแนวทางกฎหมายของอังกฤษ  การใช้กฎหมายแองโกล-มุฮัมมาดันในอินเดียยังท าให้การ
ใช้กฎหมายอิสลามไม่มีความยืดหยุ่นเช่นในอดีตที่การใช้กฎหมายอิสลามมีลักษณะอยู่บนพ้ืนฐาน
วิธีการของชุมชนในการบังคับใช้กฎหมายและจุดมุ่งหมายเพ่ือการสร้างความปรองดองในสังคม 
เนื่องจากการใช้กฎหมายอิสลามของอังกฤษมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน และยิ่ง
ท าให้ความเข้มงวดยิ่งเพ่ิมความรุนแรงขึ้นเมื่ออังกฤษใช้ระบบ Common Law ซึ่งมีหลักการที่ศาลมี
ความผูกพันต้องพิพากษาคดีตามที่ศาลสูงเคยมีค าพิพากษามาแล้ว (Doctrine of Stare Decisis) เมื่อ
                                           
131 Wael B. Hallaq. op. cit., p. 85.   
132 Ibid., p. 87. 
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ศาลล่างที่มีผู้พิพากษาเป็นชาวมุสลิมต้องพิพากษาตัดสินคดีตามที่ศาลสูงซึ่งมีผู้พิพากษาเป็นชาว
อังกฤษเคยตัดสินไว้ เพราะจากหลักการการใช้กฎหมายอิสลามนั้นมีแหล่งที่มามิใช่จากผู้พิพากษาเป็น
ผู้สร้างกฎหมายแต่จากนักปราชญ์ทางนิติศาสตร์ หรือมุฟตีย์ เมื่อใช้หลักการผู้พิพากษาสร้างกฎหมาย
แบบอังกฤษ จึงท าให้ลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามผิดเพ้ียนไปเนื่องจากศาลสูงที่ตัดสินคดีนั้นยึดถือ
ตามต าราโดยไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดสภาพตามความเป็นจริงของมุสลิมในดินแดนท้องถิ่นมากนัก 
และการใช้กฎหมายแองโกล-มุฮัมมาดันได้มีลักษณะเหมือนเป็นเพียงตัวกลางที่อังกฤษได้พยายาม
สอดแทรกลักษณะระบบกฎหมายของตนลงไปภายในระบบกฎหมายอิสลามเพ่ือใช้ในการปกครอง
และเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอังกฤษใช้ได้ผลเพราะในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 กฎหมายของ
อังกฤษได้เข้ามาแทนที่กฎหมายพ้ืนเมืองของอินเดียจนแทบหมดสิ้นยกเว้นเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับ
บุคคลที่ยังคงใช้กฎหมายศาสนาตามแต่ละศาสนาอยู่เท่านั้น ในขณะที่การใช้กฎหมายอิสลามใน
คดีอาญาได้ถูกเลิกใช้ แต่น ากฎหมายอังกฤษมาใช้แทนทั้งหมดในปี ค.ศ.1861133 

2)  เอเชียอาคเนย์  
ศาสนาอิสลามเข้าสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 

13 โดยที่มีความเห็นว่าการเข้ามาของศาสนาอิสลามยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย  2 ทาง โดยทาง
หนึ่งเข้ามาทางพ่อค้าชาวอาหรับและอีกทางหนึ่งเข้ามาทางพ่อค้าชาวอินเดีย ในขณะที่การเข้ามาของ
ศาสนาอิสลามโดยพ่อค้าชาวอาหรับนั้นอิสลามมิได้แพร่ขยายมากนักเนื่องจากพ่อค้าชาวอาหรับมิได้ตั้ง
ถิ่นฐานปะปนอยู่กับชาวท้องถิ่นแต่มุ่งเน้นท าธุรกิจทางการค้า ซึ่งแตกต่างจากการเข้ามาของอิสลาม
โดยพ่อค้าชาวอินเดียที่มีการตั้งถิ่นฐานและมุ่งเน้นเผยแผ่ศาสนาอิสลามในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีหลักฐานบันทึกโดย มาร์โคโปโล (Marco Polo) ว่าในปี ค.ศ.1292 แถบช่องแคบมะละกามี
พ่อค้าชาวอินเดียที่นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก พร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม
ไปยังดินแดนในหมู่เกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็นดินแดนของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน ประกอบกับจาก
หลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบจารึกหลุมฝังศพของสุลต่านของเมือง Samudra ซึ่งปัจจุบันเป็นเมือง
หนึ่งใน อาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซียว่าเป็นกษัตริย์ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นับถือศาสนา
อิสลามตามแบบอย่างสุลต่านของอาณาจักรอินเดีย ซึ่งในระยะแรกศาสนาอิสลามขยายตัวอย่างช้า ๆ 
จนดินแดนในแหลมมะละกาเริ่มมีความเจริญเป็นศูนย์กลางทางการค้าและกษัตริย์มะละกาเริ่มมานับ
ถือศาสนาอิสลาม เป็นผลให้ศาสนาอิสลามจึงเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วในดินแดนแถบนี้  ในการนับถือ
ศาสนาอิสลามนี้ บรรดาเจ้าผู้ปกครองดินแดนเป็นผู้นับถือก่อนแล้วจึงเผยแพร่ต่อไปยังประชาชน 
เหตุผลที่เจ้าผู้ครองดินแดนในแหลมมะละกาหันไปนับถือศาสนาอิสลามนั้น เพราะศาสนาอิสลามให้
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ คือ การที่ตนท าการค้ากับชาวต่างชาติอยู่ก่อนแล้วและในขณะนั้นมีบรรดา
พ่อค้าชาวอินเดียที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามหากเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามด้วยจะท าให้การค้า
สะดวกยิ่งขึ้นเพราะในหลักการทางศาสนาอิสลามนั้นถือว่ามุสลิมทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน ส่วนประเด็น
ทางการเมืองนั้นคือ การให้ประชาชนผู้อยู่ในปกครองหันมารับศาสนาอิสลามเพ่ือการสร้างความ
กลมกลืนภายในและการแยกตัวออกจากอาณาจักรมัชปาหิต134ที่มีหลักการความเชื่อทางศาสนาที่
                                           
133 Ibid., pp. 88-89.  
134 เป็นชื่ออาณาจักรหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอ านาจอยู่ระหว่างปี พ.ศ.1836-2063 มี
ศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่ชวาภาคตะวันออก (ใกล้เมืองสุราบายาในปัจจุบัน) แผ่อิทธิพลไป
ครอบครองดินแดนที่เป็นหมู่เกาะอินเดียตะวันออกท้ังหมดยกเว้นเกาะซิลิเบสภาคเหนือ และข้ามฟาก
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แตกต่างกันในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14 ศาสนาอิสลามจึงได้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางตั้งแต่สมัย
คริสต์ศตวรรษที่ 15 เป็นต้นไป ทั้งนี้โดยอาศัยการเผยแผ่ของบรรดาพ่อค้าในอาณาจักรมะละกา ซึ่ง
รุ่งเรืองข้ึนในศตวรรษที่ 15 และได้ท าการค้าขายติดต่อกับเมืองต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่าง
กว้างขวาง พ่อค้าเหล่านี้จะน าศาสนาอิสลามไปเผยแผ่ตามเส้นทางการค้าของตนอีกด้วย135   

ในช่วงศตวรรษที่ 16 ชาติมหาอ านาจจากยุโรปเริ่มเข้ามาขยายอาณานิคม
ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ในดินแดนแหลมมะละกาซึ่งประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม จนต่อมาในท้ายสุดชาติยุโรปที่มีอิทธิพลเหนือดินแดนดังกล่าวประกอบด้วยสองชาติคือ 
อังกฤษ และ เนเธอร์แลนด์ โดยที่อังกฤษเข้ามีอ านาจปกครองดินแดนในคาบสมุทรมะละกาและมีการ
ตั้งอาณานิคมขึ้นเรียกว่าอาณานิคมช่องแคบ (Straits Settlements) ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นดินแดนของ
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ในขณะที่เนเธอร์แลนด์เข้าปกครองดินแดนของประเทศอินโดนีเซียใน
ปัจจุบัน  ซึ่งประเทศเจ้าอาณานิคมทั้งสองนี้ใช้มาตรการการใช้ระบบกฎหมายในดินแดนอาณานิคมที่
แตกต่างกันกล่าวคือ ในดินแดนอาณานิคมของอังกฤษนั้น อังกฤษได้น าหลักการการใช้กฎหมาย
อิสลามที่มีการแปลและใช้ระบบศาลที่มีผู้พิพากษาชาวอังกฤษเช่นเดียวกับที่ใช้ในอินเดีย ในขณะที่
เนเธอร์แลนด์ยังมิได้มีความคุ้นเคยกับระบบกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายศาสนาอิสลามในดินแดน
อาณานิคมของตนมากนักและยังคงใช้ระบบกฎหมายที่เป็นกฎหมายจารีตประเพณีท้องถิ่น (Custom 
Law) ร่วมกับกฎหมายอิสลาม โดยใช้นักปราชญ์หรือผู้รู้ในหลักศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งในการหาแหล่ง
กฎหมายมาพิพากษาคดีและใช้ศาลของชนท้องถิ่นแยกตามชนเผ่าในการตัดสินคดี ซึ่งในดินแดนอาณา
นิคมของเนเธอร์แลนด์นั้นมิได้แยกใช้กฎหมายตามแต่ละศาสนาดั่งอาณานิคมของอังกฤษแต่แยกการ
ใช้กฎหมายยึดถือตามเชื้อชาติ (Ethnicity) เช่นแยกเป็นคนจีน คนญี่ปุ่น หรือคนอาหรับและสร้าง
ระบบศาลท้องถิ่นที่ใช้กฎหมายหมายพ้ืนเมืองที่เรียกว่า Adat136 
 แม้อังกฤษและเนเธอร์แลนด์จะมีโครงสร้างทางการใช้ระบบกฎหมายใน
ดินแดนอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของตนแตกต่างกันแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันตรงที่มีการ
ใช้กฎหมายอิสลามเฉพาะแต่ในเรื่องสถานะบุคคลซึ่งมีขอบเขตในเรื่องการสมรส การหย่า มรดก และ
การปกครองบุตร และทั้งสองชาติก็มีแนวทางในการที่จะแปลกฎหมายอิสลามเพ่ือใช้ในดินแดนอาณา
นิคมของตนโดยยึดถือต าราที่น ามาใช้จากแหล่งเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ใช้หลักคิดทางกฎหมายอิสลาม
ของส านักคิดซาฟีอีย์ และการใช้กฎหมายอิสลามของชาติเจ้าอาณานิคมทั้งสองก็มีจุดประสงค์ในการ
ปกครองดินแดนซึ่งกฎหมายอิสลามที่น ามาใช้จะขัดกับหลักการส าคัญของกฎหมายของตนไม่ได้ และ
การใช้กฎหมายอิสลามกับพลเมืองดังกล่าวก็มิได้มีความเป็นอิสระอย่างเด็ดขาดจากอ านาจปกครอง
ของตน  และทั้งสองชาติเจ้าอาณานิคมก็มิได้ใช้ปราชญ์ที่มีความช านาญในภาษาอาหรับในการท าการ
แปลหรือตีความกฎหมายอิสลามที่ใช้ในดินแดนอาณานิคม แต่ยึดถือตามค าพิพากษาหรือต ารา
กฎหมายอิสลามท่ีใช้ในอินเดีย137    
                                           
มาครอบง ารัฐต่าง ๆ ในแหลมและคาบสมุทรมลายู รวมทั้งปัตตานี ซึ่งขณะนั้นเรียกว่าลังกาสุกะ และ 
กลันตัน นับถือศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจ าอาณาจักร 
135 โชติรัตน์ โกมารทัต, การเข้ามาของศาสนาอิสลามสู่ตะวันออกไกล, ค้นวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
จาก http://sameaf.mfa.go.th/th/muslim_world/detail.php?ID=1998 
136 Wael B. Hallaq, op. cit., p. 89.   
137 Barry M. Hooker, “Islamic Law in South-east Asia,” Asian Law 4 (2002): 218.  
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  2.3.2.7  ยุคการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ 
  จากยุคอาณานิคมที่เริ่มเข้าสู่ยุครัฐชาติสมัยใหม่ช่วงปี ค.ศ.1900 กฎหมายอิสลามใน
ดินแดนมุสลิมส่วนใหญ่ถูกน ามาใช้เฉพาะแต่กฎหมายที่เกี่ยวกับสถานะบุคคลเช่น เรื่องครอบครัว 
มรดก เนื่องจากการใช้กฎหมายในยุคอาณานิคมได้น าระบบกฎหมายยุโรปเข้ามาแทนที่ในส่วนของ
กฎหมายในบทอ่ืนทั่วไป  จนถึงยุคศตวรรษที่ 21 กฎหมายอิสลามว่าด้วยสถานะบุคคลดังกล่าวไม่ได้
ถูกท าให้กลืนหายไปแต่ยังคงใช้อยู่จากยุคสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ เนื่องจากในยุคอาณานิคมการใช้
กฎหมายสถานะบุคคลตามระบบกฎหมายยุโรปไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการขยายอ านาจทางอาณานิคม
มากนัก แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามก็ได้เปลี่ยนแปลงจากในอดีตโดย
อิทธิพลจากยุคอาณานิคม ประกอบกับแนวทางการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ในแต่ละพ้ืนที่ที่มีประชากร
นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน การสร้างรัฐชาติสมัยใหม่จึงต้องสร้างระบบกฎหมายที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่
รัฐและเกิดการสร้างระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน (Codification)  เพ่ือน ามาใช้ ซึ่ง
กฎหมายอิสลามนั้นมีหลายส านักคิดที่มีแตกต่างกัน เมื่อมีการบัญญัติกฎหมายอิสลามเป็นกฎหมาย
ลายลักษณ์อักษรจึงต้องมีกระบวนการเลือกสรรว่าจะน าหลักการของส านักคิดใดมาบัญญั ติเป็น
กฎหมาย138 และมีการจ ากัดการใช้กฎหมายอิสลามเฉพาะแต่เรื่องสถานะบุคคลเกิดเป็นระบบศาล
ศาสนาขึ้นในแต่ละรัฐ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงอินเดีย และ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเคยอยู่
ภายใต้อาณานิคมมาก่อนคือมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

1)  อินเดีย 
ในอินเดียการใช้กฎหมายสถานะบุคคลในศาสนาอิสลามได้ถูกน ามาใช้ตั้งแต่

อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ โดยศาลและผู้พิพากษาชาวอังกฤษผ่านการใช้กฎหมายที่ถูกแปลเป็น
ภาษาอังกฤษและใช้ระบบกฎหมาย Common Law ที่ยึดหลักศาลมีความผูกพันต้องพิพากษาคดี
ตามที่ศาลสูงเคยมีค าพิพากษามาแล้ว (Doctrine of Stare Decisis) ซึ่งมีลักษณะเป็น Case Laws 
เป็นผลให้เกิดการแยกระหว่าง Anglo-Hindu Case Law และ Anglo-Muslim Case Law ที่ศาลจะ
น ามาใช้กับคดีที่เกี่ยวกับสถานะบุคคลตามความเชื่อในแต่ละศาสนา จนกระทั่งอินเดียได้รับเอกราช
จากอังกฤษ ในรัฐธรรมนูญของอินเดีย ค.ศ.1950 ได้มีความพยายามที่จะยกเลิกระบบกฎหมายตาม
สถานะบุคคลดังกล่าวเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในกฎหมาย โดยมีแนวคิดจะท าประมวลกฎหมาย
แพ่งที่จะใช้กับพลเมืองทุกคนในอินเดียโดยไม่มีการแยกศาสนา  แต่ศาลอินเดียยังคงยืนยันที่จะใช้
ระบบกฎหมายตามแต่สถานะบุคคลต่อไปในอินเดียและถือว่าการใช้กฎหมายแยกตามสถานะบุคคล
ตามความเชื่อทางศาสนาเป็นสิ่งที่ชอบโดยรัฐธรรมนูญ ประกอบกับกลุ่มชนชาวฮินดูและอิสลามไม่มี
ความประสงค์ที่จะให้มีประมวลกฎหมายแพ่งเพียงหนึ่งเดียวใช้ในอินเดียเนื่องจากอาจท าให้กฎหมาย
ศาสนาของตนที่เคยใช้อยู่ถูกท าให้กลืนหายไป และได้ท าการปฏิรูประบบกฎหมายของตนและสร้าง
เป็นประมวลกฎหมายเฉพาะศาสนาขึ้นใช้แทนเช่นการสร้างประมวลกฎหมายฮินดูขึ้น  ในขณะที่
อินเดียยังคงใช้ระบบกฎหมายตามสถานะบุคคลดังกล่าวนั้นอินเดียก็เริ่มการใช้กฎหมายในลักษณะ
                                           
138 Najmaldeen K. Kareem Zanki, “Codification of Islamic Law Premises of History and 
Debates of Contemporary Muslim Scholars,” International Journal of Humanities 
and Social Science 4, 9 (1) (July 2014): 134.  
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ตามความสมัครใจเพ่ิมมากขึ้น โดยที่มีระบบกฎหมายศาสนาครอบคลุมในเรื่อง ครอบครั ว มรดก 
องค์กรทางศาสนา ซึ่งในเรื่องการสมรสและการหย่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน
และได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกว่าสิบฉบับโดยอิงตามหลักการของแต่ละศาสนา  
การใช้กฎหมายตามแต่ละสถานะบุคคลของอินเดียมิได้เกิดปัญหามากนักระหว่างกลุ่มชน แต่มั กจะ
เป็นปัญหาภายในคนของกลุ่มชนนั้นเองในเรื่องการใช้กฎหมายศาสนานั้น ๆ เช่นเรื่องสิทธิสตรีว่าด้วย
เรื่องการหย่าในกฎหมายฮินดู กฎหมายอิสลาม หรือกฎหมายคริสเตียน แต่อย่างไรก็ตามการใช้ระบบ
กฎหมายตามแต่สถานะบุคคลในอินเดียยังคงเป็นประเด็นถกถียง เนื่องจากยังคงมีความต้องการที่จะ
สร้างระบบกฎหมายที่เป็นหนึ่งเดียวให้เกิดข้ึนเพื่อสร้างรัฐฆราวาสอย่างแท้จริงในอินเดีย139  

2)  มาเลเซีย 
ในมาเลเซียสมัยภายใต้อาณานิคมอังกฤษนั้นได้มีการแต่งตั้งชาวอังกฤษขึ้น

เพ่ือด าเนินงานทางปกครองในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยมีการจัดท าระบบศาลตามแบบกฎหมายอังกฤษ ซึ่ ง
ก่อนหน้านั้นมีสุลต่านเป็นผู้ดูแลในเรื่องทางศาสนาและวัฒนธรรมของชนชาวมาเลย์ แต่เมื่ออังกฤษเข้า
ปกครองได้พยายามลดบทบาทของสุลต่านโดยที่ให้ศาลที่มีผู้พิพากษาชาวอังกฤษเป็นศาลสูง  (The 
British Magistrate Court Judge) ที่มีอ านาจพิจารณาคดีเหนือศาลชารีอะห์และศาลท้องถิ่น ใน ค.ศ.
1948 ศาลชารีอะห์ได้ถูกขีดกรอบจ ากัดไว้เป็นเพียงศาลในระดับมลรัฐเช่นใน ซารังงอ Selangor ได้มี
กฎหมายว่าด้วยการใช้กฎหมายของชาวมุสลิมที่ให้อ านาจสุลต่านในการแต่งตั้งศาลกอฎี หรือศาลที่มีผู้
พิพากษาเป็นชาวมุสลิม และในกลันตัน Kelantan ได้มีการตั้งศาลของมุฟตีย์เพ่ือรับพิจารณาคดี
อุทธรณ์ของศาลกอฎี และในปีนังได้มีศาลชารีอะห์ในลักษณะเช่นเดียวกัน แต่การใช้กฎหมายอิสลาม
ในรูปแบบดังกล่าวล้วนแต่เป็นการใช้กฎหมายอิสลามจ ากัดขอบเขตอ านาจศาลแต่เฉพาะเรื่อง
ครอบครัวและมรดก ซึ่งศาลในรูปแบบดังกล่าวในช่วงอาณานิคมอังกฤษไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากขาดแคลนผู้มีความรู้ทางหลักกฎหมายอิสลามประจ าศาลและชาวอังกฤษมองว่าศาลชารีอะห์
ไม่ได้สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนชาวมุสลิมมากนัก140  

ภายหลังจากมาเลเซียได้รับเอกราชใน ปี ค.ศ.1957 โครงสร้างระบบศาลใน
ประเทศมาเลเซียได้ถูกจัดรูปแบบตามระบบการปกครองที่ เป็นระบบสหพันธรัฐ ศาลสูงสุดของ
ประเทศที่เคยมีอยู่ในสมัยอาณานิคมยังคงมีอยู่เช่นเดิมแต่ได้เปลี่ยนเป็น ศาลสหพันธรัฐ  Federal 
Court ซึ่งมีอ านาจพิจารณาคดีเหนือศาลอ่ืนโดยที่มีศาลอ่ืนเช่นศาลแพ่ง ศาล  Magistrate, High 
Court อยู่ภายใต้ศาลสหพันธรัฐยกเว้นศาลชารีอะห์ที่ยังคงเป็นศาลภายใต้กฎหมายของแต่ละมลรัฐอยู่
เช่นเดิม141 ระบบศาลชารีอะห์ในประเทศมาเลเซียที่ใช้ภายหลังจากเมื่อได้รับเอกราชยังมีความสับสน
และมีความซ้อนทับในการด าเนินการระหว่างหน่วยงานเช่นส านักงานกิจการศาสนา ส านักงานมุฟตีย์ 
                                           
139 Marc Galanter and Jayanth Krishnan, “Personal Law Systems and Religious Conflict 
a Comparison of India and Israel,” In Religion and Personal Law in Secular India a 
Call to Judgment, Gerald J. Larson, ed. (Bloomington, IN.: Indiana University Press, 
2001), pp. 273-274. 
140 Ramizah Wan Muhammad, “The Administration of Syariah Courts in Malaysia, 
1957-2009,” Journal of Islamic Law and Culture 13, 2-3 (2011): 242-243. 
141 Farid S. Shuaib, “The Islamic Legal System in Malaysia,” Pacific Rim Law & Policy 
Journal 21, 1 (2012): 90-92.  
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และส านักงานอ่ืน ท าให้การด าเนินการของศาลชารีอะห์ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก 
และการที่มีกฎหมายว่าด้วยการพิพากษาคดีในปี ค.ศ. 1964 (The Court of Judicature Act 1964) 
ที่ให้อ านาจศาลแพ่งสามารถจะกลับค าตัดสินต่าง ๆ ของศาลชารีอะห์ที่ตัดสินคดีเกี่ยวกับข้อพิพาท
ระหว่างมุสลิมได้ ซึ่งในศาลแพ่ง Civil Court นั้นผู้พิพากษาไม่จ าเป็นต้องเป็นชาวมุสลิม ท าให้เกิดการ
ตีความหรือการใช้กฎหมายอิสลามในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดความไม่แน่นอนและชาวมุสลิมเองก็ไม่ได้ใช้
บริการของศาลชารีอะห์เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในศาลดังกล่าว  จนกระทั่งในปี  ค.ศ.1988 ได้มี 
การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 1957 โดยการจัดโครงสร้างของศาลใหม่เพ่ือไม่ให้ศาลชารีอะห์และศาล
แพ่งมีเขตอ านาจทับซ้อนกัน โดยจ ากัดเขตอ านาจของศาลแพ่งไม่ให้มีอ านาจในการพิจารณาคดีที่อยู่
ในเขตอ านาจของศาลชารีอะห์ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาความซ้อนทับของเขตอ านาจศาลก็ไม่ได้ถูก
แก้ไขให้หมดไปเสียทั้งหมด ยังคงมีปัญหาในเรื่องเขตอ านาจศาลเช่นในกรณีการตัดสินคดีที่มีผู้เปลี่ยน
ศาสนาจากอิสลามมาเป็นคริสเตียน หรือคดีจัดการทรัพย์สินมรดกที่มีผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่มุสลิม ตลอด
จนถึงคดีครอบครัวในเรื่องการปกครองเด็กหรือการหย่า และคดีที่มีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งไม่ใช่มุสลิม ความ
ไม่เป็นเอกภาพในการใช้กฎหมายอิสลามโดยระบบศาลชารีอะห์ในประเทศมาเลเซียยังคงเป็นปัญหาที่
ปรากฏอยู่ เนื่องจากการด าเนินงานและอ านาจการตัดสินใจยังคงอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละมลรัฐ และ
ยังไม่มีแนวทางในการด าเนินการของศาลชารีอะห์ของแต่ละมลรัฐที่ชัดเจนเพ่ือให้ระบบกฎหมายมี
แนวทางไปในทางเดียวกัน  จนกระทั่งปี ค.ศ.1998 รัฐบาลกลางพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการ
จัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้นเพ่ือเข้ามาดูแลคือ Department of Syariah Judiciary Malaysia (JKSM) 
และมีการสร้างหน่วยงานระดับมลรัฐเพ่ือมาประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางดังกล่าวในการ
ด าเนินการปฏิรูประบบของศาลชารีอะห์ให้ไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือสร้างเอกภาพในกฎหมายอิสลาม
และเพ่ิมประสิทธิภาพของศาลชารีอะห์ในแต่ละมลรัฐ เช่นการด าเนินการของศาลในการออกค าสั่ง  
ใด ๆ ในมลรัฐหนึ่งสามารถน ามาใช้ได้ในอีกมลรัฐหนึ่งได้ การพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนผู้พิพากษา 
อัยการทางชารีอะห์ และผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Sulh) ตลอดจนการพัฒนาในเรื่องสถานที่และ
สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศาลชารีอะห์ตามมลรัฐต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการ
ของ JKSM กับแต่ละมลรัฐเป็นการด าเนินการแบบความสมัครใจของแต่ละมลรัฐซึ่งขึ้นอยู่กับสุลต่าน
ของแต่ละมลรัฐ ทั้งนี้เขตอ านาจศาลชารีอะห์ยังคงมีขอบเขตและถือว่าเป็นกฎหมายภายในแต่ละ 
มลรัฐเท่านั้น142  
  

                                           
142 Ramizah W. Muhammad, op. cit., pp. 249-253.     
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3)  อินโดนีเซีย 
ในอินโดนีเซียภายหลังจากได้รับเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของ

เนเธอร์แลนด์ ในปี ค.ศ.1950 โครงสร้างทางระบบกฎหมายยังคงสืบทอดรูปแบบมาจากยุคอาณานิคม
กล่าวคือยังคงมีระบบศาลจารีตประเพณีหรือ Adat และศาลศาสนาอิสลามหรือศาลชารีอะห์  
กฎหมายที่ว่าด้วยการพาณิชย์หรือทรัพย์สินอุตสาหกรรมยังคงใช้กฎหมายเดิมก่อนได้รับเอกราชที่เป็น
ของเนเธอร์แลนด์ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายที่บังคับใช้แยกตามความเชื่อของชนแต่ละ
ศาสนาเช่น คริสเตียนยังคงใช้กฎหมายสมรสของชาวคริสเตียน ในขณะที่กฎหมายที่เคยใช้กับชาว
ยุโรปในดินแดนอินโดนีเซียสมัยก่อนได้รับเอกราชก็น ามาใช้กับคนจีน หรือน ามาใช้ในลักษณะเป็น
กฎหมายทั่วไปกับประชากรชาวอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายอิสลามและศาลชารีอะห์ใน
อินโดนีเซียได้มีการพัฒนาขึ้นมากกว่าในช่วงอาณานิคม โดยที่สมัยอาณานิคมนั้นเนเธอร์แลนด์ได้ให้
การใช้กฎหมายจารีตประเพณีท้องถิ่นมีอ านาจเหนือกว่าการใช้กฎหมายอิสลามและศาลชารีอะห์  
ในช่วงปีแรกๆของการได้รับเอกราชศาลชารีอะห์ได้รับผลกระทบหลายประการ อาทิเช่น การจัดการ
กิจการภายใน ทั้งภาวะขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาบุคลากรและการมีกระบวนการพิจารณาที่ไม่
แน่นอน และที่ส าคัญศาลชารีอะห์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และ
ระบบกฎหมายในประเทศภายหลังได้รับเอกราช และเมื่อมีการจัดโครงสร้างระบบศาลของประเทศ
ออกเป็น 3 ศาล คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ก็ยังมิได้จัดรวมทั้งศาลจารีตประเพณี 
(Adat) และศาลชารีอะห์เข้าไปไว้ในระบบศาลดังกล่าว แต่ได้เริ่มมีการจัดการระบบศาลชารีอะห์และ
ศาล Adat เมื่อปี ค.ศ.1957 โดยที่ทั้งศาลศาสนาและศาลจารีตประเพณีดังกล่าวได้เป็นข้อถกเถียงว่า
ควรจะถูกยุบเลิกหรือไม่ เพ่ือการจัดระบบกฎหมายในประเทศที่ต้องการสร้างระบบกฎหมายในแบบ
รัฐฆราวาส แต่ในที่สุดแล้วกลุ่มชนอินโดนีเซียส่วนใหญ่ก็ยังคงต้องการศาลในทั้งสองรูปแบบดังกล่าว
เป็นเครื่องมือของรัฐ ในพ้ืนที่ที่ระบบกฎหมายทั่วไปไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้หรือจัดการความ
ขัดแย้งในหมู่ชนโดยคงรักษาระบบศาลที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณีหรือกฎหมายศาสนาไว้ ต่อมาเมื่อ
ได้รับการพัฒนาการทั้งทางบุคลากรและการศึกษาทางกฎหมายอิสลาม ก็ได้ท าให้การใช้กฎหมาย
อิสลามในอินโดนีเซียขยายเพ่ิมมากขึ้น ทั้งกลายมาเป็นอัตลักษณ์ทางชนชาติในการสร้างรัฐชาติ
สมัยใหม่ของการเป็นมุสลิม  แต่อย่างไรก็ตามการบังคับคดีท่ีใช้กฎหมายอิสลามในศาลชารีอะห์ก็ยังคง
ต้องได้รับการรับรองจากศาลแห่งรัฐ (Executoire Verklaring) จนกระท่ังเกิดกระบวนการเคลื่อนไหว
เพ่ือท าให้เป็นอิสลาม (Islamization) ขึ้นในอินโดนีเซียและการสร้างเอกภาพในกฎหมายอิสลามและ
ศาลชารีอะห์ขึ้นในประเทศ ในปี ค.ศ.1989 ค าตัดสินจากศาลชารีอะห์จึงมีผลบังคับได้โดยตรงโดยไม่
ต้องมีการรับรองจากศาลทั่วไปแห่งรัฐอีก จนได้มีศาลชารีอะห์ในหลายพ้ืนที่ในเกาะต่าง ๆ ของ
อินโดนีเซีย ในขณะที่เขตอ านาจศาลชารีอะห์จะมีเขตอ านาจในเรื่องใดบ้างนั้นแตกต่างกันตามแต่ละ
พ้ืน บางพ้ืนที่จ ากัดไว้แต่เฉพาะเรื่องครอบครัวหรือมรดก บางพ้ืนที่ขยายไปในเรื่องเกี่ยวกับการละเมิด
หลักการทางศาสนาที่มีลักษณะเป็นกฎหมายอาญา143  

 
 

  2.3.2.8  การใช้กฎหมายอิสลามในปัจจุบัน  

                                           
143 Wael B. Hallaq, op. cit., pp. 158-159.  
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  จากจุดก าเนิดของศาสนาอิสลาม ณ ดินแดนในคาบสมุทรอาระเบียในศตวรรษที่ 7 
ที่มีการเริ่มใช้กฎหมายอิสลามจนมาสู่ปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 ผู้นับถือศาสนาอิสลามได้กระจายตัว
ออกไปครอบคลุมเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก พร้อมกับการกระจายตัวของผู้นับถือศาสนาอิสลามนี้
กฎหมายอิสลามได้ถูกน ามาใช้ควบคู่กัน แต่อย่างไรก็ตามการใช้กฎหมายอิสลามในแต่ละรัฐหรือแต่ละ
พ้ืนที่ของโลกก็มีความแตกต่างกันตามลักษณะรูปแบบทางโครงสร้างประชากรและโครงสร้างทาง
กฎหมายภายในของรัฐนั้น ๆ ในที่นี้อาจแบ่งจากโครงสร้างประชากรที่มีผลต่อรูปแบบทางการใช้
กฎหมายอิสลามออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้กฎหมายอิสลามในรัฐที่มีพลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิม 
และในรัฐที่มีพลเมืองส่วนน้อยเป็นมุสลิม  

1)  การใช้กฎหมายอิสลามในรัฐที่มีพลเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามในโลกปัจจุบันที่กฎหมายอิสลามได้มีการพัฒนาเผยแผ่จากจุดเริ่มต้นในดินแดนคาบสมุทร
อาระเบียไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของโลก ศาสนาอิสลามได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรูปแบบการเมือง
การปกครองในหลายๆรัฐ เนื่องจากศาสนาอิสลามมิได้เป็นเพียงหลักธรรมหรือค าสอน แต่หากเป็นดั่ง
เช่นธรรมนูญชีวิตและธรรมนูญการปกครอง เป็นผลให้ในบางพื้นที่ศาสนาอิสลามและกฎหมายอิสลาม
ได้ถูกรวมเข้ากับความเป็นรัฐและกฎหมายแห่งรัฐอย่างแยกจากกันมิได้ แต่อย่างไรก็ตามในรัฐที่มี
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาอิสลามก็ยังมีรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามที่แตกต่าง
กันโดยอาจจัดแบ่งลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามในรัฐที่มีพลเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามได้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

(1)  กลุ่มที่หนึ่งคือรัฐที่ประกาศตนเป็นรัฐอิสลามและมิได้มีการแยก
ระหว่างกฎหมายศาสนาและกฎหมายแห่งรัฐ โดยน ากฎหมายอิสลามมาใช้แบบดั่งเดิมที่ยึดถือ 
อัลกุรอาน และหะดิษ เป็นแหล่งที่มาของการใช้กฎหมายแห่งรัฐโดยตรง และบังคับใช้กับบุคคล
ทั้งหมดในรัฐทั้งที่ เป็นบทบัญญัติทางอาญา ทางแพ่งตลอดจนน าในทางปกครองอัน ได้แก่ 
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย144  

(2)  กลุ่มที่สองคือรัฐที่กฎหมายแห่งรัฐมีอิทธิพลส่วนใหญ่มาจาก
หลักการและบัญญัติทางศาสนาอิสลาม โดยน าหลักศาสนาอิสลามมาเป็นแหล่งที่มาของกฎหมาย 
(Sources of Law) โดยที่กฎหมายแห่งรัฐจะขัดกับหลักศาสนาอิสลามไม่ได้ แต่การตรากฎหมายและ
การใช้กฎหมายจะแตกต่างจากระบบกฎหมายอิสลามแบบดั่งเดิม โดยมีสภานิติบัญญัติเพ่ือออก
กฎหมาย โดยจะมีการน าบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามมาบัญญัติเป็นกฎหมายแห่งรัฐทั้งในทางแพ่ง

                                           
144 Esther van Eijk, “Sharia and National Law in Saudi Arabia,” In Sharia Incorporated 
a Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in 
Past and Present, Jan Michiel Otto, ed. (The Netherlands: Leiden University Press, 
2010), p. 156.  
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และทางอาญา ประเทศในกลุ่มนี้ได้แก่ ปากีสถาน145 อียิปต์146 อัฟกานิสถาน147 แต่อย่างไรก็ตามใน
บางรัฐอาจบังคับใช้กฎหมายอิสลามทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้นับถือศาสนาอิสลามในบางพ้ืนที่
เท่านั้นเช่นใน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

(3)  กลุ่มท่ีสามคือรัฐที่แม้จะมีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมแต่ประกาศ
ตนว่าเป็นรัฐฆราวาส (Secular State) โดยที่รัฐค่อนข้างจะให้เสรีภาพทางศาสนา และมีการแยก
ระบบกฎหมายแห่งรัฐที่มีที่มาจากหลักการกฎหมายทั่วไป (Secular Law) และ กฎหมายศาสนา 
(Religious Law) อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับประเทศที่เป็นรัฐฆราวาสอื่นที่การตรากฎหมายหรือการใช้
กฎหมายทั่วไปไม่อาจอ้างอิงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดของรัฐธรรมนูญหรือระบบ
กฎหมายที่ต้องสร้างความเป็นรัฐฆราวาส ในกลุ่มนี้พลเมืองจึงได้รับหลักประกันในเรื่องเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายทั่วไปที่ใช้โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบกฎหมายแบบตะวันตกซึ่ง
ได้อิทธิพลมาจากช่วงยุคอาณานิคม เช่นระบบกฎหมาย Common Law แบบอย่างอังกฤษ หรือ
ระบบกฎหมายประมวลที่ได้รับแบบอย่างจากฝรั่งเศส หรือระบบกฎหมายเนเธอร์แลนด์ แต่ยังคงมีการ
น ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้แต่เฉพาะเรื่องเช่นเรื่องครอบครัวและมรดกกับหมู่ชนมุสลิม ประเทศที่
อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่ ตุรกี มาลี148 เป็นต้น  

2)  การใช้กฎหมายอิสลามในรัฐที่มีพลเมืองส่วนน้อยเป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามในขณะที่รัฐที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นพลเมืองส่วนน้อยของรัฐนั้น ก็ปรากฎการใช้กฎหมาย
อิสลามในรูปแบบแตกต่างกันอันเนื่องมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์การเมืองและประชากรที่รัฐอาจ
ผ่านช่วงยุคอาณานิคมที่ชาติมหาอ านาจได้น าระบบกฎหมายยุโรปมาใช้ในดินแดนเหล่านี้ และเมื่อ
ได้รับเอกราชแล้วพลเมืองในรัฐที่มีความหลากหลายยังคงได้รับความคุ้มครองในการที่จะได้น ารูปแบบ
กฎหมายตามความเชื่อหรือสถานะบุคคลของตนมาใช้ หรือในรัฐที่แม้มีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็น
พลเมืองส่วนน้อยแต่มีชนชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในบางพ้ืนที่อย่างหนาแน่นแล้วมีการใช้กฎหมายอิสลาม
ในพ้ืนที่ในลักษณะกฎหมายเฉพาะ  ซึ่งการใช้กฎหมายอิสลามในรัฐที่มีพลเมืองส่วนน้อยที่เป็นมุสลิมนี้ 
                                           
145 Martin Lau “Sharia and National Law in Pakistan,” In Sharia Incorporated a 
Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past 
and Present, Jan Michiel Otto, ed. (The Netherlands: Leiden University Press, 2010), p. 410. 
146 Maurits Berger and Nadia Sonneveld, “Sharia and National Law in Egypt,” In Sharia 
Incorporated a Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim 
Countries in Past and Present, Jan Michiel Otto, ed. (The Netherlands: Leiden 
University Press, 2010), p. 73. 
147 Nadjma Yassari and Mohammad Hamid Saboory, “Sharia and National Law in 
Afghanistan,” In Sharia Incorporated a Comparative Overview of the Legal 
Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, Jan Michiel Otto, ed. 
(The Netherlands: Leiden University Press, 2010), p. 298. 
148 Jan Michiel Otto, “Towards Comparative Conclusions on the Role of Sharia in 
National Law,” In Sharia Incorporated a Comparative Overview of the Legal 
Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, Jan Michiel Otto, ed. (The 
Netherlands: Leiden University Press, 2010), p. 643. 
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รัฐอาจออกกฎหมายให้มีการน ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้หรือยอมรับสถานะทางกฎหมายอิสลาม
อย่างชัดเจน ในลักษณะกฎหมายสถานะบุคคลที่ใช้กับแต่พลเมืองที่เป็นชาวมุสลิมและจ ากัดเฉพาะแต่
ในเรื่องความสัมพันธ์ทางครอบครัวและมรดก ซึ่งในกลุ่มประเทศเหล่านี้ก็ยังมีความแตกต่างกันใน
รูปแบบเฉพาะทั้งในกระบวนการทางศาลและขอบเขตของพ้ืนที่ที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ ซึ่งในบาง
รัฐอาจมีการจัดตั้งศาลศาสนาอิสลามขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือพิจารณาคดีโดยใช้กฎหมายอิสลาม  (Sharia 
Courts) หรืออาจมีการจัดตั้งองค์กรกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial Body) ที่อยู่ภายใต้องค์กรตาม
กฎหมายบริหารศาสนาอิสลามที่มิได้อยู่ภายใต้องค์กรของศาลแห่งรัฐโดยตรง หรือแม้แต่ในรูปแบบที่
ไม่มีศาลหรืองค์กรเฉพาะแต่ศาลแห่งรัฐ (Civil Courts) โดยผู้พิพากษาของศาลเป็นผู้น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้โดยถือว่ากฎหมายอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ  
 นอกจากนี้ยังปรากฏรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศที่รัฐมิได้มีกฎหมายเฉพาะหรือ
บทบัญญัติใดกล่าวถึงกฎหมายอิสลาม แต่มีการน ากฎหมายอิสลามมาใช้โดยการจัดตั้งกระบวนการ
ระงับข้อพิพาทโดยเอกชนที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้กันเองระหว่างหมู่ชนมุสลิมในลักษณะ 
Community Courts โดยที่กฎหมายแห่งรัฐอาจเปิดช่องให้ศาลแห่งรัฐรับเอาค าชี้ขาดหรือการใช้
กฎหมายอิสลามผ่านกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของแต่ละรัฐ  
 
 ทั้งนี้อาจจัดรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในรัฐที่พลเมืองส่วนน้อยเป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามได้ดังนี้คือ 

รูปแบบที่  1 มีกฎหมายสถานะบุคคลแยกตามศาสนาหรือกลุ่มชนหลายกลุ่ม (Personal 
Status System) ซึ่งกฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายหนึ่งเป็นน ามาใช้กับนิติสัมพันธ์ทางครอบครัวและ
มรดกของชนชาวมุสลิมในรัฐ (Muslim Personal Law) โดยที่ในบางรัฐอาจมีการจัดตั้งศาลศาสนา
ตามแต่ละศาสนาขึ้น โดยที่พลเมืองในรัฐอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายศาสนานั้น ๆ ตามสถานะของ
บุคคลและเมื่อมีข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก คดีจะเข้าสู่ศาลตามศาสนาที่บุคคลนั้นนับถือ 
แต่อย่างไรก็ตามศาลศาสนาที่ตั้งขึ้นยังอยู่ภายใต้ระบบศาลของรัฐที่ไม่ได้เป็นเอกเทศ ศาลสูงยัง
สามารถตรวจทานหรือกลับค าพิพากษาของศาลศาสนาได้ พบรูปแบบนี้ในระบบกฎหมายสถานะ
บุคคลของอิสราเอล149 เคนยา150 หรือในบางรัฐอาจไม่มีการตั้งศาลศาสนาอิสลามขึ้นเพ่ือเป็นศาล
พิจารณาคดีเฉพาะ ทั้งนี้กระบวนการทางกฎหมายยังคงต้องเข้าสู่ศาลทั่วไปของรัฐ (Civil Courts)  แต่
มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลแห่งรัฐต้องยอมรับการน ากฎหมายอิสลามหรือการปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลามให้มีผลทางกฎหมาย ซึ่งผู้ใช้หรือตีความกฎหมายอิสลามจะเป็นผู้พิพากษาในศาลของรัฐ พบ

                                           
149 Yuksel Sezgin, “A Political Account for Legal Confrontation between State and 
Society: The Case of Israeli Legal Pluralism,” Studies in Law, Politics and Society, p. 198. 
150 Kenya มีประชากรมุสลิมประมาณร้อยละ 11.1 หรือราว ๆ 4.3 ล้านคน มีระบบกฎหมายสถานะ
บุคคลที่ใช้ยู่ 4 ระบบ คือ กฎหมายสถานะบุคคลส าหรับชาวแอฟริกา ชาวฮินดู ชาวมุสลิม และชาว
ยุโรป แต่มีศาล Kadhi's Courts ที่เป็นศาลเฉพาะที่มีเขตอ านาจศาลพิจารณาคดีครอบครัวและมรดก
ของชาวมุสลิมโดยน ากฎหมายอิสลามมาใช้; Kenya Legal Resources, History of the Law of 
Succession in Kenya, Retrieved May 22, 2017 from http://www. kenyalawresource 
center.org/2011/07/history-of-law-of-succession-in-kenya .html 
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รูปแบบนี้ในระบบกฎหมายสถานะบุคคลของอินเดีย151 นอกจากนี้ในบางรัฐยังมีการจัดตั้งองค์กรหรือ
หน่วยงานที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในการจดทะเบียนรับรองทั้งด้านการสมรส การหย่า ที่สามารถ
ออกค าสั่งหรือชี้ขาดเบื้องต้นได้ภายใต้องค์กรทางศาสนาเป็นรูปแบบองค์กรกึ่งตุลาการ (Quasi-
Judicial Body) แต่ในส่วนของข้อพิพาทเกี่ยวด้วยมรดกยังคงเช้าสู่ศาลแห่งรัฐโดยน ากฎหมายอิสลาม
มาใช้โดยผู้พิพากษาในศาลแห่งรัฐ พบรูปแบบนี้ในระบบกฎหมายสถานะบุคคลของศรีลังกา152   
 รูปแบบที่  2 มีกฎหมายที่ใช้กับพลเมืองทั่วไปของรัฐ และมีกฎหมายบัญญัติเฉพาะให้ใช้
กฎหมายอิสลามแต่กับหมู่ชนที่เป็นมุสลิมในรัฐเฉพาะแต่เรื่องสถานะบุคคล ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวและมรดก อาจมีการจัดตั้งศาลศาสนาอิสลาม องค์กรกึ่งตุลาการ หรือมีรูปแบบให้ศาลของ
รัฐน ากฎหมายอิสลามมาใช้เป็นการเฉพาะในศาล  ดั่งเช่นที่ปรากฎในประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กรีซ 
และประเทศไทย ทั้งนี้อาจมีการก าหนดอาณาเขตการใช้กฎหมายเป็นบางพ้ืนที่ของรัฐเท่านั้นไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของรัฐเช่นในประเทศไทย และกรีซ โดยในบางรัฐอาจมีการจัดตั้งศาลศาสนา
อิสลามขึ้นเป็นพิเศษมีเขตอ านาจศาลเฉพาะเพ่ือพิจารณาคดีที่ใช้กฎหมายอิสลาม แต่ศาลศาสนา
อิสลามยังคงอยู่ภายใต้ระบบศาลของรัฐที่ไม่ได้เป็นเอกเทศ ศาลสูงยังสามารถตรวจทานหรือกลับ  
ค าพิพากษาของศาลศาสนาอิสลามได้  และอาจมีกฎหมายจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้ในการจดทะเบียนรับรองทั้งด้านการสมรส การหย่า หรือสามารถออกค าสั่งหรือชี้ขาด
ตัดสินคดีความท่ีเกี่ยวกับครอบครัว หรือการสมรสที่เกิดขึ้นตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งองค์กรดังกล่าว
ภายใต้องค์กรทางศาสนาเป็นรูปแบบองค์กรกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial Body) แต่ในส่วนของข้อ
พิพาทเกี่ยวด้วยมรดกยังคงเช้าสู่ศาลแห่งรัฐโดยน ากฎหมายอิสลามมาใช้โดยผู้พิพากษาในศาลแห่งรัฐ 
หรือในบางรัฐอาจไม่มีการตั้งศาลศาสนาอิสลามขึ้นเพ่ือเป็นศาลพิจารณาคดีเฉพาะ ทั้งนี้กระบวนการ
ทางกฎหมายยังคงต้องเข้าสู่ศาลทั่วไปของรัฐ (Civil Courts)  แต่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลแห่งรัฐต้อง
ยอมรับการน ากฎหมายอิสลามหรือการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามให้มีผลทางกฎหมายในเฉพาะ
บางพ้ืนที่ ซึ่งผู้ใช้หรือตีความกฎหมายอิสลามในศาลจะถือว่าเป็นผู้พิพากษาในศาลของรัฐ ทั้งนี้อาจมี
เจ้าหน้าที่พิเศษนั่งพิจารณาคดีสมทบ (Lay Assessor) กับผู้พิพากษา พบรูปแบบนี้ในลักษณะการใช้

                                           
151 Jayanth K. Krishnan and Marc Galanter, Personal Law and Human Rights in India 
and Israel, Retrieved December 12, 2018 from http://www.repository.law. 
indiana.edu/facpub/419 
152 Aquinas V. Tambimuttu, Sri Lanka: Legal Research and Legal System, Retrieved 
December 12, 2018 from http://www.nyulawglobal.org/globalex/Sri_Lanka. 
html#PersonalLaws 
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กฎหมายอิสลามใน ประเทศแทนซาเนีย (Mainland Tanzania)153  ในพ้ืนที่ Western Thrace 
Region ของประเทศกรีซ154 ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย  
 รูปแบบที่  3 ไม่มีกฎหมายที่บัญญัติถึงการให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในฐานะกฎหมาย
บ้านเมืองของรัฐ แต่มีรูปแบบการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามด้วยกันเอง เป็นลักษณะศาลชุมชน (Community Courts) ที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชน 
ภายใต้หลักการของบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของรัฐนั้น  ๆ เช่นในสหราช
อาณาจักร สหรัฐอเมริกา155  ซึ่งการใช้กฎหมายอิสลามรูปแบบนี้เกิดจากการที่มีการย้ายถิ่นฐานของ
ชาวมุสลิมเข้าสู่ดินแดนตะวันตก ทั้งในยุโรป และอเมริกาเป็นจ านวนมาก โดยชนชาวมุสลิมอพยพ
เหล่านี้ยังคงมีการสร้างชุมชนของตนที่คงอัตลักษณ์หรือการยึดมั่นกับการใช้กฎหมายอิสลามในชุมชน
ของตน แม้ในบางประเทศจะยังเป็นข้อถกเถียงเรื่องการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในฐานะกฎหมาย
                                           
153 แทนซาเนียเป็นสหสาธารณรัฐที่มีการแยกระบบการใช้กฎหมายออกเป็น 2 พ้ืนที่คือ Mainland 
Tanzania และ the Revolutionary Government of Zanzibar โดยที่ Mainland Tanzania มีประชากร
มุสลิมประมาณร้อยละ 15 ไม่มีศาลศาสนาอิสลาม แต่คดีที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือมรดกท่ีจะน า
กฎหมายอิสลามหรือกฎหมายพ้ืนเมืองมาใช้จะเข้าสู่ศาล Primary Courts ซึ่งมี Magistrates นั่ง
พิจารณาคดีควบคู่กับผู้เชี่ยวชาญสมทบ (Lay Assessors) ในขณะทีใ่นพ้ืนที่ของ the Revolutionary 
Government of Zanzibar ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองมีประชากรมุสลิมประมาณร้อยละ 99 และมี
การจัดตั้งศาล Kadhi’s Courts แยกข้ึนมาเฉพาะเพ่ือพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกของมุสลิม; 
Bahame Tom Nyanduga and Christabel Manning, Guide to Tanzanian Legal System 
and Legal Research, Retrieved May 22, 2017 from 
http://www.nyulawglobal.org/globalex/ Tanzania.html  
154 ประชากรมุสลิมใน Western Thrace จัดว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่เกิดขึ้นจากสนธิสัญญา The 
Treaty of Lausanne ค.ศ.1923 ระหว่างตุรกีฝ่ายหนึ่ง กับหลายประเทศประกอบด้วย กรีซ อิตาลี 
ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส โรมาเนีย และ สหราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากการจบสงครามระหว่างอาณาจักร 
ออตโตมานและอาณาจักรต่าง ๆ ของยุโรป เป็นผลให้มีการก าหนดเขตแดนขึ้นกันใหม่ระหว่าง
ประเทศตุรกีและประเทศกรีซในพ้ืนที่ Western Thrace Region และน าไปสู่การแลกเปลี่ยน
ประชากรระหว่าง 2 ประเทศ คือชาวเติร์กที่อยู่ใน Western Thrace Region และชาวกรีกที่อยู่ใน
ดินแดนประเทศตุรกี แต่อย่างไรก็ตามยังมีชนชาวมุสลิมในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มิได้ท าการย้ายถิ่นในการ
แลกเปลี่ยนประชากรดังกล่าว ทั้งนี้สนธิสัญญาจึงได้มีบทคุ้มกันชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมเหล่านี้ไว้ให้
รัฐบาลกรีซยังคงต้องยอมรับสิทธิของชนกลุ่นน้อยและการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามของชนกลุ่ม
น้อยมุสลิมเหล่านี้ในการน ากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้ ซึ่งปัจจุบันมีการแต่งตั้ง 
มุฟตีย์  (Mufti) ใน 3 เมืองใน Western Thrace Region เพ่ือท าหน้าที่ทั้งด้านการบริหารกิจการ
ศาสนา และตัดสินคดีที่เก่ียวกับมรดกและครอบครัวของชนมุสลิม แต่อย่างไรก็ตามค าตัดสินชี้ขาดของ
มุฟตีย์ในเรื่องความสัมพันธ์ทางครอบครัวและมรดกยังต้องได้รับการรับรองจากศาลแห่งรัฐของกรีซ
ก่อนจึงจะมีผลทางกฎหมาย ทั้งนี้ตามหลักการแล้วมุสลิมในพื้นที่สามารถเลือกว่าจะน าข้อพิพาทของ
ตนสู่ศาลแห่งรัฐหรือสู่การพิจารณาของมุฟตีย์ได้ โดยมิได้เป็นบทบังคับให้มุสลิมทุกคนในพื้นที่ต้องอยู่
ภายใต้อ านาจตัดสินคดีของมุฟตีย์แต่อย่างใด       
155 Adam S. Hofri-Winogradow, op. cit., p. 104. 
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คู่ขนานกับระบบกฎหมายของรัฐ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในเรื่องความเท่า
เทียมกันระหว่างเพศ จนมีออกกฎหมายห้ามการน ากฎหมายศาสนามาใช้ในข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ครอบครัวผ่านกลไกอนุญาโตตุลาการในบางประเทศเช่นในแคนาดา  

 
ภาพที่ 2.3  แสดงลักษณะการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในแต่ละรูปแบบ Judicial Systems 
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บทท่ี 3 

 
การบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศที่มมีุสลมิเป็นพลเมืองส่วนน้อย 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศท่ีมีมุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อย 
4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์  ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และสหราชอาณาจักร เนื่องจากในแต่ละประเทศมี
โครงสร้างการใช้กฎหมายทั้งในทางเนื้อหา ระบบศาลและองค์กรที่ใช้กฎหมายแตกต่างกัน ซึ่งมี
รูปแบบองค์กรตัดสินคดีทั้ง 4 รูปแบบ คือ ศาลทั่วไป ศาลศาสนาอิสลามที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ องค์กร
กึ่งตุลาการ และกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีศาลแห่งรัฐเป็นผู้ออกค าบังคับให้ ซึ่งนอกจากการใช้
กฎหมายอิสลามใน 4 ประเทศดังกล่าวจะมีรูปแบบองค์การใช้กฎหมายที่ครอบคลุมในทั้ง 4 รูปแบบที่
สามารถศึกษาและอาจน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้แล้ว ในประเทศทั้ง 4 ยังมีจ านวนประชากร
มุสลิมที่แม้จะเป็นประชากรส่วนน้อยแต่ก็มีจ านวนเป็นอันดับสองรองจากจ านวนประชากรที่นับถือ
ศาสนาหลักของประเทศนั้น ๆ ซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย  
 นอกจากนี้เนื่องจากสิงคโปร์ และศรีลังกา ได้ถูกวางรากฐานทางโครงสร้างในระบบการให้ใช้
กฎหมายอิสลามโดยอังกฤษผู้เคยเป็นเจ้าอาณานิคมของทั้ง 2 ประเทศ แม้ต่อมาสิงคโปร์ได้มีการ
พัฒนารูปแบบระบบการใช้กฎหมายอิสลามอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นผลให้โครงสร้างระบบ
การใช้กฎหมายอิสลามของทั้ง 2 ประเทศมีลักษณะแตกต่างกัน แต่ทั้งนี้ยังมีข้อพิจารณาในเรื่อง
รากฐานโครงสร้างในการใช้กฎหมายอิสลามแบบพหุนิยมทางกฎหมายแห่งรัฐของประเทศไทยด้วยว่า
เมื่อมีการให้ใช้กฎหมายอิสลามในบริเวณเจ็ดหัวเมืองในสมัยรัชกาลที่  5 ซึ่งปัจจุบันคือพ้ืนที่ จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ก็ได้มีการรับเอารูปแบบการให้ใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะพหุนิยมทาง
กฎหมายเช่นนี้มาจากอังกฤษที่น าระบบการใช้กฎหมายอิสลามกับชนพ้ืนถิ่นในดินแดนรัฐมลายู
ข้างเคียงของไทยมาปรับใช้  แต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบการใช้กฎหมายอิสลามนี้ เมื่อ
มีการน าแนวนโยบายรัฐนิยมมาใช้ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม และแม้ต่อมาได้บัญญัติให้
น ากฎมายอิสลามกลับมาใช้อีกครั้งในปี พ.ศ.2489 จึงท าให้ระบบการใช้กฎหมายอิสลามของประเทศ
ไทยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากระบบการใช้กฎหมายอิสลามของรัฐอ่ืนที่มีจุดเริ่มต้นในการใช้
ระบบกฎหมายแบบพหุนิยมนี้ ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นอาจท าให้สามารถมองย้อนพิเคราะห์
กลับไปได้ว่า เมล็ดพันธุ์แบบเดียวกันแต่บ ารุงรักษาตัดแต่งก่ิงก้านโดยคนที่แตกต่างกันอาจได้ผลผลิตที่
แตกต่างกัน ในขณะที่รูปแบบการใช้ฎหมายอิสลามของฟิลิปปินส์เป็นกฎหมายที่มีผลจากความขัดแย้ง
อย่างรุนแรงของคนในชาติที่มี วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และศาสนาที่แตกต่างกัน จนเกิดเป็นสงคราม
กลางเมืองในดินแดนทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ จนเป็นเหตุให้รัฐบาลของฟิลิปปินส์ในขณะนั้นต้องออก
กฎหมายเพ่ือบรรเทาความขัดแย้ง โดยจะเห็นว่ากฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะที่รัฐสร้าง
ระบบกฎหมายมาตอบสนองตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชนมุสลิมทางตอนใต้ แต่เมื่อกฎหมายได้ออกใช้
แล้วก็ยังคงประสบปัญหาในทางปฏิบัติและความขัดแย้งในพ้ืนที่ดังกล่าวยังคงด าเนินอยู่ต่อมาจวบจน
ปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามของแต่ละประเทศที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันนี้สามารถน ามา
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ศึกษาวิเคราะห์หาข้อดีข้อด้อยของแต่ละรูปแบบตามที่ปรากฏอยู่เพ่ือน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้
ต่อไป 
 โดยในบทนี้จะเริ่มจากการกล่าวถึงการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในสิงคโปร์ ที่ได้พัฒนา
ระบบการใช้กฎหมายอิสลามมาตั้งแต่สมัยอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ และเมื่อได้รับเอกราช
สิงคโปร์ยังคงรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายไว้ ที่ให้น ากฎหมาย
อิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกมาใช้กับพลเมืองที่เป็นมุสลิมที่แตกต่างจากพลเมืองอ่ืนที่มิได้เป็นผู้นับ
ถือศาสนาอิสลาม โดยที่ได้มีการบัญญัติองค์กรต่าง ๆ เพ่ือบริหารจัดการการใช้กฎหมายอิสลามอย่าง
เป็นระบบทั้งที่เป็นองค์กรรับรองทางทะเบียน และองค์กรตัดสินคดีอันได้แก่  ศาลชารีอะห์ (Syariah 
Court) แต่กระนั้นการใช้กฎหมายอิสลามในส่วนคดีมรดกแม้สิงคโปร์จะบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลาม
มาใช้กับพลเมืองที่เป็นมุสลิม แต่คดีก็เข้าสู่ระบบศาลทั่วไปแห่งรัฐมิได้เข้าสู่ศาลชารีอะห์แต่อย่างใด  
 จากนั้นจะกล่าวถึงการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในฟิลิปปินส์ ซึ่งได้บัญญัติให้น ากฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ โดยที่รูปแบบการใช้
กฎหมายอิสลามในฟิลิปปินส์ นอกจากจะมีการจัดท าประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมเพ่ือใช้กับ
ชนชาวมุสลิมโดยเฉพาะแล้ว ยังได้มีการบัญญัติจัดตั้งศาลศาสนาอิสลามขึ้น ให้อยู่ภายใต้โครงสร้าง
ระบบศาลของรัฐ อันเป็นการเชื่อมกฎหมายศาสนาอิสลามเข้าสู่ระบบการใช้กฎหมายของรัฐให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้แม้การบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์จะยังคงประสบปัญหา
ทั้งในด้านบุคลากร และด้านความไม่เป็นเอกภาพในดินแดนที่ยังคงมีความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่ซึ่งมีเหตุ
เชื่อมโยงกับชนมุสลิมในประเทศ แต่โครงสร้างการบริหารงานยุติธรรมอิสลามของประเทศฟิลิปปินส์ก็
สมควรน ามาศึกษาและใช้เพื่อเป็นบทเรียนและแนวทางแก่ประเทศไทย 
  ต่อมาจะกล่าวถึงการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในศรีลังกา ซึ่งเป็นประเทศที่ ได้รับรูปแบบ
การใช้กฎหมายเชิงซ้อนหรือพหุนิยมทางกฎหมายมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมเช่นเดียวกับสิงคโปร์ ทั้งนี้  
ศรีลังกาเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงลักษณะการใช้กฎหมายตามสถานะบุคคล ซึ่งมิใช่แต่ชนมุสลิมเท่านั้น
ที่มีกฎหมายเฉพาะใช้อยู่ ในศรีลังกามีระบบกฎหมายสถานะบุคคลถึง  4 ระบบ ทั้งนี้แม้การใช้
กฎหมายอิสลามในประเทศศรีลังกาจะดูเหมือนว่ามีรูปแบบที่คล้ายกับประเทศสิงคโปร์ หากแต่
โครงสร้างในกลไกการใช้กฎหมายอิสลามของประเทศศรีลังกาก็มีความแตกต่างจากทั้งสิงคโปร์และ
ฟิลิปปินส์ เนื่องจากมีการสร้างระบบการใช้กฎหมายอิสลามโดยผ่านองค์กรกึ่งตุ ลาการที่เรียกว่า 
“ระบบกอฎี” ซึ่งจะน ามาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อดีข้อด้อยเพื่อน ามาปรับใช้กับประเทศไทยต่อไป  
 นอกจากการใช้กฎหมายอิสลามในรูปแบบที่รัฐยอมรับให้มีการใช้กฎหมายอิลสามโดยการ
ออกกฎหมายเฉพาะและถือว่ากฎหมายอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายภายในของรัฐ ยังปรากฎการ
ใช้กฎหมายอิสลามในดินแดนยุโรป ที่ครั้งหนึ่งประเทศมหาอ านาจยุโรปเหล่านี้ได้เคยน าลักษณะการใช้
กฎหมายเชิงซ้อนไปใช้ในดินแดนอาณานิคมที่ตนปกครอง แต่ในปัจจุบันกลับเกิดปรากฎการณ์ลักษณะ
ตรงข้าม เนื่องจากการอพยพและการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชนชาวมุสลิมอย่างมากมายในหลาย
ประเทศในยุโรป การน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในลักษณะเป็นกฎหมายของหมู่ชนที่บังคับใช้กันเอง ได้
สร้างลักษณะการใช้กฎหมายเชิงซ้อนรูปแบบใหม่ขึ้น ที่พหุนิยมทางกฎหมายมิได้ถูกก าหนดขึ้นจาก
อ านาจด้านบนแต่เกิดจากการที่ชนชาวมุสลิมจัดตั้งศาลของชุมชน (Community Court) เพ่ือน า
กฎหมายอิสลามมาใช้ผ่านช่องทางกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะ
การใช้กฎหมายอิสลามโดยผ่านช่องทางกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการในสหราชอาณาจักร  
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3.1 สิงคโปร์  
 

 3.1.1  ที่มาการใช้กฎหมายอิสลามในสิงคโปร์ 
 ประเทศสิงคโปร์มีประชากรเป็นมุสลิมร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมดในสิงคโปร์ที่มีจ านวน 
5.08 ล้านคน156 หรือมีมุสลิมอยู่ราว ๆ 7.7 แสนคน แม้มุสลิมในประเทศสิงคโปร์จะเป็นประชากรส่วน
น้อย แต่รัฐบาลสิงคโปร์ได้มีนโยบายปฏิบัติต่อประชากรชาวมุสลิมชนชาติมาเลย์ดั่งพลเมืองพ้ืนถิ่น
ดั้งเดิมของประเทศ ทั้งได้มีการยอมรับสิทธิและบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการส่งเสริมชาว
มาเลย์ในด้านต่าง ๆ157 ตลอดจนถึงการใช้กฎหมายอิสลาม และได้น าระบบกฎหมายอิสลามมาใช้กับ
พลเมืองที่เป็นมุสลิม คือ รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966, Act No. 27 of 1966 
(AMLA)  การใช้กฎหมายอิสลามดังกล่าวก็อยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการใช้กฎหมาย
บุคคลเท่าที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายทั่วไปในเรื่องความสงบเรียบร้อยแห่งรัฐ158  การใช้กฎหมายอิสลาม
โดยผ่านกฎหมายว่าด้วยสถานะบุคคลดังกล่าวของสิงคโปร์สร้างรูปแบบระบบกฎหมายลักษณะพหุ
นิยมทางกฎหมายแห่งรัฐขึ้น โดยที่ระบบกฎหมายหลักของสิงคโปร์นั้นเป็นระบบกฎหมายที่มีพ้ืนฐาน
จากกฎหมายอังกฤษ ทั้งนี้ในปัจจุบันสิงคโปร์ยังคงรับเอาระบบกฎหมายอังกฤษมาใช้ในการพิจารณา
คดใีนศาลของตนตาม the Application of English Law Act 1993159  
 การใช้กฎหมายลักษณะพหุนิยมในสิงคโปร์มิใช่เป็นสิ่งใหม่หากแต่มีการใช้มาตั้งแต่สมัยที่
สิงคโปร์ยังเป็นดินแดนภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมช่องแคบ (Straits 
Settlements) โดยที่ก่อนหน้า ค.ศ.1880 อังกฤษก็ได้ยอมรับให้น าจารีตประเพณีท้องถิ่นและศาสนา
ในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา สมรส และมรดกอันเป็นความเชื่อทางศาสนาและจารีตประเพณีของ  
ชาวมาเลย์ในดินแดนอาณานิคมมาปรับเปลี่ยนใช้กับกฎหมายอังกฤษได้เท่าที่ไม่ขัดหลักการทาง
เหตุผล หลักความยุติธรรม และ หลักมนุษยชน ดังปรากฏใน the Second Charter of Justice of 
1826160 ซึ่งเป็นธรรมนูญที่บัญญัติให้มีการก่อตั้งศาลของอังกฤษ the Court of Judicature of 
Prince of Wales' Island, Singapore and Malacca ที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีในสิงคโปร์ และ 
มะละกา อันเป็นการเริ่มต้นในการน ากฎหมายอังกฤษมาใช้ในดินแดนอาณานิคมช่องแคบอย่างเป็น

                                           
 156 Department of Statistics, Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore, 
Census of Population 2010 Statistical Release 1 Demographic Characteristics, 
Education, Language and Religion, (January 2011), Retrieved December 5, 2015 from 
http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers/cop2010/census10 
_stat _release1 
 157 มาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 158 มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 159 Goh Yihan and Paul Tan, “Empirical Study on Development of Singapore 
Law,” Singapore Academy of Law Journal 23 (2011): 185. 
 160 ธรรมนูญของอังกฤษที่ให้มีศาลที่มีเขตอ านาจในการใช้กฎหมายอังกฤษในอาณานิคมช่อง
แคบโดยเพิ่มดินแดนที่เป็นสิงคโปร์และมะละกา   
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ทางการ161  การมีเงื่อนไขให้น ากฎหมายอังกฤษมาใช้ในการตัดสินพิพากษาคดี โดยที่สามารถปรับให้
เข้ากับจารีตประเพณีและความเชื่อทางศาสนาของคนในท้องถิ่นดังกล่าวท าให้ผู้พิพากษาชาวอังกฤษ
ได้สามารถน าหลักการที่เชื่อว่าเป็นหลักการทางศาสนาอิสลามมาอ้างเพ่ือใช้ในการตัดสินคดี  
 ในปี  ค.ศ.1880 อังกฤษได้ออกบทบัญญัติ  The Straits Settlements Mahomedan 
Marriage Ordinance ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ใช้หลักการอิสลามฉบับแรกที่มีลักษณะกฎหมายตาม
สถานะบุคคลที่บังคับใช้ในสิงคโปร์ ซึ่งในบทบัญญัติดังกล่าวได้สร้างกลไกการจดทะเบียนสมรสและ
การหย่าตามหลักการศาสนาอิสลามแก่พลเมืองมุสลิม และในบทบัญญัติดังกล่าวยังให้อ านาจผู้ว่าการ
ของสิงคโปร์ (Governor of Singapore) ในสมัยนั้นแต่งตั้ง “กอฎี” หรือผู้พิพากษาอิสลามมาบริหาร
จัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม   ต่อมาได้มีการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวในปี ค.ศ.1908, 
1923 และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์ที่มีเขตอ านาจพิพากษาคดี
เฉพาะพลเมืองที่เป็นมุสลิมข้ึนในสิงคโปร์ ในปี ค.ศ.1957162  
 ภายหลังจากที่ได้รับเอกราชในปี ค.ศ.1965 ประเทศสิงคโปร์ยังคงสืบทอดระบบกฎหมายใน
ลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายที่มีกฎหมายอิสลามบังคับใช้แต่เฉพาะกับพลเมืองมุสลิมซึ่งแม้ว่าจะเป็น
พลเมืองส่วนน้อยของประเทศก็ตาม โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการใช้กฎหมายอิสลามใน
ลักษณะกฎหมายตามสถานะบุคคลมาจนถึงปัจจุบันคือ “รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.
1966” 
   
 3.1.2  รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์  
 ภายใต้รัฐธรรมนูญของสิงคโปร์ได้มีบทบัญญัติในลักษณะส่งเสริมรูปแบบระบบกฎหมายที่เป็น
พหุนิยมทางกฎหมายในการใช้กฎหมายอิสลาม  ซึ่งแม้สิงคโปร์จะเป็นรัฐฆราวาส (Secular State) ซ่ึง
รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ มาตรา 15 ได้บัญญัติให้พลเมืองมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ประกอบ
พิธีกรรม และเผยแผ่ศาสนาของตน และจะไม่มีการบังคับให้บุคคลใดต้องเสียภาษีที่มีจุดประสงค์ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพ่ือกิจการของศาสนาอ่ืนที่ตนมิได้นับถือ ศาสนาทุกศาสนามีสิทธิในการที่จะ
จัดการกิจการทางศาสนาของตน จัดตั้งองค์กรเพ่ือการกุศล มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินและใช้สอยซึ่ง
ทรัพย์สินในกรอบของกฎหมายแห่งรัฐ ซึ่งในบทบัญญัตินี้ไม่ได้ให้อ านาจหรือสิทธิพิเศษแก่ศาสนาใด
ศาสนาหนึ่งที่จะกระท าการขัดกับบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย สุขอนามัย
สาธารณะ หรือศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง163 ดังนั้นแม้จะมีระบบกฎหมายตามสถานะบุคคลขึ้นการ
น ากฎหมายอิสลามมาใช้ก็แต่เฉพาะที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญในบทดังกล่าว   
 แต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญได้รับรองสิทธิความเป็นชนพ้ืนเมืองของชาวมาเลย์ไว้ ในมาตรา 
152 ที่ให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและ
ชาติพันธุ์ในรัฐ และรัฐบาลต้องตระหนักถึงสถานะอันเป็นพิเศษของชาวมาเลย์ที่เป็นชนพ้ืนเมืองของ
ชาติ ทั้งนี้ยังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลสิงคโปร์ที่จะคุ้มครอง ปกป้อง และส่งเสริมผลประโยชน์ของ  
ชาวมาเลย์ทั้งในด้านการศึกษา การเมือง  เศรษฐกิจ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาษาของ
                                           
 161 Ahmad Nizam bin Abbas, “The Islamic Legal System in Singapore,” Pacific 
Rim Law & Policy Journal 21, 1 (January 2012): 164. 
 162 Ibid., p. 165. 

 163 มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์  
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ชาวมาเลย์164 ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไว้ว่าให้มี
การออกกฎหมายที่ใช้ก ากับกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามและมีการสร้างองค์กรหรือสถาบันที่
ให้ค าปรึกษาแก่ประธานาธิบดีสิงคโปร์ในเรื่องเก่ียวกับศาสนาอิสลาม165  
 และเมื่อพิจารณาในมาตรา 12 แม้รัฐธรรมนูญจะได้บัญญัติให้คนทุกคนมีความเสมอภาคกัน
ภายใต้กฎหมาย และจะต้องได้รับการปกป้องอย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย การปฏิบัติต่อพลเมือง
ของสิงคโปร์อย่างแตกต่างกันในทางกฎหมายในการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งหรือในการจ้างงานใน
องค์กรของรัฐ ด้วยเหตุเพราะความเชื่อทางศาสนา ชาติพันธุ์ หรือถิ่นก าเนิดจะกระท าไม่ได้  ยกเว้นแต่
ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งในรัฐธรรมนูญ แต่ในรัฐธรรมนูญของสิงคโปร์เองก็ได้มีบทยกเว้นไว้ถึง
การมีระบบกฎหมายตามสถานะบุคคล (Personal Law) และการจ้างงานตลอดจนการมีองค์กร
เฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ว่าไม่เป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยที่องค์กรนั้นจะมีการ
จ้างงานหรือบริหารงานโดยเฉพาะแต่บุคคลในศาสนานั่น ๆ ก็ได้166 อันเป็นการสร้างกรอบรัฐธรรมนูญ
ขึ้นมารองรับระบบการใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะพิเศษที่เป็นกฎหมายตามสถานะบุคคลที่มิได้ใช้
บังคับเป็นการทั่วไปกับพลเมืองทุกคนในรัฐ แต่ใช้เฉพาะกับผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือกิจการที่
เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามเท่านั้น   
 
 3.1.3  องค์กรบริหารงานยุติธรรมอิสลาม   
 รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966  (Administration of Muslim Law Act, 
1966)  เป็นกฎหมายหลักที่ครอบคลุมการก าหนดแบบแผนและรูปแบบในการบริหารและจัดการ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามและกฎหมายอิสลามในสิงคโปร์ทั้งหมด ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้
บัญญัติให้มีสถาบันหลักข้ึน 3 สถาบัน อันประกอบไปด้วย  

1. สภาศาสนาอิสลาม (Majlis Ugama Islam Singapura)  
2. ส านักทะเบียนสมรสอิสลาม (Registry of Muslim Marriages)  
3. ศาลชารีอะห์ (Syariah Court)  

 ซึ่งทั้ง 3 สถาบันดังกล่าวมีโครงสร้างและหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่สอดประสานรับกัน
ครอบคลุมทุกส่วนในการบริหารและจัดการกิจการทางศาสนาอิสลามและการใช้กฎหมายอิสลามใน
ประเทศสิงคโปร์  
 รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามกับมุสลิมในประเทศ
สิงคโปร์โดยไม่ได้เป็นทางเลือกแต่เป็นการบังคับกับมุสลิมทุกคนที่จะปฏิเสธไม่ยอมรับกฎหมายอิสลาม
มิได้  ซึ่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ได้ให้นิยามของ “มุสลิม” ไว้ว่าคือ บุคคลที่นับถือศาสนา
อิสลาม และเขตอ านาจศาลชารีอะห์ที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในคดีที่คู่กรณีเป็นมุสลิม หรือใน
กรณีที่การสมรสมีขึ้นภายใต้กฎหมายของมุสลิม167 และเป็นการยอมรับกันว่าเด็กที่เกิดมาภายใต้
ครอบครัวที่มีบิดามารดาที่เป็นมุสลิมจะถือว่าเป็นมุสลิมโดยก าเนิด เช่นเดียวกับผู้ที่เปลี่ยนแปลงมารับ
ศาสนาอิสลาม  
                                           
 164 มาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 165 มาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 166 มาตรา 12 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
 167 มาตรา 2 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
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 ในขณะที่การเปลี่ยนศาสนา (Apostasy) ในประเทศสิงคโปร์เป็นสิ่งที่กระท าได้ตามกฎหมาย 
และมิได้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายดั่งเช่นประเทศเพ่ือนบ้านมาเลเชีย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
ศาสนาเพ่ือหลบเลี่ยงเขตอ านาจศาลหรือหวังผลทางคดีก็เป็นเรื่องที่ศาลไม่อนุญาตให้กระท าได้ 
เนื่องจากในบางครั้งการชี้ว่าบุคคลใดเป็นมุสลิมหรือไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากศาลหรือกระบวนการ
ลงมติความเห็นทางกฎหมาย (Fatwa) จากคณะกรรมาธิการทางกฎหมายอิสลามของสภาศาสนา
อิสลาม  

3.1.3.1  สภาศาสนาอิสลาม (Majlis Ugama Islam Singapura) 
  สภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์  Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) เป็น
องค์กรตั้งขึ้นตามรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการบริหารกิจการที่
เกี่ยวกับศาสนาอิสลามในสิงคโปร์ โดยมีประธาน รองประธาน มุฟตีย์ซึ่งถือว่าเป็นนักวิชาการหรือนัก
นิติศาสตร์อิสลาม และสมาชิกอ่ืนที่แต่งตั้งจากการเสนอของรัฐมนตรีและชุมชมมุสลิมและได้รับการ
แต่งตั้งโดยประธานาธิบดี   
  รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ได้บัญญัติหน้าที่ของสภาศาสนาอิสลามแห่ง
สิงคโปร์ไว้ดังนี้168   

1) ให้ค าปรึกษาแก่ประธานาธิบดีในเรื่องเก่ียวกับศาสนาอิสลามในสิงคโปร์ 
2) บริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและมุสลิมใน

ประเทศสิงคโปร์รวมถึงกิจการฮัจญ์ และการรับรองฮาลาล  
3) บริหารจัดการกองทุนและการบริจาคของมุสลิมภายใต้กฎหมายที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร หรือ ทรัสต์ตามหลักการอิสลาม  
4) จัดการบริหารและจัดเก็บ ซะกาต และ ฟิตเราะห์ และการบริจาค 

อ่ืน ๆ เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนศาสนาอิสลามและเพ่ือประโยชน์ของมุสลิม 
5) บริหารจัดการมัสยิดทั้งหมด และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามใน

สิงคโปร์ 
6) ปฏิบัติหน้าที่ที่สภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ได้รับมอบหมายตาม

กฎหมายรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม หรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรอื่น  
 นอกเหนือจากหน้าที่ที่บัญญัติไว้ดังกล่าวแล้วสภาศาสนาอิสลามยังมีหน้าที่ที่ส าคัญ
คือการให้ค าปรึกษาชาวสิงคโปร์ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ซึ่งในมาตรา 31 แห่งรัฐบัญญัติการ
บริหารกฎหมายมุสลิมได้บัญญัติให้มีการฟัตวา (Fatwa) หรือการประชุมเพ่ือชี้ค าตอบในปัญหา
บทบัญญัติข้อกฎหมายทางศาสนาที่สามารถน าไปใช้ได้ทั้งในศาลแพ่งและศาลชารีอะห์โดย
คณะกรรมาธิการทางกฎหมาย (Legal Committee) ซึ่งประกอบไปด้วย มุฟตีย์ (นักวิชาการผู้มี
ความรู้ความช านาญเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม) หนึ่งคนเป็นประธาน สมาชิกของสภาศาสนาอิสลามอีก
สองคน และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาศาสนาอิสลามอีกไม่เกินสองคน169 ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการฟัต
วาจะใช้หลักการอิสลามของส านักคิดซาฟีอีย์มาใช้ในการออกค าชี้ขาด 170 แต่ในบางกรณี
คณะกรรมการฟัตวาอาจใช้หลักกฎหมายอิสลามของส านักคิดอ่ืนได้หากหลักการอิสลามนั้น ๆ ของ
                                           
 168 มาตรา 3 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 169 มาตรา 31 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 170 มาตรา 33 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966  



(92) 
 

ส านักคิดซาฟีอีย์เป็นการละเมิดต่อประโยชน์สาธารณะ มีการคาดหวังว่าสมาชิกในการฟัตวาควรจะมี
ความหลากหลายของส านักคิดทางกฎหมายอิสลาม  และผลของการฟัตวาจะมีปรากฏใน  Website 
ของทางสภาศาสนาอิสลาม  
  ในกระบวนการฟัตวานั้นบุคคลใดก็ตามสามารถขอความเห็นในทางกฎหมายจาก
กรรมาธิการทางกฎหมายให้มีการฟัตวาในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามได้ แต่ไม่ได้ผูกมัดให้
กรรมาธิการทางกฎหมายต้องท าการฟัตวาทุกเรื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะจะได้รับความส าคัญในการฟัตวา  ในขณะที่ทนายความอาจขอความเห็นในนามของ
ลูกความเพ่ือให้คณะกรรมาธิการกฎหมายท าการฟัตวาในเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายอิสลามเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกความตนก็ได้ และคณะกรรมาธิการกฎหมายอาจท าการฟัตวาขึ้นเองโดยไม่มีผู้ใดร้อง
ขอก็ได้  หากมีเหตุที่คณะกรรมาธิการกฎหมายเห็นว่าเป็นการสมควรให้มีความกระจ่างหรือชัดเจนใน
ประเด็นข้อกฎหมายอิสลามข้อใดในสังคมขึ้น171  
  ศาลแห่งรัฐอาจขอความเห็นทางกฎหมายอิสลามจากคณะกรรมาธิการเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาในชั้นศาลของตนก็ได้ แต่การชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามโดยคณะกรรมาธิการ
กฎหมายมิได้ผูกพันให้ศาลอ่ืนต้องยอมรับหรือพิจารณาคดีไปตามที่ฟัตวาเท่านั้น อาจมีการตัดสินคดีที่
แตกต่างหากเห็นว่าหลักการทางกฎหมายที่จะปรับใช้คดีในทางแพ่งแตกต่างจากหลักการของ
กฎหมายอิสลาม แต่ในกรณีที่ผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์ร้องขอให้มีการฟัตวา แม้ค าชี้ขาดข้อกฎหมาย
จะไม่ผูกพันผู้พิพากษาให้ต้องตัดสินตามข้อชี้ขาดของการฟัตวา แต่หากผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์
ตัดสินแตกต่างไปจากข้อชี้ขาดจากการฟัตวา ก็มักจะถูกกลับค าตัดสินในชั้นอุทธรณ์เนื่องจาก
คณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์ถูกแต่งตั้งโดยสภาศาสนาอิสลาม172 ซึ่งประธานสมาชิกของสภา
ศาสนาอิสลามมีอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Board) ที่มีหน้าที่
พิจารณาอุทธรณ์ในคดีจากศาลชารีอะห์และส านักทะเบียนสมรสอิสลามซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนที่ว่า
ด้วยศาลชารีอะห์  
 ในการก ากับดูแลทรัพย์สินกองทุนที่บริจาคเพ่ือการศาสนา ซึ่งการวะกัฟคือการ
บริจาคทานเพ่ือประโยชน์สาธารณะตามหลักการอิสลาม ซึ่งสภาศาสนาอิสลามมีหน้าที่ที่ต้องก ากับ
ดูแลทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นสาธารณะสมบัติเพ่ือการศาสนาอิสลามดังกล่าว ทั้งท่ีเป็นที่ดิน กองทุนทรัสต์ 
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกโอนให้มาเป็นของสภาศาสนาอิสลามโดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือ หรือท าการ
โอนต่อไปให้แก่ผู้อ่ืนได้ ซึ่งที่ดินที่ได้รับจากการบริจาควะกัฟจะต้องท าการจดทะเบียนต่อ สภาศาสนา
อิสลามเพ่ือเข้ามาจัดการ ดูแล โดยอาจตั้งผู้ดูแลและบริหารทรัพย์สินหรือที่ดินเพ่ือประโยชน์ทาง
ศาสนาต่อไป173 ในขณะเดียวกันสภาศาสนาอิสลามก็มีอ านาจที่จะถอนถอนผู้ดูแลหรือบริหาร
ทรัพย์สินวะกัฟได้โดยไม่ต้องขออ านาจจากศาลก่อน แต่อย่างไรก็ตามหากมีข้อพิพาทกรณีที่ดินหรือ
ทรัพย์สินวะกัฟขึ้น ศาลที่มีเขตอ านาจกลับมิใช่ศาลชารีอะห์แต่เป็นเขตอ านาจของศาลแพ่ง ซึ่งศาล
อาจขอความเห็นทางกฎหมายอิสลามจากคณะกรรมาธิการกฎหมายของสภาศาสนาอิสลามเพ่ือ
ประกอบการตัดสินชี้ขาดคดีด้วยหรือไม่ก็ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น  

                                           
 171 Ahmad Nizam bin Abbas, op. cit., p. 170.  
 172 Ibid., p. 171.  
 173 มาตรา 64 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966  
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  3.1.3.2  ส านักทะเบียนสมรสอิสลาม (Registry of Muslim Marriages) 
  รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ได้บัญญัติให้มีหน่วยงานที่รับจดทะเบียนสมรส
ของมุสลิมขึ้นควบคู่กับสภาศาสนาอิสลาม โดยหัวหน้าส านักงานคือนายทะเบียนสมรสอิสลามซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ส านักทะเบียนสมรสอิสลามมีหน้าที่ทั้งรับจดทะเบียนสมรสรวมทั้ง  
การหย่า โดยที่มีการแต่งตั้ง Kadis และ Naib Kadis ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการท าการสมรสให้
ถูกต้องตามหลักอิสลาม174 ซึ่งในอดีตส านักทะเบียนสมรสอิสลามสามารถรับจดทะเบียนสมรสระหว่าง
ชายมุสลิมและสตรีซึ่งมิใช่มุสลิมแต่เป็นสตรีที่มีข้อยกเว้นตามหลักศาสนา แต่ต่อมามีการแก้ไข
กฎหมายให้ส านักงานรับจดทะเบียนสมรสได้เฉพาะแต่คู่สมรสที่เป็นมุสลิมเท่านั้น  ดังนั้นในกรณีที่
มุสลิมจะท าการสมรสกับบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมจึงต้องท าการจดทะเบียนที่ส านักทะเบียนสมรสแห่งรัฐซึ่ง
มีอ านาจหน้าที่รับจดทะเบียนสมรสส าหรับบุคคลทุกคน ภายใต้กฎหมาย The Women’s Charter 
ซึ่งไม่ใช่ภายใต้รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม เนื่องจากเมื่อจดทะเบียนสมรสภายใต้รัฐบัญญัติ
การบริหารกฎหมายมุสลิมแล้วแม้ต่อมาบุคคลดังกล่าวจะประกาศตนว่าไม่นับถือศาสนาอิสลามต่อไป
แต่หากมีข้อพิพาทขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการสมรส ศาลชารีอะห์คงเป็นศาลที่มีเขตอ านาจใน  
การพิพากษาคดี อย่างไรก็ตามการสมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ถ้าหากได้ท าถูกต้องตามหลั กการ
อิสลามโดยชอบแล้วทุกประการ ตามกฎหมายรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมจะไม่ถือว่า 
การสมรสนั้นเป็นโมฆะแต่อย่างใด175 การรับจดทะเบียนสมรสหรือการหย่าใด ๆ หากมีข้อโต้แย้งใน
การจดทะเบียน บุคคลสามารถอุทธรณ์การพิจารณาใด ๆ ของส านักทะเบียนสมรสอิสลามไปยัง
คณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Board) ของสภาศาสนาอิสลามได้  
 
  3.1.3.3  ศาลชารีอะห์ (Syariah Court) 
  ในรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมได้มีบทบัญญัติให้จัดตั้งศาลชารีอะห์ขึ้นตลอด
จนถึงกระบวนการพิจารณาในศาลและหลักการต่าง ๆ โดยที่ศาลชารีอะห์มีหน้าที่หลักในการตัดสินคดี
ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับเรื่องการสมรสและการหย่า ศาลชารีอะห์นั้นยังคงใช้กระบวนพิจารณาและการรับ
ฟังพยานหลักฐานเช่นเดียวกับกระบวนพิจารณาในศาลแพ่งแห่งรัฐ ศาลชารีอะห์มีระบบศาลเป็น
เอกเทศจากศาลแพ่งของรัฐ และได้สร้างระบบการศาลที่เป็นลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายขึ้น 
เนื่องจากการใช้กฎหมายในศาลชารีอะห์เป็นการน าเอาหลักกฎหมายอิสลามซึ่งมิใช่ระบบกฎหมาย
หลักแห่งรัฐมาใช้ และใช้กับบุคคลเฉพาะกลุ่มคือมุสลิมในประเทศสิงคโปร์ โดยที่การใช้ระบบกฎหมาย
ตามสถานะบุคคลดังกล่าวเป็นไปในลักษณะบังคับโดยที่พลเมืองมุสลิมไม่สามารถเลือกได้ 
  ค าพิพากษาหรือค าชี้ขาดของศาลชารีอะห์สามารถอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมาธิการ
พิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Board) แห่งสภาศาสนาอิสลามและค าชี้ขาดของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Board) ถือเป็นที่สุดมิสามารถน าไปอุทธรณ์หรือโต้แย้งในศาลอ่ืนแห่งรัฐได้
อีก176  

1) บุคลากรในศาลชารีอะห์  

                                           
 174 มาตรา 91 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966  
 175 มาตรา 109 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 176 มาตรา 56a. แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
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ศาลชารีอะห์ในสิงคโปร์แม้ในทางการจะมีชื่อเรียกว่า ศาล หรือ Court แต่
เป็นองค์กรที่มิได้อยู่ภายใต้การบริหารงานของส านักตุลาการของสิงคโปร์ ทั้งนี้ผู้ท าหน้าที่ตัดสินคดีใน
ศาลชารีอะห์มิได้มีฐานะการด ารงต าแหน่งเป็นผู้พิพากษา (Judge) ดั่งเช่นผู้พิพากษาในศาลอ่ืนทั่วไป
ของรัฐ ซึ่งในศาลชารีอะห์มีบุคลากรอันประกอบไปด้วย 

 
 (1)  ประธานศาลชารีอะห์ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคดีในศาลชารีอะห์ 

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ซึ่งพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ทางหลักการและกฎหมาย
อิสลาม เป็นที่ยอมรับจากชาวมุสลิมในเรื่องจริยธรรม และมีความเข้าใจในนโยบายของชาติ ดังนั้น
ประธานศาลชารีอะห์จึงถือว่าเป็นบุคคลส าคัญทางการพัฒนากฎหมายอิสลามในสิงคโปร์ ซึ่งประธาน
ศาลชารีอะห์มีทั้งที่เป็นประธานอาวุโสซึ่งมีต าแหน่งประจ ามีอ านาจพิพากษาในศาลชารีอะห์ และมี
ต าแหน่งประธานชั่วคราว Ad Hoc ที่ไม่ได้มีต าแหน่งประจ าแต่มีอ านาจพิพากษาคดีในศาลชารีอะห์ซึ่ง
อาจเป็นผู้พิพากษาจากศาลแพ่งหรือเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายอาวุโสที่เป็นมุสลิม ในอดีตนั้นผู้ที่จะ
ประธานศาลชารีอะห์จะเน้นไปที่ผู้ได้รับการศึกษามาทางสายศาสนา แต่ต่อมาได้มีการแต่งตั้งบุคคลที่
มีความช านาญในระบบศาลแห่งรัฐหรือทนายความที่มีประสบการณ์ในศาลแห่งรัฐขึ้นเป็นประธานศาล
ชารีอะห์ เป็นผลให้การแต่งตั้งประธานศาลชารีอะห์พยายามที่จะเลือกบุคคลผู้ที่มีความรู้ทั้งใน
หลักการและกฎหมายอิสลามประกอบกับนโยบายแห่งชาติและกฎหมายแห่งรัฐเป็นอย่างดี อย่างไรก็
ตามพลเมืองมุสลิมในสิงคโปร์มีความคุ้นเคยกับการที่มีประธานศาลชารีอะห์ซึ่งไม่ได้มีพ้ืนฐานทาง
การศึกษามาทางศาสนาโดยตรง177   

 
 (2)  เสมียนศาล มีหน้าที่ในศาลชารีอะห์เช่นเดียวกับศาลแพ่ง คือเป็น

บุคคลที่ท าด าเนินงานด้านเอกสารต่าง ๆ การนัดความ การท าเอกสารต่าง ๆ ของผู้มายื่นค าร้องหรือ
ค าฟ้องในศาล ตลอดจนถึงกระบวนการก่อนและหลังการพิจารณาคดี  

 (3)  ผู้ไกล่เกลี่ยคดี และ อนุญาโตตุลาการ (Hakams) กระบวนการ
พิจารณาคดีในศาลชารีอะห์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในการที่ให้คู่กรณีได้ตกลงกันโดยไม่ต้องมีการฟ้อง
คดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟ้องหย่า ดังนั้นในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลชารีอะห์จะให้คู่กรณีได้
เข้าเจรจาโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยก่อนมีการด าเนินคดีเสมอ ซึ่งหากเจรจาไกล่เกลี่ยกันไม่ได้ ก็จะเริ่ม
กระบวนการทางการพิจารณาคดีต่อไป ซึ่งผู้ไกล่เกลี่ยในศาลชารีอะห์จะเป็นผู้ที่อย่างน้อยจบทางด้าน
กฎหมายหรือปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่มุสลิมให้การยอมรับ ผู้ไกล่เกลี่ยถือเป็นส่วนส าคัญใน
กิจการของศาลชารีอะห์เนื่องจากมีหลายคดีที่สามารถจบได้ในชั้นกระบวนการไกล่เกลี่ยและคู่กรณีได้
ท าสัญญาหรือข้อตกลงกันไว้โดยมิต้องมีการพิจารณา ในกรณีที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ในกรณีการ
ฟ้องหย่า และในบางครั้งหากฝ่ายภรรยาไม่สามารถอ้างหลักฐานอย่างเพียงพอในการขอหย่า ศาลอาจ
ให้คู่กรณีแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเพ่ือมาตัดสินคดี เนื่องจากกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
ในศาลชารีอะห์อาจมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อคู่กรณี และคู่กรณีอาจแต่งตั้งบุคคลที่เข้าใจสถานการณ์
หรือใกล้ชิดกับคู่กรณีมาเป็นอนุญาโตตุลาการได้  มีรายชื่ออนุญาโตตุลาการในศาลชารีอะห์ที่คู่กรณี
สามารถเลือกเพ่ือตัดสินคดีของตนได้   

                                           
 177 Ahmad Nizam bin Abbas, op. cit., pp. 178-179. 
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 (4) ทนายความในศาลชารีอะห์ คู่ความในกระบวนการทางศาล
ชารีอะห์อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือมีทนายความด าเนินการให้ ซึ่งทนายความที่มีสิทธิว่าความใน
ศาลแห่งรัฐทั่วไปมีสิทธิว่าความในศาลชารีอะห์ โดยทนายความที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นมุสลิมหรือจบ
การศึกษาทางกฎหมายอิสลาม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วทนายความที่ว่าความหรือด าเนินคดีในศาล
ชารีอะห์ต้องหาความรู้ด้วยตนเองหรือมีใบประกาศทางด้านกฎหมายอิสลามในเรื่องสมรสและการหย่า 
และทนายความก็เป็นผู้ร่วมพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมให้
ใช้ได้ในทางปฏิบัติให้มีอุปสรรคน้อยที่สุด     

2)  เขตอ านาจศาลชารีอะห์ 
ศาลชารีอะห์มีเขตอ านาจพิจารณาคดีในสิงคโปร์178ที่คู่ความเป็นมุสลิม หรือ

คู่ความได้สมรสกันภายใต้กฎหมายอิสลามซึ่งมีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ  
 (1) การสมรส   
 (2) การหย่า (Talak)179 ในกฎหมายอิสลามซึ่งรวมถึงการฟ้องหย่าโดย

ภรรยาที่เรียกว่า ฟะซัค Faskh180 การหย่าโดยมีสินจ้าง คุลอ์ Khul การหย่าเพราะผิดสัญญา ตัฏลีก 
Cerai Taklik  

 (3) การหมัน้ การสมรสเป็นโมฆะหรือการแยกทางกันตามกฎหมาย 
 (4) การจัดการหรือการแบ่งทรัพย์สินจากการหย่า  
 (5) การจ่าย “Emas Kahwin”181 การจ่ายค่าใช้จ่ายในการสมรส การ

จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู การจ่ายค่าขาดจากการสมรสที่สามีต้องจ่ายหรือมุตอะฮ์ Mutaah 
 ศาลชารีอะห์ยังมีอ านาจพิจารณาค าร้องในคดีที่ไม่มีข้อพิพาท คือการ

พิจารณาเพ่ือออกใบรับรองการสันนิษฐานว่าสามีได้เสียชีวิตแล้ว Certificate of Presumption of 

                                           
 178 ในการพิจารณาคดีของศาลชารีอะห์เรื่องการสมรสหรือการหย่าในบางกรณีการสมรสแม้
มิได้กระท าขึ้นในสิงคโปร์ แต่อยู่ภายใต้หลักการหรือกฎหมายอิสลาม ศาลชารีอะห์ก็มีเขตอ านาจใน
การพิจารณาคดี คดี Othman bin Abdul Rahman v. Norsiah bte Abdul Latip มีการจด
ทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย, คดี Kenyo Timur Ery Respati v. Mohamed Jamalludin bin 
Mohamed Shariff การสมรสตามหลักอิสลามมีข้ึนที่ประเทศอินโดนีเซีย   
 179 เฎาะล๊าก กฎหมายอิสลามให้สิทธิสามีท าการคลายหรือบอกเลิกนิติสัมพันธ์ของการสมรส
ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาอันเป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายชายในการหย่าตามกฎหมาย
อิสลาม 
 180 เป็นการหย่าโดยภรรยาร้องขอหย่าจากเหตุที่สามีได้กระท าผิดต่อภรรยา คือ 1. สามี
ละเลยเรื่องการใช้จ่ายเลี้ยงดู 2. เมื่อสามีท าร้ายภรรยาจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่รวมกันอย่างปกติสุขได้  
3. เมื่อสามีถูกกักขังหรือจ าคุกเป็นเวลานานและนางได้รับความเดือดร้อนจากการอยู่โดดเดี่ยว 4. การ
หายตัวไปของสามี 5. สามีมีความผิดปกติทางด้านกายภาพหรือเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถใช้ชีวิต
สมรสร่วมกันได้ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีสาเหตุอื่นที่ภรรยามาฟ้องหย่าได้ 
 181 มาตรา 2 แห่งรัฐบัญญัติบริหารกฎหมายมุสลิมให้นิยาม “Emas Kahwin” ว่าคือ ความ
รับผิดที่สามีต้องจ่ายให้แก่ภรรยาตามหลักกฎหมายอิสลามในเวลาที่ท าพิธีสมรสไม่ว่าจะช าระเป็นเงิน
สดหรือทรัพย์สินหรือเป็นหนี้ค้างช าระไว้โดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ตาม  



(96) 
 

Death ในกรณีที่สตรีมุสลิมได้สมรสตามกฎหมายอิสลามและมีค าร้องต่อศาลเพ่ือเป็นอิสระในการที่จะ
สมรสใหม1่82 

 ในกรณีที่คู่ความท าการสมรสตามกฎหมายอิสลามแม้ต่อมาคู่ความฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายจะเปลี่ยนศาสนามิใช่มุสลิมแล้วก็ตามศาลชารีอะห์ก็ยังคงมีเขตอ านาจใน
การพิพากษาคดีเกี่ยวกับการสมรส การหย่านั้น และในกรณีที่คู่กรณีได้ท าการสมรสทั้งตามกฎหมาย
อิสลามและสมรสตามกฎหมายแพ่ง (Civil Marriage) ศาลแพ่งของสิงคโปร์ก็ได้ชี้ชัดว่าศาลแพ่งไม่มี
เขตอ านาจพิพากษาคดีในการหย่าในกรณีที่คู่กรณีได้สมรสตามกฎหมายอิสลาม แม้คู่สมรสจะได้เคย
จดทะเบียนสมรส ณ ส านักทะเบียนสมรสแห่งรัฐตามกฎหมายแพ่งมาก่อนก็ตาม   

 ในเรื่องเขตอ านาจศาลเนื่องจากคู่ความเป็นมุสลิมหรือไม่ศาลชารีอะห์
อาจจะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดมิใช่เพียงแต่ที่คู่ความอ้างว่าตนเป็นมุสลิมเท่านั้น ซึ่งในบาง
กรณีอาจมีการฟัตวาความเป็นมุสลิมหรือการสมรสนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามกฎหมายอิสลามหรือไม่ เช่น
กรณีที่การสมรสระหว่างมุสลิมและคนศาสนาอ่ืนแม้จะท าตามหลักการทางศาสนาอิสลามทุกประการ
แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมิได้รับศาสนาอิสลามก็ยังไม่ถือว่าเป็นการสมรสตามกฎหมายอิสลาม  

 ในการใช้อ านาจทางศาลในคดีเกี่ยวกับการสมรส และการหย่านั้น ศาล
ชารีอะห์มีอ านาจเช่นเดียวกับศาลที่พิจารณาคดีครอบครัวของสิงคโปร์ตลอดจนถึงการออกหมายเรียก
พยานทั้งที่เป็นพยานบุคคลหรือพยานหลักฐานหรือออกหมายจับในกรณีพยานไม่มาศาลโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร183ในอดีตศาลชารีอะห์ไม่มีอ านาจบังคับในเรื่องเกี่ยวกับการจ่าย “Emas Kahwin” การ
จ่ายค่าแต่งงาน การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู การจ่ายค่าขาดจากการสมรสที่สามีต้องจ่ายหรือมุตอะฮ์ 
(Mutaah) และการจัดการหรือการแบ่งทรัพย์สินจากการหย่าได้แต่ต้องให้ศาลเขต (District Court) 
เป็นศาลที่ออกค าบังคับให้184 จนในปี ค.ศ.2008 ได้มีการปรับแก้กฎหมายให้ศาลชารีอะห์มีอ านาจ
ออกค าบังคับในเรื่องดังกล่าวได้เอง185 โดยค าสั่งหรือค าบังคับของศาลชารีอะห์ในเรื่องดังกล่าวมีผล
เช่นเดียวกับค าบังคับของศาลครอบครัวตามกฎหมายครอบครัวและการสมรส หรือ The Women’s 
Charter ที่ใช้ในศาลแพ่งแห่งรัฐ (Civil Court)   

 3) กระบวนการในศาลชารีอะห์  
กระบวนการในการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามภายใต้รัฐบัญญัติการบริหาร

กฎหมายมุสลิมฯมีความแตกต่างกับการหย่าที่การสมรสท าขึ้นตามกฎหมายทั่วไปของรัฐ (Civil 
Marriage) ซึ่งศาลชารีอะห์เป็นศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับการสมรสและการหย่าของมุสลิม 
หรือแม้คู่กรณีบางฝ่ายมิได้เป็นมุสลิมแล้วแต่ได้สมรสกันตามหลักศาสนาอิสลามมาก่อน  

การหย่าตามหลักศาสนาอิสลามที่ยอมรับให้มีกระบวนการในศาลชารีอะห์
อาจแยกได้เป็น การหย่าโดยการเฎาะล๊าก ซึ่งตามหลักศาสนาอิสลามให้เอกสิทธิ์ของฝ่ายสามีที่จะหย่า
                                           
 182 มาตรา 54 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 183 มาตรา 43 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 184 เหตุผลท้ายร่างรัฐบัญญัติ Bill of Administration of Muslim Law (Amendment) 
Act 2008 Section 12 
 185 มาตรา 53 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 Enforcement of order 
แก้ไขโดย Act 29 of 2008—Administration of Muslim Law (Amendment) Act 2008 Amendment 
of section 53  
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ภรรยาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือมีเหตุในการหย่า ซึ่งการหย่าโดยสามีในรูปแบบนี้มิต้องมี
การน าพยานหลักฐาน หรือต้องมีกระบวนการวินิจฉัยของศาลแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากการหย่าโดย
ฝ่ายภรรยาที่ต้องน าคดีขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาของศาลชารีอะห์ ซึ่งในรัฐบัญญัติการบริหาร
กฎหมายมุสลิมฯ ก าหนดไว้ให้มีการหย่าโดยภรรยา 3 ลักษณะคือ  

 (1)  การฟ้องหย่าที่เรียกว่า “ฟะซัค” (Fasakh) ซึ่งต้องมีเหตุที่การสมรส
บกพร่องที่เกิดจากฝ่ายชายจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่บัญญัติไว้ อาทิเช่น ความรุนแรงในครอบครัว 
ความเจ็บป่วยที่มีผลต่อการมีชีวิตคู่ การทิ้งร้างเป็นระยะเวลาหนึ่ง และรวมถึงการที่สามีไม่ช าระค่า
อุปการะเลี้ยงดู ภรรยาจึงน าเหตุนั้นมาฟ้องหย่าสามีได้ ฝ่ายภรรยาจึงต้องน าหลักฐานเข้าพิสูจน์เพ่ือให้
ศาลมีค าพิพากษาให้หย่า186  

 (2)  การหย่าโดยมีสินจ้าง “คุลอ์” (Khul) เป็นรูปแบบการหย่าที่ฝ่าย
ภรรยาไม่อาจมีชีวิตสมรสต่อกับฝ่ายสามีได้ด้วยเหตุอ่ืนอันอาจมิใช่เหตุที่จะท าการฟะชัคได้ แต่ภรรยา
ขอให้สามีกล่าวค าเฎาะล๊ากกับตนโดยมีสินจ้างหรือเงินจ านวนหนึ่งมอบให้สามีซึ่งศาลต้องท าการ
พิจารณาถึงเหตุและสถานะทางการสมรสของคู่กรณีท่ีน ามาขอฟ้องหย่าแบบคุลอ์นี้ด้วย187   

 (3)  การหย่าเพราะผิดสัญญา “ตัฏลีก” (Cerai Taklik) เป็นรูปแบบ
การฟ้องหย่าที่ในกรณีเมื่อได้มีการสมรสหรือระหว่างสมรสฝ่ายชายได้ท าข้อตกลงเป็นสัญญาไว้ซึ่งได้
บันทึกไว้ในใบรับรองการสมรส (The Marriage Certificate) ว่าจะไม่ท าสิ่งใดหรือหากตนกระท าสิ่ง
ใดให้ภรรยามีสิทธิมาฟ้องหย่าตนได้ และเมื่อฝ่ายสามีผิดสัญญาหรือกระท าสิ่งที่ระบุไว้ ภรรยาจึงมา
ฟ้องหย่าสามี ในการหย่ารูปแบบนี้ศาลต้องพิจารณาในสัญญาและการกระท าที่ฝ่ายภรรยาอ้างว่าสามี
กระท าผิดสัญญาและวินิจฉัยให้เป็นไปตามหลักการในกฎหมายอิสลาม188   

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการยื่นค าร้องหรือค าฟ้องหย่าเข้าสู่ศาลชารีอะห์ทุก
ประเภท ทางศาลจะต้องให้คู่กรณีเข้าสู่กระบวนการให้ค าปรึกษาในการใช้ชีวิตคู่และพยายามให้คู่กรณี
ได้ปรองดองกันซึ่งอาจใช้ช่วงเวลาได้ถึง 2-4 เดือน หากคู่กรณีฝ่ายใดยังคงต้องการหย่าผู้นั้นต้องยื่น 
ค าฟ้องต่อศาล ซึ่งศาลจะยังคงต้องจัดให้มี ผู้ไกล่เกลี่ย เข้ามาเจรจาในเรื่องต่าง  ๆ ที่จะเกิดจากการ
หย่าเช่นการแบ่งปันทรัพย์สิน การดูแลบุตร เงื่อนไขการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู จ านวนเงินหรือ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่สามีต้องช าระแก่ภรรยาที่หย่าตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งหากสามารถตกลงกันได้
คู่กรณีจึงสามาถท าข้อตกลงในการหย่า และศาลจะมีค าพิพากษาให้หย่าตามข้อตกลงที่ท าขึ้น ในกรณี
ที่ไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหรือตกลงกันได้ ศาลจึงจะได้นัดให้มีการประชุมคดี (Pre-Trial) และ
ก าหนดนัดพิจารณา ประเด็นพิจารณาต่าง ๆ  เพ่ือน าพยานหลักฐานต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
ซึ่งการพิจารณาในศาลชารีอะห์ยังคงมีรูปแบบการรับฟังพยานหลักฐานเช่นเดียวกับกระบวนการใน
ศาลแพ่ง อ่ืน  ทั้ งนี้ ศาลอาจให้ มี การแต่ งตั้ ง อนุญาโตตุลาการ  ( Hakams)  ให้ เข้ ามา เป็ น 
ผู้ชี้ขาดได้ตามท่ีคู่กรณีตกลงร่วมกัน189   
                                           
 186 มาตรา 49 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966  
 187 มาตรา 47 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 188 มาตรา 48 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 189 Syariah Court Singapore, Process and Procedures: For Litigants, Retrieved 
December 17, 2015 from https://www.syariahcourt.gov.sg/syariah/front-end/Default. 
aspx?pid=M13 
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ภาพที่ 3.1  กระบวนการพิจารณาของศาลชารีอะห์สิงคโปร์190 
   

4)  การอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลชารีอะห์ 
การอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลชารีอะห์ต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมาธิการ

พิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Board) ซ่ึงต้ังข้ึนโดยสภาศาสนาอิสลาม  โดยท่ีคณะกรรมาธกิารอุทธรณ์มี
อ านาจสั่งให้ศาลชารีอะห์พิจารณาคดีใหม่ แก้ค าตัดสิน ยืนตามค าตัดสินเดิมหรือแม้แต่กลับค าตัดสิน
ของศาลชารีอะห์ได้ยกเว้นแต่เป็นค าสั่งระหว่างพิจารณาของศาลชารีอะห์ 191 ค าตัดสินของ
คณะกรรมาธิการอุทธรณ์ถือเป็นที่สุดไม่สามารถโต้แย้งหรืออุทธรณ์ไปยังศาลแห่งรัฐอ่ืนได้อีก ซึ่งได้มี
การปรับแก้กฎหมายให้ค าตัดสินของคณะกรรมาธิการอุทธรณ์เป็นที่สุดดังกล่าวในปี ค.ศ.1999 ซึ่ง
ก่อนหน้าที่จะมีการแก้ไขกฎหมายนั้น เมื่อคณะกรรมาธิการอุทธรณ์หรือศาลชารีอะห์มีค าตัดสินใด ๆ  
ก็จะต้องน าค าตัดสินดังกล่าวเพ่ือให้ศาล High Court ออกค าบังคับ ท าให้ศาล High Court สามารถ
พิจารณาค าตัดสินของคณะกรรมาธิการอุทธรณ์ได้อีก  
   ผู้เป็นคณะกรรมาธิการอุทธรณ์จะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีโดย
ค าแนะน าของสภาศาสนาอิสลามตามมาตรา 55 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ซึ่ง
คณะกรรมาธิการอุทธรณ์จะประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย ผู้พิพากษาในศาล District 
Court ทนายความอาวุโส และผู้น าหรือนักวิชาการทางศาสนาอิสลาม ในปัจจุบันนี้มีกรรมาธิก าร

                                           
190 Ibid. 
191 มาตรา 55 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
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ทั้งหมด 23 คน192 ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการชุดปัจจุบันเป็นสตรีถึง  5 คน193  โดยที่การพิจารณา
อุทธรณ์ใด ๆ จะมีองค์คณะ 3 คน โดยหนึ่งในนั้นจะเป็นประธานในการพิจารณาอุทธรณ์  
  3.1.3.4  คดีมรดกของมุสลิม 
  ในกฎหมายรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมได้บัญญัติหลักการในการจัดการ
มรดกของเจ้ามรดกที่เป็นมุสลิมไว้ โดยที่ให้มุสลิมทั้งหมดในสิงคโปร์เมื่อเสียชีวิตลง การจัดการทรัพย์
มรดกต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายอิสลาม ซึ่งตามหลักกฎหมายอิสลามนั้นอนุญาตให้มุสลิมสามารถ
ท าพินัยกรรมยกมรดกของตนได้บางส่วนเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทรัพย์ทั้งหมด และในกรณีท่ีเจ้ามรดกไม่ได้ท า
พินัยกรรมไว้กฎหมายอิสลามก็ได้มีการบัญญัติถึงสัดส่วนที่ทายาทจะได้รับมรดกในอัตราส่วนที่
แตกต่างกัน ในกระบวนการจัดการทรัพย์มรดกของมุสลิมตามกฎหมายของสิงคโปร์นั้น ศาลชารีอะห์
มิใช่เป็นศาลที่มีเขตอ านาจตัดสินคดีทั้งที่เป็นคดีที่มีข้อพิพาทหรือไม่มีข้อพิพาทก็ตาม แต่กระนั้นก็ตาม
กระบวนการทางกฎหมายอาจต้องกระท าควบคู่กันทั้งในศาลชารีอะห์และศาลแพ่งแห่งรัฐ  
  โดยที่ตามกฎหมาย Probate and Administration Act ของสิงคโปร์นั้นเมื่อเจ้า
มรดกตายลง ในกรณีที่มีการท าพินัยกรรมไว้ และในพินัยกรรมได้แต่งตั้งหรือก าหนดผู้ที่มีหน้าที่จัดการ
มรดกไว้ (Executer) ผู้จัดการมรดกก็จะต้องน าพินัยกรรมดังกล่าวมาให้ศาลที่มีเขตอ านาจซึ่งอาจเป็น
ศาล High Court หรือ District Court แล้วแต่มูลค่าของทรัพย์มรดกเพ่ือออกใบรับรองความสมบูรณ์
และจริงแท้ของพินัยกรรม (Probate) เพ่ือจัดการทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมต่อไป194 ในกรณีที่เจ้า
มรดกไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้หรือพินัยกรรมเป็นโมฆะด้วยประการใด ๆ ทายาทต้องยื่นค าร้องเพ่ือให้
ศาลออกใบรับรองการจัดการมรดก (Letter of Administration) เพ่ือตั้งผู้จัดการมรดกและจัดการ
แบ่งปันทรัพย์มรดกแก่ทายาทตามกฎหมายต่อไป ในกรณีมีค าร้องขอให้ศาลออกใบรับรองความ
สมบูรณ์และจริงแท้ของพินัยกรรม หากมีผู้คัดค้านความสมบูรณ์หรือจริงแท้ของพินัยกรรมนั้น ศาลก็
จะมีกระบวนการพิจารณาคดีเป็นคดีมีข้อพิพาทต่อไป หรือในกรณีที่ทายาทมีค าร้องเพ่ือให้ศาลออก
ใบรับรองการจัดการมรดกหากมีผู้คัดค้านศาลก็จะมีการพิจารณาคดีแบบมีข้อพิพาทต่อไป195  
  ในขณะที่หากเจ้ามรดกเป็นมุสลิมที่มีภูมิล าเนาในสิงคโปร์  ภายใต้บทบัญญัติของรัฐ
บัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมให้น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับการจัดการทรัพย์มรดกมุสลิม ซึ่ง
ในกรณีที่เจ้ามรดกมุสลิมได้ท าพินัยกรรมไว้ ศาลแพ่งแห่งรัฐ (High Court หรือ District Court 
แล้วแต่มูลค่าของทรัพย์มรดก) จะมีอ านาจพิจารณาความสมบูรณ์ของพินัยกรรมซึ่งต้องเป็นไปตาม
หลักกฎหมายอิสลาม ดังนั้นศาลแพ่งแห่งรัฐอาจมีค าร้องขอความเห็นจากคณะกรรมาธิการทาง
กฎหมาย (Legal Committee) สภาศาสนาอิสลาม เพ่ือฟัตวาหรือให้ความเห็นทางกฎหมายว่า
                                           
 192 Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Appeal Board, Retrieved March 20, 
2016 from http://www.muis.gov.sg/Services/Appeal-Board/index.html  
 193 Calvin Yang, The Straits Times, More Women on Muis Board of Appeal, 
Retrieved March 20, 2016 from http://www.straitstimes.com/singapore/more-women-
on-muis-board-of-appeal 
 194 มาตรา 8 แห่ง Probate and Administration Act (Chapter 251) (Original 
Enactment: Ordinance 24 of 1934) Revised Edition 1985 (30th March 1987)    
 195 มาตรา 13 แห่ง Probate and Administration Act (Chapter 251) (Original 
Enactment: Ordinance 24 of 1934) Revised Edition 1985 (30th March 1987) 
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พินัยกรรมเป็นไปตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่ และแม้เจ้ามรดกมุสลิมจะท าพินัยกรรมไว้หรือไม่ก็
ตาม ในการพิจารณาว่าใครจะเป็นทายาทผู้ได้รับมรดกหรือมีสิทธิได้รับมรดกเป็นสัดส่วนเท่าใด ศาล
แพ่งที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีทรัพย์มรดกมุสลิมจะต้องมีค าพิพากษาหรือชี้ขาดในการแบ่งปันทรัพย์
มรดกตาม ใบรับรองการได้รับมรดก Inheritance Certificate ที่ออกโดยประธานศาลชารีอะห์ก่อนที่
ศาลแพ่งจะมีค าสั่งออกใบรับรองความสมบูรณ์และจริงแท้ของพินัยกรรม (Probate) หรือใบรับรอง
การจัดการมรดก (Letter of Administration) ในคดีมรดกมุสลิม196 
 
 3.1.4  กฎหมายอิสลามท่ีน ามาใช้ในสิงคโปร์ 

ในส่วนกฎหมายอิสลามสารบัญญัตินั้น รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม มิได้ให้ค านิยาม 
“กฎหมายมุสลิม”ไว้และมิได้มีการบัญญัติในส่วนกฎหมายอิสลามที่มีลักษณะสารบัญญัติโดยท าเป็น
ประมวลกฎหมายไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด เพียงแต่ให้ใช้กฎหมายอิสลามในส่วนการสมรส การหย่า 
ตามจารีตประเพณีของชาวมาเลย์197 ซึ่งชาวมุสลิมในสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมซุนนีย์ ที่ยึดถือ
แนวทางตามส านักคิดซาฟีอีย์ ดังนั้นจึงมีความเชื่อโดยส่วนใหญ่ว่า รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมาย
มุสลิม มุ่งให้น าหลักการของส านักคิดซาฟีอีย์มาใช้ ในขณะที่หากหลักการของส านักคิดซาฟีอีย์ขัดต่อ
กฎหมายทั่วไปแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ ก็เป็นการเปิดช่องให้ศาลชารีอะห์หรือสถาบัน
ทางศาสนาอิสลามท่ีตั้งขึ้น สามารถน าหลักการของส านักคิดอ่ืนมาปรับใช้ได้   
 อย่างไรก็ดีในรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เนื้อหาในเรื่องความ
สมบูรณ์ของการสมรส198 การให้สิทธิสตรีในการฟ้องหย่าสามี (Divorce at Wife’s Request) การ
ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู (Maintenance of Wife) กระบวนการสมรส (Matrimonial Proceeding)  
ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องและความรับผิดภายหลังการสมรสสิ้นสุดไว้ในรัฐบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวด้วย199 
 ในส่วนของหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดกนั้น รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม  ได้
ก าหนดบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์มรดกไว้ว่าให้น ากฎหมายอิสลาม200มาบังคับใช้กับเฉพาะผู้ตายหรือเจ้า
มรดกท่ีเป็นมุสลิมแทนกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดกตามกฎหมายอังกฤษหรือกฎหมายอ่ืนที่ใช้กับพลเมือง
ทั่วไปในสิงคโปร์ที่บังคับใช้อยู่ แต่อย่างไรก็ตามศาลชารีอะห์มิได้มีเขตอ านาจในการพิจารณาคดีมรดก
                                           
 196 มาตรา 115 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966  
 197 มาตรา 35 (3) แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 198 มาตรา 96-97 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966  
 199 มาตรา 119-125 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 200 มาตรา 114 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 ให้สามารถพิสูจน์
หลักเกณฑ์ทางกฎหมายอิสลามได้จากต ารากฎหมายที่ใช้มาอ้างอิงได้ 7 ต ารา  คือ (1) The English 
translation of the Quaran, by A. Yusuf Ali or Marmaduke Pickthall (2) Mohammedan 
Law, by Syed Ameer Ali (3) Minhaj et Talibin by Nawawi, translated by E. C. Howard 
from the French translation of Van den Berg; (4) Digest of Moohummudan Law, by 
Neil B. E. Baillie (5) Anglo-Muhammadan Law, by Sir Roland KnyvetWilson, 6th Edition 
Revised by A. Yusuf Ali (6) Outlines of Muhammadan Law, by A. A. Fyzee (7) 
Muhammadan Law, by F. B. Tyabji. 
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ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ กระบวนการทางศาลในคดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกคงด าเนินการในศาลแพ่งแห่งรัฐ 
(Civil Court) ศาลชารีอะห์มีอ านาจเพียงออกความเห็นในเรื่องสัดส่วนการแบ่งมรดกหรือความเห็น
อ่ืนที่เกี่ยวกับคดีมรดกเท่าท่ีศาลอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนร้องขอแต่ไม่มีอ านาจตัดสินชี้ขาดคดี201 
 รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ยังได้มีบทบัญญัติทางอาญาที่ก าหนดความผิดและโทษ
ไว้ แต่เฉพาะที่ผู้กระท าความผิดมีสถานภาพเป็นมุสลิมเท่านั้น อันเป็นกฎหมายอาญาที่ใช้หลักการทาง
ศาสนาเฉพาะมาเป็นบรรทัดฐานในความผิด อาทิ ความผิดของการอยู่ร่วมกันโดยมิได้สมรสของชาย
หญิงที่เป็นมุสลิม202 การล่อลวงสตรีที่ยังมิได้สมรสจากผู้ปกครองหรือวาลี การไม่จ่ายซะกาตหรือเงิน
ภาษีบริจาค การไม่แจ้งนายทะเบียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงศาสนาหรือเข้ารับศาสนาอิสลาม การ
เผยแพร่หลักการทางศาสนาอิสลามอันเป็นเท็จ203 เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีศาลที่มีเขตอ านาจในการ
พิจารณาคดีอาญาดังกล่าวกลับมิใช่ศาลชารีอะห์แต่เป็นศาลอาญา ซึ่ง ใช้หลักการพิจารณาคดี
เช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปในประเทศสิงคโปร์ 
 
3.2  ฟิลิปปินส์  
 
 3.2.1  ที่มาการใช้กฎหมายอิสลามในฟิลิปปินส์ 
 ตามรายงานของ  The National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) ซึ่ ง เป็น
หน่วยงานภายใต้สังกัดของส านักงานประธานาธิบดี ได้รายงานว่าฟิลิปปินส์มีประชากรของประเทศท่ี
เป็นมุสลิมในปี ค.ศ.2012 อยู่ประมาณร้อยละ 11  ของประชากรทั้งหมดของประเทศเพ่ิมขึ้นจากใน 
ปี ค.ศ.2000 ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ที่มีอยู่ประมาณราว ๆ  100 
ล้านคน204 หรือมีประชากรมุสลิมประมาณกว่า 10 ล้านคน โดยที่ประชากรที่เป็นมุสลิมอาศัยกระจาย
ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศฟิลิปปินส์ แต่อาศัยหนาแน่นในมินดาเนา Mindanao ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทาง
ตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์แม้เป็นประเทศถือว่าเป็นรัฐฆราวาส Secular State205 มีรัฐธรรมนูญ
ที่บัญญัติในเรื่องเสรีภาพทางศาสนาแต่ได้มีระบบกฎหมายสถานะบุคคลเพ่ือใช้กับประชากรที่เป็น
มุสลิมผ่านกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 (Presidential Decree No. 1083) ซึ่งบัญญัติข้ึนในปี ค.ศ.
1977 กฤษฎีกาประธานาธิบดีฉบับดังกล่าวยังถือว่าเป็นประมวลกฎหมายบุคคลอิสลามบังคับแก่
พลเมืองมุสลิม (Code of Muslim Personal Law)    เนื่องจากในกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีบทบัญญัติ
ทั้งที่เป็นลักษณะเนื้อหาสาระบัญญัติและมีบทบัญญัติในการจัดตั้งศาลชารีอะห์และองค์กรทางศาสนา
อิสลามเพ่ือบริหารและจัดการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ แม้ในอดีตฟิลิปปินส์ได้มี
ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องดินแดนและการขอแยกตัวออกเป็นอิสระของพ้ืนที่ในทางตอนใต้อันเป็น

                                           
 201 มาตรา 110-118 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 202 มาตรา 134 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 203 มาตรา 135-140 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966  
 204 United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, 
and Labor, International Religious Freedom Report for 2014: Philippines, Retrieved 
May 18, 2016 from https://www.state.gov/documents/organization/171666.pdf 
 205 Section 6, Article II  ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  
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พ้ืนที่ที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจนเป็นแรงผลักให้มีการออกกฤษฎีกาประธานาธิบดี
ดังกล่าว ตลอดจนท าให้มีระบบการปกครองพ้ืนที่จัดการตนเองขึ้น The Autonomous Region In 
Muslim Mindanao (ARMM) ในปี ค.ศ.1990 เพ่ือแก้ปัญหาขัดแย้งทางการเมืองในพ้ืนที่ทางตอนใต้
ของประเทศ  แต่การจัดตั้งศาลชารีอะห์และการมีประมวลกฎหมายอิสลามเฉพาะเพ่ือบังคับใช้กับ
มุสลิมแทนการใช้กฎหมายแพ่งในเรื่องที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายดังกล่าว ก็มีขอบเขตพ้ืนที่การใช้
ครอบคลุมทั้งประเทศ ไม่ได้จ าเพาะแต่พ้ืนที่ใด ๆ พ้ืนที่หนึ่งเท่านั้น  อันเป็นการสร้างรูปแบบระบบพหุ
นิยมทางกฎหมายแห่งรัฐขึ้น ซึ่งการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ปกครองตนเอง ARMM นั้นอาจมีการ
ใช้กฎหมายอิสลามครอบคลุมในเรื่องอ่ืน ๆ มากกว่าในพ้ืนที่การปกครองปกติอ่ืนของรัฐ    
 ศาสนาอิสลามเข้ามาสู่ดินแดนฟิลิปปินส์โดยผ่านทางพ่อค้าและนักเดินเรือชาวอาหรับในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 14 ยังดินแดน Tawi-Tawi ซึ่งอยู่ในหมู่เกาะซูลูทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์จนในศตวรรษ
ที่ 15 พ่อค้าและนักเผยแผ่ศาสนาอิสลามชาวอาหรับก็กระจายไปทั่วเกาะมินดาเนาซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่
ที่สุดในทะเลซูลู การเผยแผ่ศาสนาอิสลามของชาวอาหรับก็มีในลักษณะของการค้าและการสมรสกับ
ชนพ้ืนเมือง ซึ่งก่อนหน้านั้นฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหมู่เกาะกว่าเจ็ดพันเกาะได้มีการตั้งถิ่นฐานตามเกาะ  
ต่าง ๆ  เป็นชุมชนโดยเป็นอิสระต่อกัน หรือ เป็นแว่นแคว้น ซึ่งในแต่ละชุมชนก็มีหัวหน้าชุมชนเป็นผู้มี
หน้าที่ในทางปกครองรวมทั้งการตัดสินคดี ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ได้กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรแต่
ตัดสินคดีกันตามจารีตประเพณีปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า Adat เมื่ออิสลามเข้ามาในดินแดนดังกล่าวก็
ก่อให้เกิดการผสมผสานระหว่างกฎหมายจารีตประเพณีของชนท้องถิ่นและกฎหมายอิสลามขึ้น 
ในขณะที่ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ศาสนาอิสลามไม่ได้เข้าถึงมะนิลาจนกระทั้ง ปี ค.ศ.1565 ซึ่งเป็น
เวลาภายหลังจากการเข้ามาของชาวสเปนที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือล่าอาณานิคม ด้วยเหตุดังกล่าวการเข้า
ไปเผยแผ่ของศาสนาอิสลามในทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์จึงต้องหยุดชะงัก ท าให้เกิดการแบ่งแยก
อย่างชัดเจนระหว่างประชาชนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ที่โดยส่วนใหญ่จะเป็นคริสเตียนในขณะที่
ทางตอนใต้ของประเทศจะเป็นมุสลิม ซึ่งต่อมาการอพยพและการมาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปใน
ดินแดนทางตอนเหนือก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดระบบการใช้กฎหมายเชิงซ้อนหรือพหุนิยมทาง
กฎหมายในฟิลิปปินส์206 
 ในปี ค.ศ.1521 เมื่อ Ferdinard Magellan ได้มาถึงยังหมู่เกาะฟิลิปปินส์ และได้อ้างความ
เป็นเจ้าของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ตามหลักการผู้ใดค้นพบผู้นั้นเป็นเจ้าของในยุคล่าอาณานิคมของชาว
ยุโรป สเปนเริ่มตั้งอาณานิคมในดินแดนฟิลิปปินส์ตอนเหนือ ในปี ค.ศ.1565 และตั้งชื่อหมู่เกาะนี้ว่า 
“Filipinas” ในปี ค.ศ.1571 เพ่ือกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน (King Philip II of Spain) การท าให้
ดินแดนอาณานิคมของสเปนแห่งนี้เป็นคริสเตียนจึงมีขึ้นอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามในทางตอนใต้
ของฟิลิปปินส์การเผยแผ่คริสตศาสนากลับไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากมีการต่อต้านของชนชาวพ้ืนเมืองที่
นับถือศาสนาอิสลามอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งการต่อต้านของชนพ้ืนเมืองทางตอนใต้ต่อสเปนคล้ายดั่งเป็นจุด
แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างฟิลิปปินส์ภายใต้อาณานิคมสเปน และดินแดนทางตอนใต้ที่ยังคงมี
อ านาจของผู้ปกครองเมืองหรือที่เรียกว่าสุลต่านตามหลักการอิสลามอยู่   

                                           
 206 Justin G. Holbrook, Legal Hybridity in the Philippines: Lessons in Legal 
Pluralism from Mindanao and the Sulu Archipelago, p. 416, Retrieved December 
12, 2018 from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1486169 
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 เมื่อสเปนยกฟิลิปปินส์ให้สหรัฐอเมริกาเนื่องจากแพ้สงคราม Spanish-American ในปี ค.ศ.
1898 ดินแดนทางตอนใต้ฟิลิปปินส์ที่ยังคงปกครองโดยสุลต่าน จึงได้มีการท าข้อตกลงระหว่างดินแดน
หมู่เกาะซูลูกับสหรัฐอเมริกาในการที่ดินแดนหมู่เกาะซูลูจะยังคงมีสิทธิในการใช้กฎหมายและศาสนา
อิสลามและสหรัฐอเมริกาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาในดินแดนหมู่เกาะซูลู โดยที่ให้หมู่ เกาะซูลู
ยอมรับอ านาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกาเหนือดินแดนของตน การท าสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันนี้
กับสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นกับดินแดนอิสลามทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์อ่ืน ซึ่งเป็นการสร้างระบบ
กฎหมายพหุนิยมทางกฎหมายในรูปแบบเดียวกับดินแดนในอาณานิคมเพ่ือนบ้าน ภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษ และ เนเธอร์แลนด์ แต่อย่างไรก็ตามในอีกไม่กี่ปีต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้ยกเลิกนโยบาย
การใช้ระบบกฎหมายพหุนิยมกับดินแดนทางตอนใต้และหันมาใช้ระบบกฎหมายเดียวแทนระบบ
กฎหมายจารีตประเพณีที่เป็นอิสลามหรือกฎหมายจารีตประเพณีท้องถิ่น Adat เพ่ือสร้างความเป็น
เอกภาพในระบบกฎหมายและพัฒนาระบบกฎหมายแบบตะวันตกเพ่ือรองรับการเป็นเอกราชของ
ดินแดนฟิลิปปินส์ทั้งหมด แต่กระนั้นก็ตามในการสร้างความเป็นเอกภาพในระบบกฎหมาย 
สหรัฐอเมริกาก็ยังเปิดช่องให้สามารถน ากฎหมายจารีตประเพณีของชนพ้ืนถิ่นมาใช้ในศาลแห่งรัฐได้
เท่าที่ไม่ขัดกับกับหลักการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา207 ซึ่งก็มิได้ให้มีการใช้ในลักษณะที่มีศาล
เฉพาะในการตัดสินคดีกับมุสลิม หรือ ชนพ้ืนเมืองที่มีความเชื่อเฉพาะกลุ่มดั่งเช่นที่มีในอินโดนีเซียซึ่ง
เป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ และในดินแดนอาณานิคมช่องแคบของอังกฤษ   และในช่วงเปลี่ยน
ผ่านสู่การเป็นเอกราช ฟิลิปปินส์ได้รับรูปแบบรัฐธรรมนูญที่ยอมรับเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่
มิได้ยอมรับอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของชนพ้ืนถิ่นชาวมุสลิมทางตอนใต้ตลอดจนกฎหมายอิสลาม จน
กระทั้งปี ค.ศ.1946 ฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชแต่ยังคงต้องพ่ึงพาสหรัฐอเมริกาโดยที่โครงสร้างทาง
อ านาจทางการเมืองและการปกครองยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
 จาก ปี ค.ศ.1946 ถึง ค.ศ.1968 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับชนกลุ่มน้อย 
ชาวมุสลิมในดินแดนทางตอนใต้เป็นไปอย่างไม่ค่อยจะดีนัก นักการเมืองที่เป็นคริสเตียนในเมืองหลวง
กรุงมะนิลาไม่ค่อยให้ความสนใจกับความต้องการของประชากรในดินแดนทางตอนใต้เนื่องด้วยความ
แตกต่างทางศาสนา และรัฐบาลได้พยายามขยายนโยบายการย้ายถิ่นฐานและการท าประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของประชาชนที่เป็นคริสเตียนโดยการส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานของประชากรชาวคริสเตียน
มายังดินแดนทางใต้เพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการเปิดช่องให้น ากฎหมายของชาวมุสลิมมาใช้ใน
เรื่องสถานะทางการสมรสยังคงมีใช้อยู่ในดินแดนทางตอนใต้ และมีการขยายระยะเวลาให้ใช้ต่อไปได้
อีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง208ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ระบบกฎหมายแพ่งแห่งรัฐทั้งหมด ซึ่งเป็นความมุ่งหวัง
ของรัฐบาลที่จะท าการสร้างกรอบกฎหมายที่ เป็นเอกภาพตามแนวทางสังคมชาวคริสเตียนมากกว่า
การยอมรับรูปแบบกฎหมายของชาวมุสลิม  
 จนกระทั้งความตึงเครียดที่สะสมมานานได้ปะทุขึ้นเกิดเป็นสงครามแบ่งแยกดินแดนทางตอน
ใต้ของฟิลิปปินส์ที่เป็นมุสลิม โดยการตั้งกองก าลังติดอาวุธที่ชื่อว่า Moro National Liberation 
Front หรือ MNLF และได้ท าการสู้รบกับกองก าลังของรัฐบาลกลางฟิลิปปินส์เพ่ือประกาศตัว 
ออกเป็นเอกราชจากฟิลิปปินส์  ในปีค.ศ.1972 ประธานาธิบดี Ferdinard Marcos จึงประกาศ 
                                           
 207 Ibid., p. 420. 
 208 มีการขยายระยะเวลาเพ่ิมในการใช้สถานะบุคคลเรื่องการสมรสและการหย่าของมุสลิมอีก 
10 ปี ก่อนเปลี่ยนไปใช้กฎหมายแพ่งเดียวกันทั้งหมด 
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กฎอัยการศึกในพ้ืนที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และเกิดเป็นสงครามกลางเมืองในดินแดนทางตอนใต้ มี
การสูญเสียทั้งชีวิตของประชาชนและสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย จนในปี ค.ศ.1976 จึงได้มี
การเจรจาหยุดยิงขึ้น ณ กรุงทริโปลี ประเทศลิเบียซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางอาวุธแก่ MNLF 
และเกิดเป็นข้อตกลงทริโปลี (The Tripoli Agreement)  ซึ่งมีเงื่อนไขให้มีการปกครองตนเองขึ้นใน
ดินแดนทางตอนใต้ รวมทั้งการจัดตั้งศาลศาสนาอิสลามขึ้นในมินดาเนา ช่วงเวลาหลังจากมีข้อตกลงท
ริโปลี รัฐบาลประธานาธิบดี Ferdinard Marcos จึงให้มีการปฏิรูปการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ทาง
ตอนใต้ของประเทศ ทั้งทางการศึกษาและการตั้งมัสยิดขึ้นในกรุงมะนิลา ในการนี้ประธานาธิบดี 
Ferdinard Marcos ได้ตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือท าการร่างประมวลกฎหมายอิสลามส าหรับชาวมุสลิมขึ้น
ใช้ ซึ่งต่อมาจึงเกิดเป็นกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 อันถือว่าเป็นประมวลกฎหมายสถานะบุคคล
ของชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์ที่บังคับใช้ทั้งประเทศ และต่อมาได้มีการสถาปนาพ้ืนที่การปกครองตนเอง 
The Autonomous Region In Muslim Mindanao (ARMM) ในปี ค.ศ.1990 แม้ว่าภายหลังแนวคิด
ในการจัดตั้งรูปแบบการปกครองตนเองในดินแดนทางตอนใต้จะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง เนื่องจาก
รัฐบาลกลางไม่ได้ให้การสนับสนุนทางงบประมาณหรือบุคคลากรอย่างจริงจัง การสู้ รบในทางตอนใต้
จึงมีขึ้นอีกครั้งหากแต่กองก าลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น The Moro Islamic Liberation Front หรือ MILF 
ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีการจัดตั้งการปกครองตนเองในพ้ืนที่ทางตอนใต้ และกระบวนการการเจรจาเพ่ือ
สันติภาพระหว่างรัฐบาลและแนวร่วม MILF ยังคงด าเนินการอยู่โดยมีมาเลเซียเป็นประเทศผู้ให้การ
อ านวยความสะดวก209 (Facilitator)      
 
 3.2.2 ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมฟิลิปปินส์ 
 กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 (P.D. 1083) หรือที่เรียกว่าประมวลกฎหมายสถานะบุคคล
มุสลิมฟิลิปปินส์ (Code of Muslim Personal Laws of the Philippines) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
4 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1977 จนถึงปัจจุบัน กฎหมายฉบับนี้ถูกบัญญัติข้ึนในสมัยประธานาธิบดี Ferdinard 
Marcos มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความปรองดองร่วมกันระหว่างประชากรมุสลิมและคนในชาติ โดย
การสร้างรูปแบบกฎหมายอิสลามขึ้นใช้กับพลเมืองที่เป็นมุสลิมโดยที่ไม่ไปกระทบกับระบบกฎหมาย
แพ่งทั่วไปของฟิลิปปินส์ อันเป็นผลมาจากความพยายามของชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์ที่จะให้รัฐบาล
กลางยอมรับในจารีตประเพณีและความเชื่อของตนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแห่งรัฐในการ
ปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี ค.ศ.1971210 การจัดท ากฎหมายลักษณะสถานะบุคคลที่บังคับใช้แต่
เฉพาะพลเมืองที่เป็นมุสลิมนี้เริ่มขึ้นจากการจัดตั้งคณะท างานพิเศษเพ่ือร่างประมวลกฎหมายอิสลาม
และคณะท างานดังกล่าวดังกล่าวได้น าเสนอร่างประมวลกฎหมายให้แก่ประธานาธิบดี Ferdinard 
Marcos ในปี ค.ศ.1975 แต่มีการประกาศใช้จริงเป็นกฤษฎีประธานาธิบดีลงนามโดยประธานาธิบดี 
Marcos ในปี ค.ศ.1977 การมีกฤษฎีกาฉบับนี้ถือเป็นก้าวส าคัญในการสร้างรูปแบบกฎหมายอิสลาม
สถานะบุคคลขึ้นเนื่องจากในกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวได้เป็นกฎหมายที่ก าหนดทั้งส่วนที่เป็นเนื้อหา
กฎหมายสาระบัญญัติและการจัดตั้งองค์กรศาลและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้กฎหมาย
                                           
 209 Charmaine Deogracias, New Malaysian Facilitator in GPH-MILF Peace 
Talks Named, Retrieved May 28, 2017 fromhttps://www.rappler.com/nation/164866-
malaysian-facilitator-bangsamoro-talks 
 210 The Constitutional Convention of 1971 
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อิสลามในประเทศฟิลิปปินส์  กฤษฎีกาประธานาธิบดีเลขที่ 1083 แบ่งออกเป็น 5 บรรพ (Books) 
ครอบคลุมเนื้อหาทางกฎหมายอันได้แก่  
 บรรพ 1 เป็นบททั่วไป อันประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของกฎหมาย การขัดกันกับกฎหมาย
อ่ืน ค าบัญญัติศัพท์   
 บรรพ 2 ว่าด้วยเรื่องบุคคลและครอบครัว อันประกอบไปด้วย สถานะและความสามารถของ
บุคคล การสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา การหย่า ความเป็นบิดาและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 
สิทธิหน้าที่บิดามารดาและบุตร อ านาจปกครองบุตร การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่าและ
การจดทะเบียนการเข้ารับอิสลาม  
 บรรพ 3 ว่าด้วยเรื่องมรดก พินัยกรรม ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีสิทธิในมรดก การ
จัดการมรดก 
 บรรพ 4 ว่าด้วยการพิพากษา การระงับข้อพิพาท และการลงความเห็นทางกฎหมาย ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการจัดตั้งศาลชารีอะห์ สภาอนุญาโตตุลาการศาสนาอิสลาม (The Agama 
Arbitration Council) และส านักคณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม (Jurisconsult in Islamic Law)  
 บรรพ 5 เป็นบทบัญญัติอื่น ๆ และบทเฉพาะกาล อันประกอบไปด้วยวันหยุดตามหลักศาสนา
อิสลาม ทรัพย์สินส่วนกลาง สัญญาตามจารีตประเพณี การเข้ารับอิสลาม การยกเว้นโทษอาญาแก่
มุสลิมในความผิดเนื่องจากมีคู่สมรสหลายคนในเวลาเดียวกัน (Bigamy) ความผิดทางอาญาอันเกิด
จากการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายนี้และบทเฉพาะกาล 
 ในกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083  ได้บัญญัติวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายไว้หลัก ๆ  
สามประการ211 คือ  
 1.  เพ่ือยอมรับระบบกฎหมายของมุสลิมในฟิลิปปินส์ให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่ง
ฟิลิปปินส์และเพ่ือเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของสถาบันทางศาสนาอิสลาม  
 2.  เพ่ือจัดท าประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมขึ้น และ  
 3.  เพ่ือให้มีการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมในฟิลิปปินส์
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายดังกล่าวทั้งสามประการเป็นการเน้นย้ าในเรื่องการที่
รัฐบาลกลางได้ยอมรับระบบกฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ โดยที่นอกเหนือจากกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้
เป็นประมวลในกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว ยังได้มีขยายขอบเขตในการใช้กฎหมายอิสลามที่ศาลสามารถน า
หลักกฎหมายอิสลามอ่ืนที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมฉบับนี้มาใช้ได้ โดย
ยึดแหล่งที่มาหลักแห่งกฎหมายอิสลามคือ คัมภีร์อัลกุรอานและหะดิษ  ตลอดจนถึงงานการตีความ
และการใช้กฎหมายผ่านต ารานิติศาสตร์อิสลามที่มีมาตรฐานอ่ืนได้ อันเป็นการอุดช่องว่างของ
ประมวลกฎหมายนี้  เนื่องจากในกฤษฎีกาประธานาธิบดีดังกล่าวได้ให้นิยามค าว่า “มุสลิม” ไว้ว่าคือ
บุคคลที่ยอมรับพระเจ้าองค์เดียวและยอมรับมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตและนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ง
กฎหมายมุสลิมหรือชารีอะห์ตามกฤษฎีกาดังกล่าวมีความหมายแบบกว้างที่กล่าวถึงข้อบัญญัติที่ใช้กับ
มุสลิมตามหลักการในคัมภีร์อัลกุรอานและหะดิษ ในขณะที่นิยาม “กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิม” ไว้
ว่ากฎหมายที่รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานภาพบุคคล การสมรส การหย่า ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัว มรดกและการสืบมรดก ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส ที่มิได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
                                           
 211 มาตรา 2 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
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กฤษฎีกาฉบับนี้ อันเป็นแสดงถึงการให้ขอบเขตแบบกว้างที่แม้กฎหมายฉบับนี้มิได้ก าหนดไว้แต่คู่กรณี
หรือศาลอาจยกขึ้นกล่าวอ้างได้212  แต่อย่างไรก็ตามในกฤษฎีฉบับนี้ได้เน้นย้ าถึงการใช้กฎหมาย
อิสลามตามแนวคิดของซุนนีย์อย่างชัดเจน และการก าหนดส านักคิดทางกฎหมายอิสลาม (Madhhab) 
ที่จะน ามาใช้ได้คือ หะนะฟีย์ มาลีกีย์ ชาฟีอีย์ และ ฮัมบาลีย์ หากมีการขัดกันแห่งส านักคิดทาง
กฎหมายต่าง ๆ ที่กล่าวแล้ว การใช้กฎหมายต้องเป็นไปตามแนวทางแห่งรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์
และเพ่ือความสงบเรียบร้อย นโยบายของรัฐและตลอดจนผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นส าคัญ213   
 ถึงแม้ว่าในกฎหมายดังกล่าวจะได้บัญญัติให้การมีประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมขึ้นใช้
ในฟิลิปปินส์จะไม่ไปบั่นทอนสิทธิของบุคคลที่นับถือศาสนาอ่ืน และกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในหมู่ชนมุสลิมในฟิลิปปินส์เท่านั้น แต่ในกรณีการสมรสนั้น ศาลชารีอะห์มีเขต
อ านาจในการพิจารณาคดีที่การสมรสเกิดขึ้นตามกฎหมายอิสลามและคู่สมรสฝ่ายชายเป็นมุสลิม 
ดังนั้นในกรณีนี้กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมจึงสามารถน ามาบังคับใช้กับสตรีที่มิใช่มุสลิมหากได้สมรส
กับชายมุสลิมตามหลักกฎหมายอิสลาม ทั้งนี้การสมรสตามหลักกฎหมายอิสลามนั้นมิได้จ าเพราะแต่
ต้องเป็นการสมรสตามกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมฟิลิปปินส์เท่านั้นแต่รวมถึงการสมรสตาม 
หลักกฎหมายอิสลามที่มิ ได้บัญญัติ ไว้ ในประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมด้วย อนึ่ ง  
การสมรสที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นมุสลิมแต่มิได้มีการสมรสตามหลักการอิสลามกฤษฎีกาฉบับ
ดังกล่าวได้บัญญัติให้น าประมวลกฎหมายแพ่งขึ้นมาบังคับใช้214  
 ประการต่อมากฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้สร้างขอบเขตอ านาจศาลในการพิจารณาคดี
ในปัญหาข้อพิพาททั้งประเด็นแห่งคดีที่เป็นการเฉพาะในศาลชารีอะห์และประเด็นแห่งคดีที่ศาล
ชารีอะห์มีอ านาจพิจารณาเช่นเดียวกับศาลแพ่งแห่งรัฐอ่ืน ซึ่งประเด็นแห่งคดีที่เป็นอ านาจเฉพาะแต่
ศาลชารีอะห์อันได้แก่คดีที่เกี่ยวกับการสมรสตามหลักอิสลาม การหย่า การปกครองบุตรผู้เยาว์ การ
จัดการทรัพย์สินส่วนกลาง การตรวจสอบความจริงแท้ของพินัยกรรม ตลอดจนการท าสัญญาตาม
จารีตประเพณีระหว่างมุสลิม215 และประเด็นแห่งคดีที่ศาลชารีอะห์มีเขตอ านาจซ้อนกันกับศาลแพ่ง
แห่งรัฐได้แก่ คดีที่เกี่ยวเนื่องกับการที่มุสลิมมีค าร้องหรือค าฟ้องเกี่ยวกับการขอให้ตั้งสถานที่ใดเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัยของครอบครัว การเปลี่ยนชื่อ และการขอค าสั่งศาลให้น าผู้ป่วยโรคจิตเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ในคดีแพ่งที่เกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์สินที่คู่กรณีเป็นมุสลิมและข้อ
พิพาทนั้นไม่อยู่ในเขตอ านาจเฉพาะของศาลอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  
 ในประเด็นการขัดกันกับกฎหมายอ่ืนเช่น การสมรสโดยมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนซึ่ง
กฎหมายทั่วไปของฟิลิปปินส์มีข้อห้ามไว้ หรือการหย่าที่ในกฎหมายอิสลามอนุญาตให้เป็นสิทธิของ
ฝ่ายชายที่จะหย่าโดยไม่ต้องมีสาเหตุได้ซึ่งขัดกับหลักการทางกฎหมายแพ่งทั่วไปของฟิลิปปินส์ 
กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้โดยแบ่งแยกประเภทกฎหมาย ไว้
เป็นกฎหมายทั่วไป กฎหมายพิเศษและกฎหมายเฉพาะท้องถิ่น หากกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมที่จะ
ใช้ขัดกันกับกฎหมายทั่วไปให้น าบทบัญญัติของกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมขึ้นบังคับใช้ แต่ในกรณีที่
กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมขัดกับกฎหมายพิเศษหรือกฎหมายเฉพาะท้องถิ่นต้องตีความกฎหมาย
                                           
 212 มาตรา 4-7 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 213 มาตรา 6 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 214 มาตรา 13 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 215 มาตรา 143 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
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พิเศษหรือกฎหมายเฉพาะท้องถิ่นอย่างกว้างเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิม216   
ทั้งนี้ในกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ยังได้บัญญัติให้มีการยกเว้นความผิดทางอาญาแก่ชายที่มีการ
สมรสกับภรรยาหลายคนในเวลาเดียวกันตามกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมอีกด้วย217 ในขณะที่การจด
ทะเบียนสมรสมากกว่าหนึ่งครั้งของชายจะไม่เป็นความผิดตามบทยกเว้นที่ประมวลกฎหมายนี้ได้
บัญญัติขึ้นแต่ต้องมีหนังสือยินยอมอย่างชัดเจนจากภรรยาหรือสตรีที่ได้จดทะเบียนสมรสไว้ก่อน  
 แต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนศาสนาจากอิสลามสามารถกระท าได้ในฟิลิปปินส์ โดยไม่เป็น
ความผิดตามกฎหมาย แต่การเปลี่ยนศาสนาดังกล่าวไม่ท าให้ความผูกพันหรือความรับผิดตามประมวล
กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมที่มีอยู่ก่อนในขณะที่บุคคลผู้นั้นเป็นมุสลิมสิ้นสุดลง218  
 

3.2.3  องค์กรบริหารงานยุติธรรมอิสลาม 
 นอกจากกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้จัดท าประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมของ
ฟิลิปปินส์แล้ว ในกฎหมายนี้ในการบัญญัติได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นเพ่ือบริหารจัดการและ
ระงับข้อพิพาทและบังคับใช้กฎหมายอิสลามอันประกอบไปด้วย ศาลชารีอะห์ (Shari’a Court) คณะ
อนุญาโตตุลาการศาสนาอิสลาม (Agama Arbitration Council) คณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม 
(Jurisconsult in Islamic Law) งานจดทะเบียนสมรส หย่า และการเข้ารับศาสนาอิสลาม (Civil 
Registry) 
  3.2.3.1 คณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม (Jurisconsult in Islamic Law) 
  กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งองค์กรที่ให้ค าปรึกษาใน
เรื่องกฎหมายอิสลามคือคณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม หรือ Jurisconsult in Islamic Law โดย
องค์กรดังกล่าวมีส านักงานภายใต้การบริหารของศาลฎีกาของฟิลิปปินส์ มีส านักงานถาวรตั้งอยู่ที่ 
เมือง Zamboanga219 
  ที่ปรึกษากฎหมายอิสลามจะได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 7 ปี และสามารถแต่งตั้งให้กลับเขามารับต าแหน่งได้อีกหากหมดวาระลง ที่ปรึกษากฎหมาย
อิสลามมีคุณสมบัติคือ ต้องมีสัญชาติฟิลิปปินส์ อายุ 40 ขึ้นไปเป็นบุคคลอันทรงเกียรติที่ได้รับการ
ยอมรับ มีความรู้ความช านาญในคัมภีร์อัลกุรอาน หะดิษ และนิติศาสตร์อิสลาม ตลอดจนเชี่ยวชาญใน
ภาษาอาหรับ220    
  ที่ปรึกษากฎหมายมีหน้าที่ท าความเห็นทางกฎหมายอิสลามตามที่บุคคลหรือ
หน่วยงานใด ๆ ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม ในการนี้หากท่ี
ปรึกษากฎหมายอิสลามเห็นเป็นการจ าเป็นอาจท าการขอความเห็นพ้องร่วมจากนักปราชญ์หรือผู้ทรง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามที่ได้รับการยอมรับ (Ulama) เพ่ือหาข้อสรุปแห่งปัญหาทางกฎหมาย
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อิสลามปัญหาใดปัญหาหนึ่งก็ได้ อย่างไรก็ตามที่ปรึกษากฎหมายอิสลามมีสิทธิจะไม่ตอบปัญหาใดก็ได้
หากเห็นว่าปัญหาดังกล่าวไม่จ าเป็นหรือไม่สมควรต้องตอบ221  
  3.2.3.2  หน่วยงานจดทะเบียน (Civil Registry) 
  กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ในบรรพ 2 นอกจากจะได้บัญญัติในเนื้อหากฎหมาย
สาระบัญญัติว่าด้วยเรื่องสถานะบุคคลมุสลิม ความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว ยังได้บัญญัติให้มี
หน่วยงานรับจดทะเบียนอันเกี่ยวเนื่องด้วยประมวลกฎหมายดังกล่าวด้วย222 โดยมีนายทะเบียนเขต 
(District Registrar) และนายทะเบียนแขวง (Circuit Registrar) ซึ่งส านักจดทะเบียนดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของศาลชารีอะห์ โดยที่เสมียนศาลชารีอะห์ในแต่ละท้องที่จะมีหน้าที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
อันประกอบไปด้วยการรับจดทะเบียน การสมรส การหย่า การเพิกถอนการหย่า และการเข้ารับ
ศาสนาอิสลามตามพ้ืนที่ที่ศาลชารีอะห์ตั้งอยู่ การจดทะเบียนต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวมาถือว่าเป็นเอกสาร
มหาชนที่ใช้เป็นหลักฐานได้เช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรส หรือหย่าตามกฎหมายแพ่งแห่งรัฐ ใน
การขอจดทะเบียนการสมรสเพ่ิม (Subsequent Marriages) หรือการจดทะเบียนหย่าหรือเพิกถอน
การหย่าต้องมีกระบวนการการได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นนายทะเบียนที่ท าการ
จดทะเบียนจึงมีหน้าที่ที่จะส่งเรื่องให้กับคู่กรณีให้เข้ามาในกระบวนการดังกล่าวได้และหากเกิดข้อ
พิพาทขึ้นนายทะเบียนอาจได้รับการแต่งตั้งจากศาลชารีอะห์ให้เป็นผู้ท าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นได้ และนายทะเบียนจะนั่งเป็นประธานในคณะอนุญาโตตุลาการอิสลาม (Agama Arbitration 
Council) ที่ศาลชารีอะห์ตั้งขึ้น ก่อนน าคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล   
  การจดทะเบียนเข้ารับอิสลาม (Conversion to Islam) ถือเป็นหลักฐานส าคัญ
เบื้องต้นในการพิสูจน์ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นมุสลิมแต่หากมีผู้ใดต้องการพิสูจน์ว่าบุคคลใดเป็นมุสลิม
หรือไม่ บุคคลนั้นมีภาระการพิสูจน์ต่อศาล อย่างไรก็ดีบุคคลที่จะท าการจดทะเบียนเข้ารับอิสลามได้
ต้องมีอายุอย่างต่ า 18 ปีเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้มีอ านาจปกครอง223   
  ในการไม่ได้ท าการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายนี้บุคคลนั้นอาจมีโทษทางอาญา
และในกรณีที่นายทะเบียนได้กระท าการโดยประมาทในการรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามประมวล
กฎหมายนี้มีความผิดทางอาญาเช่นเดียวกับความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติงาน224   

3.2.3.3  คณะอนุญาโตตุลาการศาสนาอิสลาม (Agama Arbitration Council) 
   ตามมาตรา 160 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้บัญญัติให้ศาลชารีอะห์
สามารถจัดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการศาสนาอิสลามขึ้นเพ่ือไกล่เกลี่ยและพิจารณาข้อพิพาทดังนี้ 

1)  ข้อพิพาทการหย่าทั้งจากฝ่ายชาย (Talag) และจากฝ่ายหญิงในกรณีที่
ฝ่ายชายให้สิทธิไว้ (Tafwid) ซึ่งจะต้องยื่นค าร้องต่อเสมียนศาลชารีอะห์ในฐานะนายทะเบียนใน 
การจดทะเบียนหย่า เสมียนศาลชารีอะห์จะท าส าเนาส่งถึงคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือให้มีการตั้งตัวแทน
ของแต่ละฝ่ายขึ้นและมีเสมียนศาลชารีอะห์นั่งเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือท าการระงับข้อ
พิพาทแทนการด าเนินคดีขึ้นสู่ศาลก่อน หากได้ผลประการใดจึงแจ้งไปยังศาล225  
                                           
 221 มาตรา 166 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 222 มาตรา 81-88 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 223 มาตรา 177 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 224 มาตรา 185 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 225 มาตรา 161 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
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2)  การสมรสเพ่ิม Subsequent Marriages ในกรณีที่สามีต้องการสมรส
เพ่ิมและท าการยื่นค าร้องต่อเสมียนศาลชารีอะห์ในฐานะนายทะเบียน เสมียนศาลจะท าหนังสือส่งถึง
ภรรยาที่มีอยู่ในปัจจุบันทุกคนเพ่ือขอความยินยอม ในกรณีที่ภรรยาคนใดไม่ให้ความยินยอม ศาลอาจ
ให้มีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการศาสนาอิสลามขึ้นเพ่ือพิจารณาไกล่เกลี่ย หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยกัน
ได้จึงให้ศาลชารีอะห์พิจารณาการจดทะเบียนสมรสเพ่ิมดังกล่าว226  

3)  กรณีความผิดต่อกฎหมายจารีตประเพณี ในกรณีที่ศาลแขวงชารีอะห์
ได้มีการพิจารณาคดที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิดกฎหมายจารีตประเพณีซึ่งสามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้
โดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดีในศาล ศาลชารีอะห์อาจให้มีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการอิสลามขึ้นเพ่ือ
ระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยปรองดองกัน227  
   3.2.3.4  ศาลชารีอะห์ (Shari’a Court) 

กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์ขึ้น โดย
ประกอบไปด้วยศาลชารีอะห์เขต (Shari’a District Court) และ ศาลชารีอะห์แขวง (Shari’s Circuit 
Court)228 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของศาลฎีกาแห่งฟิลิปปินส์ ถึงแม้ในกฤษฎีกาเลขที่ 1083 
จะก าหนดพ้ืนที่ในการจัดตั้งศาลชารีอะห์ไว้ในพ้ืนที่ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ แต่ศาลชารีอะห์
ก็มีอ านาจพิจารณาคดีตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมที่เกิดขึ้นทั่วทั้ง
ประเทศฟิลิปปินส์แม้มูลคดีเกิดข้ึนในพื้นท่ีที่ไม่มีศาลชารีอะห์ตั้งอยู่ก็ตาม229  

1) บุคลากรในศาลชารีอะห์  
ในกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้บัญญัติให้จัดตั้งศาลชารีอะห์ขึ้นอัน

เป็นส่วนหนึ่งในระบบกระบวนการยุติธรรมทางศาล ซึ่งศาลชารีอะห์อยู่ภายใต้การบริหารและจัดการ
ของศาลฎีกาของฟิลิปปินส์ที่มีอ านาจหน้าที่ในการสนับสนุนทั้งการจัดการด้านบุคลากรและทางการ
เงิน อันมีบุคลากรส าคัญประกอบด้วย 

(1) ผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์  
ผู้พิพากษาศาลชารีอะห์จะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี โดยที่ผู้

พิพากษาในศาลชารีอะห์เขตต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้ที่จะเป็นผู้พิพากษาในศาลเขต (Regional 
Trial Court) ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติว่าด้วยการตุลาการ (Judiciary Act) ที่ต้องเป็นผู้มีสัญชาติ
ฟิลิปปินส์โดยก าเนิด มีอายุอย่างต่ า 35 ปี มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 10 ปี 

                                           
 226 มาตรา 162 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 227 มาตรา 163 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 228 มีการบัญญัติให้จัดตั้งศาลชารีอะห์อุทธรณ์ (Shari’a Appellate Court) ขึ้นตามรัฐ
บัญญัติที่ 9054 หรือ รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ Organic Act ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
เขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา (Autonomous Region Muslim Mindanao) แต่ปัจจุบันยัง
ไม่ได้มีการจัดตั้งศาลดังกล่าว 
 229 ในคดี Bondagjy v. Bondagjy การสมรสตามหลักอิสลามเกิดขึ้นที่กรุงมะนิลาแต่ได้ยื่น
ฟ้องที่ศาลชารีอะห์เขตที่ 4 เมือง Marawi บนเกาะมินดาเนาแม้ต่อมาทางจ าเลยจะมีค าร้องขอย้ายคดี
ไปยังศาลชารีอะห์เขตท่ี 3 เมือง Zamboanga ซ่ึงต้ังอยู่บนเกาะมินดาเนาเชน่กัน; ดูประกอบ 
“Courts for Muslims: A Primer on the Philippine Shari’a Courts” หน้า 8 
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นอกจากจะต้องเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตและมีคุณสมบัติเช่นผู้พิพากษาในศาลเขต ทั้งยังต้อง
เป็นผู้มีความรู้ทั้งกฎหมายอิสลามและนิติศาสตร์อิสลามอย่างลึกซึ้งอีกด้วย230  

ในขณะที่ผู้ พิพากษาศาลชารีอะห์แขวงต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้มี
สัญชาติฟิลิปปินส์โดยก าเนิดและอายุอย่างต่ า 25 ปี ทั้งนี้ต้องสอบผ่านทางด้านนิติศาสตร์อิสลามที่ทาง
ศาลฎีกาจัดขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์แขวงโดยเฉพาะ231  และได้เป็นวิสามัญ
สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตฟิลิปปินส์ ผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์แขวงไม่จ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาทาง
นิติศาสตร์หรือเป็นทนายความมาก่อนแต่อย่างใด แต่ต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขา
นิติศาสตร์อิสลาม (Islamic Law and Jurisprudence) และผ่านหลักสูตรหรือมีประกาศนียบัตรใน
หลักสูตรที่ศาลฎีกาก าหนด อย่างไรก็ตามผู้ที่สอบผ่านการทดสอบที่ศาลฎีกาจัดขึ้นดังกล่าวแต่มิได้เป็น
ทนายความหรือเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตฟิลิปปินส์ก็ไม่มีสิทธิในการว่าความในศาลอ่ืน หรือมี
อ านาจกระท าการอ่ืนดั่งเช่นทนายความท าได้ 

อนึ่งผู้พิพากษาจะด ารงต าแหน่งได้จนถึงอายุ 70 ปี232 หากมิได้กระท า
การเสื่อมเสียใด ๆ ภายใต้กฎระเบียบตุลาการที่ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษา233 

(2) เสมียนศาล (Clerk of Court)  
ตามกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้ก าหนดให้มีต าแหน่งเสมียน

ศาลในแต่ละศาลชารีอะห์234 เพ่ือท างานด้านการสนับสนุนกระบวนการศาลและธุรการในศาล โดยที่
เสมียนศาลชารีอะห์ในแต่ละท้องที่จะมีหน้าที่เป็นนายทะเบียนรับจดทะเบียนอันประกอบไปด้วยการ
รับจดทะเบียน การสมรส การหย่า การเพิกถอนการหย่า และการเข้ารับศาสนาอิสลามตามพ้ืนที่ที่
ศาลชารีอะห์ตั้งอยู่ตามประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมอีกด้วย ในขณะเดียวกันในกรณีที่เกิดข้อ
โต้แย้งในเรื่องการด าเนินการทางการจดทะเบียน ศาลอาจตั้งเสมียนศาลซึ่งโดยต าแหน่งมีฐานะเป็น
นายทะเบียนนั่งเป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการอิสลามได้  

(3) ทนายความในศาลชารีอะห์  
ทนายความในศาลชารีอะห์ไม่จ าเป็นต้องจบนิติศาสตร์และไม่

จ าเป็นต้องเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตฟิลิปปินส์ แต่ต้องเข้าอบรมหลักสูตรและผ่านการทดสอบ
ทางด้านนิติศาสตร์อิสลามที่ทางศาลฎีกาจัดขึ้นเช่นเดียวกับผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์แขวง ซึ่งผู้มี
คุณสมบัติเข้ารับการอบรมที่มิได้จบการศึกษาทางนิติศาสตร์นั้นต้องจบปริญญาในหลักสูตรที่
เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายอิสลามหรือนิติศาสตร์อิสลาม ซึ่งแตกต่างกับทนายความทั่วไปที่จะว่าความใน
ศาลได้ต้องจบการศึกษาทางนิติศาสตร์และเป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิต ดังนั้นทนายความในศาล
ชารีอะห์จึงว่าความหรือเป็นผู้ให้ค าปรึกษาคดีได้แต่เฉพาะคดีในศาลชารีอะห์เท่านั้น ในหลายกรณีจึง
เกิดปัญหาขึ้นในการที่ทนายความในศาลชารีอะห์ไม่สามารถด าเนินคดีในศาลอ่ืนรวมถึงศาลฎีกาได้ ใน
กรณีที่ต้องมีการด าเนินการเกี่ยวเนื่องกับศาลอื่นหรืออุทธรณ์คดีไปสู่ศาลสูง และในกรณีที่ทนายความ
                                           
 230 มาตรา 140 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 231 มาตรา 139-140 และมาตรา 151-152  แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 232 มีการแก้ไขการด ารงต าแหน่งจากจนถึง อายุ 65 ปี เป็นอายุ 70 ตามรัฐธรรมนูญ ค.ศ.
1987 
 233 มาตรา 141 และ 153 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 234 มาตรา 146 และ 156 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
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ในศาลชารีอะห์ที่มิได้จบนิติศาสตร์มาโดยตรงและไม่มีคุณสมบัติในการที่จะว่าความในศาลอ่ืนก็ไม่มี
สิทธิกระท าการตามอ านาจหน้าที่ที่ทนายความทั่วไปท าได้ เช่นการรับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ 
หรือ Notary Public อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการด าเนินคดีทั้งในศาลและนอกศาลได้ แต่อย่างไร
ก็ตามศาลฎีกาได้ชี้ว่าทนายความชารีอะห์อาจปรากฏตัวและเข้าร่วมกระบวนการในศาลอ่ืนได้ในฐานะ
ตัวแทนของโจทก์หรือจ าเลยได้ หากได้รับการแต่งตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย235  

 
 
 
 

2) เขตอ านาจศาลชารีอะห์  
ศาลชารีอะห์ประกอบไปด้วยศาลชารีอะห์เขต (Shari’a District Court) 

และศาลชารีอะห์แขวง (Shari’s Circuit Court) มีเขตอ านาจศาลดังนี้ 
 (1)  เขตอ านาจศาลชารีอะห์แขวง (Shari’s Circuit Court)  
 ตามมาตรา 150 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้บัญญัติให้

จัดตั้งศาลชารีอะห์แขวงขึ้นจ านวน 51 แห่งอยู่ภายใต้พ้ืนที่ของศาลชารีอะห์เขตทั้ง 5 เขต โดยศาล
ชารีอะห์แขวงมีอ านาจเฉพาะ (Exclusive Origin Jurisdiction)236 ในการพิจารณาคดีดังต่อไปนี้237   
    (1.1)  คดีอาญาเฉพาะที่บัญญัติความผิดและโทษไว้ในประมวล
กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมหรือกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083      
    (1.2)  คดีแพ่งและกระบวนการทางศาลที่คู่กรณีเป็นมุสลิม หรือคดี
แพ่งที่คู่กรณีได้มีการสมรสภายใต้ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมหรือหลักการอิสลาม และมีข้อ
พิพาทเกิดขึ้นเก่ียวกับ  

(1.2.1) การสมรส  
(1.2.2) การหย่าตามที่ประมวลกฎหมายสถานะบุคคล

มุสลิมก าหนดยอมรับไว้    
(1.2.3) การหมั้นหรือการผิดสัญญาว่าจะสมรสด้วย 
(1.2.4) มะฮัท (Mahr) ตามหลักการอิสลาม238 
(1.2.5) การจัดการและการแบ่งทรัพย์สินภายหลังการหย่า

หรือการสมรสสิ้นสุด 

                                           
 235 Bar Matter No. 681 วันที่ 5 สิงหาคม 1983 และ No. 702 วันที่ 12 พฤษภาคม  
1994 
 236 คดีท่ีไม่อาจอยู่ในเขตอ านาจของศาลอ่ืนได้ ต้องด าเนินกระบวนการแต่ในเฉพาะศาล
ชารีอะห์เท่านั้น 
 237 มาตรา 155 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083  
 238 มะฮัท (Mahr) ตามหลักการอิสลามคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่ฝ่ายหญิงในสัญญา
สมรสซึ่งต่างจากค าว่า “สินสอด” ตามกฎหมายไทยที่ฝ่ายชายมอบให้แก่ บิดามารดา ผู้ปกครองหรือ
ผู้รับบุตรบุญธรรมของฝ่ายหญิงเป็นการตอบแทนในการสมรสกับหญิงนั้น  
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(1.2.6) การอุปการะ ค่าอุปการเลี้ยงดูและเงินค่าท าขวัญที่
ฝ่ายชายต้องมอบให้ฝ่ายหญิงเนื่องจากการหย่าหรือมุตอะฮ์ (Mutaah)  

(1.2.7) การชดใช้ค่า เสียหายตามสิทธิแห่งการสมรส 
(Restitution of Marital Rights)  
   (1.3) คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของมุสลิม 
(Communal Properties) 
 (2)  เขตอ านาจศาลชารีอะห์เขต (Shari’a District Court)  
 ตามมาตรา 138 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้บัญญัติให้
จัดตั้งศาลชารีอะห์เขตขึ้นจ านวน 5 เขต โดยศาลชารีอะห์เขตอ านาจพิจารณาคดีอยู่ 3  ลักษณะคือ 
(1) เขตอ านาจเฉพาะ (Exclusive Origin Jurisdiction)239 (2) เขตอ านาจศาลที่ทับซ้อน (Concurrent 
Jurisdiction) กับศาลแพ่งทั่วไป240  และ (3) เขตมีอ านาจในการพิจารณาอุทธรณ์ค าตัดสินคดีของ
ศาลชารีอะห์แขวงที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจของตน    
    (2.1) Exclusive Origin Jurisdiction ศาลชารีอะห์เขตมีอ านาจ
เฉพาะในการพิจารณาคดีดังต่อไปนี2้41  
 (2.1.1) ทุกคดีที่ เกิดขึ้นภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมที่เกี่ยวเนื่องกับ การดูแลบุตร อ านาจปกครองบุตร ความเป็นบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ความเป็นบิดาและความสัมพันธ์ระหว่างบิดาและบุตร  
 (2.1.2) ทุกคดีที่ เกี่ยวเนื่องกับ การจัดการมรดก การ
แบง่ปันทรัพย์มรดกของผู้ตายที่เป็นมุสลิม การพิสูจน์ความจริงแท้ของพินัยกรรม การออกค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้จัดการมรดกทั้งที่มีพินัยกรรมและไม่มีพินัยกรรม และไม่จ ากัดว่าเป็นทรัพย์สินประเภทใดหรือมี
มูลค่าเท่าใด    
 (2.1.3) ค าร้องเพ่ือประกาศให้เป็นคนสาบสูญและตาย เพ่ือ
ยกเลิกหรือแก้ไขการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิม 
 (2.1.4) การด าเนินคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาตามจารีต
ประเพณีท่ีคู่กรณีทุกฝ่ายเป็นมุสลิมโดยที่ในสัญญาดังกล่าวมิได้ระบุไว้ว่าให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ใดมาบังคับใช้กับนิติสัมพันธ์นั้น 
 (2.1.5) ค าร้องเพ่ือขอให้ศาลออกหมายบังคับให้กระท าการ
ใด (Mandamus) ออกค าสั่งห้าม (Prohibition) ค าสั่งชั่วคราวของศาลให้กระท าหรืองดเว้นกระท า
การ (Injunction) ออกหมายเรียกส านวนคดีจากศาลชั้นที่ต่ ากว่า (Certiorari) หมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูก
คุมขังมาศาลหรือเรียกตัวผู้ใดมาศาล (Habeas Corpus) และค าสั่งศาลทุกชนิดที่เกี่ยวเนื่องกับ
กระบวนการอุทธรณ์คดีที่ศาลมีอ านาจพิจารณา 

                                           
 239 ศาลชารีอะห์เขตเป็นศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีเหล่านี้เท่านั้น ไม่อาจเริ่มต้นคดีท่ีศาล
อ่ืนได้ แต่อาจอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลชารีอะห์เขตยังศาลสูงของรัฐต่อไปได้   
 240 คู่กรณีมีสิทธิที่จะเลือกยื่นค าร้องของตนต่อศาลชารีอะห์หรือศาลแพ่งทั่วไปได้และศาลจะ
น าหลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งมาใช้ในการพิจารณาค าร้อง 
 241 มาตรา 143 (1) แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
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(2) Concurrent Jurisdiction ศาลชารีอะห์เขตมีอ านาจพิจารณาคดี
อ่ืนดังต่อไปนี้เช่นเดียวกับศาลแพ่งอ่ืนแห่งรัฐ อันเป็นอ านาจทับซ้อนกับศาลแพ่งอ่ืน 242 โดยที่คู่กรณี
หรือผู้ร้องสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นค าฟ้องหรือค าร้องของตนขึ้นสู่ศาลใดเพ่ือพิจารณา โดยที่มีจุดเกาะ
เกี่ยวด้วยเรื่องเขตอ านาจศาลตามพ้ืนที่ที่ศาลชารีอะห์เขตตั้งอยู่เช่นเดียวกับเขตอ านาจศาลแพ่งทั่วไป 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อยื่นคดีสู่ศาลใดศาลหนึ่งแล้วจะยื่นสู่ศาลอื่นอีกไม่ได้ อนึ่งในคดีที่กล่าวต่อไปนี้ศาล
ชารีอะห์มิได้น าประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมมาบังคับใช้ เนื่องจากประมวลกฎหมายดังกล่าว
มิได้บัญญัติไว้ แต่น าประมวลกฎหมายแพ่งมาใช้กับคดีหรือค าร้องเช่นเดียวกับการด าเนินคดีในศาล
แพ่งอ่ืนทั่วไป 

(2.1) ค าร้องโดยมุสลิมเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งว่าที่ใดเป็นแหล่งอาศัย
ของครอบครัว (Constitution of a Family Home) ค าร้องขอเปลี่ยนชื่อ และ การขอค าสั่งศาลให้น า
ผู้ป่วยโรคจิตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  

(2.2) การด าเนินคดีเกี่ยวกับบุคคลและทรัพย์สินอ่ืนที่มิได้ระบุไว้
ใน 1(ง) ที่คู่กรณีทุกฝ่ายเป็นมุสลิม ยกเว้นคดีการบุกรุกที่ดิน (Forcible Entry) และการถือครองโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (Unlawful Detainer) ที่อยู่ในอ านาจเฉพาะของศาลแขวงท้องถิ่น (Municipal 
Circuit Court)  

(2.3) การด าเนินคดีแพ่งพิเศษเพ่ือการร้องสอด (Interpleader) 
หรือให้ศาลมีค าสั่งเพ่ือปลดเปลื้องทุกข์อ่ืน (Declaratory Relief) ที่คู่กรณีทุกฝ่ายเป็นมุสลิมหรือ
ทรัพย์สินที่พิพาทมีเฉพาะแต่มุสลิมเท่านั้นที่เป็นเจ้าของ    

(3) ศาลชารีอะห์เขตมีอ านาจในการพิจารณาการอุทธรณ์ค าตัดสินคดี
ของศาลชารีอะห์แขวงที่อยู่ภายใต้เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตน โดยที่ศาลชารีอะห์เขตต้องพิจารณา
ตัดสินคดีอุทธรณ์ทุกคดีโดยอยู่บนพ้ืนฐานของพยานหลักฐาน การบันทึกต่าง ๆ  ที่ได้ท าข้ึนที่คู่กรณีได้
ยื่นเสนอมา243  

3)  กระบวนพิจารณาในศาลชารีอะห์  
ตามกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้บัญญัติให้ศาลฎีกามีอ านาจในการ

ออกกฎระเบียบกระบวนการพิจารณาคดีในศาลชารีอะห์ ซึ่งออกเป็นกฎพิเศษว่าด้วยกระบวนการ
พิจารณาคดีทั้งในศาลชารีอะห์เขต และ ศาลชารีอะห์แขวง 244 (Special Rules of Procedure 
Governing the Shari’ah Courts) ซึ่งกฎว่าด้วยกระบวนการพิจารณาคดีที่ใช้อยู่มีลักษณะดังนี้  

(1) การเริ่มต้นคดี  
เริ่มจากการยื่นค าฟ้องหรือค าร้องซึ่งอาจท าขึ้นโดยโจทก์เอง หรือ 

ทนายความโจทก์ หรือโดยเสมียนศาลชารีอะห์ ในค าฟ้องต้องประกอบไปด้วยชื่อคดี เลขที่คดี วันที่ท า
การฟ้อง ชื่อ ที่อยู่ของโจทก์และทนายความโจทก์ถ้ามี ชื่อและที่อยู่ของจ าเลย ข้อประเด็นเนื้อหาแห่ง
ค าฟ้องและค าขอที่ต้องการให้ศาลออกค าตัดสินหรือค าสั่งให้245  

(2) การยื่นค าให้การ 
                                           
 242 มาตรา 143 (2) แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 243 มาตรา 144 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 244 มาตรา 148 และ มาตรา 158 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 245 ข้อ 1-3 Special Rules of Procedure governing the Shari’ah Courts 
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การส่งค าฟ้องจะส่งถึงจ าเลยและจ าเลยจะต้องยื่นค าให้การภายใน 10  
วันนับจากได้รับค าฟ้องโดยการท าค าให้การอาจกระท าโดยตัวจ าเลยเอง ทนายความจ าเลย หรือ
เสมียนศาล ในกรณีที่จ าเลยมิได้ยื่นค าให้การภายในก าหนดเวลาเวลาดังกล่าว ศาลจะให้ฝ่ายโจทก์ยื่น
พยานหลักฐานและศาลจะสืบพยานเกี่ยวกับข้ออ้างของโจทก์หรือพยานหลักฐานอ่ืนไปฝ่ายเดียว246 

(3) กระบวนการก่อนการพิจาณา 
ในกรณีที่มีการยื่นค าให้การ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันภายหลัง

จากการยื่นค าให้การ ศาลจะก าหนดวันที่จะนัดให้มีกระบวนการก่อนการพิจาณาหรือประชุมคดี   
(Pre-Trial) ในการนี้หากไม่สามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้ ศาลจะได้ท าการก าหนดประเด็นข้อพิพาทใน
การพิจารณาคดี และภายใน 10 วันภายหลังจากการก าหนดประเด็นข้อพิพาทคู่ความหรือทนายความ
ทั้งสองฝ่ายต้องยื่นบัญชีระบุพยานบุคคลและพยานเอกสารต่าง ๆ ตามข้ออ้างหรือข้อโต้แย้งของตน 
ในกรณีที่ศาลมีความเห็นว่าสามารถตัดสินคดีได้โดยไม่จ าเป็นต้องการมีการสืบพยานโดยพิจารณาจาก
ค าแถลง พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ยื่นเข้ามา ศาลอาจมีค าพิพากษาได้โดยไม่จ าเป็นต้องจัดให้มี
กระบวนการพิจารณาคดีต่อไป247  

(4) กระบวนการพิจารณา 
ในกระบวนการพิจารณาคดี ฝ่ายผู้กล่าวอ้างเป็นผู้มีภาระหน้าที่น าสืบ

ให้ได้ดั่งที่ตนกล่าวอ้าง ในกรณีที่โจทก์ไม่สามารถน าพยานหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงดั่งท่ีตนกล่าวอ้างได้ 
ศาลมีอ านาจให้ฝ่ายจ าเลยท าการสาบานว่าตนมิได้กระท าดั่งเช่นโจทก์ฟ้องและศาลตัดสินคดีไปตามท่ี
จ าเลยกล่าวอ้าง ในกรณีที่จ าเลยไม่ยอมสาบานศาลจะให้ฝ่ายโจทก์เป็นผู้สาบานหากโจทก์สาบาน
ยืนยันค ากล่าวอ้างหรือค าฟ้องของตนศาลจะตัดสินคดีไปตามที่โจทก์ฟ้องมา แต่หากโจทก์ก็ไม่สามารถ
สาบานได้เช่นกันศาลต้องจ าหน่ายคดีจากศาล248  

 ในกรณีที่จ าเลยยอมรับตามค าฟ้องของโจทก์ ศาลไม่จ าต้องท าการ
พิจารณาแต่สามารถตัดสินไปตามค าฟ้องและค าขอของโจทก์ หากในกรณีที่จ าเลยต่อสู้คดีก็ให้น า
พยานแต่ละฝ่ายเข้าสืบโดยภาระการพิสูจน์เป็นของโจทก์ และจ าเลยอาจน าพยานหลักฐานต่าง ๆ  เขา้
หักล้างพยานฝ่ายโจทก์ได้ แต่อย่างไรก็ตามหลักกฎหมายลักษณะพยานที่น ามาใช้ในศาลชารีอะห์ยังคง
เป็นหลักการตามที่ใช้ในศาลทั่วไปแห่งรัฐ โดยให้น าหลักการลักษณะพยานของกฎหมายอิสลามมาใช้
เท่าท่ีไม่ขัดแย้งหรือเกื้อหนุนกับหลักการส าคัญของหลักการรับฟังพยานในศาลทั่วไปเท่านั้น249 เช่นใน
เรื่องการให้น้ าหนักพยานและจ านวนของพยานที่เป็นชายและหญิงที่ศาลจะรับฟังเป็นต้น   

(5) การขอฟัตวาและการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการอิสลาม 
 ในขณะก่อนที่ศาลจะมีค าพิพากษา ศาลอาจมีการขอความเห็นทาง

กฎหมายอิสลามหรือฟัตวา (Fatwa) จากที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม (Jurisconsult of Islamic Law) 
ในประเด็นทางนิติศาสตร์อิสลาม250 หรือหากศาลเห็นเป็นการสมควรเพ่ือประโยชน์แห่งบุตรผู้เยาว์
หรือประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลอาจให้มีการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยคณะอนุญาโตตุลาการ
                                           
 246 ข้อ 4-5 Special Rules of Procedure governing the Shari’ah Courts 
 247 ข้อ 6 Special Rules of Procedure governing the Shari’ah Courts 
 248 ข้อ 7 Special Rules of Procedure governing the Shari’ah Courts 
 249 มาตรา 149 และ มาตรา 159 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
 250 ข้อ 12 Special Rules of Procedure governing the Shari’ah Courts 
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ศาสนาอิสลาม (Agama Arbitration Council) ที่บัญญัติขึ้นตามประมวลกฎหมาสถานะบุคคลมุสลิม
ก็ได้251 

(6) ค าพิพากษา 
ค าพิพากษาจะท าขึ้นภายในก าหนด 15 วันนับจากสิ้นสุดกระบวนการ

พิจารณา ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลจะเป็นที่สุดเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ 15 วันนับ
จากมีค าพิพากษาโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์คดี เมื่อคดีถึงที่สุดแล้วศาลจะออกค าบังคับคดีให้
เป็นไปตามค าพิพากษา252   

4)  การอุทธรณ์ค าตัดสินและความเป็นที่สุดของค าตัดสิน 
ในการพิจารณาคดีและมีค าสั่งหรือค าตัดสินของศาลชารีอะห์แขวงคู่ความ

หรือผู้ร้องอาจยื่นอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าพิพากษาไปยังศาลชารีอะห์เขตตามพ้ืนที่ที่ศาลชารีอะห์เขตมี
อ านาจรับผิดชอบ  และเมื่อศาลชารีอะห์เขตมีค าตัดสินหรือค าสั่งทั้งที่เป็นคดีอุทธรณ์หรือคดีที่เริ่มต้น
ในศาลชารีอะห์เขต ค าตัดสินหรือค าสั่งศาลมิได้เป็นที่สุด แต่คู่ความหรือผู้ร้องสามารถอุทธรณ์คดีไปยัง
ศาลฎีกาของฟิลิปปินส์ได้ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐที่ให้ศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดมีอ านาจ
พิจารณาทบทวนค าสั่งหรือค าตัดสินของศาลล่างในปัญหาข้อกฎหมาย แม้ได้มีรัฐบัญญัติที่ 6734 และ
รัฐบัญญัติที่ 9054 ซึ่งเป็นรัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (Organic Act) ที่บัญญัติขึ้นเพ่ือการจัดตั้ง
เขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนาได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์อุทธรณ์ (Shari’a Appellate 
Court) ขึ้นในพ้ืนที่เขตปกครองตนเองมุสลิมมินดาเนา โดยศาลชารีอะห์อุทธรณ์ตามกฎหมายดังกล่าว
มีอ านาจพิจารณาคดีอุทธรณ์ของศาลชารีอะห์เขต แต่อย่างไรก็ตามศาลอุทธรณ์ดังกล่าวยังมิได้มีการ
ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ดังนั้นระหว่างนี้การอุทธรณ์ค าสั่งหรือค าตัดสินใด  ๆ  ของศาลชารีอะห์เขตจึง
ต้องอุทธรณ์โดยตรงยังศาลฎีกา253      
 
3.3  ศรีลังกา 
 
 3.3.1  ที่มาการใช้กฎหมายอิสลามในศรีลังกา 
 ประเทศศรีลังกาหรือเดิมเรียกว่า ซีลอน (Ceylon) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka)254 เป็นประเทศ
ที่อยู่ในแถบเอเชียใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย มีรูปแบบการปกครองแบบ
รัฐเดี่ยว (Unitary State)255 ศรีลังการเป็นประเทศที่ประกอบด้วยคนเชื้อชาติต่าง ๆ ซึ่งมีความ
แตกต่างทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมหลายกลุ่ม ได้แก่  

1. สิงหล (Sinhalese) ซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่สุดของประเทศ  

                                           
 251 ข้อ 19 Special Rules of Procedure governing the Shari’ah Courts 
 252 ข้อ 8-9 Special Rules of Procedure governing the Shari’ah Courts 
 253 Supreme Court Republic of the Philippines, 2013 The Judiciary Annual 
Report Vol. 1, p. 2, Retrieved May 25, 2016 from http://sc.judiciary.gov.ph/ 
 254 มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 255 มาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   
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2. ทมิฬ (Tamils) ซึ่งมี่ท่ีเป็นชาวทมิฬศรีลังกาและทมิฬอินเดีย 
3. มุสลิมหรือมัวว์ (Moors) และ 
4. ชนกลุ่มน้อยที่ประกอบด้วย เบอร์เกอร์ (Burghus) คือ กลุ่มเลือดผสมของชาวยุโรปที่นับ

ถือศาสนาคริสต์ มาเลย์ (Malays) ซึ่งสืบเชื้อสายจากทหารรับจ้างชาวมาเลย์ที่อังกฤษจ้างมาท างานใน
ศรีลังกา และชาวพ้ืนเมืองหรือเวทท์ (Vedda)256  
 โดยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนับถือ และได้มีการบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปกป้องและส่งเสริมศาสนาพุทธในขณะที่รัฐธรรมนูญได้
ประกันสิทธิของพลเมืองในเรื่องเสรีภาพทางศาสนาและการปฏิบัติของรัฐต่อศาสนาอ่ืนอย่างเท่า
เทียม257   
 แม้ชนมุสลิมจะเป็นพลเมืองส่วนน้อยในรัฐซึ่งมีจ านวนประชากรมุสลิมอยู่ที่ราว ๆ  ร้อยละ 10 
ของประชากรทั้งหมดของประเทศ หรือมีประชากรมุสลิมอยู่ราว ๆ  2 ล้านคน258 แต่อย่างไรก็ตามรัฐ
ยอมรับให้กฎหมายสถานะบุคคลของชาวมุสลิมเป็นกฎหมายพิเศษเฉพาะส าหรับผู้นับถือศาสนา
อิสลามในประเทศ ควบคู่กับกฎหมาย Kandyan ที่ใช้กับชนชาวสิงหล กฎหมาย Thesawalamai ใช้
กับชนชาวทมิฬ และกฎหมาย Roman-Dutch Law ที่ใช้กับกลุ่มชนอืน่ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายสถานะ
บุคคลทั้ง 3 ทั้งนี้กฎหมายสถานะบุคคลที่แตกต่างกันดังกล่าวจะน ามาใช้แต่ในเรื่องที่เกี่ยวครอบครัว 
การสมรส การหย่า และมรดก เท่านั้น259 
 ศาสนาอิสลามได้เข้ามาสู่ดินแดนประเทศศรีลังกานับแต่ยุคก่อนอาณานิคม โดยเข้ามาทาง
พ่อค้าชาวอาหรับและเปอร์เซียซึ่งได้มาท าการค้าและตั้งรกรากในดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ยุคก่อนอิสลาม 
(Pre-Islamic) และเม่ือศาสนาอิสลามถือก าเนิดขึ้นในศตวรรษท่ี 7 พ่อค้าชาวอาหรับและเปอร์เซียที่ได้
หันมารับศาสนาอิสลามและท าการค้าทางเรือมายังในดินแดนเอเซียใต้ ก็ได้น าศาสนาอิสลามเข้ามา
เผยแผ่ การเข้ามาของศาสนาอิสลามในศรีลังกาจึงเป็นเช่นเดียวกับการเข้ามาของศาสนาอิสลามใน
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ศาสนาอิสลามเข้ามาทางพ่อค้ามิใช่โดยการใช้ก าลังทางทหารดั่งเช่นใน
อินเดีย260  
 และเมื่อเข้าสู่ยุคอาณานิคมที่ชาติตะวันตกได้เข้ามาในดินแดนศรีลังกา เริ่มจากโปรตุเกสในปี 
ค.ศ.1505 ที่มีแนวทางการปกครองเพ่ือเผยแพร่อิทธพลทางศาสนาคริสต์และปฏิบัติต่อชาวมุสลิมเช่น
                                           
 256 เชาวลี จงประเสริฐ, “ความรนุแรงในศรีลังกา,” วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ (2548), ค้นวันที่ 15 มกราคม 2560 จาก http://ejournals.swu.ac.th/index. 
php/JOH/article/view/1280/1289 
 257 มาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 258 The World Factbook: Sri Lanka, Retrieved February 20, 2017 from https:// 
www.cia.gov/library/publications/ the-world-factbook/geos/ce.html 
 259 Hyshayama Hamin and Hasanah Cegu Isadeen, Unequal Citizens: Muslim 
Women’s Struggle for Justice and Equality in Sri Lanka, p. 5, Retrieved March 20, 
2017 from https://www.oursplatform.org/wp-content/uploads/Unequal-Citizens-Sri-
Lanka-Hamin-and-Isadeen.pdf  
 260 Dennis B. McGilvray and Mirak Raheem, Muslim Perspectives on the Sri 
Lankan Conflict (Washington, D.C.: East-West Center Washington, 2007), p. 4.  



(117) 
 

ดั่งปรปักษ์ แต่ต่อมาแนวทางการปกครองในดินแดนแถบนี้ได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อฮอลันดาได้เข้ามา
ปกครองศรีลังกาในปี ค.ศ.1650 เนื่องจากฮอลันดาได้มีบทเรียนและเข้าใจถึงการยอมรับลักษณะการ
น ากฎหมายของชนพ้ืนเมืองมาใช้ในเรื่องที่จารีตประเพณีท่ีคนพ้ืนถิ่นถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน ดั่งที่
ได้ปฏิบัติต่อดินแดนภายใต้อาณานิคมของตนในหมู่เกาะชวา ซึ่งชาวดัชต์ปฏิบัติต่อกฎหมายอิสลามว่า
มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีหนึ่งของชนพ้ืนเมืองน ามาใช้เช่นเดียวกับกับกฎหมาย Kandyan 
law ที่ใช้กับชนชาวสิงหล และกฎหมาย Theswalamai Law ใช้กับชนชาวทมิฬ นอกจากนั้นฮอลันดา
ยังได้น าเข้ากฎหมายของตนคือกฎหมายโรมัน-ดัชต์มาใช้เป็นกฎหมายทั่วไป จึงเป็นรากฐานแห่งการ
เกิดกฎหมายสถานะบุคคลถึง 4 ระบบในศรีลังกา และเมื่ออังกฤษได้เข้ามาปกครองศรีลังกาในปี ค.ศ.
1796 การยอมรับให้มีการใช้หลักการตามศาสนาอิสลามในลักษณะเป็นกฎหมายศาสนาของหมู่ชน
พ้ืนเมืองมุสลิมจึงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น261  โดยอังกฤษได้น าลักษณะการใช้กฎหมายอิสลาม
เช่นเดียวกับที่ได้ใช้ในอินเดียคือ Code of Muhammadan Law มาใช้ในศรีลังกา และต่อมาได้
ปรับปรุงลักษณะกฎหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งได้จ ากัดการใช้กฎหมายอิสลามกับชนชาว
มุสลิมแต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับสถานะบุคคล ครอบครัวและมรดกเท่านั้น จนมีการออกบทบัญญัติว่าด้วย
การจดทะเบียนสมรสของมุสลิม ค.ศ.1896 (Registration of Muslim Marriages Ordinance 1896) 
และปรับปรุงแก้ไขมาเป็นบทบัญญัติการจดทะเบียนสมรสและหย่ามุสลิม ค.ศ.1929 (Muslim 
Marriages and Divorce Ordinance Registration 1929)262  ทั้งยังได้ออกบทบัญญัติว่าด้วยมรดก
ของมุสลิม 1931  (Muslim Intestate Succession Ordinance 1931) เพ่ือก าหนดความชัดเจนใน
เรื่องมรดกของมุสลิมที่เป็นคนศรีลังกา หรือทรัพย์มรดกท่ีตั้งอยู่ในประเทศศรีลังกาของชาวมุสลิมไม่ว่า
จะเป็นคนชาติใด  
 จนเมื่อศรีลังกาได้รับเอกราชในปี ค.ศ.1948  บทบัญญัติทั้ง 2 ฉบับยังคงได้ถูกน ามาใช้อยู่ 
โดยที่บทบัญญัติการจดทะเบียนสมรสและหย่ามุสลิม ค.ศ.1929 ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงจนกลาย
มาเป็น “รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951”263 (Muslim Marriage and 
Divorce Act of 1951) โดยที่บทบัญญัติว่าด้วยมรดกของมุสลิม 1931 ก็ยังใช้อยู่ตราบจนปัจจุบัน  
นอกจากนั้นยังได้มีการออกรัฐบัญญัติว่าด้วยมัสยิดและกองทุนทรัพย์สินเพ่ือสาธารณประโยชน์ทาง
ศาสนาอิสลามหรือวะกัฟ 1956 (Muslim Mosques and Charitable Trusts or Wakfs Act 1956) 
เพ่ือเป็นกฎหมายที่ก าหนดองค์กรในการบริหารจัดการมัสยิดต่าง ๆ ที่ตั้งข้ึนในศรีลังกาและการจัดการ
ทรัพย์สินและกองทุนต่าง ๆ ที่เก่ียวกับศาสนาอิสลาม  
 ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงมีกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับชนชาวมุสลิมและศาสนาอิสลามในศรีลังกาอยู่ 
3 ฉบับ ได้แก่ รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951  รัฐบัญญัติว่าด้วยมัสยิด และ
กองทุนทรัพย์สินเพ่ือสาธารณประโยชน์ทางศาสนาอิสลาม ค.ศ.1956 และ บทบัญญัติว่าด้วยมรดก
ของมุสลิม ค.ศ.1931 แต่ในส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงแต่รูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในศรีลังกาเฉพาะ
                                           
 261 Aquinas V. Tambimuttu, op. cit. 
 262 Muneer Abduroaf and Najma Moosa, “Muslim Marriage and Divorce in Sri 
Lanka: Aspects of the Relevant Jurisprudence,” Electronic Journal of Islamic and 
Middle Eastern Law 4 (2016): 98. 
 263 กฎหมายที่ออกช่วงอยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษจะมีชื่อว่า Ordinance กฎหมายที่ออก
ภายหลังได้รับเอกราชจะเรียกว่า Act  
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แต่ ครอบครัวและมรดก ซึ่งจะกล่าวถึงแต่เนื้อหาสาระทางกฎหมายใน รัฐบัญญัติการสมรสและการ
หย่าของมุสลิม ค.ศ.1951  และ ข้อบัญญัติว่าด้วยมรดกของมุสลิม 1931 เท่านั้น  
   
 3.3.2  องค์กรบริหารงานยุติธรรมอิสลามในศรีลังกา  
 รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951 เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงการสมรส
และการหย่าที่น ามาใช้กับผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศศรีลังกาที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงเใน
หลายโอกาส กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาส าคัญที่นอกจากจะก าหนดการแต่งตั้งนายทะเบียนสมรสของ
มุสลิม (Registrar of Muslim Marriages) ไว้เพ่ือท าหน้าที่รับจดทะเบีนสมรสของผู้นับถือศาสนา
อิสลามในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของศรีลังกาแล้ว ยังมีเนื้อหาที่ส าคัญที่บัญญัติเกี่ยวกับ “Quazi” (ต่อไปจะ
เรียกว่า “กอฎี”)  ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่พิเศษเฉพาะในการใช้กฎหมาย
อิสลามเก่ียวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวอันได้แก่ การอนุมัติการสมรสของมุสลิมในบางลักษณะ การ
จดทะเบียนหย่า การให้การสมรสเป็นโมฆะ และการตัดสินคดีในข้อพิพาทเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว โดยที่กฎหมายได้บัญญัติกระบวนการที่กระท าโดยกอฎีไว้ อันเป็นรูปแบบโครงสร้างการใช้
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวในศรีลังกา ทั้งนี้ในกฎหมายฉบับนี้มิได้เรียกกระบวนการที่มีการ
แต่งตั้งกอฎีเป็นผู้ตัดสินคดีนี้ว่าเป็นศาล  แต่เนื่องจากการใช้กฎหมายอิสลามของกอฎีเป็นรูปแบบที่
กฎหมายบัญญัติให้บุคคลที่รัฐแต่งตั้งขึ้นใช้อ านาจรัฐในการตัดสินชี้ขาดซึ่งเป็นอ านาจพิเศษทางตุลา
การ จึงมักมีผู้เรียกระบบการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวในศรีลังกานี้ว่า “ระบบศาลกอฎี” 
หรือ “Quazi Court System”264  

3.3.2.1 องค์กรการจดทะเบียนสมรสมุสลิม 
  การสมรสที่ท าขึ้นตามหลักศาสนาอิสลามในศรีลังกามีผลทางกฎหมายที่ก่อให้เกิด
สถานะความเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับการสมรสตามกฎหมายสถานะบุคคล
อ่ืนของรัฐ ดังนั้นในรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯ จึงก าหนดให้  นายทะเบียนสูงสุด 
Registrar-General  ส านักงานทะเบียนของศรีลังกา (Department of Registrar General’s) มี
อ านาจแต่งตั้งบุคคลขึ้นตามพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือเป็นนายทะเบียนสมรสมุสลิม (Registrar of Muslim 
Marriages) โดยที่มีคุณสมบัติต้องเป็นชายมุสลิม ซึ่งมีถิ่นอาศัยในพ้ืนที่ที่ตนจะรับเป็นนายทะเบียน265 
นอกจากนีอ้าจมีการแต่งตั้งนายทะเบียนสมรสมุสลิมชั่วคราวหากในพ้ืนที่ใดไม่มีนายทะเบียน และนาย
ทะเบียนสมรสมุสลิมพิเศษขึ้นได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามนายทะเบียนสมรสมุสลิมนี้มิได้
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต้องประจ าในส านักงานของรัฐแต่อย่างใด266  
  โดยที่กฎหมายถือว่าพิธีการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามหรือ “นิกะห์” นั้นท าให้
การสมรสเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว หากปฏิบัติถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามแม้มิได้มีการจดทะเบียน 
แต่ตามกฎหมายนี้ก็ได้บัญญัติให้การนิกะห์ที่มีขึ้นนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือหญิง
ต้องแจ้งให้ทางนายทะเบียนทราบเพ่ือเข้าร่วมพิธี เพ่ือที่นายทะเบียนจะได้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละ
ฝ่าย ตลอดจนพยานลงนามและนายทะเบียนจะออกใบทะเบียนสมรสให้ หรือต้องแจ้งให้นายทะเบียน
                                           
 264 เพ่ือขจัดความสับสนในลักษณะความเป็น “ศาล” ของ “กอฎี” ต่อไปในวิทยานิพนธ์นี้จะ
เรียกว่า ระบบกอฎี “Quazi system” 
 265 มาตรา 8 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951     
 266 มาตรา 9-10 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951     
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ทราบโดยทันทีภายหลังมีการนิกะห์เพ่ือการจดทะเบียน ในกรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนได้
รับทราบถึงก าหนดการนิกะห์แล้วแต่ไม่เข้าร่วมโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่รับจดทะเบียนสมรสให้จะมี
ความผิดตามกฎหมาย เช่นเดียวกับคู่สมรสที่มิได้น าการนิกะห์มาจดทะเบียนก็จะมีโทษปรับตาม
กฎหมาย267 แต่อย่างไรก็ตามดังที่กล่าวไว้ข้างต้นการนิกะห์ที่แม้มิได้จดทะเบียนก็มิได้เสื่อมเสียไปแต่
อย่างใด หลักฐานทางทะเบียนถือเป็นหลักฐานส าคัญเบื้องต้นเท่านั้น คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียยังคง
สามารถอ้างถึงผลแห่งการสมรสที่เกิดตามความเป็นจริงมิใช่แต่ทางทะเบียนเท่านั้น 268 ทั้งนี้นาย
ทะเบียนสมรสมุสลิมมีหน้าที่เฉพาะรับจดการสมรสเท่านั้น แต่ไม่มีอ านาจในการจดทะเบียนหย่าหรือ
เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการคลายนิติสัมพันธ์ทางการสมรสแต่อย่างใด ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ใน
อ านาจของ “กอฎี” ที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายนี้เท่านั้น 
  3.3.2.2  ระบบกอฎี “Quazi System” 
  ระบบกอฎีในศรีลังกาได้เริ่มต้นในช่วงเวลาที่ศรีลังกายังอยู่ภายใต้อาณานิคมของ
อังกฤษ  เนื่องจากในปี ค.ศ.1925 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาว่าหญิงที่สมรสแล้วตามหลักศาสนาอิสลาม
จะท าให้นิติสัมพันธ์การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามนั้นสิ้นสุดลงได้ก็แต่โดยค าพิพากษาของศาลเขต  
(District Court) เท่านั้น  การคลายนิติสัมพันธ์ทางการสมรสของหญิงมุสลิมโดยกอฎีหรือบุคคลที่
แต่งตั้งกันขึ้นมาเองนั้นไม่มีผลทางกฎหมาย เป็นที่มาให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวกับการสมรส
ชองชาวมุสลิมในศรีลังกาขึ้น โดยที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายที่เป็นชาวมุสลิมได้เสนอการมีระบบ
ศาลกอฎีขึ้น โดยให้มีกฎหมายแห่งรัฐแต่งตั้งกอฎีเพ่ือตัดสินคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับการสมรสระหว่าง
มุสลิม และมีคณะกรรมการกอฎีเพ่ือเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งรัฐบาลอังกฤษในขณะนั้น
ได้ออกบทบัญญัติการจดทะเบียนสมรสและหย่ามุสลิม ค.ศ.1929 (Muslim Marriages and Divorce 
Ordinance Registration 1929) ตามข้อเสนอ แต่เมื่อบทบัญญัตินี้ได้ประกาศออกใช้ กลับเป็นไป
อย่างไม่ค่อยราบรื่นนัก และยังมีข้อปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบศาลกอฎีอยู่มาก จนต้องมีการตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขกฎหมายอีกครั้งหนึ่งในปี ค.ศ.1939 จนแล้วเสร็จเป็น “รัฐบัญญัติการสมรส
และการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951” ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีค.ศ.1954   โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบกอฎี
ดังนี้  

1) กอฎีและคณะกรรมการกอฎี 
รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ

ตุลาการของศรีลังกา (The Judicial Service Commission) เป็นองค์กรที่แต่งตั้งบุคคลมาท าหน้าที่
กอฎีและคณะกรรมการกอฎี (Board of Quazis) ซึ่งก่อนหน้านี้กฎหมายได้ก าหนดให้กระทรวงที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ท าการแต่งตั้งกอฎีและคณะกรรมการกอฎี ซึ่งในระยะเริ่มที่กฎหมายออกใช้นั้นกอฎีจะ
ถูกแต่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย (Minister of Home Affairs) แต่ต่อมาได้มีค าพิพากษาของศาล
ฎีกาชี้ว่าการแต่งตั้งบุคคลผู้ใช้อ านาจชี้ขาดของตุลาการ (Judicial Power) โดยกระทรวง มหาดไทย
เป็นการขัดรัฐธรรมนูญของศรีลังกา จึงได้มีการแก้กฎหมายในปี ค.ศ.1965 โอนอ านาจการแต่งตั้งกอฎี
และคณะกรรมกอฎีมายังคณะกรรมการตุลาการ ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่ องการแต่งตั้ง
บุคลากรต่าง ๆ ในองค์กรตุลาการของประเทศศรีลังกา  ทั้งนี้กฎหมายมิได้ก าหนดวาระการท าหน้าที่
ของกอฎีและคณะกรรมการกอฎีไว้ แต่ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการตุลาการที่จะพิจารณาการ
                                           
 267 มาตรา 81-82 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951     
 268 มาตรา 16 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951     
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ก าหนดวาระการท าหน้าที่ ตลอดจนการให้กอฎีและคณะกรรมกอฎีพ้นจากการเป็นกอฎี โดยที่ การ
แต่งตั้งกอฎีคณะกรรมการกอฎี และการให้กอฎีและคณะกรรมการกอฎีพ้นจากหน้าที่ต้องประกาศลง
ในราชกิจจา (Gazette)  ซึ่งปัจจุบันนี้มีการแต่งตั้งกอฎีอยู่ 65 คนตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วศรีลังกา269 

ในกฎหมายนี้ก็มิได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกอฎีไว้
อย่างละเอียดนัก ทั้งมิได้ก าหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ าหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนใด คงมีเพียงการ
ก าหนดให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกอฎีได้ต้องเป็นมุสลิมเพศชายที่มีบุคลิกดีและมีลักษณะที่
เหมาะสมเป็นกอฎี โดยที่ต้องพิจารณาถึงพ้ืนที่ที่จะมีการแต่งตั้งกอฎีมิให้ทับซ้อนกัน ซึ่ งบุคคลหนึ่งจะ
เป็นกอฎีได้ต้องอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ตนได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะมีการแต่งตั้งบุคคลเป็น 
กอฎีตามพ้ืนที่ต่าง ๆ แล้ว กฎหมายยังให้อ านาจคณะกรรมการตุลาการในการแต่งตั้งกอฎีพิเศษ 
(Special Quazi) เพ่ือท าหน้าที่ในบางพ้ืนที่หรือทั่วประเทศได้ แต่กอฎีพิเศษนี้ก็จะใช้อ านาจเกินกว่าที่
กฎหมายนี้บัญญัติไว้มิได้270  

ในขณะที่บุคคลผู้จะมาเป็นคณะกรรมการกอฎี (Board of Quazis) ก็ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการตุลาการเช่นกัน โดยมีคณะกรรมการกอฎีจ านวน 5  คน ซึ่งคุณสมบัติ
ของผู้จะมาเป็นคณะกรรมการกอฎีก็เช่นเดียวกับกอฎี คือเป็นชายมุสลิมที่มีบุคลิกดีและมีลักษณะที่
เหมาะสมกับต าแหน่ง อาศัยอยู่ในประเทศศรีลังกา ซึ่งคณะกรรมการกอฎีมีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ค า
ตัดสินของกอฎีภายใต้รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯ โดยที่องค์คณะในการพิจารณา
อุทธรณ์จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการกอฎี 3 คนซึ่งการตัดสินอุทธรณ์ของคณะกรรมการกอฎีจะ
พิจารณาตามเสียงข้างมากขององค์คณะที่พิจารณาอุทธรณ์271  

แม้ผู้ มาท าหน้ าที่ กอฎีและคณะกรรมการกอฎีจะถู กแต่ งตั้ ง โ ดย
คณะกรรมการตุลาการ แต่ทั้งกอฎีและคณะกรรมการกอฎีก็มิได้ถือว่ามีสถานะเทียบเท่ากับ  
ผู้พิพากษา (Judge) ภายใต้ระบบของศาลและเป็นข้าราชการตุลาการของศรีลังกาแต่อย่างใด แต่
กระนั้นการท าหน้าที่ของกอฎีและคณะกรรมการกอฎีในเรื่องต่าง ๆ ตามกฎหมายนี้ ก็ได้ถูกบัญญัติให้
ถือเสมือนว่าเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Public Servant) ตามความหมายลักษณะความผิด
ของเจ้าหน้าที่รัฐในประมวลกฎหมายอาญา และการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทของทั้งกอฎีและ
คณะกรรมการกอฎีตามกฎหมายนี้ก็ให้ถือเสมือนว่าเป็นกระบวนการยุติธรรม อยู่ภายในฐานความผิด
ต่อกระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาเช่นกัน272    

2) เขตอ านาจของกอฎี 
อ านาจการท าหน้าที่ของกอฎีมีทั้งอ านาจฐานะนายทะเบียน (Registration) 

และอ านาจตัดสินคดี (Adjudication) ซึ่งการใช้อ านาจทั้งสองรูปแบบอาจแยกตามที่กฎหมายนี้
ก าหนดได้เป็นเขตอ านาจของกอฎีเป็น 3 ลักษณะ273ดังนี้ 
                                           
 269 Hyshayama Hamin and Hasanah Cegu Isadeen, op. cit., p. 6. 
 270 มาตรา 12-14 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951     
 271 มาตรา 15 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951     
 272 มาตรา 73 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951      
 273 Saleem Marsoof, The Quazi Court System in Sri Lanka and its Impact 
on Muslim Women (Colombo: Muslim Women’s Research and Action Forum (MWRAF), 
2011), p. 8.   
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(1) การอนุมัติการสมรสที่มีลักษณะพิเศษ 
 ในการสมรสที่ฝ่ายหญิงมีอายุน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดแต่มีเหตุที่

จะอนุญาตให้ท าการสมรสได้ กอฎีจะเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้มีการสมรสได้ หรือกรณีที่
ฝ่ายหญิงไม่มีผู้ปกครองหรือวาลี (Wali) ซึ่งเป็นผู้ที่จะอนุญาตให้หญิงท าการสมรสได้ตามหลักศาสนา
อิสลาม กอฎีจะท าหน้าที่เป็นวาลีของฝ่ายหญิงนั้น274 นอกจากนี้ในกรณีที่ฝ่ายชายมีคู่สมรสอยู่แล้ว
และต้องการจะท าการสมรสเพ่ิม (Subsequent Marriages) ฝ่ายชายต้องส่งค าร้องขอสมรสเพ่ิมมายัง
กอฎีตามภูมิล าเนาของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3  ฝ่าย คือ (1) ฝ่ายชาย (2) ฝ่ายหญิงคู่สมรสปัจจุบัน และ (3) 
ฝ่ายหญิงที่มุ่งจะสมรสด้วย ซึ่งจะได้มีการประกาศและอาจมีการพิจารณาไกล่เกลี่ยหรือวินิจฉัยให้มี  
การสมรสหรือไม่หากฝ่ายหญิงคู่สมรสปัจจุบันไม่ยินยอม275  

(2) การหย่า การท าให้การสมรสสิ้นสุดหรือเป็นโมฆะ  
ภายใต้รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯได้ให้อ านาจหน้าที่

แก่กอฎีในเรื่องการหย่าไว้ ทั้งในด้านการจดทะเบียนการหย่า และเป็นผู้ตัดสินการหย่า เนื่องจาก
หลักการศาสนาอิสลามได้ให้สิทธิของฝ่ายชายที่หย่ากับคู่สมรสของตนได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากฝ่ายหญิงหรือต้องอ้างเหตุในการหย่าแต่อย่างใด คงแต่ต้องท าการกล่าวค า “เฎาะล๊าก” แต่
อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ได้ก าหนดให้แม้ฝ่ายชายจะมีเอกสิทธิ์ในการหย่าดังกล่าวแต่ต้องท าการจด
ทะเบียนการหย่าต่อกอฎี แม้การเฎาะล๊ากจะถือเว่าเป็นการหย่าที่เกิดขึ้นแล้ว กอฎีไม่มีอ านาจตัดสิน
สถานะสมรสของคู่สมรสในเรื่องดังกล่าวอีก แต่กอฎียังคงท าหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีท าการคืน
ดีกัน ซึ่งหากไม่สามารถท าการไกล่เกลี่ยได้กอฎีต้องจดทะเบียนการหย่านั้น ถึงกระนั้นหลักการศาสนา
อิสลามก็บัญญัติให้หากฝ่ายชายกล่าวค า เฎาะล๊าก แล้วก็ยังอาจคืนดีหรือกลับคืนสภานภาพการสมรส
กับภรรยาได้อีกหากการกล่าวค าเฎาะล๊ากนั้นยังไม่ครบ  3 ครั้ง ซึ่งการจดทะเบียนการหย่าจาก
เฎาะล๊ากนี้ มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการจดทะเบียนการสมรสที่แม้ไม่มีการจดทะเบียน การหย่า
นั้นก็ยังมีผลสมบูรณ์อยู่ เพียงแต่ฝ่ายชายผู้กล่าวค าหย่ามีความผิดฐานที่ไม่น ามาจดทะเบียนเท่านั้น276    

ในขณะที่ในบางส านักคิดของกฎหมายอิสลามได้อนุมัติให้มีการท า
สัญญาก่อนสมรสที่ฝ่ายชายอาจให้การบันทึกไว้ว่าให้อ านาจในการกล่าวค าเฎาะล๊ากแก่ฝ่ายหญิงใน
การหย่าได้เช่นเดียวกับตน หรือ “Talag-Itafwid”  ซึ่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯ ก็
ยอมรับให้มุสลิมสามารถน ากฎหมายอิสลามตามแต่ละส านักคิดความเชื่อของตนมาใช้ได้ ดังนั้นกอฎีจึง
มีหน้าที่รับจดทะเบียนการหย่าโดยเฎาะล๊ากในกรณีที่กระท าโดยฝ่ายหญิงเช่นกัน อ านาจการรับ  
จดทะเบียนการหย่าแบบเฎาะล๊ากนี้ท าให้กอฎีไม่อาจใช้อ านาจต้ดสินคดีได้แต่เป็นการท าหน้าที่  
“ผู้ไกล่เกลี่ย” เท่านั้น277 

นอกเหนือการหย่าในลักษณะเฎาะล๊ากซึ่งถือว่าเป็นการหย่าโดยไม่ต้อง
อ้างเหตุในการหย่าและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสอีกฝ่ายแล้ว การหย่าที่มีขึ้นจากฝ่ายหญิง
ล้วนแล้วแต่ต้องกระท าโดยให้กอฎีเป็นผู้ตัดสินทั้งสิ้น เนื่องจากตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามฝ่ายหญิง
จะหย่าได้ต้องมีเหตุที่การสมรสบกพร่องจากการปฏิบัติของฝ่ายชายไม่ว่าเหตุใดเหตุหนึ่งตามหลัก
                                           
 274 มาตรา 25 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951      
 275 มาตรา 24 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951      
 276 Saleem Marsoof, op. cit., p. 8.  
 277 Ibid., p. 9. 
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ศาสนาอิสลาม และหากฝ่ายชายไม่ยินยอมหย่าหรือไม่ยอมกล่าวค าเฎาะล๊ากให้ ฝ่ายหญิงจึงต้องน าคดี
มาให้กอฎีเป็นผู้ตัดสินและท าการหย่าให้โดยค าพิพากษาของกอฎี กอฎีจึงเป็นผู้ท าหน้าที่เรียกทั้งสอง
ฝ่ายเข้ามาเพ่ือหาข้อเท็จจริง รับฟังพยานหลักฐานต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาและน าข้อกฎหมาย
อิสลามมาปรับใช้เพ่ือวินิจฉัย อันเป็นการใช้อ านาจลักษณะวินิจฉัยคดีเช่นเดียวกับศาลแห่งรัฐ  หาก
กอฎีเห็นว่าค าอ้างของฝ่ายหญิงมีเหตุอันควรให้หย่าได้ก็จะมีค าตัดสินให้การสมรสนั้นสิ้นสุดลง ซึ่ง
ลักษณะเช่นว่านี้ถือเป็นส่วนส าคัญของการที่ต้องมีกอฎีในกลุ่มชนมุสลิม  และเป็นการเน้นย้ าในเรื่อง
การใช้อ านาจตุลาการในการวินิจฉัยคดีของกอฎีในกระบวนการดังกล่าว278 

ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ในการท าให้การสมรสสิ้นสุดลงโดยการตัดสินให้หย่า
กันเท่านั้น ในบางโอกาสอาจมีกรณีที่คู่สมรสน าคดีมาให้กอฎีชี้ขาดถึงความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของ
การสมรสอันท าให้การสมรสนั้นเสียไป ดังนั้นนอกจากจะเป็นผู้ตัดสินคดีหย่าระหว่างคู่สมรสแล้ว กอฎี
ยังท าหน้าที่ตัดสินชี้ขาดคดีที่เก่ียวกับการสมรสที่เป็นโมฆะอีกด้วย279  

(3) การตัดสินชี้ขาดในเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่า 
นอกจากกอฎีจะมีอ านาจหน้าที่ในการท าให้การสมรสสิ้นสุดลงแล้ว 

กอฎียังมีอ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่าตามหลัก
ศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นการใช้อ านาจทางการตัดสินคดีของตุลาการโดยแท้ โดยที่คดีหรือข้อพิพาทที่
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกอฎีจะไม่สามารถน าไปฟ้องยังศาลอ่ืนแห่งรัฐได้อีก อันเป็นเขตอ านาจ
ศาลเฉพาะ (Exclusive Jurisdiction) ของระบบกอฎีที่กฎหมายนี้บัญญัติขึ้นอันประกอบด้วย 

(3.1) ค าฟ้องของภรรยาขอให้สามีช าระมะฮัทที่ยังค้างอยู่ 
(3.2) ค าฟ้องของภรรยาหรือตัวแทนของภรรยาให้สามีช าระค่า

อุปการะเลี้ยงดู 
(3.3) ค าฟ้องของผู้เยาว์หรือตัวแทนของผู้เยาว์ไม่ว่าจะเป็นบุตร

โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่มีมารดาเป็นมุสลิมและผู้ถูกฟ้องเป็นมุสลิม  ในเรื่อง
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ 

(3.4) ค าฟ้องเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูในช่วงเวลา “อิดดะห์”280 
ของสตรีที่ถูกหย่า หรือค่าอุปการะเลี้ยงดูจนกว่าหญิงนั้นคลอดบุตรในกรณีที่หญิงที่ถูกหย่านั้นตั้งท้อง
ในช่วงเวลาดังกล่าว 

(3.5) ค าฟ้องขอเพ่ิมหรือลดค่าอุปการะเลี้ยงดูที่ได้เคยถูกก าหนด
ไว้แล้ว 

(3.6) ค าฟ้องเกี่ยวกับ  “Kaikuli” ซึ่ ง ในกฎหมายฉบับนี้ ให้
ความหมายว่าคือ จ านวนเงินหรือสังหาริมทรัพย์ ที่ญาติฝ่ายหญิงหรือบุคคลใดได้มอบให้ หรือสัญญา
ว่าจะมอบให้แก่เจ้าบ่าวก่อนสมรสหรือขณะที่สมรส เพ่ือให้เก็บไว้ให้หญิงที่สมรสได้น าไปใช้จ่าย ซึ่งเมื่อ

                                           
 278 Ibid., p. 10. 
 279 มาตรา 47 (i) แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951     
 280 หลักศาสนาอิสลามก าหนดให้ฝ่ายชายมีพันธะต้องช าระค่าอุปการะเลี้ยงดูหญิงที่ตนหย่า
ต่อไปในช่วงเวลา 3-4 รอบประจ าเดือนหรือก าหนด 3 เดือนตามแต่ส านักคิด และหากสตรีตั้งท้องใน
ช่วงเวลาดังกล่าวชายมีหน้าที่ต้องช าระค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่หญิงจนกว่าจะคลอดบุตร  
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สมรสแล้วสามีจะถือครองทรัพย์สินเหล่านี้ในลักษณะผู้ดูแลทรัพย์สิน (Trust) เท่านั้นและเมื่อ 
การสมรสสิ้นสุดลงไม่ว่ากรณีใดชายต้องคืนทรัพย์สินเหล่านี้แก่หญิง281 

(3.7) ค าฟ้องของหญิงที่ถูกหย่า เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าอุปการะ
ทั้งในระหว่างการสมรสยังไม่สิ้นสุดและภายหลังการสมรสสิ้นสุดลงแล้ว   
  ทั้งนี้ไม่ได้มีกฎหมายให้อ านาจกอฎีในการตัดสินคดีในส่วนของการ
ปกครองบุตรผู้เยาว์ (Child’s Custody) ในศรีลังกาแต่อย่างใด แต่ในทางปฏิบัติกอฎีก็เข้ามามีส่วนใน
เรื่องไกล่เกลี่ยในกรณีการดูแลบุตร ซึ่งมีการตั้งข้อเสนอมิให้กอฎีมีอ านาจดังกล่าวเพ่ือให้ศาลแห่งรัฐ
เท่านั้นเป็นผู้ท าหน้าที่นี้หรือเป็นค าสั่งโดยตรงจากศาลแห่งรัฐเท่านั้นในเรื่องเก่ียวกับบุตรผู้เยาว์282 

3) กระบวนการพิจารณาของกอฎี 
เนื่องจากการพิจารณาคดีของกอฎี มิได้เป็นอย่างระบบศาลทั่วไปแห่งรัฐที่มี

ที่ตั้ง อาคาร โครงสร้างทางบุคลากร และกระบวนพิจารณาความอย่างชัดเจน ซึ่งกระบวนการท า
หน้าที่ของกอฎีมีเพียง รูปแบบลักษณะเชิงกรอบปฏิบัติเท่านั้น กระบวนการพิจารณาความของกอฎีจึง
มีความยืนหยุ่นเป็นอย่างสูงหรือในบางครั้งขาดประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ จนเป็นผลให้มีข้อ
เรียกร้องในการออกกฎหมายแก้ไขปรับปรุงกระบวนการพิจารณาของกอฎี ซึ่งตามกฎหมายที่บังคับใช้
อยู่ในปัจจุบันนี้ มีการกล่าวถึงกระบวนการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้   

 
 

(1) กระบวนการหย่าโดยการเฎาะล๊าก 
ในกรณีที่สามีประสงค์จะกล่าวค าเฎาะล๊ากต่อภรรยาของตน ต้องท า

การยื่นความประสงค์ต่อกอฎีในพ้ืนที่ที่ภรรยาของตนอาศัยอยู่ และเป็นหน้าที่ของกอฎีที่จะไกล่เกลี่ย
หรือหาวิธีให้ทั้งคู่ได้คืนดีกันก่อน แต่หากเมื่อครบก าหนด 30 วันจากวันที่ยื่นค าประสงค์ของสามีนั้น
แล้วยังมิอาจท าให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกันได้ กอฎีก็จะก าหนดวันที่ให้สามีมากล่าวค าเฎาะล๊ากต่อภรรยา
โดยมีกอฎีและพยานอีกสองคน และกอฎีจะท าการบันทึกการหย่านั้น ในกรณีที่ภรรยามิได้มาปรากฎ
ตัวในวันดังกล่าว กอฎีอาจให้สามีมากล่าวเฎาล๊ากโดยไม่มีภรรยาอยู่ด้วยก็ได้ แต่ต้องส่งค าบันทึกการ
หย่านั้นให้แก่ภรรยา ทั้งนี้ห้ามมิให้กอฎีบันทึกเหตุแห่งการหย่าหรือเหตุที่ท าให้สามีต้องกล่าวเฎาะล๊าก
ไว้ในบันทึกการหย่า นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ของกอฎีที่จะไต่สวนและพิจารณาถึง “มะฮัท” ที่สามียัง
ค้างช าระและมีพันธหน้าที่ต้องช าระแก่ภรรยาที่ตนหย่าไม่ว่าจะมีค าฟ้องของฝ่ายภรรยาเกี่ยวมะฮัท
หรือไม่ก็ตาม และหากกอฎีพิจารณาได้ว่ามีมะฮัทที่ต้องช าระแก่ภรรยา กอฎีจะต้องมีค าสั่งให้สามีที่
หย่านั้นน าเงินมาฝากไว้ที่ Kachcheri ซึ่งเป็นส านักเก็บทรัพย์สินของรัฐในชื่อภรรยาเป็นผู้รับเงิน ทั้งนี้
เงินดังกล่าวจะเบิกถอนออกได้แต่โดยการอนุมัติของกอฎี  โดยที่กอฎีต้องท าการบันทึกกระบวนการ
พิจารณาทั้งหมดไว้ในการจดทะเบียนหย่านี้283 
                                           
 281 อย่างไรก็ตามมีบางความเห็นอ้างว่า Kaikuli มิใช่บทบัญญัติตามหลักศาสนาอิสามแต่เป็น
ประเพณีท้องถิ่นในศรีลังกาที่ถูกน ามาผสมผสานกันเข้ากับหลักการสมรสทางศาสนาอิสลาม;  
Hyshayama Hamin and Hasanah Cegu Isadeen, op. cit., p. 12. 
 282 Saleem Marsoof, op. cit., p. 11.  
 283 ภาคผนวก 2 (Second Schedule) ท้ายรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.
1951     
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(2) กระบวนการหย่าโดยฝ่ายหญิง 
ในกรณีที่ภรรยาประสงค์จะหย่าสามีนั้น ให้ยื่นค าขอเพ่ือหย่าต่อกอฎีที่

ตนมีถิ่นอาศัยอยู่ หรือกอฎีพิเศษในกรณีที่มีการแต่งตั้งกอฎีพิเศษไว้ให้มีอ านาจหน้าที่ในพ้ืนที่ใด เมื่อ
กอฎีได้รับค าร้องแล้วจะท าการส่งค าแจ้งไปยังสามีให้มายังกอฎีเพ่ือการพิจารณาตามวันเวลาที่กอฎี
ก าหนด ทั้งนี้กอฎีอาจมีการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เข้าร่วมการพิจารณาและไกล่
เกลี่ยให้คู่กรณีคืนดีกัน  หากไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ก็ให้กอฎีเริ่มกระบวนการพิจารณาพยานบุคคล
และพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามค าฟ้องขอหย่าของฝ่ายภรรยาต่อไป จนเมื่อกระบวนการพิจารณา
สิ้นสุดกอฎีจะออกค าตัดสินพร้อมบันทึกกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ ไว้ให้แก่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายใน
กรณีที่มีค าตัดสินให้หย่ากันนั้น กอฎีต้องรอจนกว่าระยะเวลาที่ให้อุทธรณ์ค าตัดสินต่อคณะกรรมการ
กอฎีครบก าหนด หากมิได้มีการอุทธรณ์  กอฎีจึงท าการจดทะเบียนการหย่านั้น ในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ค าตัดสินต่อคณะกรรมการกอฎีหรืออุทธรณ์ค าตัดสินต่อไปยังศาลอุทธรณ์ (Court of 
Appeal) กอฎีต้องรอให้กระบวนการดังกล่าวสิ้นสุดเสียก่อนและหากได้ค าตัดสินสุดท้ายว่าให้หย่ากัน 
กอฎีจึงสามารถจดทะเบียนการหย่านั้นได้284  

(3) กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดจากการสมรส 
ในกรณีมีค าฟ้องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดจากการสมรสนั้น ให้ยื่นต่อ

กอฎีในพ้ืนที่ที่ผู้ยื่นฟ้องอาศัยอยู่ หรือต่อกอฎีพิเศษในกรณีที่มีการแต่งตั้งกอฎีพิเศษขึ้นท าหน้าที่ใน
พ้ืนที่ใด โดยที่ค าฟ้องต้องระบุคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง เมื่อกอฎีได้รับค าฟ้องแล้วจึงนัดวันและเวลาในการไต่
สวนและพิจารณาคดีโดยส่งหมายไปยังคู่กรณีทุกฝ่าย และเมื่อคู่กรณีมาตามวันเวลาที่นัดแล้ว ก็ให้
กอฎีเริ่มกระบวนพิจารณารับฟังพยานหลักฐาน ข้ออ้างและข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายต่อไป ในกรณีที่
คู่กรณีฝ่ายใดไม่มาปรากฏตัวตามนัด กอฎีอาจมีการพิจารณาไปได้โดยไม่ต้องมีคู่กรณีฝ่ายนั้นและออก
ค าตัดสินให้ แต่ต้องเป็นที่แน่ใจว่าคู่กรณีฝ่ายนั้นได้รับทราบวันเวลาและค าฟ้องแล้ว  เมื่อมีค าตัดสิน
อย่างไรกอฎีต้องมีการบันทึกกระบวนการพิจารณาพร้อมทั้งค าตัดสินนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใด
ไม่มาตามนัดจะไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าตัดสินของกอฎี เว้นแต่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะมาแสดงตนต่อกอฎีภายใน
เวลาอันสมควรภายหลังจากมีค าตัดสินและแสดงให้เป็นที่พอใจว่ามีเหตุส าคัญที่ตนไม่สามารถเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาได้ กอฎีอาจมีค าสั่งให้มีการพิจารณาและไต่สวนใหม่ได้285  

4) การอุทธรณ์ค าตัดสินของกอฎี 
คู่กรณีฝ่ายใดได้รับความเสียหายจากค าตัดสินชี้ขาดของกอฎีในเรื่องการขอ

หย่าโดยฝ่ายหญิงหรือในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการกอฎีได้ เว้นแต่
มีการตัดสินคดีโดยการขาดนัด คู่กรณีฝ่ายที่ขาดนัดไม่สามารถอุทธรณ์ได้ และหากคณะกรรมการกอฎี
มีค าตัดสินอุทธรณ์เช่นใด คู่กรณีฝ่ายที่ได้รับผลร้ายของค าชี้ขาดนั้นยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
ได้ (Court of Appeal) อีก โดยที่ต้องมีค าสั่งอนุญาตให้อุทธรณ์จากศาลอุทธรณ์ด้วย ซึ่งศาลฎีกาอาจ
ออกระเบียบกระบวนการอุทธรณ์ที่เห็นว่าเหมาะสมได้  

                                           
 284 ภาคผนวก 3 (Third Schedule)  ท้ายรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.
1951     
 285 ภาคผนวก 4 (Fourth Schedule)  ท้ายรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.
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 โดยมีระเบียบแห่งการอุทธรณ์ตามกฎหมายนี้คือ ค าอุทธรณ์ค าตัดสินของ
กอฎีต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งถึงคณะกรรมการกอฎีซึ่งมีส านักงานอยู่ ณ กรุงโคลอมโบ ภายใน
ระยะเวลาดังนี้ ในกรณีค าสั่งของกอฎีเรื่องการอนุญาตให้ฝ่ายหญิงสมรสโดยไม่มีผู้ปกครองฝ่ายหญิงให้
มีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันจากวันที่กอฎีมีค าชี้ขาด และภายในก าหนด 30 วันในค าตัดสินชี้ขาดข้อ
เรียกร้องอ่ืน ๆ ของกอฎี  ซึ่งคณะกรรมการกอฎีอาจท าการพิจารณาอุทธรณ์ในสาธารณะหรือทางการ
สื่อสารทางไกล และอาจรับฟังพยานหลักฐานเพ่ิมเติมของคู่กรณีได้ และเมื่อคณะกรรมการกอฎี
พิจารณาได้ความประการใดแล้วจึงท าค าตัดสินลงนามโดยองค์คณะที่พิจารณาอุทธรณ์ทุกคน ส่งถึง
คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้คู่กรณีฝ่ายใดได้รับความเสียหายจากค าตัดสินอุทธรณ์ของคณะกรรมการกอฎี
สามารถยื่นค าร้องขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้ภายใน 30 นับแต่วันออกค าตัดสินของ
คณะกรรมการกอฎี โดยต้องส่งค าร้องขออนุญาตอุทธรณ์นี้ให้แก่คู่กรณีอีกฝ่ายด้วย และคู่กรณีอีกฝ่าย
สามารถยื่นค าร้องคัดค้านการอนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ได้  ศาลอุทธรณ์อาจไม่อนุญาตให้มีการ
อุทธรณ์หากเห็นว่าค าตัดสินของคณะกรรมการกอฎีเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ยังต้ องพิจารณา
จ านวนเงินตามที่ผู้ร้องขออนุญาตอุทธรณ์ขอมาด้วยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและคุ้มค่าในการให้มี
การพิจารณาอุทธรณ์ในศาลอุทธรณ์ต่อไป286 
 เมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วศาลอุทธรณ์อาจสั่งให้กอฎีด าเนินกระบวนการ
ไต่สวนใหม่หรือพิจารณาพยานหลักฐานในเรื่องที่กอฎีหรือคณะกรรมการกอฎีได้พิจารณาไว้แล้ว
เพ่ิมเติมได้ หรือศาลอุทธรณ์มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรือยืนตามค าชี้ขาดของกอฎี
และคณะกรรมการกอฎี ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของคู่กรณีที่ท าการอุทธรณ์ทั้งการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
กอฎีและต่อศาลอุทธรณ์ที่ต้องแจ้งการอุทธรณ์ไปยังกอฎีที่ท าค าตัดสิน และเมื่อคณะกรรมการกอฎี
หรือศาลอุทธรณ์มีค าตัดสินเช่นไรเป็นหน้าที่ของกอฎีที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าตัดสินนั้น     

5) การออกค าบังคบัคดีตามค าตัดสินของกอฎี  
 เมื่อกอฎี คณะกรรมการกอฎี หรือศาลอุทธรณ์มีค าตัดสินหรือค าพิพากษา
ประการใดแล้ว ฝ่ายสามีที่ต้องช าระเงินใด ๆ ตามค าตัดสินไม่ได้ข าระเงินนั้น คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งต้องน า
ค าตัดสินนั้น ๆ และหนังสือรับรองที่ออกโดยกอฎีมาให้ศาลแห่งรัฐออกค าบังคับให้  โดยที่มีการแยก
ศาลที่มีอ านาจออกค าบังคับออกเป็น 2 ศาล คือในส่วนของการออกค าบังคับให้ช าระ มะฮัท และ 
Kaikuli287 ต้องยื่นให้ศาลเขต (District Court) ในเขตที่ฝ่ายชายอาศัยอยู่ ในขณะที่การออกค าบังคับ
เกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก มะฮัท และ Kaikuli ต้องยื่นให้ศาล 
Magistrate ที่ฝ่ายชายมีถิ่นอาศัยอยู่เป็นศาลที่ออกค าบังคับ ทั้งนี้เมื่อศาลออกค าบังคับให้แล้ว
กฎหมายให้ถือว่าการช าระเงินตามค าบังคับดังกล่าวมีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับค าสั่งให้ช าระ
ค่าปรับของศาล ซึ่งหากผู้ที่ศาลมีค าสั่งให้ต้องช าระไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจ าคุกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
การสั่งจ่ายเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่ฝ่ายหญิงต้องได้รับอนุมัติจากกอฎีที่ท าค าตัดสินหรือกอฎีในพ้ืนที่ที่
ฝ่ายหญิงอาศัยอยู่ด้วย288   
 
                                           
 286 ภาคผนวก 5 (Fifth Schedule) ท้ายรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.
1951      
 287 เนื่องจากจัดเงินส่วนนี้เป็นลักษณะเงินที่ต้องช าระครั้งเดียวเมื่อสมรสหรือ “Dowry” 
 288 Saleem Marsoof, op. cit., p. 57.   
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 3.3.3  ปัญหาในรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมและระบบกอฎี 
          แม้รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯ ได้มีการประกาศใช้บังคับมาอย่างยาวนาน 
แต่ยังประสบปัญหาในการใช้กฎหมายและการมีระบบกอฎีที่เป็นประเด็นให้มีการเรียกร้องการปฏิรูป
และแก้ไขกฎหมายดังกล่าวที่เกี่ยวกับระบบกอฎีในศรีลังกา ทั้งในประเด็นเรื่องความเสมอภาคเท่า
เทียมระหว่างเพศ อายุขั้นต่ าที่กฎหมายอนุญาตให้สมรสกันได้ การน ากฎหมายอิสลามที่แตกต่างกัน
ตามนิกายและส านักคิดมาใช้ ตลอดจนความไม่มีประสิทธิภาพของระบบกอฎีเนื่องจากการขาดความรู้
ความเข้าใจในกฎหมายของกอฎีเอง ซึ่งอาจแยกปัญหาออกเป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญดังนี้  

3.3.3.1  ปัญหาอายุข้ันต่ าในการสมรส 
  เนื่องจากในการสมรสตามรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯ มิได้ก าหนด
อายุขั้นต่ าของการสมรสไว้ในกฎหมายดังกล่าว ทั้งยังมีบทบัญญัติให้กอฎีสามารถอนุมัติการสมรสของ
สตรีผู้อายุน้อยกว่า 12 ปีไว้ในกฎหมยดังกล่าวได้อันเป็นการขัดหลักพ้ืนที่เรื่องการสมรสของเด็กซึ่ง
ปัจจุบันศรีลังกาได้เข้าเป็นประเทศสมาชิกตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวกับสตรีและเด็ก และ
ในบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสของศรีลังกา (The Sri Lankan General Marriage 
Registration Ordinance, No 19 of 1908) ได้มีการแก้ไขโดยก าหนดอายุขั้นต่ าในการสมรสไว้ที่ 18
ปี จึงได้มีข้อเรียกร้องให้มีการก าหนดอายุขั้นต่ าในการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามขึ้น โดยมีข้อเสนอ
ทั้งการให้ก าหนดบทบัญญัติเรื่องอายุขั้นต่ าในการสมรสไว้ในกฎหมายฉบับนี้ หรือในรูปแบบที่ไม่ได้
ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้แต่ตัดอ านาจของกอฎีที่จะได้มีการอนุมัติการสมรสแก่บุคคลที่อายุไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดของกฎหมายที่ใช้อยู่ทั่วไป289  

3.3.3.2  ปัญหาความไม่เสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเพศ 
   เนื่องจากหลักการศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่าที่
ปฏิบัติกับเพศที่แตกต่างกัน ทั้งนี้แม้จะมีกลุ่มสตรีมุสลิมได้ออกมาเรียกร้องในปัญหาเรื่องความไม่เสมอ
ภาคระหว่างเพศแต่ก็มิได้เรียกร้องในส่วนของหลักการศาสนาเพราะเชื่อว่าหลักการทางศาสนาไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงหรือใช้กฎหมายแห่งรัฐเข้าไปเปลี่ยนแปลงหลักการทางศาสนาโดยตรงมิได้ ซึ่งการให้สิทธิ
แก่ฝ่ายหญิงในการกล่าวเฎาะล๊ากตามสัญญาก่อนการสมรสได้ หรือ Talaq-I-Tafwid ดังที่ได้กล่าวไป
แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้หลักการศาสนาอิสลามให้สตรีมีสิทธิมากขึ้นในการสมรสและการ
หย่าในศรีลังกา แต่อย่างไรก็ตามก็ได้มีข้อเรียกร้องในด้านกระบวนการของระบบกอฎีโดยตรง เช่นการ
ให้กระบวนการมีความรวดเร็ว เนื่องจากกระบวนการฟ้องหย่ าโดยฝ่ายหญิงมักถูกร้องเรียนว่ามี
กระบวนการที่ล่าช้าในหลายพ้ืนที่และมีแนวโน้มเอียงไปทางเป็นคุณกับฝ่ายชาย หรือการเรียกร้องให้
สตรีสามารถได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกอฎีได้ นอกจากนี้ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่ช าระเงินตามค าตัดสิน
ของกอฎี สตรียังต้องน าค าตัดสินของกอฎีไปให้ศาลออกค าบังคับ ซึ่งในบางครั้งจ านวนเงินที่ฝ่ายชาย
ต้องช าระเช่นค่าอุปการะเลี้ยงดู มีจ านวนไม่มากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการด าเนิน
กระบวนการในศาลเพ่ือออกค าบังคับ อันเป็นอุปสรรคส าคัญในการเข้าถึงความยุติธรรมและเสมอภาค
และได้รับความเป็นธรรมของสตรีมุสลิม290 

 3.3.3.3  กฎหมายอิสลามท่ีกอฎีน ามาใช้ 

                                           
 289 Hyshayama Hamin and Hasanah Cegu Isadeen, op. cit., pp. 7-9. 
 290 Ibid., pp. 14-15. 
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  เนื่องจากในรัฐบัญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯ ได้ยอมรับให้น ากฎหมาย
อิสลามได้ตามนิกาย (Sect) ซึ่งโดยส่วนใหญ่มุสลิมในศรีลังกาจะเป็นมุสลิมนิกายสุนนี่ แต่อย่างไรก็
ตามในแต่ละพ้ืนที่ก็อาจน ากฎหมายอิสลามตามส านักคิดท่ีแตกต่างกันมาใช้ และเม่ือเกิดกรณีที่คู่สมรส
แม้จะเป็นมุสลิมเช่นเดียวกันแต่มีความเชื่อตามส านักคิดต่างกัน และเมื่อกฎหมายบัญญัติให้น า
กฎหมายตามแต่นิกายความเชื่ อของคู่ กรณี  (The Law of the Sect to Which the Parties 
Belong)291 จึงเกิดเป็นปัญหาในการน าหลักกฎหมายอิสลามมาปรับใช้ ทั้งนี้จึงเป็นดุลยพินิจของกอฎี
ในการปรับใช้กฎหมาย และเมื่อกอฎีไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางหลักการกฎหมายอิสลามจึงเป็นปัญหา
ตามมาในการปรับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ในรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯ ได้บัญญัติ
ยอมรับ Kaikuli ที่นักวิชาการศาสนาอิสลามมีความเห็นว่า Kaikuli มิได้อยู่ภายใต้หลักการศาสนา
อิสลามแต่เป็นประเพณีปฎิบัติของชาวมัวร์พ้ืนเมืองที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเพณีการสมรสของ  
ชาวสิงหลและทมิฬ292 ซึ่งเมื่อมีการหย่ากันแล้วกอฎีมักจะไม่มีค าตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวกับ Kaikuli แม้
จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ก็ตาม   

3.3.3.4 ประสิทธิภาพของระบบกอฎี 
  ปัญหาในระบบกอฎีของศรีลังกาที่เป็นปัญหาประการส าคัญคือ การแต่งตั้งบุคคลผู้
จะมาเป็นกอฎี มิได้ก าหนดคุณสมบัติในด้านการศึกษาไว้ และผู้มาเป็นกอฎีในแต่ละพ้ืนที่มักไม่มี
ความรู้ทางกฎหมายทั้งที่เป็นบทบัญญัติกฎหมายแห่งรัฐในกระบวนการต่าง  ๆ ที่กอฎีต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องเช่นการท าค าชี้ขาดและและการออกใบรับรองในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องน าไปให้ศาล
แห่งรัฐออกค าบังคับจนเกิดเป็นความบกพร่องในการบังคับได้ตามผลของค าตัดสินและเป็นการท าให้
สตรีไม่อาจเข้าถึงความยุติธรรมได้ และในหลายพื้นท่ียังไม่ใคร่มีใครต้องการมาเป็นกอฎีเพราะแม้รัฐจะ
มีเงินเดือนให้แต่เป็นจ านวนที่น้อย และระบบกอฎีเองก็ถูกมองว่าเป็นระบบที่มีการคอร์รับชั่น
ค่อนข้างมาก จึงไม่ค่อยมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสนใจสมัครเข้ารับการแต่งตั้ง หากแต่กอฎีส่วน
ใหญ่จะเป็นแต่บุคคลในท้องถิ่นที่หวังผลทางการเมือง293 นอกจากนี้การที่มิได้ที่ตั้งส านักงานกอฎีหรือ
เวลท าการของกอฎีอย่างชัดเจนในหลายพ้ืนที่เป็นเหตุให้กระบวนการทั้งล่าช้า และไม่มีระบบแบบ
แผนที่ชัดเจน ในบางท้องที่มีรายงานการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่เป็นกอฎีเสียเองในเรื่องการ
ปฏิบัติต่อสตรีที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของตน หรือแม้แต่การเข้าไปมีค าตัดสินและกระบวนการ
เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวซึ่งกฎหมายมิได้ให้อ านาจกอฎีในการตัดสินกรณีมีการกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้เนื่องจากระบบกอฎีมิได้อยู่ภายใต้ระบบการจัดการและบริหารโดยระบบศาล
แห่งรัฐ โดยมีส านักงานคณะกรรมการตุลาการของศรีลังกา (The Judicial Service Commission) ที่
เป็นผู้แต่งตั้งและหากได้รับเรื่องร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประพฤติหรือปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทาง
คณะกรรมการตุลาการอาจมีค าสั่งปลดกอฎีได้หากมีการไต่สวนความผิดแล้ว294  
                                           
 291 Saleem Marsoof, op. cit., p. 57.   
 292 ในรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิมฯ ได้ให้กอฎีมีค าตัดสินเกี่ยวกับ Kaikuli แต่
ทรัพย์สินที่เป็นตัวเงินและสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ในขณะที่ทรัพย์สินที่อาจเป็น Kaikuli ได้ในปัจจุบัน
อาจรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม เป็นต้น; Hyshayama Hamin and 
Hasanah Cegu Isadeen, op. cit., p. 12.  
 293 Ibid., p. 23.; มีประกาศรับสมัครกอฎีที่ว่างในหลายพ้ืนที่  
 294 Ibid., p. 24.  
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  นอกเหนือจากนั้นยังมีประเด็นในการโต้แย้งค าตัดสินของกอฎีทั้งในส่วนของ
กระบวนการและการใช้กฎหมาย แม้จะมีช่องทางการยื่นอุทธรณ์ค าตัดสินไปยังคณะกรรมการกอฎี 
และอาจอุทธรณ์ค าตัดสินของคณะกรรมการกอฎีไปยังศาลอุทธรณ์ในกรณีที่ศาลอุทธรณ์มีค าสั่ง
อนุญาตให้อุทธรณ์ได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ก็มิจ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
กฎหมายอิสลามหรือเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบกับรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของ
มุสลิมฯได้ห้ามมิให้มีการแต่งตั้งทนายความเข้ามาในคดีหรือเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาของกอฎีแต่
อย่างใด295  ซึ่งเมื่อมีกระบวนการพิจารณาแต่เริ่มของกอฎีนั้นกฎหมายได้บัญญัติมิให้มีทนายความเข้า
มาร่วมด้วย ดังนั้นเมื่อมีการอุทธรณ์ไปยังระบบศาลแห่งรัฐที่ต้องใช้ทนายความที่มีความช านาญใน
ระบบศาลและกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาความที่ใช้อยู่ การได้รับความเป็นธรรมหรือการเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมของรัฐจึงเกิดช่องว่างต่อสตรีเป็นอย่างยิ่ง และในปัจจุบันนี้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกอฎีโดยมีที่ตั้งไว้ 2 แห่งเท่านั้น296  
  ดังนั้นจึงได้มีข้อเรียกร้องในการแก้ไขคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กอฎี โดยต้องมีการก าหนดการศึกษาขั้นต่ าที่สูงขึ้น และมีกระบวนการอบรมกอฎีเช่นเดียวกับผู้ท า
หน้าที่ในผู้พิพากษาในศาลแห่งรัฐ และการก าหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของกอฎีให้เหมาะสม 
ตลอดจนการเปิดให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้กฎหมายและเข้าช่วยเหลือ
บุคคลในกระบวนการพิจารณาของกอฎี ที่ปัจจุบันในกฎหมายนี้ห้ามมิให้คู่กรณีมีทนายความเข้า
ช่วยเหลือคดีของตน และการเปิดโอกาสให้มีความเท่าเทียมทางเพศในการได้รับการแต่งตั้งบุคคลมา
เป็นกอฎีเพ่ิมมากข้ึน297  
 
 3.3.4  บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวด้วยมรดกของมุสลิม 
 ในส่วนของการใช้กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับมรดกของมุสลิมในประเทศศรีลังกา มีบทบัญญัติ
ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่ในกรณีที่เกี่ยวกับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมเท่านั้น ซึงอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
กฎหมายที่ชื่อว่า Muslim Intestate Succession Ordinance No.10 of 1931 อันมีบทบัญญัติใน
มาตรา 2 ว่า ให้ประกาศในที่นี้ว่าให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้กับมรดกท่ีไม่ได้ท าพินัยกรรม (Intestate) 
ของมุสลิมที่มีภูมิล าเนาอยู่ในศรีลังกาขณะที่ตาย หรือกับทรัพย์มรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของมุสลิม
ที่ตั้งอยู่ในศรีลังกา และให้ใช้กฎหมายอิสลามตามนิกายที่มุสลิมผู้ตายนั้นนับถือสังกัดอยู่ 298 ทั้งนี้
นอกจากบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะกล่าวถึงมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมแล้ว ยังกล่าวถึงให้น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้กับการให้และการบริจาค (Donation) ที่ไม่รวมถึงการตั้งทรัสต์ (Trusts) หรือ สิทธิเก็บ
กินในทรัพย์สิน (Usufruct) ที่กระท าโดยมุสลิมซึ่งมีภูมิล าเนาในศรีลังกาหรือมีอสังหาริมทรัพย์ในศรี
ลังกา ตามนิกายที่มุสลิมผู้ให้หรือบริจาคนับถือหรือสังกัดอยู่อีกด้วย299   
 บทบัญญัติที่ให้ใช้กฎหมายอิสลามกับมรดกของผู้ตายที่เป็นมุสลิมโดยมิได้ท าพินัยกรรมฉบับ
ดังกล่าวนั้นเป็นบทบัญญัติที่ออกบังคับใช้ตั้งแต่สมัยศรีลังกายังคงอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ ซึ่ง
                                           
 295 มาตรา 74 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951      
 296 Hyshayama Hamin and Hasanah Cegu Isadeen, op. cit., p. 23. 
 297 Saleem Marsoof, op. cit., p. 66.    
 298 มาตรา 2 Muslim Intestate Succession Ordinance No.10 of 1931 
 299 มาตรา 3 Muslim Intestate Succession Ordinance No.10 of 1931 
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ได้ออกมาบังคับใช้ควบคู่กับกฎหมายสถานะบุคคลอีก  2 รูปแบบ คือ Kandyan Law ที่ใช้กับกลุ่มชน
ชาวสิงหล และ Thesawalamai Law ซึ่งใช้กับชนชาวทมิฬ  ซึ่งกฎหมายสถานะบุคคลแต่ละรูปแบบ
กฎหมายก็มิได้มีการกล่าวถึงมรดกที่มีการท าพินัยกรรมไว้300  
 ในขณะที่กฎหมายในศรีลังกาก าหนดให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่กับมรดกของมุสลิมที่ไม่มี
พินัยกรรมเท่านั้น ในส่วนของมรดกที่ได้มีการท าพินัยกรรมที่จะให้ทรัพย์สินมีผลเช่นไรหลังการตาย
ของผู้ท าพินัยกรรมนั้น มีบทบัญญัติว่าด้วยพินัยกรรม หรือ Wills Ordinance ใช้อยู่เป็นการทั่วไปใน
ศรีลังกา ที่บัญญัติให้สิทธิอย่างเต็มที่ที่บุคคลจะท าพินัยกรรมให้ทรัพย์สินของตนมีผลเช่นไรหลังความ
ตายของตนก็ได้ และผู้ได้รับมรดกตามพินัยกรรมจะไม่ถูกจ ากัดสิทธิการได้รับมรดกโดยเพราะเหตุที่
หลักการทางศาสนา หลักประเพณีปฏิบัติห้ามไว้ได้301   
 ในด้านกระบวนการทางศาลหากมีข้อพิพาทเก่ียวด้วยมรดกนั้น มิได้มีกฎหมายบัญญัติรูปแบบ
แยกกระบวนการทางศาลเป็นพิเศษส าหรับการใช้กฎหมายอิสลามส าหรับมรดกของมุสลิมที่ไม่มี
พินัยกรรมแต่อย่างใด คงเข้าสู่กระบวนการทางศาลแพ่งปกติ และผู้พิพากษาในคดีมรดกที่ไม่มี
พินัยกรรมของมุสลิมไม่จ าเป็นต้องเป็นมุสลิม ทั้งนี้รูปแบบระบบศาลและกระบวนการพิจารณาจึง
เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure Code)  ฉบับที่ใชอยู่ปัจจุบันของ 
ศรีลังกา 
 
3.4  สหราชอาณาจักร 
  
 3.4.1  ที่มาการใช้กฎหมายอิสลามในสหราชอาณาจักร 
 ตามส ามะโนประชากรปี ค.ศ.2011 ในสหราชอาณาจักรมีประชากรที่เป็นมุสลิมอยู่ประมาณ
ร้อยละ 4.8 ของประชากรทั้งหมดหรือมีประมาณ 2.7 ล้านคน โดยที่มีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่
มากในอังกฤษราว 2.6 ล้านคน อาศัยในสก็อตแลนด์ประมาณ 80,000 คน ในเวลส์ราว ๆ 45,000 คน 
และเกือบ 4,000 คนในไอร์แลนด์เหนือ  โดยเป็นประชากรมุสลิมที่เกิดในสหราชอาณาจักรประมาณ
ร้อยละ  47 ของประชากรมุสลิมทั้งหมด302 และคาดว่าจะมีประชากรมุสลิมอาศัยในสหราชอาณาจักร
จ านวนกว่า 3 ล้านคนในปี ค.ศ.2016303  
 สหราชอาณาจักรมีประวัติศาสตร์เกี่ยวพันกับชนชาวมุสลิมผ่านยุคอาณานิคมในอินเดีย 
กระนั้นก็ตามมีการอพยพของมุสลิมเป็นจ านวนไม่มากในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งผู้อพยพ

                                           
 300 Sri Lanka, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), Inheritance 
Rights of Children in Sri Lanka (Colombo: Wits Associates (Pvt), 2008), p. 25.    
 301 Ibid., p. 28.   
 302 British Muslims in Numbers, A report prepared by the Muslim Council of 
Britain’s Research & Documentation Committee. 2015 
 303 Jess McHugh, “In 2016, UK Muslim Population is More Than 3M, Expected 
to rise with More Asylum-Seeker,” International Business Time (2 January 2016), 
Retrieved February 20, 2017 from http://www.ibtimes.com/2016-uk-muslim-population-
more-3m-expected-rise-more-asylum-seekers-2288027 
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ชาวมุสลิมส่วนใหญ่เข้ามาในสหราชอาณาจักรเพ่ือเป็นแรงงานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่การมาใช้
แรงงานของชาวมุสลิมในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อระบบโครงสร้างทางสังคมของสหราช
อาณาจักรมากนักเนื่องจากผู้อพยพมาใช้แรงงานชาวมุสลิมส่วนใหญ่มิได้หวังจะตั้งรกรากในสหราช
อาณาจักร ดังนั้นการสมรส หรือการหย่าจึงกระท าขึ้นในดินแดนบ้านเกิดโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบศาลในสหราชอาณาจักรมากนัก ต่อมาเมื่อสหราชอาณาจักรมีนโยบายในการอนุญาตให้เข้า
ประเทศและย้ายถิ่นฐานอย่างเสรีของพลเมืองที่อยู่ภายใต้อาณานิคม ผู้อพยพท่ีเป็นแรงงานชาวมุสลิม
จึงเริ่มตั้งรกรากในสหราชอาณาจักรจนท าให้ต้องมีการจ ากัดการตั้งถิ่นฐานของผู้อพยพในสหราช
อาณาจักรขึ้น แต่รัฐบาลยังคงอนุญาตให้ญาติของผู้อพยพเหล่านั้นย้ายตามมาอยู่ได้ เมื่อเป็นดังนั้น
บรรดาผู้อพยพชาวมุสลิมจึงได้เร่งโยกย้ายญาติและครอบครัวมายังสหราชอาณาจักรด้วยความกลัวว่า
จะถูกระงับการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศในอนาคต เป็นผลให้เกิดการเพ่ิมจ านวนประชากรชาว
มุสลิมในสหราชอาณาจักรอย่างรวดเร็วในช่วงปี ค.ศ.1970 เป็นต้นมา การขยายตัวของจ านวน
ประชากรมุสลิมจากจ านวนราว ๆ 1 ล้านคน ในปี ค.ศ.1968 เพ่ิมข้ึนเป็นเกือบ 3 ล้านคนในปัจจุบันซึ่ง
อาศัยอยู่ทั้งในสก็อตแลนด์ อังกฤษและเวลส์ โดยที่มุสลิมส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศแถบเอเชียใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก ปากีสถาน อินเดีย และบังคลาเทศ304     
 ภายใต้นโยบายที่ต้องการให้พลเมืองมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองในชาติ รัฐบาลแห่ง  
สหราชอาณาจักรได้ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ชุมชมชาวมุสลิมทั้งด้านโรงเรียน อาหารฮาลาล 
และการประกอบกิจทางศาสนา และกลุ่มชาวมุสลิมได้ตั้งองค์กรทางศาสนาขึ้นที่ชื่อว่า คณะกรรมการ
มุสลิมแห่งสหราชอาณาจักร หรือ Muslim Council of Britain (MCB) ในปี ค.ศ.1997 คณะกรรมการ
มุสลิมแห่งสหราชอาณาจักรได้ท าหน้าที่เป็นตัวกลางหลักระหว่างรัฐบาลกับพลเมืองชาวมุสลิม และใน
ขณะเดียวกันทั้งสององค์กรได้ผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือคณะกรรมการมุสลิมสามารถสร้างตนเป็น
กลุ่มก้อนที่มีพลังทางการเมือง (Political Power) ในขณะที่รัฐบาลก็สามารถใช้คณะกรรมการมุสลิม
เพ่ือเป็นฐานในการก าหนดนโยบายต่อกลุ่มชนมุสลิมได้ในเวลาเดียวกัน305  
 การที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากในสหราชอาณาจักรก่อให้เกิดสภาวการณ์ที่
กฎหมายแห่งรัฐไม่สามารถตอบสนองหรือเป็นไปทิศทางเดียวกับหลักการทางศาสนา ท าให้เกิดความ
ต้องการน าหลักการทางศาสนาอิสลามมาใช้ในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในหมู่ชนมุสลิม และ
เนื่องจากสหราชอาณาจักรมีพระราชบัญญัติการอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.1996 (Arbitration Act 1996) 
ที่เป็นบทบัญญัติให้เกิดกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่ศาลแห่งรัฐ  อันเป็นช่องทางใน
การที่ชุมชนมุสลิมสามารถจัดตั้งระบบการตัดสินคดีแบบสร้างระเบียบข้อบังคับขึ้นใช้เอง (Self-
Regulation) เป็นผลให้มีการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในระบบการตัดสินคดีในลักษณะสถาบันการ
อนุญาโตตุลาการ (Institutional-Arbitration) ที่มีชื่อว่า Muslim Arbitration Tribunal (MAT) ทั้งนี้
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้เปิดช่องให้มุสลิมที่มีความสมัครใจจะน ากฎหมายอิสลาม
มาใช้ในการตัดสินข้อพิพาทของตนผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการอันเป็นกระบวนการระงับข้อ
                                           
 304 Christopher R. Lepore, “Asserting State Sovereignty over National 
Communities of Islam in the United States and Britain: Sharia Courts as a Tool of 
Muslim Accomodation and Integration,” Washington University Global Studies Law 
Review 11, 3 (2012): 676-677. 
 305 Ibid., p. 679.   
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พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) โดยมีศาลแห่งรัฐเป็นศาลท าค ารับรองค าชี้ขาด
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการดังกล่าว เช่นเดียวกับค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ท าขึ้นในข้อพิพาท
อ่ืนตามที่กฎหมายอนุญาโตตุลาการแห่งสหราชอาณาจักรบัญญัติ306   
  3.4.2  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.1996 (Arbitration Act 1996)  
 การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาทแทนการใช้กระบวนการทางศาลแห่ง
รัฐมีประวัติศาสตร์มาช้านานในอังกฤษ เพ่ือใช้ในการระงับข้อพิพาททางการค้าและการพาณิชย์ 
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่รวดเร็วไม่มีพิธีการยุ่งยากมากนักและมีค่าใช้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
กระบวนการทางศาล โดยที่กระบวนการอนุญาโตตุลาการยังอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายศาลแพ่งแห่ง
อังกฤษ มีการออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการในปี ค.ศ.1698 
ที่ให้อ านาจศาลในการบังคับตามค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการในกรณีที่คู่กรณีมีข้อตกลงกันก่อนล่วงหน้า
ว่าค าชี้ขาดใด ๆ จะมีผลเช่นเดียวกับค าตัดสินของศาล (Agreed in Advance that any Award 
Shall be Made a Rule of Court) พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีจุดประสงค์เพ่ือให้อ านาจพ่อค้าใน
การตัดสินข้อพิพาททางพาณิชย์ ทั้งยังเป็นการแบ่งเบางานศาลและลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทาง
ศาล จนมีการออกกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดเพ่ิมขึ้นในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการในหลายฉบับในปีต่อ ๆ  มาคือ ในปี ค.ศ.1889, 1934, 
1950, และ 1979307 ทั้งยังเป็นการก าหนดกรอบของการที่ศาลเข้าสอดแทรกกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในเรื่องต่าง ๆ  เช่นการเข้าไปควบคุมกระบวนการอนุญาโตตุลาการ การรับอุทธรณ์
ค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น  
 จนถึงปัจจุบันกฎหมายอนุญาโตตุลาการที่บังคับใช้อยู่คือ พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 
ค.ศ.1996 (Arbitration Act 1996) 308  ซึ่งได้รวบรวมหลักการทางกฎหมายและค าพิพากษาของศาล
ที่เคยตัดสินในอังกฤษออกมาเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ 
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือส่วนแรกจะกล่าวถึงเนื้อหาสาระส าคัญของการอนุญาโตตุลาการ ข้อตกลง
การอนุญาโตตุลาการ กระบวนการอนุญาโตตุลาการตั้งแต่เริ่มต้นจนมีค าชี้ขาด ได้มีการบัญญัติถึง
อ านาจหน้าที่ของศาลแห่งรัฐที่สามารถเข้ามาเกี่ยวพันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได้อย่างละเอียด และยังได้มีการบัญญัติถึงอ านาจของอนุญาโตตุลาการที่จะวินิจฉัย  
ชี้ ขาดอ านาจพิจารณาคดี โดยตนเองได้ตามหลักการ  Competence-Competence ไว้ ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้309 นอกจากนี้ยังได้คุ้มกันความรับผิดของผู้เป็นอนุญาโตตุลาการในการท า

                                           
 306 Maria Reiss, “The Materialization of Legal Pluralism in Britain: why Shari'a 
Council Decisions Should Be Non-Binding,” Arizona Journal of International and 
Comparative Law 26 (2009): 760. 
 307 Rebecca E. Maret, “Mind the Gap: The Equality Bill and Sharia Arbitration in 
the United Kingdom,” Boston College International and Comparative Law Review 
36, 1 (2013): 262. 
 308 สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในไม่ก่ีประเทศท่ีมีกฎหมายอนุญาโตตุลาการที่ไม่ใช้กฎหมาย
แม่แบบของ UNCITRAL  
 309 มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.1996 (สหราชอาณาจักร) 
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หน้าที่ตัดสินคดี เว้นการกระท านั้นเป็นไปโดยไม่สุจริต 310  ในส่วนที่สองจะกล่าวถึงสัญญา
อนุญาโตตุลาการภายใน (Domestic Arbitration) แบบต่าง ๆ  สัญญาอนุญาโตตุลาการคดีผู้บริโภค
และข้อขัดแย้งเล็กน้อย และการแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลท าหน้าที่อนุญาโตตุลาการ ส่วนที่สาม
กล่าวถึงการยอมรับและการบังคับตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ การปรับใช้ New 
York Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards และส่วนสุดท้าย
เป็นบททั่วไป  
  
 3.4.3  สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิม (Muslim Arbitration Tribunal)  
 สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2007 ซึ่งตั้งอยู่ใน Hijaz College of 
Islamic University ใน Nuneaton ของอังกฤษ311 แม้ก่อนหน้าพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการจะ
ออกบังคับใช้ได้มีการใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยการใช้กฎหมายอิสลามมาก่อนแต่เป็นลักษณะ
ที่เป็นการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทกันอันไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย แต่เมื่อมี
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 1996 ที่เปิดช่องให้คู่กรณีมีอิสระในการที่น าข้อพิพาทของตนเข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และอยู่ภายใต้กรอบจ ากัดการเข้าสอดแทรกของศาลแห่งรัฐเฉพาะที่ได้
บัญญัติไว้ในกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 1996 ยังให้สิทธิในการเลือก
กฎหมายที่จะใช้บังคับกับข้อพิพาท (Choice of Law Provision) ที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นแต่กฎหมายของ
อังกฤษและเวลส์ ซึ่งคู่กรณีมีอิสระในการที่จะเลือกทั้งผู้ที่จะมาตัดสินข้อพิพาทของตนและหลักการที่
จะมาใช้ตัดสินข้อพิพาทตลอดจนกระบวนการที่จะมาใช้ในการตัดสินข้อพิพาทของตนได้312 การจัดตั้ง
สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมที่ค าตัดสินมีผลผูกพันคู่กรณีจึงมีการสร้างรูปแบบองค์กรอย่างชัดเจน 
โดยเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกที่น าหลักการกฎหมายอิสลามที่อยู่ในบริบทของระบบกฎหมาย
อังกฤษมาปรับ ใช้  (Alternate Dispute Resolution Organisation which Deals with Islamic 
Sacred Law within the Context of the English Legal System)   
 แนวคิดการจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบุคคลส าคัญ
อาทิ Archbishop of Canterbury,  Dr. Rowan William เห็นว่า  
 

การน ากฎหมายชารีอะห์มาใช้ร่วมกันในระบบกฎหมายของสหราช
อาณาจักรเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ และควรจะจัดให้มีพ้ืนที่เพ่ือให้ปัจเจกบุคคลได้มี
เสรีภาพในการเลือกเขตอ านาจของกฎหมายที่จะน ามาใช้กับประเด็นเฉพาะเรื่อง 

                                           
 310 มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.1996 (สหราชอาณาจักร) 
 311 Mona Rafeeq, “Rethinking Islamic Law Arbitration Tribunals: Are They 
Compatible with Traditional American Notions of Justice?,” Wisconsin International 
Law Journal 28, 1 (2010): 124. 
 312 Bilal M. Choksi, “Religious Arbitration in Ontario: Making the Case Based on 
the British Example of the Muslim Arbitration Tribunal,” University of Pennsylvania 
Journal of International Law 33 (2012): 812. 
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โดยในที่นี้อาจหมายรวมถึงกฎหมายสถานะสมรส กฎระเบียบทางด้านธุรกรรมทาง
การเงิน และโครงสร้างในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท313  

 และ Lord Phillips, Lord Chief Justice ได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า  
 

ในประเทศนี้มันเป็นไปได้ที่บุคคลจะเข้าท าสัญญากันแล้วจะตกลงกันว่าจะ
ให้กฎหมายอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมายอังกฤษมาบังคับใช้กับสัญญาของตน มันไม่มีเหตุผล
ว่าท าไมหลักการทางกฎหมายชารีอะห์หรือกฎหมายศาสนาใด ๆ จะไม่ควรน ามาใช้
เป็นหลักการพ้ืนฐานในการไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทในรูปแบบใด ๆ แต่อย่างไร
ก็ตามต้องยอมรับว่าในการบังคับให้การไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทเป็นไปตาม
ข้อตกลงหรือสัญญานั้นต้องเกิดจากกรอบกฎหมายของอังกฤษและเวลส์314   

 
ทั้งสองความเห็นจากบุคคลส าคัญแสดงออกถึงความเชื่อที่กฎหมายชารีอะห์สามารถเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งในระบบทางกฎหมายของสหราชอาณาจักรที่สะท้อนคุณค่าของกลุ่มสังคมเฉพาะเช่น
มุสลิม ทั้งยังสามารถน ากฎหมายชารีอะห์มาใช้กับกลุ่มชนผ่านกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก  
 นอกจากนั้นในค าพิพากษาของศาลฎีกาที่มีค าตัดสินในคดี Jivrai vs. Haswani (2011) ได้ 
ชี้ถึงการอนุญาโตตุลาการที่ระบุให้อนุญาโตตุลาการต้องมีความรู้ทั้งทางศาสนาและมีความช านาญใน
กฎหมายอังกฤษมาใช้ว่า  
 

หนึ่งในลักษณะส าคัญของกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีความแตกต่าง
จากกระบวนการในศาลแห่งรัฐคือการให้พ้ืนที่แก่คู่กรณีและอนุญาโตตุลาการในการ
ตัดสินใจก าหนดโครงสร้างของกระบวนการระงับข้อพิพาท ซึ่งสะท้อนจาก
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 1996 ที่บัญญัติว่า คู่กรณีต้องเป็น
อิสระที่จะตกลงกันได้ว่าข้อพิพาทของตนจะได้รับการจัดการเช่นไร โดยอยู่ภายใต้
เพียงกรอบความคุ้มกันที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การก าหนดว่าจะให้
อนุญาโตตุลาการเป็นบุคคลในเฉพาะศาสนาหรือความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งสามารถ
ท า ได้ตามบทบัญญัติ แห่ งกฎหมายว่ าด้ วย การอนุญาโตตุลาการที่ กล่ าว 
มานั้น315   

 

                                           
 313 Rowan Williams, Archbishop of Canterbury, Archbishop‘s Lecture – Civil 
and Religious Law in England: A Religious Perspective, Retrieved December 12, 
2018 from http://aoc2013.brix.fatbeehive.com/articles.php/1137/archbishops-lecture-
civil-and-religious-law-in-england-a-religious-perspective 
 314 Lord Phillips, Equality Before the Law, Retrieved December 12, 2018 from 
http://archive.eastlondonmosque.org.uk/archive/uploadedImage/pdf/LMC/Lord Chief 
Justice booklet.pdf 
 315 Jivraj v. Haswani (Supreme Court of the United Kingdom, 2011)  
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และในคดี Halpern v. Halpern ที่ศาลอุทธรณ์ได้มีค าตัดสินเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการที่
ตัดสินตามหลักการความเชื่อทางศาสนา (Faith-Based Arbitral Tribunal) ว่า “กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการสามารถและควรที่จะตัดสินข้อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่กรณีได้เลือกไว้”316  
 แม้จะมีการยอมรับทั้งในระบบศาลและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของสหราช
อาณาจักรว่าการอนุญาโตตุลาการสามารถน าหลักกฎหมายศาสนามาใช้เป็นหลักการในการระงับข้อ
พิพาทได้ก็ตาม แต่ได้เกิดข้อถกเถียงขึ้นในการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ที่ถูกมองว่ามีหลักการที่ไม่
เป็นไปตามหลักความเสมอภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิทธิสตรีในกฎหมายอิสลาม ทั้งในเรื่องเขต
อ านาจของสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมที่จะพิจารณาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว 
หรือ ข้อพิพาทท่ีอาจมีความเก่ียวเนื่องกับคดีอาญาในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นต้น  
 สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมได้ท าหน้าในการระงับข้อพิพาททางเลือกเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชากรมุสลิมในสหราชอาณาจักรอย่างได้ผลในห้วงเวลาที่สถาบันอนุญาโตตุลาการ
มุสลิมแห่งนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้น มีการเพ่ิมที่ตั้งเป็น 7 แห่งกระจายอยู่ในสหราชอาณาจักรได้แก่ใน 
London, Bradford, Manchester, Birmingham, Nuneaton, Glasgow และ  Edinburgh และมี
การน าคดีมาสู่สถาบันกว่าร้อยคดี และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการเข้าใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญ โดยที่
ผู้เข้าใช้บริการได้ขยายไปถึงบุคคลที่มิได้เป็นมุสลิมแต่มีนิติสัมพันธ์ทางพาณิชย์ร่วมกับมุสลิมและมี
ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการว่าให้ใช้หลักการอิสลามมาใช้ในการระงับข้อพิพาทด้วย317  
  3.4.3.1  ข้อพิพาทท่ีสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมให้บริการ 
  ภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของสหราชอาณาจักร สถาบัน
อนุญาโตตุลาการมุสลิมได้สร้างกลไกการระงับข้อพิพาททั้งรูปแบบการไกล่เกลี่ย (Mediation) และ 
การอนุญาโตตุลาการทางแพ่งและทางพาณิชย์ในลักษณะสถาบัน ( Institutional-Arbitration)  
สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมได้ให้การบริการระงับข้อพิพาทในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้คือ  
 1)  การหย่าตามหลักอิสลามและข้อพิพาทเรื่องครอบครัว แม้กฎหมาย
อังกฤษมิได้ยอมรับการสมรสตามหลักอิสลามว่าเป็นการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อบุคคลใดก็ตามโดยเฉพาะสตรีได้ท าการสมรสทั้งตามกฎหมายแห่งรัฐและตามหลักศาสนาอิสลาม
ด้วยแล้ว แม้ได้มีการหย่าโดยชอบตามกฎหมายแห่งรัฐ แต่ตามหลักศาสนายังถือว่าบุคคลผู้นั้นยังคงอยู่
ในสถานะสมรสจนกว่าจะได้มีการหย่าตามหลักกฎหมายอิสลามด้วย เรียกสถานะเช่นนี้ว่า “Limping 
Marriages” ที่เทียบเคียงจากปัญหาในกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศที่การสมรสและการหย่ามี
หลักการที่แตกต่างกันในกฎหมายแห่งรัฐแต่ละรัฐ ซึ่งเมื่อการสมรสเกิดขึ้นในรัฐหนึ่งแล้วคู่กรณีน าการ
สมรสมาหย่าในรัฐอ่ืน จึงเกิดเป็นปัญหาความสมบูรณ์และสิ้นสุดของการสมรสที่แตกต่างกันตาม
กฎหมายแห่งรัฐแต่ละรัฐ แต่ในบริบทนี้จะหมายถึงการเกิดขึ้นของสถานภาพการหย่าที่สมบูรณ์ใน
สายตากฎหมายแห่งรัฐแต่ยังไม่สมบูรณ์ภายใต้หลักกฎหมายศาสนา ดังนั้นหญิงที่มิได้ท าการหย่าตาม
หลักศาสนาจึงมิอาจสมรสใหม่ตามหลักศาสนาอิสลามได้เพราะการสมรสเดิมยังไม่สิ้นสุด สถาบัน
อนุญาโตตุลาการมุสลิมจึงด าเนินการคลายนิติสัมพันธ์ทางการสมรสตามหลักการศาสนาอิสลามให้แก่
ฝ่ายสตรี318 
                                           
 316 Halpern v. Halpern (England and Wales Court of Appeal, 2007)  
 317 Bilal M. Choksi, op. cit., p. 817. 
 318 Bilal M. Choksi, op. cit., p. 816. 
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 2)  การบังคับสมรส (Forced Marriages) การบังคับสมรสหมายถึงการ
สมรสที่มิได้เป็นไปตามความสมัครใจอย่างแท้จริงของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องสมรสด้วยเหตุอ่ืน
เช่น เป็นข้อตกลงระหว่างครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลแต่ดั่งเดิม ข้อตกลงระหว่างบิดามารดาตั้งแต่
ก าเนิดบุตร การสมรสที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีอิทธิพลเหนือครอบครัวของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น ซึ่ง
การบังคับสมรสเกิดขึ้นมากในสังคมชุมชนมุสลิมจากเอเชีย ดังนั้นสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมจึง
เข้าช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร319 
 3)  อนุญาโตตุลาการทางแพ่งและพาณิชย์ สถาบันให้บริการกลไกการ
ระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางพาณิชย์ตามที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 1996 ซึ่งอาจรวมถึง
ข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาทางธุรกิจ ข้อพิพาทตามสัญญาที่อ้างอิงจากหลักการศาสนาอิสลามในเรื่อง
การสมรส ทรัพย์สิน หรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกิดจากการละเมิดหากคู่กรณีตกลงกันให้สถาบันเข้าเป็นผู้
ชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทของตน 
 4)  มรดกและพินัยกรรมตามหลักการอิสลาม การระงับข้อพิพาททางมรดก
ของผู้ตายที่เป็นมุสลิม โดยการตกลงกันของผู้มีสิทธิในการได้รับมรดกในเรื่องการแบ่งปันทรัพย์มรดก
ให้เป็นไปตามกฎหมายอิสลาม สถาบันฯอาจเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย หรือชี้สิทธิในการได้รับมรดกตาม
หลักกฎหมายอิสลาม ทั้งนี้สถาบันฯยังให้บริการเกี่ยวกับการจัดท าพินัยกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
อิสลามตามเจตนารมณ์ของมุสลิมที่ยังมีชีวิตอยู่  
 5) ข้อพิพาทของมัสยิด สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมเข้ามาดูแลให้
กิจการของมัสยิดเป็นไปตามกฎหมาย และหากมัสยิดเกิดข้อพิพาทขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาท 
จากสัญญากับบุคคลภายนอก หรือการจ้างงานในมัสยิด ตลอดจนการจัดการทรัพย์สินของมัสยิด  
เป็นต้น320      
  3.4.3.2  ข้อบังคับกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิม 
  สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมได้จัดท าข้อบังคับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินกระบวนพิจารณาอันประกอบด้วยสาระส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 1)  วัตถุประสงค์หลักของข้อบังคับ 
 ข้อบังคับมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นแนวทางให้กระบวนอนุญาโตตุลาการ
เป็นไปตามหลักการในคัมภีร์อัลกุรอานและหะดิษซึ่งเป็นที่ยอมรับของส านักคิดทางกฎหมายต่าง ๆ 
ของอิสลาม และสามารถระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่น ามาสู่กระบวนการได้อย่างเที่ยงตรงและมี
ประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้สมาชิกของสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมมีความรับผิดชอบที่จะ
รักษาผลประโยชน์ของคู่กรณีและผลประโยชน์สาธารณะ    
 2)  จ านวนอนุญาโตตุลาการ 
 ตามข้อบังคับของกระบวนการอนุญาโตตุลาการมุสลิมที่ก าหนดให้คณะผู้
ตัดสินหรืออนุญาโตตุลาการต้องประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 2 คน โดยที่อย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็น
นักวิชาการที่ความรู้ทางกฎหมายอิสลาม และอย่างน้อยอีกหนึ่งคนเป็นนักกฎหมายหรือเนติบัณฑิต
แห่งอังกฤษและเวลส์  
                                           
 319Ibid., p. 818. 
 320 Muslim Arbitration Tribunal, Services We Offer, Retrieved June 20, 2018 
from http://www.matribunal.com/services.php 
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3) กระบวนการพิจารณาโดยทั่วไป  
 กระบวนการอนุญาโตตุลาการเริ่มขึ้นเมื่อผู้ยื่นค าขอให้มีการอนุญาโตตุลาการ
ต่อสถาบันฯ โดยลงชื่อและที่อยู่ของผู้ยื่นค าขอและคู่กรณีอีกฝ่ายที่ถูกกล่าวหา ระบุเนื้อหาของ
ข้อเท็จจริงที่พิพาทรวมถึงเหตุผลที่สนับสนุนข้ออ้างของตน ซึ่งอาจจะระบุพยานทั้งที่เป็นพยานเอกสาร
และบุคคลที่จะน ามาใช้เพ่ือพิสูจน์ข้ออ้างของตน ทั้งนี้ผู้ยื่นค าขอต้องระบุว่าตนเองได้ตั้งผู้มีอ านาจท า
การแทนตนในกระบวนการอนุญาโตตุลาการไว้ด้วยหรือไม่ เมื่อผู้ถูกกล่าวหารับส าเนาค าขอเพ่ือให้มี
การอนุญาโตตุลาการ ผู้ถูกกล่าวหาต้องยื่นรายการพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนหรือ
ที่ตนจะน ามาใช้กล่าวอ้างหรือเอกสารอื่นตามที่คณะอนุญาโตตุลาการก าหนด ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการ
อาจมีค าสั่งให้คู่กรณีกระท าการใดในเรื่องกระบวนการพิจารณา อาทิเช่นการก าหนดเวลาในการจัดส่ง
เอกสาร วันและระยะเวลาของการพิจารณาคดี พยานบุคคลต่าง ๆ ที่จะน ามาเพ่ือสืบพยานหรือท า
ค าให้การของพยานเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนการให้การของพยานบุคคลผ่านวิดีโอลิงค์หรือทาง
อิเลคทรอนิกส์อ่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่จะน าเข้าใช้ในกระบวนการ การจัดหาล่ามหรือการใช้ภาษาอ่ืนใด
ในกระบวนการ  
 ทั้งนี้กระบวนการพิจารณาจะกระท าโดยลับและเป็นการส่วนตัวไม่เปิดให้ผู้
ไม่มีความเกี่ยวข้องเข้ารับฟังการพิจารณา เว้นแต่คู่กรณีตกลงกันไว้ให้การพิจารณาเป็นการเปิดเผย 
(Public Hearing) แต่คณะอนุญาโตตุลาการสามารถมีค าสั่งห้ามบุคคลใดเข้ารับฟังการพิจารณา
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ หากเห็นว่าเป็นการเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของความม่ันคงของชาติหรือความ
สงบเรียบร้อย หรือเพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัวของคู่กรณีหรือประโยชน์ของผู้เยาว์  

4) การรับฟังพยานหลักฐานและภาระการพิสูจน์  
 การรับฟังพยานหลักฐานนั้นใช้รูปแบบที่ผู้ใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดผู้นั้นมี

ภาระการพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นความจริง  ซึ่งมาตรฐานการพิสูจน์ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความสมดุล
ของความเป็นไปได้ (Balance of Probabilities) โดยที่พยานหลักฐานต่าง ๆ  อาจอยู่ในรูปแบบการ
ให้การโดยวาจา เอกสารหรือหลักฐานรูปแบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการ
ไม่มีอ านาจบังคับให้คู่กรณีหรือประจักษ์พยานผู้ใดให้การหรือยื่นพยานหลักฐานใด ๆ ได้ และไม่มี
อ านาจพิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่ได้น าเสนอต่อคู่กรณีทุกฝ่าย ทั้งนี้พยานบุคคลต้องให้การตาม
รูปแบบที่ก าหนดในกฎหมายอิสลาม  

5) การท าค าตัดสินชี้ขาด 
 การท าค าชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการไม่จ าเป็นต้องผูกพันกับค าตัดสินชี้

ขาดของการอนุญาโตตุลาการที่มีก่อนหน้า ซึ่งการท าค าตัดสินชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการต้อง
พิจารณาข้อพิพาทตามกฎหมายอังกฤษและเวลส์และหลักการของกฎหมายอิสลามที่อาจอ้างอิงจาก
ส านักคิดที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการอิสลามได้ (Recognized School of Islamic Sacred Law) 
และคณะอนุญาโตตุลาการต้องท าค าตัดสินชี้ขาดที่ระบุเหตุผลแห่งค าชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึง
คู่กรณีทุกฝ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วันหลังการการพิจารณาสิ้นสุดลง321   

6) การอุทธรณ์ค าชี้ขาด 

                                           
 321 Muslim Arbitration Tribunal, Procedure Rules of Muslim Arbitration Tribunal, 
Retrieved June 20, 2018 from http://www.matribunal.com/rules.php 
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 สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมได้ก าหนดให้ค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ
มุสลิมไม่สามารถอุทธรณ์หรือโต้แย้งผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันได้อีก  แต่อย่างไรก็
ตามคู่กรณีก็สามารถด าเนินการคัดค้านโต้แย้งหรืออุทธรณ์ค าชี้ขาดต่อศาลตามกระบวนการที่ 
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ 1996 บัญญัติไว้ อันประกอบไปด้วยการโต้แย้งคัดค้านในเรื่องเขต
อ านาจของอนุญาโตตุลาการ การโต้แย้งคัดค้านกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มิชอบและอุทธรณ์ใน
เรื่องปัญหาข้อกฎหมายต่อศาลแห่งรัฐให้ท าการทบทวนหรือมีค าสั่งให้ค าชี้ขาดมีผลหรือไม่ต่อไปได้322     
 
 3.4.4  ข้อโต้แย้งว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามผ่านช่องทางกฎหมายอนุญาโตตุลาการ 
 ภายหลังจากได้มีการจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมดังกล่าวได้เกิดข้อโต้แย้งในหลาย
ประเด็น อาทิ การใช้กฎหมายอิสลามในรูปแบบนี้อาจขัดหลักการและคุณค่าในระบบกฎหมาย 
Common Law หรืออาจก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อสตรีที่ละเมิดสิทธิความเท่าเทียม ตลอดจนอาจขัดต่อ
หลักนิติธรรม  
  3.4.4.1 ประเด็นปัญหาด้านหลักการในคุณค่าประชาธิปไตยที่การน ากฎหมาย
อิสลามหรือกฎหมายชารีอะห์มาใช้ในลักษณะการเป็นระบบกฎหมายคู่ขนาน (Parallel Legal 
System) อาจเป็นปรปักษ์กับแนวคิดทางประชาธิปไตยเรื่องความเสมอภาคและเท่าเทียม ตลอดจน
การไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจากเหตุแห่งเพศสภาพและความเชื่อทางศาสนา เนื่องจากเข้าใจว่าจะมีการ
สร้างระบบกฎหมายคู่ขนานขึ้นในสหราชอาณาจักรโดยน ากฎหมายอิสลามเข้ามาบังคับใช้ให้เป็นส่วน
หนึ่งของระบบกฎหมายอังกฤษสร้างรูปแบบพหุนิยมทางกฎหมายขึ้นในระบบกฎหมายอังกฤษ ที่
กฎหมายอิสลามจะน ามาใช้กับข้อพิพาทลักษณะอยู่ในระนาบเดียวกันกับกฎหมายอังกฤษที่คู่กรณี
สามารถเลือกกฎหมายมาปรับใช้กับข้อพิพาทของตน อันอาจสร้างความขัดแย้งกับหลักนิติธรรมใน
ระบบกฎหมายหรือขัดกับหลักการระบบกฎหมาย Common Law ที่เชื่อว่ากฎหมายต้องเป็นหนึ่ง
เดียวบังคับใช้กับทุกคนเสมอภาคกัน323  
  3.4.4.2 ประเด็นปัญหาความแตกต่างของหลักการทางกฎหมายอิสลามและหลักการ
ทางกฎหมายอังกฤษที่จะน ามาปรับใช้กับข้อพิพาทในเรื่องละเอียดอ่อนเช่นในกรณีข้อพิพาทเรื่อง
ครอบครัว สิทธิการหย่า อ านาจการปกครองบุตรผู้เยาว์ ลักษณะสัญญาและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
สมรสและการสิ้นสุดแห่งการสมรส รวมถึงสิทธิการได้รับมรดก ซึ่งแม้ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มุสลิมจะอ้างว่าการให้บริการระงับข้อพิพาทโดยทางสถาบันฯอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอังกฤษและ
เวลส์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลในเรื่องการน าหลักการทางศาสนาอิสลามมาใช้ในการระงับข้อ
พิพาทที่เนื้อหาทางกฎหมายอิสลามและระบบกฎหมายอังกฤษมีความแตกต่างกัน แม้ในหลายกรณี
กฎหมายอิสลามจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอังกฤษ แต่เมื่อสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิม
มีค าชี้ขาดในคดีใด ในคดีนั้นอาจมิได้มีการยื่นค าคัดค้านต่อศาลแห่งรัฐเพ่ือทบทวนค าชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการมุสลิมเป็นผลให้สิทธิของคู่กรณีไม่เป็นไปตามหลักการกฎหมายอังกฤษ324   
  3.4.4.3 ประเด็นปัญหาที่ในสายตาของหลักประชาธิปไตยหรือกฎหมายอังกฤษมอง
ว่า หลักการทางกฎหมายอิสลามละเมิดสิทธิสตรีหรือปฏิบัติต่อสตรีอย่างไม่เท่าเทียม ตามหลัก
                                           
 322 มาตรา 66-68 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.1996 (สหราชอาณาจักร) 
 323 Maria Reiss, op. cit., p. 760. 
 324 Ibid., p. 765. 
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กฎหมายอิสลามนั้นยอมรับในการที่ฝ่ายชายมีสิทธิมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลา เดียวกัน และ
ฝ่ายชายยังมีสิทธิในการหย่าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายหญิง ในขณะที่ฝ่ายหญิงหาก
ต้องการหย่าตามหลักการศาสนาต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากตามหลักศาสนา ถึงแม้ว่าการยื่นข้อพิพาท
หรือการขอหย่าตามหลักการศาสนาอิสลามต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การหย่าตามหลักศาสนาอิสลามเกิดขึ้นโดยชอบกับสตรีเพ่ือแก้ปัญหา  Limping Marriages ก็ตาม 
การระงับข้อพิพาทโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมอาจมิได้มีระบบการคุ้มครองสิทธิสตรีอย่าง
เพียงพอในเรื่องดังกล่าว และอีกกรณีหนึ่งนั้นคือปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เมื่อเกิดการละเมิด
ข่มเหงขึ้นในความสัมพันธ์ทางครอบครัวหากน าข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตามหลักศาสนาอิสลาม ค าชี้ขาดหรือตัดสินในข้อพิพาทอาจไม่ได้คุ้มกันความปลอดภัยของสตรีที่ต้อง
อยู่ร่วมกับชายที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวโดยการอ้างสิทธิตามหลักการทางศาสนา ซึ่งแตกต่างจาก
การน าคดีขึ้นสู่ศาลแห่งรัฐที่ใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีความเสมอภาคปกป้องสตรี หรือมีโทษตาม
กฎหมายที่ชัดเจนต่อบุคคลที่สร้างความรุนแรงในครอบครัว325  
  ในขณะที่ทางสถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมยังคงยืนยันในประเด็นเรื่องการใช้
กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยสถาบันเป็นไปตามความสมัครใจของคู่กรณีมิได้เกิดจากการบังคับ 
และคู่กรณียังมีอิสระในการเลือกผู้ตัดสินคดีของตน นอกจากนั้นสตรีที่เข้าสู่กระบวนการระงับข้อ
พิพาทโดยสถาบันแทนที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมดังที่กล่าวอ้างนั้นกลับมีความพึงพอใจใน
การได้รับการตัดสินคดีโดยบุคคลที่ตนเชื่อถือและสามารถชี้น าทางจิตวิญญาณในหลักการทางศาสนา
อิสลาม ทั้งกันนี้สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมยังถือว่าเป็นองค์กรที่เชื่อมประสานระหว่างความเป็น
ประชากรพลเมืองอังกฤษและประเทศบ้านเกิดที่ตนย้ายถิ่นฐานมา และที่ส าคัญการอนุญาโตตุลาการ
โดยใช้กฎหมายศาสนามิได้มีแต่เฉพาะในหมู่ชนมุสลิม มีการใช้การอนุญาโตตุลาการทางศาสนาในหมู่
ชนชาวยิวมากว่า 100 ปีในสหราชอาณาจักร326    
  แม้จะมีข้อโต้แย้งและถกเถียงในเรื่องการน ากฎหมายอิสลามมาใช้เพ่ือการระงับข้อ
พิพาทดังท่ีได้กล่าวมา สถาบันอนุญาโตตุลาการมุสลิมก็ยังคงด าเนินการตัดสินชี้ขาดคดีต่าง ๆ เรื่อยมา 
จนกระทั้งปัจจุบัน โดยได้มีความพยายามที่จะออกกฎหมายเพ่ือแก้ไขหลักการในความเสมอภาคใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Equality Bill) ที่มีจุดประสงค์หลักเพ่ือแก้ปัญหาความไม่เสมอภาค
ทางเพศในการอนุญาโตตุลาการหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยใช้หลักการทางศาสนา ทั้งยังจะเป็นการ
สร้างกรอบการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการไว้แต่เฉพาะข้อพิพาททางธุรกิจ โดยห้ามการ
อนุญาโตตุลาการข้อพิพาทในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและที่เกี่ยวเนื่องกับทางอาญา เพ่ือให้
กระบวนการทางศาลแห่งรัฐเท่านั้นที่จะใช้เป็นช่องทางเพ่ือระงับข้อพิพาททางครอบครัวและข้อพิพาท
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับความผิดทางอาญา ในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้มีการบัญญัติให้การรับฟังพยาน
ตลอดจนการแบ่งปันทรัพย์สินจะกระท าโดยปฏิบัติแตกต่างกันเนื่องจากเหตุแห่งเพศไม่ได้โดยบัญญัติ
ว่าในการให้บริการทางอนุญาโตตุลาการ ห้ามบุคคลกระท าการใดที่ก่อให้เกิดขึ้นซึ่งการเลือกปฏิบัติ 
การคุกคามทางเพศ หรือ การท าให้ผู้ใดตกเป็นเหยื่อด้วยเหตุแห่งเพศมิได้ ซึ่งการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งเพศสภาพหมายความรวมถึง การปฏิบัติต่อพยานหลักฐานของผู้ชายมีคุณค่ามากกว่า
พยานหลักฐานจากผู้หญิงหรือในทางกลับกัน  กระบวนการที่มีหลักการในการแบ่งปันทรัพย์สิน
                                           
 325 Rebecca E. Maret, op. cit., p. 267. 
 326 Christopher R. Lepore, op. cit., p. 680. 
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ระหว่างชายหญิงและเด็กในทรัพย์มรดกโดยไม่เท่าเทียมกัน หรือ กระบวนการที่มีหลักการว่าผู้หญิงมี
สิทธิในทรัพย์สินน้อยกว่าผู้ชายหรือในทางกลับกัน และร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังก าหนด
โทษทางอาญาแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่อ้างว่าตนมีอ านาจในการพิจารณาคดีทั้งที่ได้มีกฎหมาย
บัญญัติห้ามไว้แล้ว ซึ่งหากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านเป็นพระราชบัญญัติบังคับใช้อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาทโดยการใช้กฎหมายอิสลาม
ต่อไป327  
  

                                           
 327 Rebecca E. Maret, op. cit., pp. 269-270. 
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บทท่ี 4 

 
การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย 

 
 ในบทนี้จะเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย โดยเริ่มจาก
การกล่าวถึงศาสนาอิสลามและมุสลิมในประเทศไทยเพ่ือท าความเข้าใจกับลักษณะภูมิหลัง
ทางศาสนาอิสลามและเชื้อสายของมุสลิมในประเทศไทย ต่อจากนั้นจะกล่าวถึงการใช้
กฎหมายอิสลามในประเทศไทยโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 พ้ืนที ่คือ การใช้กฎหมายอิสลาม
ในพ้ืนที ่4 จังหวัดภาคใต้ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 อันมีลักษณะรูปแบบการใช้กฎหมายที่
รัฐมีกฎหมายทั่วไปใช้อยู่กับพลเมืองของรัฐแต่มีกฎหมายเฉพาะที่ให้น ากฎหมายอิสลามใช้กับ
เฉพาะมุสลิมที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว และการใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดที่
มิได้มีกฎหมายเฉพาะใดให้น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ แต่เป็นรูปการใช้กฎหมายผ่าน
กระบวนการตามโครงสร้างพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
     

4.1  ศาสนาอิสลามและมุสลิมในประเทศไทย 
 
 ได้มีการคาดประมาณกันว่ามีผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยเป็นจ านวนราว
ร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทย ซึ่งจ านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม
มีจ านวนเป็นล าดับที่สองรองจากศาสนาพุทธ โดยเมื่อเทียบจ านวนประชากรทั้งหมดของ
ประเทศที่มีอยู่ราว 65-70 ล้านคน สัดส่วนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยมี
ความเป็นไปได้ที่จะอยู่ที่กว่า 3 ล้านคน328 โดยที่มีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง 
ๆในประเทศไทยแต่มีการกระจุกตัวในบางพ้ืนที่ เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดแล้วจังหวัดที่มี
ประชากรมุสลิมมากท่ีสุดเป็น 10 ล าดับไดด้ังนี้คือ329   
 

                                           
 328 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส ามะโนประชากรและเคหะ ตัวชี้วัดที่ส าคัญของประชากรและ
ที่อยู่อาศัย พ.ศ.2533-2553 : ทั่วราชอาณาจักร, ค้นวันที่ 7 มกราคม 2560 จาก http://pop 
census.nso.go.th/quick_stat/WholeKingdom_T.pdf 
 329 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2533-2553: รายงานฉบับ
สมบูรณ์แยกตามรายจังหวัด, ค้นวันที่ 7 มกราคม 2560 จากhttp://popcensus.nso.go.th/ 
report.php  
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ตารางที ่4.1 จ านวนประชากรมุสลิมแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 10 ล าดับแรก330 
 
 โดยกว่าร้อยละ 80 ของมุสลิมทั้งหมดอาศัยอยู่ทางภาคใต้ เป็นเหตุให้เมื่อกล่าวถึง
มุสลิมหรือผู้นับถือศาสนาอิสลามแล้วคนส่วนใหญ่มักจะมองภาพถึงมุสลิมที่อาศัยอยู่ทาง
ภาคใต้ของไทยหรือมุสลิมมลายู ซึ่งประชากรชาวมุสลิมในประเทศไทยนั้นความจริงแล้วมิได้มี
เพียงแต่มุสลิมที่มีเชื้อสายจากชาวมลายูเท่านั้น แต่ยังมีมุสลิมที่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษ
กลุ่มอ่ืนอีกด้วย 
 ซ่ึงหากจะถือเอาอาณาจักรสุโขทัยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ชาติไทย ศาสนา
อิสลามได้เข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันนี้มาช้านานก่อนที่จะได้ตั้งกรุง
สุโขทัยเป็นราชธานี  มีแนวคิดแบ่งออกเป็นสองแนวทางคือศาสนาอิสลามเผยแผ่เข้ามาโดย
พ่อค้าชาวอาหรับและจากพ่อค้าชาวอินเดียมายังดินแดนอาเจะห์ มะละกา และแหลมมลายู
ซึ่งรวมถึงดินแดนทางตอนใต้ของไทยในปัจจุบันก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งก่อนหน้าการรับ
ศาสนาอิสลามนั้น ชนพื้นถิ่นได้นับถือศาสนาฮินดู-พราหมณ์และพุทธอยู่ก่อน การหันมานับ

                                           
330 เรื่องเดียวกัน. 

ล าดับ จังหวัด คน 

1 นราธิวาส*       575,585  

2 ปัตตานี*       513,841  

3 กรุงเทพมหานคร       382,385  

4 สงขลา       374,728  

5 ยะลา*       331,747  

6 สตูล*       184,552  

7 กระบี ่       125,476  

8 นครศรีธรรมราช        94,914  

9 ตรัง        85,609  

10 ภูเก็ต        83,969  

 จ านวนมสุลมิร้อยละ 4.9 ของประชากรทั้งประเทศ      3,259,340 
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ถือศาสนาอิสลามในดินแดนแถบนี้จึงด าเนินไปอย่างช้า ๆ แต่ต่อมาเมื่ออาณาจักรที่นับถือ
ศาสนาฮินด-ูพุทธเสื่อมอ านาจลง การขยายอิทธิพลของศาสนาอิสลามจึงมีมากขึ้นจนรัฐใน
ดินแดนแหลมมลายู และดินแดนที่เป็นประเทศอินโดนีเชียในปัจจุบันส่วนใหญ่กลายมาเป็นรัฐ
ที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่อย่างไรก็ตามศาสนาอิสลามก็มิได้เข้ามาลบร้างความเชื่อหรือแนว
ปฏิบัติในทางฮินดู-พุทธที่พลเมืองเคยยึดถืออย่างสิ้นเชิง แต่กลับเป็นไปในลักษณะการ
ผสมผสานกับความเชื่อดั่งเดิม331  
 แม้ศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายอิทธิพลในดินแดนแหลมมะลายูและทางตอนใต้ของ
ประเทศไทยในปัจจุบันอันได้แก่ ดินแดนที่เคยเป็นรัฐปัตตานี แต่ความสัมพันธ์ทางการเมือง
และการปกครองระหว่างรัฐปัตตานีและอาณาจักรสยามก็ยังคงมีข้อถกเถียงในเรื่องการที่รัฐ
ปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของสยามเม่ือใดและอย่างไร ในขณะที่ดินแดนที่ถูกวางแนวคิดใน
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ในห้องเรียนว่าเป็นต้นก าเนิดของรัฐไทยทั้ง อาณาจักรสุโขทัย 
อาณาจักรอยุธยา จนถึงการตั้งกรุงเทพเป็นราชธานี ก็ปรากฏการเข้ามาของกลุ่มคนที่มีเชื้อ
ชาติต่าง ๆ ที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม อาทิเช่น ชาวอาหรับเปอร์เชีย ชาวจามหรือแม้แต่
ชาวจีน เป็นต้น ทั้งกันนี้กลุ่มคนเหล่านี้ยังมีความสัมพันธ์กับชาวสยามและการเข้ามาเกี่ยวพัน
ในโครงสร้างเชิงอ านาจกับทางราชส านักสยามในแง่มุมต่าง ๆ332 ดังนั้นหากจะกล่าวถึงมุสลิม
หรือคนท่ีนับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยในปัจจุบัน จึงมีท่ีมาหรือบรรพบุรุษท่ีสืบเชื้อ
สายมาจากหลายแห่งซึ่งอาจจ าแนกออกได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ ๆ333 ดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1 มุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวมลายูซึ่งเป็นมุสลิมกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย โดยที่ชาวมลายูถือเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่มีถิ่นฐานในดินแดนทางตอนใต้ของไทย
หรือดินแดนแหลมทองในทวีปเอเชีย ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ
หมู่เกาะสุมาตราซึ่งเป็นดินแดนบางส่วนของประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน ชาวมลายูที่อาศัย
ทางตอนใต้ของแหลมทองนี้ได้รับศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย และต่อมาเมื่อ
อาณาจักรสุโขทัยเรืองอ านาจขึ้น อาณาจักรทางตอนใต้ของแหลมทองจึงมีความสัมพันธ์เชิง
อ านาจกับอาณาจักรสุโขทัยและมาถึงสมัยอาณาจักรอยุธยา จนเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ที่มี
กรุงเทพเป็นราชธานีที่อาณาจักรทางตอนใต้ของสยามในขณะนั้นมีความสัมพันธ์ในลักษณะ
เป็นประเทศราช ทั้งยังได้มีการกวาดต้อนเชลยชาวมลายูที่นับถือศาสนาอิสลามจากดินแดน
ทางตอนใต้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองในบริเวณภาคกลาง ในขณะที่ชาว

                                           
 331 สายชล สัตยานุรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 54.  
 332 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, ขุนนางกรมท่าขวา การศึกษาบทบาทและหน้าที่ในสมัยอยุธยาถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2153-2435 (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 56-66. 
 333 จรัญ มะลูลีม, อิสลามศึกษา, ใน เอกสารประกอบการบรรยายนักศึกษาหลักสูตร
ปลัดอ าเภอประจ าต าบล, รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-25 พฤษภาคม 2547 รุ่นที่ 2, 3 ระหว่างวันที่ 1-8 
มิถุนายน 2547, ณ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 
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มลายูที่อาศัยในถ่ินฐานของตนเองทางตอนใต้ของสยามยังคงด ารงความเป็นรัฐของตนอยู่จน
เข้าสู่ยุคการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เริ่มการผนวกดินแดนและการปกครองที่
ให้รัฐปัตตานีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงปรากฎกลุ่มมุสลิม
ที่มีเชื้อสายชาวมลายูออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ยังอาศัยอยู่ในดินแดนทางตอนใต้ของ
ราชอาณาจักรไทยในปัจจุบันและชาวมลายูที่ถูกย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ทางภาคกลางของ
ราชอาณาจักรไทย334  
  กลุ่มท่ี 2 มุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวอาหรับเปอร์เซียหรืออิหร่าน มุสลิมกลุ่มนี้มี
ที่มาจากกลุ่มพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาท าการค้าขายและตั้งหลักแหล่งในดินแดนของ
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งมุสลิมกลุ่มนี้มี
ความสัมพันธ์อันดีกับราชส านักไทย และในบางสมัยก็ได้เข้าเป็นผู้มีอ านาจในราชส านักในการ
ดูแลกิจการหลายด้าน ทั้งทางด้านการค้าการพาณิชย์ กิจการระหว่างประเทศ การเก็บภาษี 
ตลอดจนการดูแลกิจการงานที่เก่ียวกับศาสนาอิสลามในราชอาณาจักรสยาม โดยที่มุสลิม
กลุ่มนี้โดยส่วนเป็นมุสลิมนิกายชีอะห์335 
 กลุ่มท่ี 3 มุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวชวา ซึ่งเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ
อินโดนีเซียในปัจจุบัน แต่ชนชาติชวาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งต่างจากชนชาวมลายู เนื่องจาก
ความสัมพันธ์ทางอ านาจทางการปกครองที่แตกต่างกันโดยที่อาณาจักรสยามไม่ได้มีอิทธิพล
ทางการปกครองเหนือดินแดนที่เป็นถิ่นฐานของชาวชวา ชาวชวาโดยสว่นใหญ่จึงเข้ามาและ
ตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักรไทยเพื่อท ามาหากินใช้แรงงานหรือท าการค้าขายโดยความสมัคร
ใจ ทั้งนี้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ค่าแรงงานของชาวชวาเป็นค่าแรงงานที่มีราคาถูกกว่าแรงงานชาว
ไทยจึงได้เกิดการอพยพของแรงงานชาวชวาเข้าสู่อาณาจักรสยามเป็นจ านวนมาก ประกอบ
กับได้มีการเสด็จประพาสชวาของรัชกาลที่ 5 ในสมัยนั้นด้วย 
 กลุ่มท่ี 4 มุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจาม-เขมร ซึ่งในอดีตชาวจามเป็นชาติพันธุ์
หนึ่งที่มกีารรวมกลุ่มของตนในดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน ในอดีตเมื่อชาวจาม
ถูกอาณาจักรเวียดนามรุกรานและพ่ายแพ้จึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในอยุธยาซึ่งเรืองอ านาจ
ในสมัยนั้น ทั้งนี้ชาวจามส่วนหนึ่งเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม และเม่ือกรุงศรีอยุธยาเสื่อม
อ านาจลงชาวจามบางส่วนยังได้ถูกจับเป็นเชลย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังได้มีชาวจามส่วน
หนึ่งอพยพเข้ามาสู่สยามเพ่ิมเติม  
 กลุ่มท่ี 5 มุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวเอเชียใต้อันได้แก่จาก อินเดีย ปากีสถาน อัฟ
การนิสถาน ซึ่งมีหลักฐานการเข้ามาค้าขายของพ่อค้าชาวอินเดียตั้งแต่สมัยอยุธยา และยิ่งมี
เพ่ิมมากข้ึนเมื่อดินแดนในแถบเอเชียใต้ตกเป็นเมืองขึ้นและอยู่ภายใต้อาณานิคมของชาติ

                                           
 334 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 38. 
 335 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 70. 
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ตะวันตก ผู้นับถือศาสนาอิสลามจากเอเชียใต้ที่เป็นคนในบังคับของชาติตะวันตกจึงได้เข้ามา
ท าการค้าขายในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 4 ที่สยามมีสนธิสัญญาทางการค้ากับชาติ
มหาอ านาจตะวันตก เนื่องจากเม่ือเป็นคนในบังคับของชาติตะวันตกแล้วสามารถท าการค้าใน
สยามได้สะดวกเนื่องจากผลของสนธิสัญญา ที่คนในบังคับของชาติตะวันตกมิต้องตกอยู่
ภายใต้อ านาจของศาลไทยในขณะนั้น   
 กลุ่มท่ี 6 มุสลิมที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีน ซึ่งชาวจีนได้อพยพเข้าสู่ดินแดนไทยจาก
หลายแหล่งก าเนิด ทั้งนี้ชาวจีนบางส่วนที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมักเรียกชาวจีนมุสลิม
ว่า “มุสลิมจีนฮ่อ” ซึ่งอพยพมาจากจีนทางตอนใต้หรือยูนาน ประกอบกับต่อมาเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การปกครองในจีนไปสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ที่ไม่อนุญาตให้มีการนับถือศาสนา ก็ได้มีชาวจีนที่
นับถือศาสนาอิสลามได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ชาวจีนมุสลิมมักตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัด
ทางตอนเหนือของประเทศไทย336  
 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากที่มาของผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยแล้วอาจ
จัดแบ่งความเป็นอิสลามท่ีเกิดขึ้นในดินแดนที่เป็นประเทศไทยออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ชาวมุสลิมที่เป็นชนพ้ืนเมืองซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ ณ ดินแดนที่เป็นราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน
มาก่อนแล้ว และได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อโดยรับศาสนาอิสลามเข้าเป็นศาสนาของตน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชาวมลายูซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ทางตอนใต้ของราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน ซึ่งในอดีต
ดินแดนส่วนนี้มีรูปแบบความเป็นรัฐและรูปแบบการปกครองของตน ที่มีชื่อเรียกว่า รัฐปาตานี หรือ
ปัตตานี ซึ่งในบางช่วงเวลาในอดีตดินแดนแถบนี้อาจตกอยู่ในอิทธิพลหรือเป็นประเทศราชของ  
กรุงสยามจวบจนมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้มีการจัดรูปแบบการปกครองท้องที่
ให้อยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงของสยาม  และกลายมาเป็นพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน เป็นผลให้มุสลิมกลุ่มนี้ยังคงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความเป็นชาติพันธุ์
ของตน และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายในด้านการปกครองจากศูนย์กลางแห่งอ านาจ
ของรัฐไทยจึงมักเกิดเป็นปัญหาข้อพิพาทหรือความไม่สงบในพ้ืนที่ข้ึน337   

2. ชาวมุสลิมที่เป็นผู้อพยพหรือย้ายถิ่นฐานมาจากดินแดนอ่ืน อันได้แก่ผู้อพยพมาจาก 
เปอร์เซีย เอเชียใต้ เขมร จีนและรวมถึงชาวมลายูที่ถูกกวาดต้อนมาจากดินแดนทางตอนใต้ ที่เข้ามา
ตั้งรกรากในดินแดนที่เป็นศูนย์กลางแห่งอ านาจของราชอาณาจักรไทยในอดีต ไม่ว่าจะเป็น สุโขทัย 
อยุธยาหรือกรุงเทพ และเมื่อมีการก่อร่างสร้างรัฐไทยให้เป็นรัฐชาติสมัยใหม่ (Modern State) จนมี
รูปแบบการเมืองการปกครองในปัจจุบัน ชาวมุสลิมกลุ่มนี้ได้มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและความ
เป็นอยู่กับกลุ่มชนอ่ืนที่อาศัยในประเทศไทยได้ดีกว่ามุสลิมกลุ่มแรก แม้มีความเชื่อทางศาสนาที่

                                           
 336 จรัญ มะลูลีม, เรื่องเดิม, หน้า 2-3. 
 337 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 47.  
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แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ของประเทศ เนื่องจากมีความรู้สึกว่าเป็นประชากรส่วนหนึ่ งของ
ราชอาณาจักรไทยมาแต่ต้น338 

 แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบโครงสร้างทางการ
ปกครองและนโยบายทางการเมืองการปกครองของไทยในด้านการสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวของคนในชาติ ตลอดจนอิทธิพลของการขับเคลื่อนความเป็นอิสลาม (Islamization) ใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ของโลกรวมถึงในประเทศไทยได้ท าให้เกิดผลกระทบในหลายด้านเกี่ยวกับผู้ที่นับ
ถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย ทั้งในมิติของการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชน มิติการ
แสดงออกทางศาสนา ตลอดจนถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมลักษณะพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้กรณี
หนึ่งที่เป็นประเด็นน ามาสู่การศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือการใช้กฎหมายอิสลามใน
ประเทศไทย เนื่องจากตามความเชื่อและศรัทธาของอิสลามศาสนิกแล้ว แม้จะอยู่ที่ใดก็ตาม
หากแต่ต้องด ารงชีวิตตามบัญญัติแห่งศาสนาที่คลอบคลุมไปในทุกส่วนของการด ารงชีวิต และ
เมื่อบทบัญญัติตามหลักอิสลามเรื่องใดไม่เป็นไปตามที่กฎหมายแห่งรัฐก าหนด ก็จะเกิด
รูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะที่เป็นเพียงกฎหมายของกลุ่มชน หรือรูปแบบการ
ใช้กฎหมายแบบพหุนิยมทางกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยได้มีกฎหมายในลักษณะที่ให้
ใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกแต่กับเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล และเป็นแตใ่นเฉพาะกรณีที่คู่ความทุกฝ่ายหรือผู้ร้องในคดีในกรณีเป็นคดีไม่มี
ข้อพิพาทเป็นมุสลิม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ทั้งนี้แม้ในความเป็นจริงแล้วผู้นับถือศาสนาอืสลามใน
ประเทศไทยมิได้จ ากัดหรืออาศัยอยู่แต่ในพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นผลให้เกิดการแบ่งพ้ืนที่การใช้
กฎหมายกับมุสลิมในประเทศไทยโดยแตกต่างกันดังนั้นในส่วนถัดไปจึงจะกล่าวถึงการใช้
กฎหมายอิสลามในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปยังการศึกษาถึงปัญหาว่าด้วยโครงสร้างของ
รูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยเป็นส าคัญ ที่มีความเก่ียวเนื่องกับประเด็นการ
ใช้กฎหมายอิสลามในมิติทางโครงสร้างของระบบกฎหมายไทยที่มีระบบการใช้กฎหมาย
อิสลามปรากฎอยู่เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของระบบ และกระบวนการใช้กฎหมายโดยศาล
และองค์กรหรือหน่วยงานอื่น  
 ดั่งที่ได้กล่าวไปแล้วในเนื้อหาที่ว่ากฎหมายอิสลามว่ากฎหมายอิสลามอาจมีลักษณะ
ความหมายเทียบได้จากภาษาอาหรับคือ “ชารีอะห์” (Shariah) และ “ฟิกฮ์” (Figh)  โดยที่
ชารีอะห์หมายถึงโครงสร้างทางกฎหมายที่ครอบคลุมวิถีการด ารงชีวิตของบุคคลและ
สาธารณชนซึ่งถูกบัญญัติไว้ชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอาน และรวมถึงวัจนะและการด าเนินชีวิต
ของศาสดามุฮัมมัดซึ่งเป็นสิ่งแน่นอนและชัดเจนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ในขณะที่ฟิกฮ์คือ

                                           
 338 ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ, มุสลิมในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2  (กรุงเทพมหานคร:  
อัมรินทนทร์ปริ้นติ้ง, 2539), หน้า 23. 
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การน าหลักชารีอะห์ไปใช้เพื่อปรับกับข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยที่อาจมีการผสมผสานจาก
แหล่งที่มาได้หลายทางประกอบกันเข้าเพ่ือปรับใช้กับข้อเท็จจริง  ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าฟิกฮ์
เป็นผลผลิตของชารีอะห์  ทั้งนี้ยังได้มีการแบ่งหมวดหมู่ของกฎหมายอิสลามออกเป็นหลาย
ลักษณะ เช่นการแบ่งเป็นกฎหมายเอกชน (หักกุลอาดัม) ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยการ
กระท าที่เป็นสิทธิของมนุษย์โดยส่วนตัว และกฎหมายมหาชน (หักกุลลอฮ์) ที่มีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นสิทธิของสังคมโดยรวม หรือแม้แต่การแบ่งประเภทเป็นกฎหมาย
สารบัญญัติและกฎหมายวิธีสบัญญัติ ทั้งนีก้ฎหมายอิสลามจึงครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในระบบ
กฎหมายหากเทียบกับระบบกฎหมายสมัยใหม่ เช่นมีกฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง 
ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศ339  
 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือกล่าวถึงการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยแล้ว ลักษณะของ
กฎหมายประเภทอ่ืนนอกจากกฎหมายเอกชนอันเป็นกฎหมายที่เก่ียวกับการด ารงชีวิตแล้ว 
สภาพการน ามาใช้บังคับย่อมมิอาจกระท าได้โดยชอบ เช่นเดียวกับรัฐต่าง ๆ ในโลกที่มิได้เป็น
รัฐอิสลาม ที่จะน าหลักศาสนาอิสลามมาบัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับพลเมืองหรือ
ประชากรทั้งประเทศ   ทั้งกันนี้ด้วยว่าในความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นรัฐของไทยกับชน
ชาวมุสลิมที่มีรูปแบบทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องใน 2 รูปแบบ คือ มุสลิมในกลุ่มท่ีอพยพ
หรือเข้ามาในดินแดนที่ถือว่าเป็นอาณาจักรสยามแต่โบราณ และมุสลิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ทางตอนใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ในอดีตเคยมีดินแดนและการปกครองของตนเองอยู่
ก่อน แต่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นผลให้มี
การสร้างรูปแบบกระบวนการใช้กฎหมายอิสลามที่แตกต่างกันในพื้นที่ทั้งสองของประเทศ
ไทย  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในศาลที่
อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืนของประเทศไทย
นอกจากเขตจังหวัดทั้ง 4 ในปัจจุบันมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่กล่าวถึงการน า
กฎหมายอิสลามมาใช้โดยตรง ทั้งนี้แม้ในอดีตก่อนมีการปฏิรูประบบศาลของไทยในสมัย
รัชกาลที ่5 จะมีความเชื่อว่ากฎหมายอิสลามก็เคยได้ถูกน ามาใช้เพ่ือระงับข้อพิพาทระหว่าง
หมู่ชนมุสลิมมาก่อนในศาลที่เรียกว่า “กรมท่าขวา”340 แต่เมื่อมีการปฏิรูประบบศาลและ
ระบบกฎหมายให้มีรูปแบบระบบกฎหมายแบบประมวลกฎหมาย (Civil Law System) แล้ว
เมื่อมีการร่างประมวลกฎหมายขึ้นใช้ทั้งที่เป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ก็มิได้มีการบัญญัติให้น ากฎหมายศาสนาหรือหลักการทางศาสนาอิสลาม
มาใช้บังคับเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการกับพ้ืนที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดตอนใต้จนถึง

                                           
 339 กิตติศักดิ์ ปรกติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 50.   
 340 ส านักงานศาลยุติธรรม, คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับ
ศาลยุติธรรม) (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานศาลยุติธรรม, 2554), หน้า 114.  
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ปัจจุบัน ดังนั้นในส่วนต่อไปจะกล่าวถึงการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยโดยจัดแบ่งกลุ่ม
พ้ืนที่ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  (1) ในพ้ืนทีจ่ังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล (2) พ้ืนที่อ่ืน
นอกเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 
    

4.2  การใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดปัตตาน ีนราธิวาส ยะลา และสตูล
  
  
 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 โดยกฎหมาย
ก าหนดให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับในคดีแพ่งซึ่งอิสลามศาสนิก
เป็นทั้งโจทก์จ าเลย หรือเป็นผู้เสนอค าขอในคดีท่ีไม่มีข้อพิพาทในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นการ
บัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้เฉพาะแต่ในเขตพ้ืนที่  4 จังหวัดดังกล่าวเท่านั้น โดยที่
กฎหมายฉบับนี้ได้ประกาศใช้มาอย่างยาวนานกว่า 70 ปี และมีบทบัญญัติเพียง 7 มาตรา 
ประกอบกับความเป็นมาของกฎหมายจากอดีตมีเหตุผลทางด้านการเมืองการปกครองเข้ามา
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในหลายยุคหลายสมัยเมื่อกล่าวถึงดินแดนของเขตจังหวัดทั้ง 4 ก็มี
ประวัติศาสตร์ในเรื่องการเมืองการปกครอง ชาติพันธุ์ และศาสนาที่เป็นปัจจัยหนุนส าคัญใน
เรื่องการใช้กฎหมายอิสลาม ดังนั้นในที่นี้จะเริ่มจากการกล่าวถึงพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ทั้ง 4 นี้ใน
ด้านภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครองกับอ านาจ
ส่วนกลางจนดินแดนดังกล่าวประกอบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยในปัจจุบัน  
เพ่ือน ามาเชื่อมโยงกับพัฒนาการของ 
การใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  
 
 4.2.1  ภูมิศาสตร์และจ านวนประชากร 
 จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ตอนล่างของ
ประเทศไทย โดยที่จังหวัดยะลา นราธิวาสและสตูลเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย ในขณะที่จังหวัดปัตตานีมิได้มีเขตแดนทางบกท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้านแต่อย่างใด 
ทั้งนี้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสมีอาณาเขตติดต่อกัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งด้าน
ตะวันออกของประเทศไทย ในขณะที่จังหวัดสตูลเป็นพื้นที่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันตกติดกับทะเล
อันดามันและมหาสมุทรอินเดีย โดยมีจังหวัดสงขลาขั้นกลางระหว่างพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
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ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูลอยู่ โดยในแต่ละจังหวัดมีที่ตั้งอาณาเขตและจ านวน
ประชากรในปี พ.ศ.2559341 ดังนี้ 
 

1. จังหวัดปัตตานีมีพ้ืนที่ประมาณ 1,940.356 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังนี้คือ ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา และทิศ
ตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานีมีประชากรที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 
84.4 หรือประมาณ 513,841 คน 

2. จังหวัดยะลามีพ้ืนที่ประมาณ 4,521.077 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต
ดังนี้คือ ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี ทิศใต้ติดต่อกับรัฐเปรัคประเท
สมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสงขลา
และรัฐเคดาร์ (ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย จังหวัดยะลามีประชากรที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 76.6 หรือประมาณ 331,747 คน 

3. จังหวัดนราธิวาสมีพ้ืนที่ประมาณ 4,475.430 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้คือ ทิศ
เหนือติดต่อกับจังหวัดปัตตานี ทิศใต้ติดต่อกับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดต่อรัฐกลันตัน
ประเทศมาเลเซีย และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสมีประชากรที่เป็นผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามร้อยละ 85.9 หรือประมาณ 575,585 คน 

4. จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ประมาณ 2,478.977 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้คือ ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง ทิศใต้ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์  
(ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันออกติดต่อรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย และทิศตะวันตกติดทะเล
อันดามัน มหาสมุทรอินเดีย จังหวัดสตูลมีประชากรที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 67.1 หรือ
ประมาณ 184,522 คน 

ทั้งนี้จากการส ารวจส ามะโนประชากรและเคหะจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่รายงานว่ามี  
ผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยในปี พ.ศ.2553 ทั้งหมดประมาณ 3,259,340 คน ซึ่งมีอัตราส่วน
เป็นร้อยละ 4.9 ของประชากรทั้งประเทศ ในขณะที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัดซึ่งอยู่ที่
ราว ๆ 1,605,725 คน  ซึ่งมีอัตราส่วนเป็นร้อยละ 49.27 ของประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด
ในประเทศไทย342  
 
 4.2.2  ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง 

                                           
 341 กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง, ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 
เรื่องจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, ค้นวันที่ 3 มีนาคม 2560 จาก http://stat. 
bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560 
 342 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2533-2553: รายงานฉบับ
สมบูรณ์แยกตามรายจังหวัด. 
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 เนื่องจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธวาสนั้น ครั้งหนึ่งเคยรวมกันเป็น
อาณาจักรเดียวกันมาก่อนที่เรียกว่าปัตตานี หรือ ปาตอนี ผ่านช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ในความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครองกับสยาม ในขณะที่จังหวัดสตูลครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่ ง
ของเมืองไทรบุรีซึ่งคือรัฐเคดาร์ของมาเลเซียในปัจจุบัน ดังนั้นในส่วนต่อไปจึงจะขอกล่าวถึงประวัติ
ศาตร์ทางการเมืองการปกครองของพ้ืนที่โดยแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
และจังหวัดนราธิวาส (2) จังหวัดสตูล 
  4.2.2.1  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส   
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ว่าพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลาและจังหวัด
นราธิวาส เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณชื่อว่า “ลังกาสุกะ” ซึ่งเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่ในแหลม
มลายูในราวพุทธศตวรรษที่ 11 โดยมีกษัตริย์ปกครองรัฐและมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรอ่ืน ๆ ที่ตั้ง
อยู่ในหมู่เกาะชวา และอาณาจักรต่าง ๆ ในดินแดนแหลมทอง นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าศูนย์กลาง
ชุมชนของอาณาจักรลังกาสุกะน่าจะเคยตั้งอยู่ที่พ้ืนที่อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีในปัจจุบัน  เนื่องจาก
พบหลักฐานที่เป็นทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุจ านวนมากบริเวณนี้ ซึ่งจากหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่าชุมชนดังกล่าวนับถือศาสนาฮินดู-พราหมณ์ และพุทธศาสนานิกายมหายานมาก่อนที่ศาสนาอิสลาม
จะเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้ในพุทธศตวรรษที่ 18343 ทั้งนี้อาณาจักรลังกาสุกะเคยเป็นแหล่งค้าขายที่
ส าคัญและเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรมลายู แต่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ก็ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ
อาณาจักรศรีวิชัย และต่อมาเม่ืออาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมอ านาจลง อาณาจักรลังกาสุกะจึงตกอยู่ภายใต้
อ านาจของทั้งอาณาจักรเขมรโบราณ และสุโขทัยตามล าดับ ซึ่งตามหลักฐานโบราณแล้วเชื่อว่า สุโขทัย
อาจแผ่อ านาจลงมาทางตอนใต้ในแหลมมลายูผ่าน เมืองนครศรีธรรมราช โดยที่อาณาจักร 
ลังกาสุกะได้มีการส่งเครื่องบรรณาการให้สุโขทัยทุก 3 ปี จนกระทั้งเข้าสู่อยุธยาตอนต้น อาณาจักร
ลังกาสุกะเริ่มลดระดับความส าคัญทางการค้าเนื่องจากแม่น้ าปัตตานีตื้นเขิน และแผ่นดินริมทะเล 
ทับถมเป็นจ านวนมากท าให้เกิดแผ่นดินใหม่เป็นเหตุให้ทะเลห่างออกไปจากตัวเมือง ประกอบกับ 
การย้ายถิ่นฐานของพ่อค้าและชาวบ้านออกจากพ้ืนที่เป็นจ านวนมากท าให้ชื่อของอาณาจักรลังกาสุกะ
ค่อยๆ เลือนหายไป จนกระทั้งในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ศูนย์กลางความเจริญได้ย้ายจากยะรังมาสู่
พ้ืนที่ที่เรียกว่าปัตตานีซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ ามากขึ้นจึงปรากฎชื่อรัฐว่า “ปัตตานี”344 หรือ “ปาตอนี”345  
  ในพุทธศตวรรษที่ 21 ปาตอนีได้กลายมาเป็นเมืองท่าที่มีความส าคัญในแหลมมลายู 
ในช่วงเวลานั้นเหตุจากโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา ท าให้พ่อค้าหลายชาติทั้งอาหรับ จีน ญี่ปุ่น และ
มลายู พากันย้ายออกจากมะละกามาท าการค้ายังเมืองอ่ืนแทน และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์และ
ภูมิประเทศ ที่ปาตอนีอยู่ติดปากแม่น้ า แต่ไม่ติดกับชายฝั่งทะเลจนเกิดไปที่อาจจะล่อแหลมต่อการ
ปล้นสะดมภ์จากโจรสลัด ทั้งมีภูมิประเทศช่วยก าบังคลื่นลมมรสุม ปาตอนีจึงมีลักษณะเป็น “รัฐเมือง
ท่า” (Port State) ที่เป็นจุดศูนย์กลางทางการค้าที่มีพ่อค้าจากหลายชาติเข้ามาท าการค้าขาย เป็นผล
ให้ประชากรในปาตอนีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งนี้ผู้ปกครองรัฐในสมัยก่อนรวมทั้งผู้ปกครอง
                                           
 343 รัตติยา สาและ, การปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกที่ปรากฏในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2544), หน้า 37.  
 344 สายชล สัตยานุรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 43. 
 345 ต่อไปนี้จะใช้ค าว่า “ปาตอนี” เรียกชื่ออาณาจักรในอดีตเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับชื่อ
เรียก “จังหวัดปัตตานี” 
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ปาตอนีต่างท าการค้าเช่นเดียวกับพ่อค้าทั่วไปด้วย โดยที่ผู้ปกครองรัฐอาจมีอภิสิทธิ์หรืออ านาจในการ
ออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในทางการค้าที่เป็นประโยชน์กับตน เช่นการผูกขาดทางการค้าหรือการเลือกเก็บ
ภาษี แต่ยังคงต้องรักษาความสมดุลในการออกกฎเกณฑ์ที่ไม่ให้พ่อค้ารายอ่ืนเสียผลประโยชน์มาก
เกินไปจนไม่เข้ามาท าการค้า และผู้ปกครองรัฐยังต้องมีหน้าที่สร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย
เพ่ือดึงดูดความสนใจให้พ่อค้ามาท าการค้าขาย โดยมีกองก าลังเป็นของตนเองอีกด้วย ซึ่งปาตอนีใน
ขณะนั้นมีชนชั้นปกครองคือ “รายา” เป็นประมุขของรัฐ แต่อย่างไรก็ตามรายาก็มิได้มีอ านาจโดย
เด็ดขาดแต่ยังมีกลุ่มบุคคลอ่ืนท าหน้าที่ดั่งขุนนางที่เข้ามาคานอ านาจ ซึ่งรัฐในแหลมมะลายูเรียกกลุ่ม
ขุนนางเหล่านี้ว่า “โอรัง กายา”346  
  จนกระทั้งถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ความรุ่งเรืองของปาตอนีได้เสื่อมถอยลง ทั้งนี้
เนื่องจากการสืบทอดต าแหน่ง “รายา” หรือประมุขของรัฐมิได้มีแบบแผนชัดเจน จึงมักเกิดการแย่งชิง
อ านาจและราชสมบัติกันขึ้น และในบางครั้งผู้ที่เสียอ านาจก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง
เมืองอ่ืนจนเกิดการแทรกแซงจากรัฐภายนอก  ความขัดแย้งและแย่งชิงอ านาจดังกล่าวรวมทั้งมีการ
แทรกแซงทางการเมืองจากภายนอก ท าให้ปาตอนีขาดเสถียรภาพทางการเมืองเป็นผลให้พ่อค้า
ต่างชาติไม่ได้รับความสะดวกในการท าการค้า ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวฮอลันดาได้ตั้งสถานี
การค้าที่ปัตตาเวีย (เมืองจากาตาร์ในประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นที่รวบรวมสินค้าต่าง ๆ 
จากดินแดนแถบหมู่เกาะ ท าให้ปริมาณการค้าและประชากรที่อาศัยในปาตอนีลดน้อยลง347 
  ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองการปกครองระหว่างปาตอนีและสยามมีมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยที่ปาตอนีมีสถานะเป็นหัวเมืองมลายูหนึ่งทางตอนใต้ของสยามซึ่งในขณะนั้นมี
อยู่หลายหัวเมืองเช่น ไทรบุรี มะละกา กลันตัน และตรังกานู ที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการแก่สยามทุก 3 
ปี ชาวมลายูเรียกว่า “บุหงามาศ” (Bunga Mas) ซึ่งเป็นต้นไม้ที่ประดับด้วยเงินและทอง ในกรณีที่
สยามมีศึกสงครามปาตอนีก็จะต้องจัดส่งก าลังคน อาวุธและเสบียงอาหารมาช่วยเหลือ แต่เนื่องจาก
หัวเมืองทางตอนใต้ตั้งอยู่ห่างไกลจากอยุธยา การคมนาคมในสมัยนั้นไม่สะดวกนัก บรรดาหัวเมือง
มลายูจึงค่อนข้างมีอิสระในการปกครองตนเองทั้งในด้านกฎหมาย ประเพณีและศาสนา348 แต่อย่างไร
ก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างปาตอนีและสยามในสมัยอยุธยาก็มิได้ราบรื่นนัก ดั่งปรากฏเหตุการณ์ใน
สมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่เกิดสงครามระหว่างสยามกับพม่า ใน พ.ศ.2106 แม้รายาจาก
ปาตอนีจะได้ยกทัพเรือถึง 200 ล า เพ่ือมาช่วยศึกถึงกรุงศรีอยุธยา แต่เมื่อรายาจากปาตอนีเห็นว่า
สยามเสียทีแก่พม่า ทัพจากปาตอนีกลับยกเข้าโจมตีพระบรมมหาราชวังและเกิดการต่อสู้กับสยาม แต่
ในท้ายสุดแล้วทางสยามสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้รายาปาตอนีจึงต้องถอนทัพและหลบหนีมา
ได้ และเม่ือใดที่สยามอ่อนอ านาจลงหรือมีเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอยุธยา ปาตอนีก็
มิได้ยอมตนอยู่ภายใต้อ านาจของสยาม เป็นเหตุให้ทางสยามต้องส่งกองทัพลงมาปราบอยู่หลายครั้ง 
เช่นดั่งเหตุการณ์ตอนต้นรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองที่สยามยกทัพมาตีปาตอนี ในปี พ.ศ.2177 
แต่ไม่ส าเร็จ สยามได้ให้กองก าลังอาสาของชาวฮอลันดาเตรียมเข้าช่วยรบ แต่เจ้าเมืองไทรบุรีเข้า 
ไกล่เกลี่ย ปาตอนีจึงยอมอยู่ภายใต้อ านาจสยามอีกครั้งในปี พ.ศ.2178 โดยขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช  
แต่ในท้ายที่สุดแล้วเมื่ออยุธยาล่มสลายลงเนื่องจากถูกทัพพม่าตีแตกในปี พ.ศ.2310 หัวเมืองทางตอน
                                           
 346 สายชล สัตยานุรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 47-49.  
 347 เรื่องเดียวกัน, หน้า 53. 
 348 ชวลีย์ ณ ถลาง, เรื่องเดิม, หน้า 56. 
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ใต้ทั้งหลายรวมถึงปาตอนีต่างตั้งตัวเป็นอิสระ และเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินได้สถาปนากรุงธนบุรีขึ้น
เป็นราชธานีใหม่ของสยาม ปาตอนีก็ยังคงเป็นอิสระจากสยามอยู่เพราะแม้พม่าจะยกทัพมารุกราน
สยามในสมัยกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2319 ปาตอนีก็ปฏิเสธที่จะยกทัพไปช่วยศึกสยาม349   
  ปาตอนีตกเป็นประเทศราชของสยามอีกครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลก ทั้งนี้เนื่องจากในปี พ.ศ.2328 พม่าได้ยกทัพมาตีสยามในสงครามเก้าทัพ กรมพระราชวังบวร
มหาสุรสิงหนาทได้ยกทัพไปต้านทัพหลวงของพม่าที่ทุ่งลาดหญ้า กาญจนบุรี และได้ตีทัพพม่าตลอด
แนวทางปักษ์ใต้แตกพ่ายไป จึงเสด็จมาประทับอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช และเมื่อเห็นว่าทรงมีก าลัง
กองทัพอยู่ในมือเพียงพอที่จะปราบปรามหัวเมืองมลายูทางใต้ได้ จึงให้ข้าหลวงส่งหนังสือไปยังเจ้า
เมืองปาตอนีและเจ้าเมืองไทรบุรีให้จัดส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองมาถวายแก่สยามดังเก่า แต่เจ้าเมือง  
ปาตอนีและเจ้าเมอืงไทรบุรีก็มิได้ท าตาม กรมพระราชวังบวรฯ จึงได้ยกทัพไปตีปาตอนี และกวาดต้อน
เชลยศึก รวมทั้งอาวุธจากปาตอนีมายังกรุงเทพฯ และยังได้แต่งตั้งตวนกูระมีดินที่มีเชื้อสายรายา  
ปาตอนีเดิม เป็นผู้ว่าราชการเมืองปาตอนี เมื่อหัวเมืองมลายูอีก 3 เมืองคือ กลันตัน ตรังกานู และ 
ไทรบุรีทราบข่าวว่าสยามตีปาตอนีได้ต่างยอมแต่งทูตและจัดส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้แก่สยาม กรม
พระราชวังบวรฯ จึงโปรดให้หัวเมืองมลายูทั้ง 3 นั้นเป็นประเทศราชของสยามโดยอยู่ภายใต้การ
ปกครองดูแลของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช350 
  แต่ภายหลังจากนั้นก็ได้เกิดการกบฏแข็งข้อของปาตอนีขึ้นอีก และเมื่อสยาม
ปราบปรามกบฏลงได้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครอง
ปาตอนีหลายประการเพ่ือให้การปกครองเป็นไปโดยสะดวกขึ้นคือ ให้ปาตอนีมาขึ้นตรงกับเจ้าเมือง
สงขลาแทนเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เนื่องจากสงขลาอยู่ใกล้ชิดเขตแดนปาตอนีมากกว่า  และได้ทรง
แต่งตั้งคนของสยามไปเป็นเจ้าเมืองปาตอนีแทนคนเดิมที่มีเชื้อสายของรายาปาตอนีเดิม ทั้งยังได้ให้คน
ของสยามไปเป็นกองก าลังอยู่ในปาตอนีอันเป็นการผสมกลมกลืนระหว่างคนจากสยามกับชาวมลายู 
เพ่ือประโยชน์ทางด้านการปกครอง และประการส าคัญได้แบ่งแยกปาตอนีที่เคยเป็นเมืองใหญ่มีก าลัง
มากออกเป็น 7 หัวเมือง ได้แก่ (1) ปัตตานี (2) ยะลา (3) ยะหริ่ง (4) รามัน (5) ระแงะ (6) สายบุรี 
และ (7) หนองจิก มีผู้ส าเร็จราชการเมืองและปกครองเมืองทั้งเจ็ด อย่างเป็นอิสระแยกออกจากกัน
และขึ้นต่อเจ้าเมืองสงขลาโดยตรง อันเป็นการตัดก าลังปาตอนีที่เคยเป็นเมืองใหญ่ให้กลายเป็นเมือง
เล็ก ๆ เพ่ือให้อ่อนแอลงจะได้ไม่สามารถก่อความวุ่นวายได้อีก แต่กระนั้นก็ตามก็ยังคงมีเหตุการณ์
กบฏจากหัวเมืองทั้งเจ็ด ที่เกิดจากการแทรกแซงของหัวเมืองใกล้เคียงเกิดขึ้นอยู่บ้าง แต่ทั้ งนี้สยามก็มี
นโยบายที่ควบคุมปาตอนีเดิมหรือหัวเมืองทั้งเจ็ดอย่างเข้มข้น และสยามยังเป็นผู้เลือกสรรแต่งตั้งและ
ถอดถอนบุคคลที่จะมาเป็นเจ้าเมืองทั้งเจ็ดเอง ประกอบกับการใช้นโยบายผสมกลมกลืนทางเชื้อชาติ
และวัฒนธรรม โดยการอพยพคนสยามเข้าไปยังดินแดนหัวเมืองทั้งเจ็ด  ซ่ึงเป็นนโยบายที่สยามใช้
ค่อนข้างจะได้ผลในช่วงเวลานั้นจนผ่านรัชสมัยของรัชกาลที่ 2 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4351  
  จนกระทั้งมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การแผ่ขยาย
อิทธิพลของชาติมหาอ านาจจากตะวันตกเข้ามาสู่ดินแดนในแถบเอเชียอาคเนย์เป็นภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงของสยามอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับความอ่อนแอและล้าหลังของสยามเองในการปกครองหัว
                                           
 349 เรื่องเดียวกัน, หน้า 59. 
 350 เรื่องเดียวกัน, หน้า 64.  
 351 เรื่องเดียวกัน, หน้า 67. 
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เมืองและประเทศราชต่าง ๆ เป็นเหตุให้เกิดความความพยายามของสยามในการปฏิรูปการปกครอง
เพ่ือรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางในปี พ.ศ.2435 เพ่ือสร้างระเบียบแบบแผนรูปแบบทางการปกครอง
และอ านาจที่เป็นเอกภาพเหนือดินแดนในราชอาณาเขต ในการปฏิรูปการปกครองดังกล่าว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มด้วยการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
โดยให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับบัญชาปกครองหัวเมืองในรูปแบบ 
“เทศาภิบาล” ที่มีการแต่งตั้ง “ข้าหลวงเทศาภิบาล” ไปประจ าและมีอ านาจบังคับบัญชาการปกครอง 
“มณฑล” ให้เป็นไปตามค าสั่งหรือนโยบายของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้มณฑล
เกิดจากการรวบรวมหัวเมืองจ านวนหนึ่งเข้าด้วยกัน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น เมือง อ าเภอ ต าบล 
และหมู่บ้าน   ทั้งยังให้ข้าราชการตั้งแต่ต าแหน่งข้าหลวงเทศาภิบาล เจ้าเมือง ลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่
แผนกต่าง ๆ ได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลส่วนกลางแทนการอาศัยต าแหน่งในการหารายได้เช่นเก่าที่
เรียกว่าการ “กินเมือง” การมีข้าหลวงเทศาภิบาลท าให้การปฏิบัติราชการในหัวเมืองเป็นไปอย่าง
รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องคอยค าสั่งจากส่วนกลาง เว้นแต่ในกรณีพิเศษที่ต้องแจ้งมายังกรุงเทพฯ352  
  ส่วนดินแดนประเทศราชทางตอนใต้ของสยามนั้น ในต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนการน ารูปแบบการปฏิรูปการปกครองมาใช้ ปาตอนีในขณะนั้นที่ได้
กลายมาเป็นหัวเมืองทั้งเจ็ดยังอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าเมืองสงขลา ค าสั่งราชการจาก
กรุงเทพฯจะถูกจัดส่งมายังสงขลาก่อน หลังจากนั้นเจ้าเมืองสงขลาจึงจะมีใบบอกไปยังหัวเมืองทั้งเจ็ด  
และในท านองเดียวกันหากหัวเมืองทั้งเจ็ดมีข้อราชการใดกับอ านาจส่วนกลางที่กรุงเทพฯก็ต้องผ่านไป
ทางสงขลา รวมถึงการจัดเก็บเครื่องบรรณาการที่หัวเมืองทั้งเจ็ดต้องจัดส่งไปยังกรุงเทพฯ ต้องมีเจ้า
เมืองสงขลาเป็นผู้ควบคุมดูแล นอกจากนั้นแล้วเจ้าเมืองสงขลายังมีส่วนแบ่งรายได้จากภาษีอากร 
รวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เก็บได้จากหัวเมืองทั้งเจ็ด และอ านาจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของสงขลา
คือการรับเรื่องอุทธรณ์ของราษฎรในหัวเมืองทั้งเจ็ด ที่มีข้อพิพาทหรือฟ้องร้องในเรื่องที่ผู้ว่าราชการ
เมืองหรือกรมการเมืองประพฤติปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งทางสงขลาจะเป็นตัวกลางส่งต่อให้ทางกรุงเทพฯ
เพ่ือขอค าปรึกษาหรือวินิจฉัยต่อไป การที่สงขลาเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนแบ่งของการจัดเก็บอากรและ
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการตัดเอาส่วนแบ่งของบรรดาเจ้าเมืองหัวเมืองทั้งเจ็ดไป ท าให้เจ้าเมือง
เหล่านี้ไม่พอใจ ในขณะที่ราษฎรในพ้ืนที่เองก็รู้สึกไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมในการร้องเรียนหรือมี
เรื่องที่ต้องฟ้องร้องกับทางเจ้าเมืองของตน เมื่อราษฎรประสบความเดือดร้อนจากการปกครองที่กดขี่
ข่มเหงของเจ้าเมือง แต่กลับต้องส่งเรื่องผ่านทางเมืองสงขลาซึ่งเป็นเวลาเนิ่นนานกว่าเรื่องจะถูกน าส่ง
เข้าสู่ส่วนกลางในกรุงเทพฯ  ประกอบกับในขณะนั้นอังกฤษที่ได้แผ่ขยายอิทธิพลมาในดินแดนแหลม
มลายูเป็นอย่างมาก และได้ท าการปกครองดินแดนในแหลมมลายูที่ใกล้เคียงในลักษณะที่แตกต่างจาก
สยาม จนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์การปกครองที่ล้าหลังของสยามในประเทศราชมลายูทั้งหลายของตน 
รวมถึงดินแดนในหัวเมืองทั้งเจ็ด353  
  ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้กรมหมื่นด ารงราชานุ
ภาพท าการวางนโยบายในการปฏิรูปการปกครองในดินแดนหัวเมืองประเทศราชมลายูของสยาม โดย
ที่กรมหมื่นด ารงฯเลือกที่จะจัดระเบียบการปกครองในหัวเมืองทั้งเจ็ดก่อนหัวเมืองมลายูอ่ืน (กลันตัน 
ตรังกานูและไทรบุรี) เพราะถือว่าหัวเมืองทั้งเจ็ด มีความสัมพันธ์ทางการเมืองและวัฒนธรรมกับสยาม
                                           
 352 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 84. 
 353 ชวลีย์ ณ ถลาง, เรื่องเดิม, หน้า 201-203.  
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ที่ใกล้ชิดกว่าหัวเมืองอ่ืน และจะไม่เป็นท้าทายอ านาจของอังกฤษเนื่องจากอังกฤษไม่ได้เข้ามามี
บทบาทและให้ความสนใจกับหัวเมืองทั้งเจ็ดมากนัก จึงได้เกิดการวาง “แนวนโยบายการปฏิรูปการ
ปกครอง ร.ศ.114” (พ.ศ.2438) เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการปกครองหัวเมืองทั้งเจ็ด โดยมีแนวนโยบาย
ที่ส าคัญคือ การลดอ านาจเจ้าเมืองเหล่านั้นให้น้อยลงแต่เพ่ิมอ านาจของรัฐบาลส่วนกลางในการเข้า
ควบคุมปกครองเมืองเหล่านั้นให้มากขึ้น เลิกการที่ให้เมืองเหล่านั้นขึ้นต่อเมืองสงขลาแต่ให้ขึ้นตรงต่อ
อ านาจส่วนกลางโดยการตั้งสถาบันข้าหลวงขึ้นในดินแดนหัวเมืองทั้งเจ็ด แล้วส่งบุคคลจากส่วนกลาง
มาเป็นผู้มีอ านาจในการบังคับบัญชาและก ากับดูแลทั้งเจ็ดเมืองในกิจการภายในและกิจการระหว่าง
ประเทศ354  
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึงการใช้แนวนโยบาย
ดังกล่าวที่ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกับอ านาจเจ้าเมืองเดิมทั้ง
สงขลาและหัวเมืองทั้งเจ็ด จนจะก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงอันเป็นผลเสียต่อการปกครอง และ
ต้องเอาใจใส่ต่อลักษณะความเป็นอยู่ จารีตประเพณีปฏิบัติของคนในท้องถิ่น ส่วนในเรื่องการน า
รูปแบบระบบกฎหมายจากส่วนกลางไปใช้ในพ้ืนที่นั้นได้ทรงแนะน าให้ศึกษารูปแบบการใช้กฎหมายที่
อังกฤษน ามาใช้กับหัวเมืองมลายูที่อยู่ในบังคับของอังกฤษ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าระบบกฎหมาย
ของสยามไปใช้ในดินแดนหัวเมืองทั้งเจ็ด ทั้งนี้ยังทรงได้ก าชับถึงผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดรูปแบบ
การปกครองนี้ว่า การจัดระเบียบรูปแบบการปกครองในเจ็ดหัวเมืองมีผลเช่นไรย่อมจะส่งผลต่อ
ปฏิกิริยาของเจ้าเมืองในหัวเมืองประเทศราชมลายูอ่ืนของสยามด้วย  
  ถึงกระนั้นแนวนโยบายการปฏิรูปการปกครอง ร.ศ.114 ก็สร้างความไม่พอใจแก่
บรรดาเจ้าเมืองหัวเมืองทั้งเจ็ดอยู่นั่นเองที่อ านาจของตนจะต้องถูกตัดทอนลง และเกิดความไม่เข้าใจ
ในแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับอ านาจทางการศาลที่จะต้องน ากฎหมายของสยามมาใช้บังคับ ทั้ง
ผลประโยชน์ของเจ้าเมืองเดิมที่ถูกจัดเก็บเข้าสู่ส่วนกลาง ท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านอย่างรุนแรงของ
บรรดาเจ้าเมืองที่ต้องสูญเสียทั้งอ านาจและผลประโยชน์ จนมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเจ้า
เมืองเหล่านี้ที่ไปพ่ึงพึงอ านาจของอังกฤษ ซึ่งเป็นอ านาจจากภายนอกให้เข้าแทรกแซงการปกครองใน
พ้ืนที่ รัฐบาลสยามจึงเร่งปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่เจ็ดหัวเมืองอย่างเร่งด่วนและได้ออก “พระราชบัญญัติ
ปกครองท้องที่ ร.ศ.116” (พ.ศ.2442) เพ่ือสร้างความชัดเจนในการใช้อ านาจปกครองในดินแดนหัว
เมืองทั้งเจ็ด และอีกสองปีต่อมาเมื่อยังมีการต่อต้านจากเจ้าเมืองหัวเมืองดังกล่าวอยู่รัฐบาลสยามจึงได้
จัดให้มีแก้ไขปรับปรุงลักษณะการปกครองในท้องที่ดังกล่าวให้มีความรัดกุมชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นโดยออกเป็น “กฎข้อบังคับส าหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120” (พ.ศ.2444) 355 ซึ่งกฎ
ข้อบังคับนี้มีเนื้อหาสาระส าคัญทั้งในเรื่องรูปแบบการปกครองท้องที่ การคลัง ตลอดจนการศาลและ
การใช้กฎหมายที่ถือว่าเป็นผลให้มีการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในระบบกฎหมายของไทยอย่างเป็น
ทางการเป็นครั้งแรกในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้ของไทยในปัจจุบัน คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
  แต่ถึงอย่างไรเจ้าเมืองปัตตานี เจ้าเมืองระแงะ และเจ้าเมืองสายบุรีได้ยืนยันที่จะไม่
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ร.ศ. 120 เนื่องจากไม่พอใจในการที่พวกตนต้องสูญเสียอ านาจและผลประโยชน์ 
และได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ร.ศ.120 หลายประการ ทั้งยังได้ท าหนังสือร้องเรียน
และขอความช่วยเหลือจากเซอร์แฟรงค์ สวิทเท่นแฮม (Frank Swettenham) ผู้แทนอังกฤษท่ีสิงคโปร์ 
                                           
 354 เรื่องเดียวกัน, หน้า 235. 
 355 เรื่องเดียวกัน, หน้า 242-248.   
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แต่ข้อเรียกร้องส่ วนใหญ่ของเจ้า เมืองเหล่านั้นขัดเป้าประสงค์ ในการปฏิรูปการปกครอง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงไม่โปรดให้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ แต่ประการใด เจ้าเมือง
เหล่านั้นยังคงแสดงการต่อต้านและมีค าสั่งไม่ให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนสยาม 
รวมถึงให้ชาวบ้านกระด้างกระเดื่องต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการสยาม รัฐบาลสยามจึงใช้นโยบาย
เด็ดขาดโดยประกาศถอดเจ้าเมืองปัตตานีและแต่งตั้งเจ้าเมืองคนใหม่ พร้อมทั้งท าการจับกุมตัวเจ้า
เมืองปัตตานีไปไว้ที่สงขลาและน าตัวส่งไปยังกรุงเทพฯ และไม่ก่ีวันหลังจากนั้น เจ้าเมืองระแงะและเจ้า
เมืองสายบุรีก็ถูกจับด้วยเพ่ือให้ราชการแผ่นดินในพ้ืนที่ด าเนินต่อไปได้ เจ้าเมืองอ่ืนจึงไม่กล้าแสดง
ปฏิกิริยาต่อต้านออกมาอย่างชัดแจ้ง356 แต่ยังคงมีการเคลื่อนไหวต่อนโยบายการปฏิรูปการปกครอง
ของสยามอยู่ รัฐบาลสยามจึงต้องพยายามจัดระเบียบการปกครองในหัวเมืองทั้งเจ็ดใหม่ในรูปแบบ 
“มณฑลเทศาภิบาล” จนจัดตั้งเป็น “มณฑลปัตตานี” ในปี พ.ศ.2449  และยุบหัวเมืองทั้งเจ็ดเหลือ
เพียง 4 เมืองให้อยู่ภายใต้มณฑลปัตตานี คือ (1) ปัตตานี โดยรวมเมืองปัตตานี หนองจิก และยะหริ่ง
เข้าไว้ด้วยกัน (2) ยะลา โดยรวมยะลาและรามันเข้าไว้ด้วยกัน (3) สายบุรี  (4) ระแงะ ต่อมาได้ย้าย
จากเมืองระแงะมาตั้งที่บางนรา และรวมสายบุรีให้เป็นส่วนหนึ่งของปัตตานี ในปี พ.ศ.2458 จึงได้
เหลือเพียง 3 เมืองคือปัตตานี ยะลา และบางนราซึ่งบางนราได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นนราธิวาสในเวลา
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6    
  ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็น
ระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ได้มีการจัดการรูปแบบการปกครองทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช 2476 
ที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาค ที่มิได้ก าหนดให้มีมณฑลอีกต่อไป เหลือเพียงจังหวัดและ
อ าเภออันเป็นการยกเลิกมณฑลปัตตานีให้เหลือเพียงการปกครองส่วนภูมิภาคที่เป็นจังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จวบจนปัจจุบัน 

 4.2.2.2  จังหวัดสตูล   

  ในขณะที่จังหวัดสตูลนั้นแต่เดิมเป็นเพียงต าบลหนึ่งของไทรบุรีซึ่งเป็นหัวเมืองมลายู
ทางตอนใต้ของสยาม ที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองกับอาณาจักรสยามมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา ใน
ฐานะประเทศราชที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการแก่สยามเช่นเดียวกับปาตอนี ซึ่งสยามมิได้เข้าแทรกแซง
การปกครองหรือกิจการภายในมากนักด้วยว่าเป็นพ้ืนที่อยู่ห่างไกลจากอยุธยา แต่ก็เฉกเช่นกับหัวเมือง
ประเทศราชมลายูอ่ืนของสยาม ที่ความสัมพันธ์ทางการเมืองก็มิได้เป็นไปอย่างราบรื่น เพราะเมื่อใดที่
สยามเสื่อมอ านาจหรืออ่อนแอลง หัวเมืองเหล่านี้ก็จะตั้งตนเป็นอิสระและไม่จัดส่งเครื่องบรรณาการ
แก่สยาม ครั้นในรัชสมัยพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ได้ตีเมืองปาตานีและกวาดต้อนผู้คนจากปาตอนีกลับไปยังสยาม เจ้าเมืองไทรบุรียอมตนขอถวาย
เครื่องบรรณาการเพ่ือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยาม กรมพระราชวังบวรฯ ก็ให้เมืองไทรบุรีตกเป็น
ประเทศราชของสยามอยู่ภายใต้ความดูแลของเมืองนครศรีธรรมราช357 แต่ต่อมาได้เกิดการกบฏแข็ง
ข้อขึ้นหลายครั้งและเจ้าเมืองไทรบุรีเริ่มเอาใจออกห่างจากสยามโดยลอบส่งเครื่องบรรณาการไปถวาย

                                           
 356 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง”: ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 87-90.  
 357 ชวลีย์ ณ ถลาง, เรื่องเดิม, หน้า 64.  
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แก่พม่า ทั้งยังพยายามเข้าไปขอความอารักขาจากอังกฤษที่เริ่มแผ่อิทธิพลเข้าในดินแดนแหลมมลายู 
เป็นเหตุให้สยามต้องยกทัพมาตีเมืองไทรบุรีจนเจ้าเมืองต้องหนีไปพ่ึงพาอังกฤษท่ีเกาะปีนัง เป็นเหตุให้
ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้แยกเมืองไทรบุรีออกเป็น 4 เมือง
คือ ไทรบุรี ปะลิส กะปังปาสู และสตูลแล้วตั้งบุคคลที่ราษฎรท้องถิ่นนับถือขึ้นเป็นผู้ว่าราชการเมือง มี
การปกครองที่เป็นอิสระต่อกันและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเมืองนครศรีธรรมราช 358  ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่ 4 พระยาไทรบุรี (มหมัด) ได้ขอให้เมืองกะปังปาสูรวมเข้ากับเมืองไทรบุรีตามเดิม 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความคุ้นเคยกับพระยาไทรบุรี (มหมัด) จึงโปรดเกล้าให้เมือง
กะปังปาสูรวมเข้ากับเมืองไทรบุรี จึงเหลือเมืองที่มีผู้ว่าราชการเมืองเพียง 3 เมืองคือ เมืองไทรบุรี 
เมืองปะลิส และเมืองสตูล359   
  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่น าการปฏิรูปการปกครอง
เพ่ือรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง และได้ทรงตั้งมณฑลไทรบุรีขึ้นโดยรวมเมืองไทรบุรี เมืองปะลิส และ
เมืองสตูลเข้าด้วยกันในปี พ.ศ.2440 และโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาฤทธิสงครามรามภักดี เจ้าพระยา 
ไทรบุรี (อับดุลรามัด) เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลไทรบุรี360 ต่อมาในปี พ.ศ.2448 ทางเมืองไทรบุรี
ได้ขอกู้ยืมเงินจากสยามเนื่องจากฐานะทางการเงินของไทรบุรีตกต่ าลงไปมาก รัฐบาลสยามจึงเสนอ
เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินโดยทางไทรบุรีต้องยอมรับที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งรัฐบาลสยามเป็นคนแต่งตั้ง
ขึ้นเพ่ือมาควบคุมดูแลระเบียบการคลังของไทรบุรี ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการตอบรับจากไทรบุรี
เป็นอย่างดี แต่กลับสร้างปฏิกิริยาความไม่พอใจจากอังกฤษเนื่องจากเกรงว่าสยามจะเข้ามามีอิทธิพล
ในไทรบุรีมากยิ่งขึ้น สยามและอังกฤษจึงตกลงกันว่าการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจะไม่ให้มี
ผลกระทบใด ๆ ในทางการเมืองการปกครองของไทรบุรี361  
  จนในปี พ.ศ.2451 สยามก็ได้มีการเจรจาท าสนธิสัญญาเพ่ือโอนสิทธิของสยามใน
ประเทศราชมลายูให้แก่อังกฤษ ที่ประกอบไปด้วย มณฑลไทรบุรี กลันตัน และตรังกานู ด้วยเหตุปัจจัย
หลายประการอาทิเช่น ความต้องการที่จะยกเลิกอนุสัญญาลับที่สยามท าไว้กับอังกฤษในเรื่องดินแดน
ทางตอนใต้ของสยาม ความต้องการของสยามที่จะขจัดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรืออ านาจศาลกงศุล
ของอังกฤษที่เกิดจากสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง ทั้งนี้เมื่อข้อเสนอการโอนสิทธิของสยามในประเทศราชมลายู
ไปยังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษได้ขอให้รวมเมืองสตูลและเมืองปะลิสเข้าไว้ใน
สนธิสัญญาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ด้วย แต่รัฐบาลสยามปฏิเสธที่จะผนวกเมืองสตูลเข้าไว้ด้วยเพราะถือว่า
สตูลเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเมืองภูเก็ตเป็นอย่างดีมาช้านาน และมีคนสยามอาศัย
อยู่เป็นจ านวนมาก คงเพียงแต่ยินยอมผนวกเมืองปะลิสเข้าไว้กับไทรบุรี เมืองสตูลจึงไม่ถูกโอนสิทธิ
การปกครองให้แก่อังกฤษในสนธิสัญญานี้ด้วย สนธิสัญญาโอนสิทธิของสยามในประเทศราชมลายู
ให้แก่อังกฤษได้รับการลงนามเม่ือวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2451 เป็นผลให้กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และ
ปะลิสตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษนับแต่นั้น362 ซึ่งปัจจุบัน คือ รัฐกลันตัน รัฐตรังกานู รัฐเค
ดาห์ (ไทรบุรี) และรัฐปะลิส ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อโอนไทรบุรีและปะลิส
                                           
 358 เรื่องเดียวกัน, หน้า 76.  
 359 เรื่องเดียวกัน, หน้า 84.   
 360 เรื่องเดียวกัน, หน้า 256.    
 361 เรื่องเดียวกัน, หน้า 271.   
 362 เรื่องเดียวกัน, หน้า 272-280. 
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ให้แก่อังกฤษแล้ว เมืองสตูลจึงมาข้ึนกับมณฑลภูเก็ตระหว่าง พ.ศ.2452-2468 และได้มาข้ึนต่อมณฑล
นครศรีธรรมราชจนกระทั้งเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 เมื่อมีการจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคใหม่ ในปี พ.ศ.2476 สตูลจึงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนับแต่นั้นมา    
 

4.2.3  การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ก่อนสู่
ยุคปัจจุบัน 

 จากประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองจะเห็นว่า จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ
สตูล เคยเป็นส่วนหนึ่งในหัวเมืองประเทศราชมลายูของสยามมาก่อนที่จะได้มีการปฏิรูปการปกครอง
รวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นในยุคก่อนที่
จะมีการจัดระบบแบบแผนการปกครอง และการศาลจากสยาม ดินแดนแถบนี้จึงมีรูปแบบการ
ปกครองและการศาลที่มีลักษณะเฉพาะประจ าท้องถิ่น ที่อ านาจจากสยามไม่เข้ามาแทรกแซงในระบบ
การใช้กฎหมายและการศาลมากนัก โดยถือว่าอ านาจทางการปกครอง การจัดเก็บรายได้และอ านาจ
ทางตุลาการเป็นเรื่องของกิจการภายในของเมืองนั้น ๆ ประกอบกับหัวเมืองประเทศราชฝ่ายใต้ของ
สยาย เจ้าเมืองส่วนใหญ่มีเชื้อสายเป็นชนชาวมลายู แม้จะมีชนกลุ่มอ่ืนมาอาศัยอยู่ในดินแดนแถบนี้
อย่างหลากหลายเพ่ือท าการค้าก็ตาม แต่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ ารัฐ ที่มีผลต่อแบบแผนการ
ด ารงชีวิตและจารีตประเพณีท้องถิ่นอันแตกต่างจากหัวเมืองของสยามส่วนอ่ืน อันอาจกล่าวได้ว่าในยุค
ก่อนที่สยามจะรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางนั้นกฎหมายอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายประจ าถิ่น
หรือกฎหมายพ้ืนเมืองของดินแดนแถบนี้ และเมื่อกล่าวถึงพัฒนาการของการใช้กฎหมายอิสลามใน
พ้ืนทีจ่ังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในที่นี้จึงอาจแบ่งยุคสมัยได้ตาม
ลักษณะการขยายอาณาเขตสภาพบังคับทางกฎหมายแห่งสยามมายังดินแดนส่วนนี้ พร้อม ๆ กับ
ลักษณะการเมืองการปกครองที่รวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างจริงจังในช่วงปี พ.ศ.2444  จนมาสู่ยุค
การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในปี 
พ.ศ.2475 ที่นับว่าเป็นยุคต่อจากการสร้างแผนความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ของไทยจนถึงทุกวันนี้ โดยที่
มีสาระส าคัญในการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ก่อนเข้าสู่ยุคปัจจุบันออกเป็น 4 ช่วงเวลาส าคัญดังนี้ 
คือ (1) ยุคก่อนการเข้ามาจัดการระบบศาลโดยสยาม (2) การจัดการระบบศาลในสมัยรัชกาลที่ 5  (3) 
การขยายขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามมาในพ้ืนที่สตูล (4) นโยบายรัฐนิยมและการยกเลิกการใช้
กฎหมายอิสลาม     
 
 
  4.2.3.1  ยุคก่อนการเข้ามาจัดการระบบศาลโดยสยาม 
  หัวเมืองประเทศประเทศราชฝ่ายใต้ของสยามมีพลเมืองส่วนใหญ่ที่มีเชื้อสายมลายู มี
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ ารัฐซึ่งท าให้มีขนบธรรมเนียมประเพณี และจารีตปฏิบัติที่แตกต่างจาก
หัวเมืองอ่ืนของสยาม และในด้านการปกครองก็มีความเป็นอิสระจากการเข้าครอบง าของสยาม แม้มี
พันธะที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการให้แก่สยามทุก ๆ 3 ปีในฐานะเมืองประเทศราช การปกครองภายใน
ของหัวเมืองประเทศราชมลายูเหล่านี้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น แขวงและต าบล โดยมีผู้มี
อ านาจปกครองตามล าดับชั้นและหน้าที่ดังนี้คือ363  
                                           
 363 เรื่องเดียวกัน, หน้า 28-29. 
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  รายา (Raja) มีฐานะเป็นเจ้าเมืองมีอ านาจบังคับบัญชาสูงสุดในฐานะที่เป็นประมุข
แห่งรัฐ โดยที่รายา อาจมีการตั้งผู้ส าเร็จราชการมีต าแหน่งเป็นรายามุดา (Raja Muda) ซึ่งมีหน้าที่
ดูแลกิจการบ้านเมืองแทนรายาในยามจ าเป็น ทั้งนี้ในกลุ่มผู้ปกครองยังมีบรรดาขุนนางที่เข้ามาท า
หน้าที่ต่าง ๆ ทั้งเข้ามาคานอ านาจซึ่งรัฐในแหลมมลายูเรียกกลุ่มขุนนางเหล่านี้ว่า “โอรัง กายา” 
  ดะโต๊ะ (Dato) มีหน้าที่ในการพิจารณาความที่เกิดขึ้นในเขตเมืองทั้งหมด ทั้งที่เป็น
ข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านด้วยกันเองและความผิดที่เป็นอาญาบ้านเมือง นอกจากดะโต๊ะจะมีหน้าที่ใน
การพิจารณาความแล้ว ดะโต๊ะยังมีหน้าที่ในการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ระดับรองลงไป และเก็บส่วย
จากระดับล่างส่งให้รายา  
  โต๊ะแขวง  ท าหน้าที่ดูแลราษฎรในเขตแขวงทั้งหมด ทั้งเรื่องการเกณฑ์ราษฎรไป
ท างานตามก าหนดต่าง ๆ รับเรื่องร้องทุกข์ของราษฎรและการตัดสินคดีความในเขตแขวงที่ตน
รับผิดชอบ โดยมีอ านาจตัดสินคดีที่มีการก าหนดโทษปรับไหมไม่มากนักหากเกินอ านาจของตนก็ต้อง
ส่งเรื่องให้กับทางดะโต๊ะ ทั้งนี้โต๊ะแขวงยังมีหน้าที่เก็บเงินส่วยจากไพร่ในแขวงทีตนรับผิดชอบส่งให้ดะ
โต๊ะอีกด้วย 
  บังอุลู (Penghulu)  มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบราษฎรในระดับต าบล ที่ทั้งรับเรื่องร้อง
ทุกข์ พิจารณาความ และเก็บส่วย รวมถึงเกณฑ์ราษฎรเมื่อถึงก าหนด ในกรณีที่ราษฎรในเขต
รับผิดชอบของตนเป็นคดีความต้องหาว่ากระท าผิด บังอุลูมีหน้าที่ต้องจัดการควบคุมตัวราษฎรผู้นั้นส่ง
แก่ดะโต๊ะ  
  ในขณะที่บรรดาผู้มีหน้าที่ส าคัญ ๆ เหล่านี้ก็จะมีคนรับใช้และราษฎรในบังคับบัญชา
ของตนท าหน้าที่เป็นผู้ช่วย เช่น “แขวง” ท าหน้าที่ตรวจเก็บภาษีที่นา ค่าสวน และสอบสวนคดีวิวาท
เกี่ยวกับการท านาท าสวน “โต๊ะจ่า” คือ ราษฎรที่ถูกเกณฑ์มาแต่มีหน้าที่พิเศษในการท างานช่วยเหลือ
และรับใช้เจ้านายต่าง ๆ และ “นายด่าน” ที่มีหน้าที่เก็บอากรขาเข้าขาออกส่งให้รายา โดยที่เจ้าหน้าที่
ทั้งหมดในล าดับชั้นต่าง ๆ ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนประจ าแต่อย่างใด แต่หากได้รับส่วนแบ่ง
จากการเก็บอากร ส่วย และภาษีและอาจได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องถูกเกณฑ์เพ่ือท างานต่าง ๆ รวมถึง
ได้รับคนงานไว้ใช้สอยเป็นคนรับใช้จ านวนหนึ่ง 
  จากโครงสร้างหน้าที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าผู้มีต าแหน่งหน้าที่ดูแล
ราษฎรระดับใดก็จะมีทั้งอ านาจในการปกครองและการพิจารณาตัดสินคดีความในระดับชั้นบังคับ
บัญชาของตนรวมอยู่ด้วย เช่น บังอุลูมีอ านาจปกครองและพิจารณาความในระดับต าบล หากเกิน
อ านาจของตนก็ต้องจัดส่งให้แก่ ดะโต๊ะเป็นผู้พิจารณาความ ทั้งนี้ดะโต๊ะเองก็มีอ านาจตัดสินคดีของตน
โดยไม่จ าต้องปรึกษารายา เว้นแต่กรณีเป็นโทษถึงขั้นประหารชีวิต แต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณา
ความใดท่ีมีส่วนเกี่ยวกับหลักการทางศาสนา ดะโต๊ะอาจต้องให้ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญทางการศาสนาเข้า
มาเป็นผู้ตัดสินคดีซึ่งต าแหน่งดังกล่าวมีชื่อว่า “โต๊ะกาลี”364       
  ในขณะที่พ้ืนที่ในดินแดนหัวเมืองประเทศราชมลายูของสยาม ก็ยังมีกลุ่มชนอ่ืน
นอกจากชาวมลายูเข้ามาท าการค้าในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ปาตอนีเป็นจ านวนมาก โดยที่ชาวจีนที่เข้ามาไม่ได้อยู่ภายใต้อ านาจของเจ้าเมือง แต่มีผู้ท าหน้าที่
ปกครองบังคับบัญชาคนจีนเป็นเอกเทศต่างหากเรียกว่า “กัปตันจีน” ซึ่งกัปตันจีนก็จะมีหน้าที่รักษา
ความสงบและพิจารณาความที่เกิดขึ้นในหมู่คนจีนด้วยกันเองอีกด้วย ทั้งนี้กัปตันจีนอาจได้รับมอบ
                                           
 364 เรื่องเดียวกัน, หน้า 31.  
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ต าแหน่งหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีในสินค้าเป็นพิเศษหรือเป็น “เจ้าภาษี” จากเจ้าเมืองโดยตรงด้วย 
ก็ได้365  
  ส่วนในด้านกฎหมายที่น ามาใช้นั้น ไม่ได้ปรากฎหลักกฎหมายใดหลักกฎหมายหนึ่ง
แน่ชัดที่น ามาใช้กับคดีที่มีโทษทางอาญาบ้านเมือง ทั้งนี้รายาหรือดะโต๊ะมีอ านาจในการตัดสินคดีอย่าง
เต็มที่ แม้จะได้มีการอ้างว่าในสมัยรัชกาลที่ 3 ในช่วงปี พ.ศ.2374-2375 เมื่อมีการจัดการปกครอง
พ้ืนที่ประเทศราชมลายูตอนใต้ให้รัดกุมยิ่งขึ้นในปัตตานีและไทรบุรีและมีคนของสยามเป็นเจ้าเมือง
บางแห่งเช่นในเมืองหนองจิกที่ได้น ากฎหมายของสยามมาใช้แล้วก็ตาม 366 แต่ในขณะเดียวกัน
เนื่องจากศาสนาอิสลามได้เข้ามาเป็นศาสนาประจ าถิ่น ชาวบ้านรวมถึงเจ้าเมื องต่างเลื่อมใสและ
ศรัทธาในศาสนาอิสลาม การตัดสินคดีที่เกี่ยวด้วยเรื่องที่มีหลักการทางศาสนาก าหนดไว้จึงมักต้อง
อ้างอิงจากคัมภีร์ทางศาสนา ดั่งเช่นกรณีคดีที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือมรดกที่เมื่อ
มีเจ้าของทรัพย์ใดตายลงสมบัติจะตกสู่ผู้ใดเป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีผู้รอบรู้ในด้านคัมภีร์ทางศาสนามา
เป็นผู้ตัดสินคดีหรือชี้แนวทางคือโต๊ะกาลี แต่กระนั้นก็ตามในสมัยนั้นก็ไม่ใคร่จะมีผู้รู้หนังสือมากนัก 
การตัดสินคดีโดยส่วนใหญ่จะมักมีผลไปในทางที่เจ้าเมืองจะได้รับผลประโยชน์ เช่นกรณีของความ
มรดกที่เมื่อทั้งสามีภรรยาตายลงโดยไม่มีบุตร ทรัพย์สมบัติจะตกเป็นของเจ้าเมือง ญาติพ่ีน้องของ
ผู้ตายไม่มีสิทธิในทรัพย์สินส่วนนั้นแต่อย่างใด367  
  4.2.3.2  การเข้ามาจัดการระบบศาลในบริเวณเจ็ดหัวเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5  
  การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี
เป้าประสงค์ท่ีจะท าการสร้างระเบียบแบบแผนทางการปกครองให้เป็นเอกภาพเหนือดินแดนต่าง ๆใน
ราชอาณาเขต จึงไดท้รงโปรดให้กรมหมื่นด ารงราชานุภาพในฐานะเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยท าการ
วางนโยบายในการปฏิรูปการปกครองในดินแดนหัวเมืองประเทศราชมลายูรวมถึงหัวเมืองทั้งเจ็ด ใน
ระยะแรกเม่ือเริ่มการปฏิรูปนั้นหัวเมืองทั้งเจ็ดยังคงอยู่ในการก ากับดูแลของมณฑลนครศรีธรรมราชซึ่ง
ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2439 มีอ านาจก ากับดูแลเมืองนครศรีธรรมราช สงขลาและพัทลุง โดยพระยาสุขุมนัย
วินิต (ปั้น สุขุม) เป็นข้าหลวงมณฑลนครศรีธรรมราชคนแรก ทั้งนี้เมื่อพระยาสุขุมเดินทางไปตรวจ
ราชการยังหัวเมืองทั้งเจ็ดในปี พ.ศ.2439 แล้วพบว่ามีปัญหาอยู่หลายประการอาทิเช่น การพิพากษา
คดีความในหัวเมืองทั้งเจ็ดไม่มีระบบแบบแผนที่ชัดเจนว่าคดีใดจะต้องฟ้องที่ศาลใด และกฎหมายที่
น ามาใช้ก็ไม่แน่ชัดว่าจะน ากฎหมายใดมาใช้ ซึ่งบางพ้ืนที่ก็ใช้กฎหมายของสยาม แต่บางพ้ืนที่หรือบาง
เรื่องก็น าธรรมเนียมประเพณี หรือตามศาสนาอิสลามมาปรับใช้ เป็นปัญหาสร้างความยากล าบากแก่ผู้
พิพากษาเองและเดือดร้อนต่อราษฎรผู้มีคดีความเป็นอย่างมาก อีกท้ังกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น พระ
ยาสุขุมเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมและขัดกับกฎหมายของสยามอยู่มาก วิธี พิจารณาความที่ยังคง
รูปแบบโบราณทั้งในด้านการสืบพยานและการลงโทษ ซึ่งบางครั้งเป็นไปตามอ าเภอใจของเจ้าเมือง ซึ่ง
การศาลในหัวเมืองทั้งเจ็ดในขณะนั้นก็มีลักษณะเช่นเดียวกับหัวเมืองมลายูอ่ืนอย่างกลันตัน ที่นาย
ดับบลิว. เอ. เกรแฮม ชาวอังกฤษซึ่งสยามส่งไปเป็นที่ปรึกษาเจ้าเมืองกลันตันในปี พ.ศ.2445 ก็มี

                                           
 365 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30.   
 366 พิพัฒน์ จักรางกูร, “ระบบศาลในสี่จังหวัดภาคใต้,” ดุลพาห 22, 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 
2518): 44. 
 367 ชวลีย์ ณ ถลาง, เรื่องเดิม, หน้า  32.  
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ความเห็นว่าที่นั่นมักตัดสินคดีความตาม “ธรรมเนียมปฏิบัติแบบมลายู” ซึ่งไม่เป็นแบบแผนและไม่มี
ความยุติธรรม ทั้งนี้ยังคงมีการตัดสินโทษประหารชีวิตในความผิดฐานชายชู้บังคับใช้อยู่368  
  จากปัญหาดังกล่าวในระบบศาลและการใช้กฎหมาย จึงเป็นที่มาของแนวทางการจัด
ระเบียบแบบแผนการใช้กฎหมายและการศาลในพ้ืนที่ เจ็ดหัวเมือง และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในกฎ
ข้อบังคับส าหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120 ที่ว่าด้วยการศาล ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวที่ได้สร้าง
รูปแบบระบบการใช้กฎหมายและการศาลในเจ็ดหัวเมืองขึ้นใหม่อันเป็นผลให้เกิดรูปแบบศาล 2 
ประเภท369 คือ  

1)  ศาลฝ่ายการใช้กฎหมายของสยามซึ่ งเป็นไปตามพระราชก าหนด
ธรรมนูญศาลหัวเมือง ร.ศ.114 มีอ านาจพิจารณาความแพ่งและอาญาทั้งหมดโดยใช้กฎหมายของ
สยาม เว้นแต่จะเข้าลักษณะคดีความของศาลประเภทที่สอง ซึ่งศาลฝ่ายสยามนี้ได้ก าหนดชั้นศาล
ออกเป็น 3 ชั้นคือ  

 (1) ศาลบริเวณ ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าศาลมณฑล   
 (2) ศาลเมือง  
 (3) ศาลแขวง  
2)  ศาลศาสนา หรือ ศาลโต๊ะกาฎีซึ่งให้ใช้หลักการทางศาสนาอิสลามมา

ตัดสินคดีในความแพ่งที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามเรื่องผัวเมียและเรื่องมรดก ซึ่งคนนับถือศาสนาอิสลาม
เป็นทั้งโจทก์ จ าเลย หรือเป็นแต่จ าเลย โดยมีโต๊ะกาฎี370เป็นผู้พิพากษา 
  ทั้งนี้เมื่อได้น าระบบศาลดังกล่าวมาใช้ในทางปฏิบัติแล้วก็กลับพบข้อบกพร่องและ
ปัญหาอยู่ค่อนข้างมากในระยะแรกในระบบการศาลทั้ง 2 ประเภท กล่าวคือในส่วนของศาลที่ใช้
กฎหมายของสยามได้ถูกจัดตั้งศาลขึ้น 6 แห่ง คือ ศาลบริเวณปัตตานี ศาลเมืองสายบุรี ศาลเมืองยะลา 
ศาลแขวงรามัน ศาลแขวงเมืองระแงะ และศาลแขวงอ าเภอเบตง ในช่วงปี พ.ศ. 2444-2445 
กระบวนการทางศาลยังไม่ค่อยเข้มแข็งมากนักเนื่องจากเมื่อมีการเรียกพยานหรือจ าเลยมาศาลมักจะ
ไม่ค่อยได้ผล เพราะยังมีอิทธิพลของเจ้าเมืองเก่าที่ท าให้ทั้งจ าเลยหรือพยานไม่มาศาล ต่อมาศาลได้ใช้
อ านาจตามพระราชบัญญัติลักษณะพิจารณา ร.ศ.115 และวิธีขาดนัดลักษณะพยาน ร.ศ.113 ที่ให้
อ านาจศาลที่จะออกหมายจับพยานได้ในกรณีที่พยานขัดค าสั่งของศาล อ านาจของศาลจึงเข้มแข็งขึ้น
แต่อย่างไรกต็ามปัญหาที่สยามต้องประสบคือการขาดแคลนผู้พิพากษามาประจ ายังศาล ซึ่งเป็นปัญหา
ที่ได้พยายามแก้ไขในเวลาต่อมา โดยการเร่งผลิตนักกฎหมายและผู้พิพากษามาจากส่วนกลาง371  
  ในขณะที่ศาลศาสนาหรือศาลโต๊ะกาฎีนั้นในทางปฏิบัติกลับพบปัญหาที่ส าคัญคือ 
เมื่อให้มีโต๊ะกาฎีเป็นผู้พิพากษาคดีโดยใช้หลักศาสนาอิสลามเมืองละหนึ่งนายบ้างสองนายบ้างแล้ว 
                                           
 368 ปิยดา ชลวร, “การปฏิรูปกฎหมายและการศาลในเจ็ดหัวเมืองมลายูในช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20,” ใน มนุษยศาสตร์ที่แปรเปลี่ยนในโลกที่เปลี่ยนแปลง ,
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ บรรณาธิการ (กรุงเทพมหานคร: สยามปริทัศน์, 2559), หน้า 43. 
 369 ข้อ 30-32 กฎข้อบังคับส าหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120; ประเทศราชของ
สยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลตจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2541), หน้า 337.  
 370 อาจเรียกว่า “โต๊ะกาลี” “โต๊กาฎี” “โต๊ะกาซี” ในที่นี้ต่อไปเรียกว่าโต๊ะกาฎี 
 371 ชวลีย์ ณ ถลาง, เรื่องเดิม, หน้า  262. 
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ปรากฏว่าตามกฎหมายเมื่อโต๊ะกาฎีตัดสินคดีแล้วถือเป็นเด็ดขาดไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้ ซึ่งใน
การตดัสินของโต๊ะกาฎีแต่ละคนอาจมีการน าหลักการทางศาสนาที่แตกต่างกันมาปรับใช้ไม่มีความเป็น
เอกภาพ ก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้มีคดีความ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้มีการจัดท าหลัก
กฎหมายศาสนาอิสลามท่ีใช้ร่วมกันกับโต๊ะกาฎีทุกคน ทั้งนี้เมื่อไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้ท าให้เกิด
การร้องเรียนไปยังโต๊ะกาฎีชั้นสูงกว่าประจ าบริเวณนั้นหรือโต๊ะกาฎีประจ าเมืองอ่ืน ตลอดจนร้องเรียน
ไปยังพระยาเมืองหรือข้าหลวง ก่อให้เกิดความยุ่งยากและไม่เป็นระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนในการใช้
กฎหมายศาสนา รัฐบาลสยามจึงแก้ไขปัญหาโดยน าระบบการอนุญาโตตุลาการมาใช้ กล่าวคือในแต่
ละเมืองให้มีโต๊ะฎีกาที่ชาวบ้านนับถือไม่น้อยกว่าเมืองละ 6 คน โดยที่ไม่จ าเป็นต้องให้ทุกคนต้องมา
ประจ าที่ศาล หากแต่ให้คู่ความในคดีความที่ต้องใช้หลักการทางศาสนาอิสลามเป็นผู้เลือกโต๊ะกาฎีที่จะ
มาตัดสินคดีของตน ซึ่งจ านวนโต๊ะกาฎีเป็นเท่าใดในคดีความหนึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลง เมื่อโต๊ะกาฎีที่
ได้รับเลือกท าการตัดสินหรือลงความเห็นในคดีเป็นเช่นไรแล้ว ผู้พิพากษาต้องตัดสินตามความเห็นของ
ที่ประชุมโต๊ะกาฎี ค าพิพากษานี้ถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์หรือฎีกาอีกมิได้ เว้นแต่ค าพิพากษานั้นไม่
เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมของโต๊ะกาฎีจึงสามารถอุทธรณ์ไปยังข้าหลวงพิเศษได้ ทั้งนี้แต่เดิม
นั้นการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนั้นจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งโต๊ะกาฎีจะไม่ได้
รับค่าตอบแทน จึงได้มีเปลี่ยนแปลงให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมศาลเช่นเดียวกับศาลที่ใช้กฎหมายของ
สยามทั่วไปอีกด้วย เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่โต๊ะกาฎีตามแต่คดีไม่ได้ให้เป็นเงินเดือนแต่อย่างใด และ
รวมถึงการให้ค่าป่วยการแก่พยานที่มาให้การยังศาลตามพระราชบัญญัติพยาน ร.ศ.113 ซึ่งนับว่า
วิธีการที่ใช้เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวได้ผลดีเป็นที่พอใจแก่ราษฎรโดยทั่วไปที่มีคดีความ372   
 
 
 
  4.2.3.3  การขยายขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามมายังจังหวัดสตูล 
  ในปี พ.ศ.2451 สยามก็ได้มีการเจรจาท าสนธิสัญญาเพ่ือโอนสิทธิของสยามใน
ประเทศราชมลายูให้แก่อังกฤษ ที่ประกอบไปด้วย มณฑลไทรบุรี กลันตัน และตรังกานู แต่มิได้รวม
เมืองสตูลเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสนธิสัญญาดังกล่าว เป็นผลให้สตูลมาขึ้นกับมณฑลภูเก็ตในระหว่าง พ.ศ.
2452-2468 โดยที่สตูลมิได้อยู่ภายใต้กฎข้อบังคับส าหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120 ที่จะให้
น ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่อย่างใด ทั้งที่ในอดีตก่อนจะมีสนธิสัญญาโอนสิทธิในดินแดนดังกล่าวสตูล
เคยมีระบบการน ากฎหมายอิสลามมาใช้อยู่ก่อนแล้วในลักษณะการมีศาลโต๊ะกาลีเช่นเดียวกับบริเวณ
เจ็ดหัวเมือง และเม่ือไม่มีการจัดการระบบศาลให้มีการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ ทั้งท่ีในเมืองสตูลใน
ขณะนั้นมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นจ านวนมาก พลเมืองชาวมุสลิมในเมืองสตูลจึงปฏิเสธที่จะขึ้นศาล
ของสยามที่น ากฎหมายของสยามมาใช้กับข้อพิพาทของตนที่เกี่ยวเนื่องกับข้อบัญญัติทางศาสนาจน
ก่อให้เกิดเป็นปัญหาในพ้ืนที่ ชาวมุสลิมจึงได้เรียกร้องให้น าระบบศาลที่ใช้กฎหมายอิสลามมาใช้กับ
พ้ืนที่สตูลด้วย373 จนในปี พ.ศ.2460 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
6 จึงได้มีสารตราของกระทรวงยุติธรรมที่ 30/4353 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2460 มายังนายพลโท
พระยาสุรินทราชา สมุหเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลภูเก็ตในขณะนั้น ให้ด าเนินการขยายขอบเขต
                                           
 372 เรื่องเดียวกัน, หน้า 260.    
 373 พิพัฒน์ จักรางกูร, เรื่องเดิม, หน้า 47.   
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การใช้กฎหมายอิสลามมายังพ้ืนที่สตูล  ในสารตราดังกล่าวยังได้กล่าวถึงการเรียกชื่อและการก าหนด
ต าแหน่งโต๊ะกาฎีหรือโต๊ะกาฑิเสียใหม่เป็น “ดะโต๊ะยุติธรรม”   โดยมีสาระส าคัญดังนี้374 

 1)  ได้ก าหนดต าแหน่งตุลาการข้ึนคือ “ดะโต๊ะยุติธรรม” มีหน้าที่ปรับบท
กฎหมายอิสลาม มีอ านาจเป็นตุลาการบังคับตามประเพณีอิสลามเทียบเท่าอ านาจศาลแขวง
ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 ซึ่งอยู่ในบังคับของศาลมณฑลภูเก็ต  
 2)  อ านาจดะโต๊ะยุติธรรมจ ากัดแต่เฉพาะในคดีที่ ผู้นับถือศาสนาอิสลามมี
ข้อพิพาทกันในความแพ่งลักษณะผัวเมียและทรัพย์มรดก ซึ่งต้องมีดะโต๊ะยุติธรรม 2 นายลง
ชื่อท าค าตัดสิน หรือดะโต๊ะยุติธรรมลงชื่อหนึ่งนายและผู้พิพากษาศาลจังหวัดลงชื่ออีกหนึ่ง
นายรวมเป็น 2 นาย จึงบังคับเป็นค าพากษาคดีแห่งประเพณีอิสลามได้ และคู่ความจะ
อุทธรณ์คดีเป็นไปตามล าดับในพระราชก าหนดกฎหมาย  
 3) ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นดะโต๊ะยุติธรรมที่ต้องประกอบด้วย
ความรู้ในหลักกฎหมายอิสลาม เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม และ
ต้องมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินสยาม  
  ตราสารดังกล่าวนอกจากเป็นการขยายขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลาม
มายังพ้ืนที่สตูลแล้วยังเป็นการสร้างแนวทางแห่งการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากในข้อบังคับส าหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120 ที่น ามาใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2444 นั้นมิได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้มาเป็นโต๊ะกาฎีที่ต้องมีความจงรักภักดีต่อ
แผ่นดิน และเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนชาวมุสลิม แต่หากเป็นเพียงมุสลิมผู้มีความรู้ใน
กฎหมายอสิลามเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามตราสารดังกล่าวได้สร้างต าแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมผู้
ปรับบทกฎหมายอิสลามไว้ให้เป็นต าแหน่งทางตุลาการ มีอ านาจเทียบเท่าศาลแขวง โดยที่
ดะโต๊ะยุติธรรม 2 นายก็ประกอบเป็นองค์คณะในการวินิจฉัยข้อพิพาทเก่ียวกับครอบครัวและ
มรดกอิสลามศาสนิกได้ และยังเปิดโอกาสให้คู่ความอุทธรณ์คดีได้โดยไม่จ ากัดให้ค าพิพากษา
ในส่วนกฎหมายอิสลามเปนที่สุด แม้ในเวลาต่อมามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้กฎหมาย
อิสลาม แต่ต าแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมยังคงปรากฎในกฎหมายว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
พ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้  
  และมีข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งของตราสารฉบับนี้คือยังได้มีการก าหนด
ลักษณะคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้ได้ว่าเป็นคดีเก่ียวกับครอบครัวและมรดกท่ีคู่ความ
ทุกฝ่ายเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ก าหนดไว้ให้ โจทก์และจ าเลย หรือ
เพียงแต่จ าเลยเท่านั้นเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ได้   
  4.2.3.4  นโยบายรัฐนิยมและการยกเลิกการใช้กฎหมายอิสลาม 

                                           
 374 ก าธร พันธุลาภ, “ดะโต๊ะยุติธรรม,” ดุลพาห 5, 10 (ตุลาคม 2501) อ้างใน กิตติศักดิ์ 
ปรกติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 148.   
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  การใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล นับแต่ปี 
พ.ศ.2460 เป็นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแม้จะมีปัญหาในเรื่องความเป็นเอกภาพของกฎหมาย
อิสลามท่ีน ามาใช้ และเม่ือมีการจัดท าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และ 6 
ที่ว่าด้วยครอบครัวและมรดกประกาศใช้ในปี พ.ศ.2477 ก็ได้มีการยกเว้นการใช้กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ในส่วนที่ว่าด้วยครอบครัวและมรดกนั้นมาบังคับใช้ในพื้นที่ที่ใช้กฎหมายอิสลาม
ในเรื่องครอบครัวและมรดกอยู่ก่อน ดังที่ปรากฎในมาตรา 6 ในพระราชบัญญัติให้ใช้
บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 ความว่า 
“บทบัญญัติแห่งบรรพนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎข้อบังคับส าหรับปกครองบริเวณ 7 หัว
เมือง ร.ศ. 120 ในส่วนที่เกี่ยวด้วยครอบครัว”375 และในพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ
บรรพ 6 ที่มีข้อความในลักษณะเดียวกันที่ว่าด้วยเรื่องมรดก376 นอกจากนี้เมื่อมีการ
ประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเมื่อปี พ.ศ.2478 ก็ยังคงมีการบัญญัติถึง
การยกเว้นการใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ตราขึ้นนี้ในศาลที่มีกฎหมายให้ใช้ธรรม
เนียมประเพณีหรือกฎหมายทางศาสนา  ที่ให้ศาลยกธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมาย
ศาสนามาใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแทน เว้นแต่คู่ความ
จะตกลงกันให้ใช้วิธีพิจารณาคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง377 ซึ่งในขณะที่มี
การออกกฎหมายให้ใช้ประมวลวิธีพิจารณาความ มีเพียงธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมาย
ศาสนาอิสลามเท่านั้นที่มีการใช้อยู่ในศาลในพ้ืนที่ตาม ข้อบังคับส าหรับปกครอง 7 หัวเมือง ร.
ศ.120 ประกอบสารตราของกระทรวงยุติธรรมที่ 30/4353 
     ต่อมาภายใต้การปกครองในสมัยของ จอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นายก
รัฐมนตรีตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ.2481 เป็นช่วงเวลาแห่งการก้าวเข้าสู่ภาวะสงคราม นโยบายการ
สร้างชาติของจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงพุ่งเป้าไปยังการปฏิรูปและปรับโครงสร้างในมิติทาง

                                           
 375 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พุทธศักราช 2477 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52/หน้า 474/29 พฤษภาคม พ.ศ.
2478 
 376 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พุทธศักราช 2477 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52/หน้า 529/7 มิถุนายน พ.ศ.2478 
 377 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 
2477 บัญญัติว่า “ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งตามที่ได้ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2478 เป็นต้นไป 
 บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ให้ใช้ในศาลทั่วไปตลอดราชอาณาจักร ยกเว้นแต่ในศาล
พิเศษที่มีข้อบังคับส าหรับศาลนั้น และถ้ามีกฎหมายให้ใช้ธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายทางศาสนา
ในศาลใด ให้ศาลนั้นยกธรรมเนียมประเพณีหรือกฎหมายนั้น ๆ มาใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายนี้ เว้นแต่คู่ความจะได้ตกลงกันไว้ให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้  
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วัฒนธรรมและสังคมด้านต่าง ๆ ของคนในประเทศเสียใหม่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมาด้วยนโยบายรัฐนิยม378 อาทิการเปลี่ยนชื่อประเทศจาก
สยามมาเป็นประเทศไทยในปี พ.ศ.2482 และการสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “ไทย” และ 
“คนไทย” ขึ้น ในกรณีของชาวมุสลิมทางตอนใตค้ าที่มาแทนทีช่าวมุสลิมมลายูและมุสลิม
ทั้งหมดของประเทศคือ "ไทยอิสลาม" ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือแสดงถึงความเป็นไทยของชนชาว
มุสลิม ทั้งเพ่ือแสดงให้เห็นว่าทางการยอมรับความแตกต่างในศาสนาแต่ไม่ยอมรับเรื่องความ
แตกต่างในความเป็นชาติ รัฐได้เข้ามาจัดระเบียบทางวัฒนธรรมตามที่รัฐเห็นว่าเหมาะสม379 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชนชาวมุสลิมในพ้ืนที ่4 จังหวัดอย่างมาก ได้แก่ การ
ประกาศยกเลิกไม่ให้ใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้และมีผลเป็นการยกเลิกการมี
ดะโต๊ะยุติธรรมที่ตัดสินคดีมรดกและครอบครัวของคนมุสลิมไปด้วย เมื่อรัฐบาลจอมพล ป. 
ประกาศให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และ 6 ว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก แทนที่การใช้กฎหมายอิสลามที่เคยใช้ใน 4 จังหวัดภาคใต้มาก่อน โดยในปี พ.ศ.2486 
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามไดป้ระกาศพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให้
ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 
2486 โดยให้เหตุผลว่า "โดยที่เห็นเป็นการสมควรขยายการใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ทั่วถึง เพ่ือความม่ันคงและวัฒนธรรมแห่งชาติ"  ที่
ส าคัญคือในมาตรา 3 ให้ยกเลิกมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477380 เป็นผลให้ในช่วงเวลาตัง้แต่นั้นพลเมืองทั้งหมดไม่ว่า
นับถือศาสนาใด หรืออยู่ที่ใดของประเทศต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก รวมถึงผู้นับถือศาสนาอิสลามที่อาศัยในพ้ืนที่ 4 
จังหวัดที่เคยมีการใช้กฎหมายอิสลามเพ่ือตัดสินคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกของตน 
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้สร้างความยากล าบากให้แก่ผู้นับถือศานาอิสลามที่มีความยึดมั่นอยู่ใน
แบบแผนการด ารงชีวิตตามหลักศาสนา ในขณะที่บางส่วนเมื่อมีคดีความก็หันไปพ่ึงพาศาล
ศาสนาอิสลามยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีศาลศาสนาอิสลามใช้อยู่เช่นในรัฐไทรบุรีหรือกลันตัน 
ในบางพ้ืนที่ก็ได้มีการตั้ง “กอฎี” หรือผู้พิพากษาจากบุคคลที่คนในชุมชนมุสลิมนั้น ๆ เคารพ

                                           
 378 พระราชบัญญัติ “รัฐนิยม” ทั้งหมดมี 12 ประกาศ ให้ใช้ทั่วประเทศตั้งแต่มิถุนายน  
2482-มกราคม 2485 รวม 12 ฉบับ 
 379 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 74.   
 380 พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2486 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
60/ตอนที่ 32/หน้า 1089/19 มิถุนายน พ.ศ.2486 และพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 
2486 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60/ตอนที่ 32/หน้า 1092/19 มิถุนายน พ.ศ.2486 
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นับถือและมีความรู้ในหลักกฎหมายอิสลามเพ่ือพิจารณาคดีความกันเองในหมู่ชนมุสลิมแทน
การไปใช้ระบบศาลและกฎหมายของรัฐ381 
  ในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้เลือกที่จะ
ร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นเข้าท าสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรอันมีอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเป็น
ผู้น า ในระยะต้นแห่งสงคราม รัฐบาลไทยโดยความช่วยเหลือของกองทัพญี่ปุ่นได้เรียกร้อง
ดินแดนหลายส่วนที่ครั้งหนึ่งต้องเสียไปให้แก่ชาติมหาอ านาจจากยุโรป รวมถึงดินแดนทาง
ตอนใต้ที่เคยโอนสิทธิให้แก่อังกฤษไปในปีพ.ศ.2451 อันได้แก่ กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรีและ
ปะลิสคืนมาได้แต่เป็นช่วงระยะเวลาไม่นานนัก เพราะต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด
ลงอังกฤษในฐานะประเทศผู้ชนะสงครามก็กลับเข้ามามีบทบาทส าคัญในดินแดนทั้งหมด
ดังกล่าวอีกครั้ง รวมถึงการเกิดประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในการที่กลุ่มชนบางส่วนใน
พ้ืนที่ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสต้องการประกาศตนเป็นอิสระจากรัฐไทยและน าไปสู่ความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ382 ประกอบกับในช่วงเวลานั้นจอมพล ป. พิบูล
สงครามได้ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และนายควง อภัยวงศ์ ไดข้ึ้นเป็น
นายกรัฐมนตรีคนต่อมา นโยบายฟื้นฟูและปรับความสัมพันธ์ระหว่างชนชาวมุสลิมภาคใต้
และรัฐบาลไทยได้ถูกประกาศใช้แทนนโยบายรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการ
ออกกฎหมายหลายฉบับที่หันมาส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย อาทิ
เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ.2488 และรวมถึงการน าการ
ใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัดกลับมาใช้อีกครั้งในปี พ.ศ.2489 โดยรัฐบาลที่มีหลวง
ธ ารงนาวาสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 เป็นผลให้กฎหมายอิสลามถูกน า
กลับมาใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และ 6 ในการวินิจฉัยคดีเกี่ยวด้วย
ครอบครัวและมรดกของอิสลามศาสนิกในพ้ืนที่จังหวัดดังกล่าวและต าแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมก็
ได้ถูกน ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง383 แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามท่ีกลับ
น ามาใช้ใหม่ก็มิได้มีลักษณะดั่งเดิม เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนและข้อปัญหาในการใช้
กฎหมายอยู่หลายประการซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนที่ว่าด้วยปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามใน
ประเทศไทยต่อไป    
 
 4.2.4 การใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล
ในปัจจุบัน     

                                           
 381 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 83.   
 382 เรื่องเดียวกัน, หน้า 87.   
 383 กิตติศักดิ์ ปรกติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 152.  
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 นับแต่การออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 มีผลให้มีการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 
4 อีกครั้งหนึ่ง กฎหมายฉบับดังกล่าวมีเพียง 7 มาตรา ซึ่งได้ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลากว่า 
70 ปี แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวก็มิได้เป็นกฎหมายที่ใจความครอบคลุมในทุกส่วน
ของกระบวนการและวิธีการใช้กฎหมายอิสลาม แต่ยังคงต้องอาศัยความเกี่ยวพันหรืออ้างอิง
จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นอาทิเช่น กฎหมายที่ว่าด้วยการศาลและเขตอ านาจศาล ทั้ง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว กฎหมายที่ว่าด้วยครอบครัวและมรดก
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว เป็นต้น 
รวมทั้งค าตัดสินของศาลฎีกาเพ่ือใช้เป็นแนวทางบรรทัดฐานทางคดี โดยที่มีข้อก าหนดและ
ลักษณะรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามซึ่งเป็นสาระส าคัญในส่วนต่าง ๆ ดังนี้  
  4.2.4.1  คดีความท่ีจะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ 
  ตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ที่บัญญัติว่า  
 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่งเก่ียวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก
อิสลามศาสนิกของศาลชั้นต้นในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 
ซึ่งอิสลามศาสนิกเป็นทั้งโจทก์จ าเลยหรือเป็นผู้เสนอค าขอในคดีที่ไม่มีข้อ
พิพาท ให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทน
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั้น เว้นแต่
บทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดก ทั้งนี้ไม่ว่ามูลคดีเกิดข้ึนก่อนหรือหลังวัน
ใช้พระราชบัญญัตินี้384  

 
  เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวคดีความที่สามารถน า
กฎหมายอิสลามมาใช้ได้ต้องมีองค์ประกอบดังนี้คือ    
   1)  ต้องเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกจึงจะใช้
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้บังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  
   โดยทีพ่ระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ได้ก าหนดขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามของ

                                           
 384มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489   
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ศาลชั้นต้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ทั้ง 4 โดยให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
มาบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการวินิจฉัยชี้ขาด “คดีแพ่ง
เกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก”385 อันเป็นบทกฎหมายที่ก่อให้เกิดการใช้
กฎหมายลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายของรัฐขึ้น (State Legal Pluralism) กล่าวคือ
กฎหมายแห่งรัฐได้สร้างระบบกฎหมายหรือชุดกฎหมายสองชุดที่แตกต่างกันทีจ่ะน ามาปรับ
ใช้กับคด ีโดยกฎหมายชุดหนึ่งคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้กับ
พลเมืองโดยทั่วไป และอีกชุดหนึ่งคือกฎหมายอิสลามที่มีขอบเขตเฉพาะที่น ามาปรับใช้กับคดี
และต่อคู่ความหรือผู้ร้องในคดีตามที่กฎหมายก าหนด โดยในประเทศไทยมิได้มีการจัดตั้งศาล
ศาสนาหรือศาลเฉพาะขึ้นแต่คดีเข้าสู่ศาลยุติธรรม ที่อาจเป็นศาลจังหวัดหรือศาลเยาวชนและ
ครอบครัวตามลักษณะเนื้อหาแห่งคดี   
   ดังนั้นเมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลแต่ละแห่ง ศาลนั้น ๆ จึงต้องเป็นผู้วินิจฉัย
เบื้องต้นก่อนว่าคดีนั้นจะน ากฎหมายใดมาปรับใช้ระหว่างกฎหมายอิสลามหรือประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งศาลต้องน ากระบวนการเลือกใช้กฎหมายมาปรับใช้ แต่อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากกฎหมายอิสลามท่ีศาลจะน ามาปรับใช้นั้นถือว่าเป็นกฎหมายภายในของรัฐที่
ศาลรับรู้เองคู่ความมิต้องน าสืบ ซึ่งแตกต่างจากหลักการเลือกใช้กฎหมายต่างประเทศในหลัก
กฎหมายขัดกัน (Conflict of Laws) ที่ปรากฎอยู่ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่ง
กฎหมาย พ.ศ.2481 ที่ผู้กล่าวอ้างกฎหมายต่างประเทศต้องน าสืบถึงกฎหมายนั้นจนเป็นที่
พอใจแก่ศาล386  ในการเลือกใช้กฎหมายโดยศาลยังคงต้องอาศัยรูปแบบการให้ลักษณะทาง
กฎหมายกับข้อเท็จจริง (Classification or Qualification) ว่าข้อพิพาทหรือข้อเท็จจริงนั้น
เข้าลักษณะใด เป็นสัญญา ละเมิด ทรัพย์สิน ครอบครัว หรือมรดก เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อมิได้มี
นิยามของค าว่า “คดีแพ่งเก่ียวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก” ว่ามีขอบเขต
เพียงใด ดังนั้นศาลจึงน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน บรรพ 5 ครอบครัวและ บรรพ 
6 มรดก มาก าหนดหลักการในการเลือกใช้กฎหมาย กล่าวคือประเด็นใดจะน ากฎหมาย
อิสลามมาปรับใช้ได้ ต้องเป็นประเด็นที่จะน าบทบัญญัติใน บรรพ 5 และบรรพ 6 มาปรับใช้
กับคดี แล้วจึงน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
และ 6  เท่านั้น อันเป็นการสร้างขอบเขตของการเลือกใช้กฎหมายอิสลามของศาลขึ้นแทน
ความหมายของค าว่า “คดีแพ่งเก่ียวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก” ซึ่งในบาง
คดีศาลจ าต้องใช้ทั้งกฎหมายอิสลามและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อมาวินิจฉัย
ตามแต่ละประเด็นปัญหา จนกว่าจะได้มีค าวินิจฉัยในประเด็นปัญหาหลัก (Main Issue) ของ
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ข้อพิพาทได้ ก่อให้เกิดความยุ่งยากและสับสนของคู่ความ หรือทนายความที่เข้าสู่
กระบวนการทางศาลจากความไม่แน่นอนว่ากฎหมายใดจะถูกน ามาปรับใช้กับประเด็นใดบ้าง 
เนื่องจากในหลายลักษณะที่กฎหมายอิสลามและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มี
บทบัญญัติที่ก่อให้เกิดผลอันแตกต่างกันในคดี เช่นในกรณีของคดีที่พิพาทเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่ง
ศาลจะต้องวินิจฉัยก่อนว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่ ซึ่งการวินิจฉัยดังกล่าวมิได้น า
กฎหมายอิสลามมาใช้ในการวินิจฉัยแต่อย่างใด แต่หากเม่ือศาลวินิจฉัยแล้วว่าทรัพย์นั้นมิใช่
ทรัพย์มรดก แม้คู่ความท้ัง 2 ฝ่ายจะเป็นมุสลิมและคดีอยู่ในศาลชั้นต้นในจังหวัดทั้ง 4 ก็ตาม 
คดีนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นคดีมรดกที่จะต้องน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ ดังค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
5210/2545  
 

โจทก์และจ าเลยทั้งสองเป็นอิสลามศาสนิกอยู่ในจังหวัด
นราธิวาส โจทก์ฟ้องขอแบ่งที่ดินอ้างว่าเป็นทรัพย์มรดกของ  
จ. บิดาโจทก์และจ าเลยทั้งสอง แต่จ าเลยทั้งสองต่อสู้ว่าที่ดิน
ดังกล่าวมิใช่ทรัพย์มรดกของ จ. แต่เป็นของ ต. มารดาจ าเลยทั้ง
สอง ซึ่งในการที่จะวินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่
จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้บังคับไม่ได้ต้องใช้ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์เป็นหลักวินิจฉัยก่อน ต่อเมื่อทรัพย์สินนั้นเป็น
มรดกแล้วจึงจะใช้กฎหมายอิสลามในการแบ่งปันทรัพย์มรดก
ให้แก่ทายาทต่อไป . . .387    

 
   หรือในกรณีของคดีค าร้องขอท านิติกรรมแทนผู้เยาว์ แม้ผู้ร้องจะ
ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องท านิติกรรมแทนผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1574 ซึ่งอยู่ในส่วนของ บรรพ 5 ครอบครัว แต่การที่ศาลจะวินิจฉัยว่าบุคคล
ใดยังเป็นผู้เยาว์อยู่หรือไม่ ศาลได้ยกมาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา
ปรับใช้ โดยมิได้น าหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยการพ้นสภาพความเป็นผู้เยาว์ของบุคคลมา
ปรับใช้แต่อย่างใด ดังค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1790/2558 “แม้ผู้ร้องและผู้เยาว์เป็นอิสลามศา
สนิกซ่ึงมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตปัตตานี นราธิวาส ยะลา 
และสตูล พ.ศ.2489 บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั้น แต่คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ร้องขออนุญาตศาลท า
นิติกรรมแทนผู้เยาว์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1574 การขออนุญาตศาลดังกล่าวเป็นการคุ้มครอง
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของผู้เยาว์ อันเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ใช้อ านาจปกครอง สภาพ

                                           
 387 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5210/2545  



(168) 
 

แห่งข้อหาจึงไม่ใช่เป็นเรื่องครอบครัวและมรดกโดยตรงที่ให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดก การบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์อันเป็นเรื่องความสามารถในการท านิติ
กรรมได้ด้วยตนเอง จึงต้องบังคับตาม ป.พ.พ. มาตรา 19 ที่บัญญัติว่า บุคคลย่อมพ้นจาก
ภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ เมื่อผู้เยาว์อายุ 19 ปี จึงยังไม่พ้นจาก
ภาวะผู้เยาว์ ดังนั้น ผู้ร้องจึงมีเหตุต้องขออนุญาตศาลท านิติกรรมแทนผู้เยาว์ตาม ป.พ.พ. 
มาตรา 1574 ที่ศาลชั้นต้นใช้หลักกฎหมายอิสลามว่า บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ 15 ปี 
บริบูรณ์ มายกค าร้องขอของผู้ร้องจึงไม่ชอบ”388   
 2)  ต้องเป็นคดีที่คู่ความทั้งโจทก์และจ าเลยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
หรือผู้เสนอค าขอเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในคดีไม่มีข้อพิพาท ขณะฟ้องคดีหรือน าคดีมาสู่
ศาลจนกระบวนการศาลสิ้นสุด ทั้งนี้หากในกรณีท่ีเมื่อเริ่มคดีเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท หากต่อมา
มีผู้คัดค้านแล้วท าให้คดีกลายเป็นคดีมีข้อพิพาท คู่ความทั้งสองฝ่ายจะต้องเป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามอีกด้วย ดังค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 851/2551 “แม้คดีจะเกิดข้ึนในเขตจังหวัดสตูล
และผู้ร้องเป็นอิสลามศาสนิกเริ่มต้นคดีอย่างไม่มีข้อพิพาท โดยยื่นค าร้องขอเป็นผู้จัดการ
มรดกตามพินัยกรรมของนายทวี ผู้ตาย ซึ่งเป็นอิสลามศาสนิกก็ตาม แต่เมื่อมีการคัดค้านของ
ผู้คัดค้านที่ 1 ก็มีผลท าให้คดีกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทตาม ป.วิ.พ. มาตรา 188 (4) โดยผู้ร้อง
และผู้คัดค้านมีฐานะเป็นคู่ความ เมื่อปรากฏว่าผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งมีฐานะเสมือนจ าเลยนับถือ
ศาสนาพุทธ จึงมิใช่อิสลามศาสนิก จึงไม่ต้องด้วยมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมาย
อิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ.2489 ถือไม่ได้ว่าเป็นคดีแพ่ง
เกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกของอิสลามศาสนิกในเขตจังหวัดสตูล ต้องใช้บทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 บังคับแก่คดี”389  
 3)  ต้องใช้กฎหมายอิสลามในการวินิจฉัยคดีของศาลชั้นต้นในจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล ซึ่งในปัจจุบันมีศาลที่เป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอ านาจพิจารณา
คดใีน 4 จังหวัดดังกล่าวจ านวน 9 ศาล คือ  

(1) ศาลจังหวัดปัตตานี  
(2) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  
(3) ศาลจังหวัดยะลา  
(4) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา  
(5) ศาลจังหวัดเบตง  
(6) ศาลจังหวัดนราธิวาส  
(7) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  
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(8) ศาลจังหวัดสตูล  
(9) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล  

   ซึ่งหากจะพิจารณาว่าคดีใดจะเข้าสู่ศาลใดใน 9 แห่งนี้หรือไม่เพ่ือ
น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้แล้ว เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายอ่ืนประกอบแล้วพบว่าคดี
ครอบครัวที่ต้องน าคดีข้ึนสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553  “คดีครอบครัว” 
หมายความว่า “คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระท าการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับ
ผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่า
ด้วยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวกับครอบครัว”390 ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มี
การแยกคดีท่ีจะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้โดยแยกออกเป็น ศาลจังหวัดซึ่งจะรับฟ้องหรือ
ค าร้องในคดีเกี่ยวกับมรดก และศาลเยาวชนและครอบครัวในแต่ละจังหวัดจะเป็นศาลที่รับ
ฟ้องหรือค าร้องในคดี่เกี่ยวกับครอบครัว โดยมีดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลทั้งสองประเภทใน
แต่ละจังหวัด391         
   ในขณะที่ศาลใดจะมีเขตอ านาจพิจารณาคดีใดนั้นต้องเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องเขตอ านาจศาล ซึ่งบัญญัติให้ ค าฟ้องต้อง
เสนอต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาลไม่ว่า
จ าเลยจะมีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่ ส่วนค าร้องขอนั้นกฎหมายได้บัญญัติให้เสนอ
ต่อศาลที่มูลคดีเกิดข้ึนในเขตศาล หรือต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล แต่ในค าฟ้อง
เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือ ประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ให้เสนอต่อ
ศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาล ไม่ว่าจ าเลยจะมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรหรือไม่ 
หรือต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่เขตศาล392 และค าร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ให้เสนอ
ต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย ในกรณีท่ีเจ้ามรดกไม่มี
ภูมลิ าเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาล393 
   ดังนั้นหากพิจารณาความเชื่อมโยงของคู่ความและคดีที่จะเข้าสู่
ศาลทั้ง 9 แห่งในพ้ืนที่ 4 จังหวัดเพ่ือใช้กฎหมายอิสลามได้นั้นต้องเป็นคดีหรือค าร้องที่มี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1. จ าเลยหรือผู้ร้องมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีเขตศาล  
                                           
 390 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ.2553 
 391 หมัดอูเส็น หมัดหมัน, ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจังหวัดสตูล, ศาลจังหวัดสตูล , 13 
มิถุนายน 2560, การสัมภาษณ์. 
 392 มาตรา 4 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 393 มาตรา 4 จัตวา แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
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2. มูลคดีเกิดขึ้นในพ้ืนที่เขตศาล  
3. ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตศาล  
4. เจ้ามรดกมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่เขตศาลในขณะถึงแก่

ความตายในกรณีค าร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก 
   แต่อย่างไรก็ตามแม้การสมรสหรือการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม
จะได้มีข้ึนนอกพ้ืนที่เขตอ านาจศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัดดังกล่าว แต่หากมีคดีขึ้นสู่ศาลชั้นต้นที่
มีบทบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับคดี ศาลยังได้ยอมรับการสมรสหรือการหย่า
ตามหลักศาสนาอิสลามทีมีข้ึนในพ้ืนที่อ่ืนของบุคคลว่าเป็นการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างบุคคลขึ้นน ามาอ้างในศาลได้ นอกจากนี้เมื่อคดีขึ้น
สู่ศาลที่ต้องน ากฎหมายอิสลามมาใช้ ศาลก็มิได้พิจารณาหรือยอมรับแต่เฉพาะหนังสือรับรอง
การสมรสหรือการหย่าที่ท าขึ้นโดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเท่านั้น แต่คู่ความ
หรือผู้ยื่นคดีสามารถน าหนังสือหรือหลักฐานการสมรสหรือการหย่าที่ท าขึ้นโดยโต๊ะอิหม่าม
ประจ ามัสยิดมาแสดงได้394  
 4)  มีข้อยกเว้นในเรื่องบทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดกท่ีมิให้น าเรื่องอายุ
ความในเรื่องมรดกตามกฎหมายอิสลามมาปรับใช้ แต่ใช้อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 
  4.2.4.2 การยอมรับสถานะของการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ในคดทีี่ไมใ่ช่ข้อพิพาทเก่ียวกับครอบครัวและมรดก หรือในคดีที่อยู่ในศาลอ่ืนนอกเขต 4 
จังหวัด 
  แม้จะมีบทบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้เฉพาะแต่เรื่องครอบครัวและ
มรดกในศาลชั้นต้นในพื้นที่ 4 จังหวัดเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตามศาลอื่นนอกเขตจังหวัดทั้ง 4 
อาจยอมรับสถานะการมีอยู่และการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ในการตัดสินคดีอ่ืน
ที่ไม่เกี่ยวกับคดีครอบครัวและมรดกได้ ทั้งนี้ศาลอ่ืนนอกเขตพ้ืนที่ไม่มีอ านาจท าการวินิจฉัย
หรือปรับใช้กฎหมายอิสลามได้เอง คงเพียงแต่อ้างความมีอยู่หรือสถานะทางกฎหมายของ
บุคคลหรือทรัพย์จากผลของกฎหมายอิสลามในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด ดังค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
2812/2525 ซึ่งในคดีนี้เป็นคดีความแพ่งในเรื่องความรับผิดจากการละเมิด จ าเลยได้ต่อสู้ถึง
อ านาจฟ้องของโจทก์ในเรื่องความสัมพันธ์การเป็นบิดามารดาและบุตรระหว่างโจทก์และ
ผู้เสียหาย แม้คดีนี้จะมีมูลคดีเกิดข้ึนในเขตอ านาจศาลจังหวัดสงขลา และมิได้เป็นคดีข้อ

                                           
 394 อิสมาแอ เจ๊ะ, ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจังหวัดปัตตานี,  ศาลจังหวัดปัตตานี , 15 
มิถุนายน 2560, การสัมภาษณ์.; มะดารี โตะ, ดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดยะลา, ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา, 14 มิถุนายน 2560, การสัมภาษณ์.; หมัดอูเส็น 
หมัดหมัน, เรื่องเดิม. 
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พิพาทเก่ียวด้วยครอบครัวและมรดก แต่ศาลยอมรับผลทางกฎหมายอิสลามที่ใช้ในจังหวัด
ยะลาซึ่งได้สร้างสถานะความเป็นบิดามารดาและบุตร ที่สามารถน าไปใช้อ้างยังศาลอ่ืนได้
นอกเหนือจากศาลใน 4 จังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นการสมรสเป็นสามีภรรยาโดย
ถูกต้องตามกฎหมายอิสลามนั้นเป็นประเด็น “ข้อเท็จจริง” ที่เป็นภาระการพิสูจน์ของคู่ความ
ในคดี ที่ฝ่ายกล่าวอ้างเรื่องดังกล่าวต้องเป็นฝ่ายน าสืบต่อศาล โดยที่ศาลจังหวัดสงขลามิได้มี
ดะโต๊ะยุติธรรมนั่งพิจารณาคดีหรือปรับใช้กฎหมายอิสลามแต่อย่างใด ดังปรากฎในค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 2812/2525  
 

. . . โจทก์ท่ี 2 และโจทก์ที่ 3 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามมี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตจังหวัดยะลา ซึ่งได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 
ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษให้ใช้บังคับแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม อันเกี่ยวด้วย
ครอบครัวและมรดก เฉพาะในสี่จังหวัดดังกล่าว แทนบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 บรรพ 6 เมื่อโจทก์ท่ี 2 ที่ 3 
น าสืบว่าได้แต่งงานเป็นสามีภรรยาโดยถูกต้องตามกฎหมายอิสลาม ซึ่ง
จ าเลยมิได้น าสืบหักล้างจึงต้องฟังว่าโจทก์ท่ี 2 และโจทก์ที่ 3 เป็นสามี
ภรรยาและเป็นบิดามารดาของบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นสิทธิ
เฉพาะตัวที่กฎหมายได้รับรอง โดยมิต้องค านึงว่าจะเกิดเป็นคดีพิพาทใน
จังหวัดใด ๆ ก็ตาม และเมื่อมีผู้กระท าละเมิดเป็นเหตุให้บุตรของโจทก์ที่ 2 
ที่ 3 ถึงแก่ความตาย โจทก์ท่ี 2 ที่ 3 ก็มีอ านาจฟ้องผู้กระท าละเมิดให้ชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้395 

 
  4.2.4.3 อ านาจหน้าที่ของผู้พิพากษาและดะโต๊ะยุติธรรมในคดีความท่ีต้อง
ใช้กฎหมายอิสลาม 
  ในคดีความที่ต้องน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้นั้น กฎหมายได้บัญญัติให้
ดะโต๊ะยุติธรรมหนึ่งนายนั่งพิจารณาพร้อมด้วยผู้พิพากษา ให้ดะโต๊ะยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่
ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม และลงลายมือชื่อในค าพิพากษาท่ีพิพากษาตามค า
วินิจฉัยชี้ขาดนั้นด้วย ค าวินิจฉัยของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามให้เป็นอันเด็ดขาด
ในคดีนั้น396  

                                           
 395 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2812/2525  
 396 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489   
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  ดังนั้นจะเห็นว่าในคดีความที่ต้องใช้กฎหมายอิสลาม ผู้พิพากษาของศาลใน
คดีนั้นๆจะไม่เป็นผู้วินิจฉัยในข้อกฎหมายอิสลาม โดยที่มีดะโต๊ะยุติธรรมมาเป็นผู้วินิจฉัยข้อ
กฎหมายอิสลามในคดี หากแต่ผู้พิพากษาที่เป็นองค์คณะในคดียังคงต้องท าการวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอื่นในคดีและท าค าพิพากษาในคดีท้ังหมด ทั้งนี้เนื่องจากการที่
ศาลถือว่ากฎหมายอิสลามนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายไทยเป็นสิ่งที่ศาลต้องรู้เอง มิใช่ข้อ
กฎหมายต่างประเทศหรือเป็นข้อเท็จจริงที่ทางคู่ความหรือผู้ร้องต้องน าสืบถึงข้อกฎหมาย
ต่างประเทศหรือข้อเท็จจริงนั้น397 ทั้งนี้ในคดีความที่มีความซับซ้อนเช่นเป็นคดีที่มีประเด็นที่
ต้องวินิจฉัยทั้งข้อเท็จจริงแห่งคดีว่าจะน าทั้งกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายอ่ืนมาปรับใช้กับ
ข้อเท็จจริงใดนั้น การวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวล้วนกระท าโดยผู้พิพากษา ทั้งนี้แม้ในบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายจะให้ดะโต๊ะยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่แต่เฉพาะที่จะวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลาม
แต่ในทางปฏิบัติดะโต๊ะยุติธรรมก็ร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีท่ีต้องใช้กฎหมายอิสลาม
ร่วมกับผู้พิพากษาประจ าศาลในคดีด้วย398 ทั้งนี้ในส่วนขององค์คณะผู้พิพากษาในคดีใดเป็น
อย่างไรย่อมเป็นไปตามกฎหมายพระธรรมนูญศาลและพระราชบัญญัติว่าด้วยการศาลและคดี
นั้น ๆ   
  อนึ่งการร้องคัดค้านดะโต๊ะยุติธรรมนั้นกระท าได้แต่เฉพาะในเรื่องการ
คัดค้านตัวบุคคลที่จะเข้ามาท าหน้าที่ ซึ่งกฎหมายให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี

                                           
 397 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1355/2479 “คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าพระยาภูมินาถภักดีซึ่งเป็นผู้ถือ
สาสนาอิสลามได้ท าพินัยกรรม์ยกทรัพย์ให้ภริยาและบุตร์หลาน โจทก์มีสิทธิ์ได้รับตามพินัยกรรม์ จึง
ฟ้องเรียกทรัพย์จากจ าเลยชั้นพิจารณาโจทก์จะขอน าพยานมาสืบ 3 ข้อ คือ 1. สืบลัทธิประเพณี
สาสนาอิสลามเพราะโจทก์ถือว่าลัทธิประเพณีสาสนาอิสลามไม่ใช่กฎหมายของประเทศสยาม 2. สืบ
พิธีการให้ทรัพย์มฤดกซึ่งโจทก์ยังไม่ทราบว่าพระยาภูมินาถได้กระท าหรือไม่และ 3 ฯลฯ ศาลจังหวัด
สตูลเห็นว่าไม่ควรสืบพยานโจทก์ทั้ง 3 ข้อจึงสั่งให้งดเสีย แล้วยกบทกฎหมายอิสลามขึ้นวินิจฉัยรวม
ความว่าพินัยกรรม์ที่โจทก์อ้างขัดต่อกฎหมายอิสลามเป็นโมฆะ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์ตามพินัย
กรรม์ พิพากษาให้ยกฟ้อง 
 ศาลอุทธรณ์ตัดสินยืน 
 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาข้อแรกมีว่ากฎหมายจารีตแห่งประเพณีอิสลามนั้นเป็นหน้าที่ของ
ศาลจะต้องรู้เองหรือว่าจะต้องให้คู่ความน าสืบ เห็นว่าตามตราสารกระทรวงยุตติธรรมที่ 30/4353 ลง
วันที่  24 กันยายน พ.ศ.2460 ประกอบด้วยกฎข้อบังคับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120 ข้อ 32 
บังคับให้ใช้กฎหมายอิสลามและให้โต๊ะกาลีเป็นผู้พิพากษา คดีเรื่องนี้ก็มีโต๊ะยุติธรรม (โต๊ะกาลี) เป็น 
ผู้พิพากษาพิจารณาคดีอยู่แล้วซึ่งเป็นหน้าที่ต้องน าบทกฎหมายอิสลามมาบังคับคดี หาใช่หน้าที่ของ
คู่ความจะต้องน าสืบไม่ ทั้งมิได้มีกฎหมายบังคับให้คู่ความต้องน าสืบในเรื่องเช่นนี้ จึงพิพากษายืนตาม
ศาลล่าง”  
 398 อิสมาแอ เจ๊ะ, เรื่องเดิม.; มะดารี โตะ, เรื่องเดิม.; หมัดอูเส็น หมัดหมัน, เรื่องเดิม. 
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พิจารณาความแพ่งว่าด้วยการคัดค้านผู้พิพากษามาใช้บังคับแก่การคัดค้านดะโต๊ะยุติธรรม399 
แต่คู่ความมิอาจอุทธรณ์ค าชี้ขาดในข้อกฎหมายของดะโต๊ะยุติธรรมได้ ดังปรากฎในค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ี 2029/2552   
 

ในการพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้น ปรากฏตามค าพิพากษา
ของศาลชั้นต้นว่า ดะโต๊ะยุติธรรมชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามว่าผู้คัดค้านเป็น
บุตรชายของบุตรชายผู้ตาย ซึ่งถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ตาย ดังนี้ ผู้คัดค้าน
จึงเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายในล าดับชั้นเดียวกับผู้ร้อง และ
ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในการเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งการแต่งตั้งผู้จัดการ
มรดกก็เพ่ือจะให้ผู้นั้นเข้าไปมีอ านาจหน้าที่จัดการรวบรวมและแบ่ง
ทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งเป็นคดีพิพาทเก่ียวกับเรื่องมรดก เมื่อคดีเกิดใน
จังหวัดปัตตานี ทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นอิสลามศาสนิกจึงตกอยู่ภายใต้
บังคับแห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูลฯ มาตรา 3 และ 4 ซึ่งบัญญัติให้ดะโต๊ะยุติธรรมมี
อ านาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามและค าวินิจฉัยชี้ขาด
ดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามนั้นให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้น400 

 
  4.2.4.4  การอุทธรณ์ค าตัดสินของศาล 
  แม้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูลฯ จะบัญญัติให้ค าวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามของดะโต๊ะยุติธรรมเป็นอันเด็ดขาด 
เป็นผลให้คู่ความไม่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาค าชี้ขาดดังกล่าวของดะโต๊ะยุติธรรมได้ แต่คู่ความหรือผู้ร้อง
ในคดียังคงมีสิทธิอุทธรณ์หรือฎีกาในส่วนอ่ืนของคดีที่ไม่เกี่ยวกับค าชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามของ
ดะโต๊ะยุติธรรม ซึ่งการอุทธรณ์หรือฎีกาในคดีก็เป็นไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์และฎีกาตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหรือ
เฉพาะแต่ข้อกฎหมาย แต่หากศาลสูงมีข้อวินิจฉัยในคดีใดว่าต้องใช้กฎหมายอิสลามต่อประเด็นใดแล้ว
และศาลชั้นต้นยังมิได้มีข้อวินิจฉัยโดยใช้กฎหมายอิสลามในประเด็นนั้น  ๆ ศาลสูงไม่มีอ านาจในการ
วินิจฉัยโดยใช้กฎหมายอิสลามเอง หากแต่ต้องย้อนส่งส านวนให้ดะโต๊ะยุติธรรมในศาลชั้นต้นในคดี  
นั้น ๆ วินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามเสียก่อน ดังค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1029/2511  
 

. . . การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นซึ่งต้องให้ดะโต๊ะยุติธรรมหนึ่ง
นายนั่งพิจารณาพร้อมด้วยผู้พิพากษา และดะโต๊ะยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่

                                           
 399 มาตรา  5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489    
 400 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2029/2552  
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ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามและลงลายมือชื่อในค าพิพากษา
ด้วยนั้น หมายถึงเฉพาะลงลายมือชื่อในค าพิพากษาที่พิพากษาตามค า
วินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม คดีมีประเด็นข้อพิพาททั้งที่เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายอิสลามและไม่เกี่ยวปะปนกัน เมื่อศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษามา
โดยไม่มีดะโต๊ะยุติธรรมร่วม ย่อมไม่ชอบเฉพาะแต่ข้อพิพาทที่ต้องใช้
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกเท่านั้น ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะ
วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทอ่ืน ซึ่งมิใช่ข้อกฎหมายอิสลาม เพราะกระบวน
พิจารณาและค าพิพากษาของศาลชั้นต้นในประเด็นข้ออ่ืนหาเสื่อมเสียไม่ 
ต่อเมื่อศาลอุทธรณ์วินิจฉัยประเด็นข้ออ่ืนแล้วคดียังไม่ยุติ ยังมีประเด็นที่
จะต้องวินิจฉัยตามกฎหมายอิสลามต่อไป จึงจ าเป็นที่การพิจารณาพิพากษา
คดีของศาลชั้นต้นในประเด็นดังกล่าวต้องด าเนินตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การใช้กฎหมายอิสลามฯ . . .401 

 
  โดยที่ในระบบศาลและการใช้กฎหมายอิสลามของไทยภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วย
การใช้กฎหมายอิสลามฯ มิได้มีการจัดตั้งศาลศาสนาอิสลามหรือศาลเฉพาะขึ้น แต่ยังคงใช้ศาลชั้นต้น
ของศาลยุติธรรมในการด าเนินการพิจารณาคดีที่ต้องใช้กฎหมายอิสลาม และได้บัญญัติให้ มี
ดะโต๊ะยุติธรรมเข้ามาท าหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม ที่ศาลถือว่ากฎหมายอิสลามที่ศาลจะ
น ามาใช้เป็นกฎหมายภายในที่คู่ความมิต้องน าสืบแต่ศาลรับรู้เอง อันแตกต่างจากการอ้างกฎหมาย
ต่างประเทศในการด าเนินคดีแพ่งที่มีลักษณะระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกัน
แห่งกฎหมายฯ ที่คู่ความผู้กล่าวอ้างถึงกฎหมายต่างประเทศต้องน าสืบถึงข้อกฎหมายต่างประเทศนั้น 
ทั้งนี้นอกจากจะมีดะโต๊ะยุติธรรมนั่งพิจารณาและวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามแล้ว ศาลยังได้จัดท า 
“คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)” มาเป็นตัวบทกฎหมาย
อิสลามเพ่ือที่ใช้อ้างอิงในศาล402  
  จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า การที่กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้มีการ
อุทธรณ์ค าตัดสินชี้ขาดของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามก่อให้เกิดประเด็นปัญหาทางการใช้
กฎหมายกล่าวคือ การใช้กฎหมายอิสลามในศาลพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้มีลักษณะเป็นการน ากฎหมาย
อิสลามเข้ามาสู่คดีในฐานะเป็น “ข้อกฎหมาย” (Matter of Law) มิใช่ “ข้อเท็จจริง” (Matter of 
Fact) โดยมี “ดะโต๊ะยุติธรรม” และ “คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับ
ศาลยุติธรรม)” เป็นองค์ประกอบในการใช้กฎหมายอิสลามในศาล แต่ อย่างไรก็ตามภายใต้
พระราชบัญญัติการใช้กฎหมายอิสลามฯ ก็มิได้บัญญัติถึงความหมายของ “กฎหมายอิสลาม” ที่ศาล
จะน ามาใช้โดยดะโต๊ะยุติธรรมว่ามีขอบเขตหรือแหล่งที่มาจากทางใดบ้าง คงปรากฎแต่ในคู่มือหลัก
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกฯ ที่เปิดช่องขยายความของกฎหมายอิสลามให้รวมถึง
หลักการที่มิได้บัญญัติไว้ในคู่มือดังกล่าว โดยให้ความหมาย “กฎหมายอิสลาม” ว่าคือ “กฎหมายที่ได้
จากบทบัญญัติของอิสลามทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ ในรูปใดและภาษาใด ทั้งที่ เป็นข้อบังคับและ

                                           
 401 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1029/2511  
 402 ค าปรารภ ประธานศาลฎีกา; ส านักงานศาลยุติธรรม, เรื่องเดิม. 
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ข้อสนับสนุน”403 และในหลายโอกาสที่บทบัญญัติกฎหมายอิสลามที่จะน ามาปรับใช้กับคดีมิได้ถูก
จัดท าไว้ในคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกฯ ของศาลยุติธรรมอันเป็นเหตุให้
ดะโต๊ะยุติธรรมต้องน าบทบัญญัติของหลักศาสนาอิสลามที่ไม่ปรากฎอยู่ในคู่มือฯมาปรับใช้กับคดี เมื่อ
มีความจ าเป็นต้องวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามที่มิได้มีการบรรจุไว้ในคู่มือฯ  แต่อย่างไรก็ตามแม้
ดะโต๊ะยุติธรรมจะถือว่าเป็นผู้รอบรู้หรือมีความสามารถทางกฎหมายอิสลามเพียงใดก็ตาม ย่อมอาจ
เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ในการน าข้อกฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับคดี ได้404 และเมื่อการใช้กฎหมาย
อิสลามเป็นลักษณะการน าเข้าสู่คดีในฐานะ “ข้อกฎหมาย” คู่ความหรือผู้ร้องจึงมิได้อยู่ในฐานะที่จะ
ท าการโต้แย้งหรือคัดค้านได้ระหว่างกระบวนการพิจารณา ซึ่งแตกต่างจากการน าสืบประเด็นต่าง  ๆ 
เข้าสู่คดีในลักษณะ “ข้อเท็จจริง” ในคดีที่คู่ความย่อมมีโอกาสในการน าสืบแสดงเหตุผลทั้งในการ
สนับสนุนหรือหักล้างอย่างเพียงพอแล้วในกระบวนการทางศาล อนึ่งการปรับใช้ข้อกฎหมายของ
กระบวนการศาลของรัฐในขณะนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว มักยังคงเปิดช่องให้คู่ความในคดีสามารถโต้แย้ง
หรือคัดค้านโดยให้ศาลสูงท าการตรวจทานการวินิจฉัย “ข้อกฎหมาย” ของศาลล่างได้ แม้จะมี
บทบัญญัติห้ามมิให้อุทธรณ์ค าตัดสินในส่วนของข้อเท็จจริงก็ตาม405 ในทางตรงข้ามขณะที่การใช้
กฎหมายอิสลามในศาลที่แม้แต่ความชัดเจนในตัวบทกฎหมายอิสลามที่ถูกน ามาใช้ยังคงมีความ
คลุมเครืออยู่มาก แต่กลับถูกบัญญัติห้ามการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยในข้อกฎหมายอิสลามของศาล ซึ่ง
เท่ากับเป็นการก าหนดให้องค์กรศาลและดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้ก าหนดหลักการกฎหมายอิสลามขึ้นแต่
โดยล าพัง ไม่เปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการโต้แย้งทางศาลได้ อันเป็นการปิดกั้นการพัฒนากฎหมาย
อิสลามและประสิทธิภาพการอ านวยความยุติธรรมในศาลภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการการใช้
กฎหมายอิสลามฯ  แต่อย่างไรก็ตามการมีองค์กรที่สามารถสร้างความมั่นคงชัดเจนในตัวกฎหมาย
อิสลามในประเทศไทยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ได้ความมีเสถียรภาพและให้เกิด
เอกภาพในการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นประเด็นปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามที่เกิดขึ้นในศาล หรือ
กระบวนการที่คดีจะขึ้นสู่ศาล ซึ่งปัญหาโดยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ชัดเจนของตัวบทกฎหมายเป็น
เหตุให้ศาลต้องน าหลักการทางกฎหมายมาปรับใช้กับกระบวนการพิจารณา ซึ่งทั้งนี้การใช้กฎหมาย
อิสลามในพ้ืนที่  4 จังหวัดภาคใต้มีลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายของรัฐ ที่ปรากฎสภาวการณ์ชุด
กฎหมายที่รัฐต่างถือว่าเป็นกฎหมายภายในของรัฐวางอยู่ร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันขึ้นในการที่ศาล
จะน ามาใช้ได้กับข้อเท็จจริงเดียวกัน ซึ่งหลักการหรือแนวคิดที่ศาลจะน ากฎหมายใดมาใช้ในบาง
ลักษณะอาจน าหลักการการเลือกกฎหมายตามหลักการขัดกันแห่งกฎหมายได้ แต่ในขณะที่การ ใช้
กฎหมายอิสลามนั้นมีความแตกต่างจากการเลือกใช้กฎหมายตามหลักการแห่งการขัดกันแห่งกฎหมาย
ที่ค่อนข้างมีความชัดเจนทั้งในทางแนวคิดทฤษฎี และหลักปฏิบัติทางศาลที่มีมาอย่างยาวนาน ดังนั้น
การก าหนดความชัดเจนของหลักการเลือกใช้กฎหมายทั้งจากโดยศาลและจากบุคคลผู้เข้ามาสู่
กระบวนการทางศาลจึงควรได้รับการศึกษาและพัฒนาเพ่ือหารูปแบบการใช้ที่ชัดเจนเพ่ืออ านวยความ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  4.2.4.5  กฎหมายอิสลามท่ีน ามาใช้ในศาล 
                                           
 403 ข้อ 1 (1) คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 
 404 อิสมาแอ เจ๊ะ, เรื่องเดิม.  
 405 มาตรา 224 และมาตรา 230 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
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  ในเรื่องกฎหมายอิสลามที่จะน ามาใช้ในศาลนั้นประสบปัญหาตั้งแต่สมัยที่มี
การให้ใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่เจ็ดหัวเมืองที่ไม่เป็นเอกภาพ ซึ่งกฎหมายอิสลามที่จะน ามา
ปรับใช้แต่เดิมใช้คัมภีร์หรือต าราโบราณที่อยู่ในรูปแบบภาษามลายู และภาษาอาหรับ ท าให้
ไม่สะดวกในการน ามาใช้เพ่ือวินิจฉัยคดีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
ดะโต๊ะยุติธรรม อาจอ้างแหล่งที่มาในการตีความใช้กฎหมายอิสลามที่อาจแตกต่างกันได้ 
ดังนั้นในปี พ.ศ.2472 กระทรวงยุติธรรมจึงเริ่มโครงการจัดท า “หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดก” ที่เป็นภาษาไทยเพ่ือให้ดะโต๊ะยุติธรรมน ามาใช้ในศาลทุกศาลที่ต้องใช้
กฎหมายอิสลาม เพ่ือให้มีกรอบของกฎหมายที่ไปในทิศทางเดียวกันและมีความชัดเจนในการ
ใช้กฎหมาย แต่การจัดท าหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกได้ตรวจช าระและ
จัดพิมพ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2484 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการยกเลิกการใช้กฎหมายอิสลามใน
พ้ืนทีใ่นสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นผลให้หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว
และมรดกดังกล่าวไม่ได้น าออกใช้ จนมีการให้น ากฎหมายอิสลามกลับมาใช้ใหม่ในปี พ.ศ.
2489 คู่มือดังกล่าวจึงถูกน ามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีในสถานะเป็นกฎหมายอิสลาม
ว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และ 6 ในเขต
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล เรื่อยมาโดยมิได้มีการแก้ไขปรับปรุงแต่ประการ
ใด406 
  ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ศูนย์อ านวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งคณะท างานเพ่ือพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกที่เหมาะสมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันน าไปสู่การจัดท าร่างข้อบัญญัติ
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ที่มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายสบ
โชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกาในขณะนั้น ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรม จนกระท้ังแล้วเสร็จและน าไปใช้ในการวินิจฉัยอรรถคดีเก่ียวกับครอบครัวและมรดก
ในเขต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ในปี พ.ศ.2554 โดยมีชื่อว่า “คู่มือหลักกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)” เป็นตัวบทกฎหมายอิสลามที่ใช้
อ้างอิงในศาลฉบับปัจจุบัน407  
  ในการยกร่างคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับ
ศาลยุติธรรม) นี้ได้น าหนังสือ ต าราทางหลักการอิสลามของมัชฮับซาฟิอีย์ และหนังสืออ้างอิง
รวมมัชฮับมาใช้ในการยกร่างมากกว่า 10 เล่ม เพ่ือให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบันกว่าคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกฉบับของกระทรวงยุติธรรม
ฉบับเก่า  โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนเนื้อหาว่าด้วยครอบครัวที่มีการ

                                           
 406 ส านักงานศาลยุติธรรม, เรื่องเดิม, หน้า 126.  
 407 กิตติศักดิ์ ปรกติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 208.   



(177) 
 

แบ่งย่อยออกเป็น 5 ลักษณะ คือ (1) การสมรส (2) ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา (3) การ
ขาดจากการสมรส  (4) มะฮัดร์ และ (5) ผู้บุพการีและผู้สืบสันดาน  และในส่วนเนื้อหาว่า
ด้วยมรดกมีการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ (1) พินัยกรรม และ (2) การแบ่งปันมรดก โดยมี
เนื้อหารวมทั้งหมด 462 ข้อ408  
  ทั้งนี้ในการยกร่างคู่มือหลักกฎหมายอิสลามฯ ฉบับของศาลยุติธรรมนั้น 
คณะกรรมการผู้ยกร่างได้พยายามอุดช่องว่างในการใช้กฎหมายอิสลาม โดยได้ให้นิยาม
ความหมาย “กฎหมายอิสลาม” แบบกว้างที่กฎหมายอิสลามหมายถึง กฎหมายที่ได้จาก
บทบัญญัติของอิสลามท้ังหมด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ทั้งท่ีเป็นข้อบังคับหรือข้อสนับสนุนมา
ปรับแก่กรณีท่ีจะน ากฎหมายอิสลามาใช้409 เพ่ือจะได้ไม่ต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาใช้แทนในกรณีท่ีคู่มือหลักกฎหมายอิสลามฯไม่ได้บัญญัติไว้ หรือในกรณีที่จะใช้
กฎหมายอิสลามมาปรับใช้ในเรื่องครอบครัวหรือมรดกแต่ต้องใช้บทบัญญัติในส่วนอื่นเข้ามา
วินิจฉัยเสียก่อน อย่างไรก็ตามแม้เม่ือคู่มือดังกล่าวจัดท าแล้วเสร็จและน าออกใช้แล้วในศาล
ชั้นต้น ค าพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องเก่ียวกับการเลือกระหว่างกฎหมายอิสลามและประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ในคดีของศาลยังคงออกมาในแนวทางลักษณะเดิม ที่ใน
คดีซึ่งแม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว แต่ศาลจะยังคงน าข้อกฎหมายในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ในส่วนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบรรพ 5 และ  บรรพ 6 มาใช้วินิจฉัยคดีเสียก่อนแล้ว
จึงจะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้เฉพาะแต่ประเด็นที่อยู่ในบรรพ 5 หรือ บรรพ 6 ดัง 
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1790/2558 ที่ยกข้ึนมาในตอนต้นแล้วนั้น    
  4.2.4.6 คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในฐานะองค์กรที่มีส่วนในการ
ใช้ 
กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่   
  นอกจากองค์กรศาลชั้นต้นในเขตพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัด ที่เป็นองค์กรในการ
ปรับใช้กฎหมายอิสลามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่นที่เข้ามามีส่วนเป็นผู้ใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่นอกจากศาลที่ส าคัญคือ 
“คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด”     โดยเหตุที่ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวนั้นได้บัญญัติว่าการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายมีได้แต่การ
จดทะเบียน ตลอดจนการสิ้นสุดแห่งการสมรสที่มีได้ 3 กรณี คือ 1. ความตายของคู่สมรส
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 2. การหย่า หรือ 3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอน โดยที่การหย่านั้นเกิดขึ้นได้ทั้ง

                                           
 408 ในคู่มือฯ ใช้ค าว่า “ข้อ” แทนค าว่า “มาตรา” 
 409 ส านักงานศาลยุติธรรม, เรื่องเดิม, หน้า 1. 
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จากความยินยอมและโดยผลจากค าพิพากษาของศาล410 แต่อย่างไรก็ตามการหย่านั้นต้อง
ด าเนินการจดทะเบียนหย่าต่อหน่วยงานหรือองค์กรตามที่กฎหมายบัญญัติจึงจะมีผลสมบูรณ์
ตามกฎหมาย411  นอกจากนัน้ในบทบัญญัติเรื่องอ่ืน ๆ ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่
ต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอ านาจตามกฎหมาย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกรณีดังกล่าวอาจไม่จ าเป็นต้องใช้กระบวนการทางศาลก่อน แต่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่กฎหมายก าหนดในการพิจารณารับจดทะเบียนให้  ซึ่งได้มีการประกาศใช้
กฎหมายที่ว่าด้วยการจดทะเบียนในเรื่องความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยเฉพาะแล้วตาม
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478  โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้
บัญญัติถึงทั้งหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการรับจดทะเบียน และหลักเกณฑ์ส าคัญในการรับ
จดทะเบียนในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว คือ การสมรส การหย่า การ
รับรองบุตรและการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม412  
  แตเ่นื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลฯ ที่ให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เฉพาะในศาลชั้นต้น มิได้มีบทบัญญัติใดกล่าวถึง
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่เพ่ือรับรองสถานะต่าง ๆ ของบุคคลตามกฎหมาย
อิสลามไว้อย่างชัดเจน คงมีเพียงบทบัญญัติในมาตรา 26 (10) แห่งพระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540413 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมี
อ านาจหน้าที่ ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม แต่
ทั้งนี้ก็มิได้มีบทบัญญัติกฎหมายข้อใด รวมถึงในคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว
และมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ที่จะกล่าวถึงสถานะทางกฎหมายของหนังสือรับรองการสมรส
และการหย่าของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดว่ามีผลทางกฎหมายเช่นใด ตลอดจน
หลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าของคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดก็เป็นระเบียบภายในที่คณะกรรมการอิสลามแต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดท าข้ึน โดยที่ในแต่
ละส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดก็มีแบบที่ใช้ในการรับรองทางทะเบียนที่
แตกต่างกัน โดยที่บางส านักงานก็มิได้ท าหนังสือรับรองเป็นภาษาไทยแต่ใช้เป็นภาษามลายู 

                                           
 410 มาตรา 1457 และ มาตรา 1501 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 411 มาตรา 1531 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การสมรสที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายนั้น การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีผลนับแต่เวลาจดทะเบียนการหย่า
เป็นต้นไป” 
 การหย่าโดยค าพิพากษามีผลแต่เวลาที่ค าพิพากษาถึงที่สุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของ
บุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้เว้นแต่จะได้จดทะเบียนการหย่านั้นแล้ว” 
 412 พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 
 413 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540   
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ซึ่งเมื่อหากคู่กรณีหรือบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องน าหลักฐานไปแสดงต่อศาลต้องท าการแปล
เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาไทย414 นอกจากนี้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดแต่ละ
จังหวัดก็มิได้จ ากัดหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองการหย่าหรือท าการหย่าให้แต่เฉพาะการ
สมรสที่ได้มีหนังสือรับรองจากส านักงานของตนเท่านั้น แต่คณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดยังท าการหย่าหรืออกหนังสือรับรองการหย่าแก่ผู้ที่มีหนังสือรับรองการสมรสที่ท าขึ้น
โดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดอ่ืนหรือโดยโต๊ะอิหม่ามประจ ามัสยิดในพ้ืนที่จังหวัด
อ่ืนอีกด้วย415  
  นอกเหนือจากการท าหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าแล้ว 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดยังท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเก่ียวด้วยครอบครัว
และมรดก ทั้งนี้เนื่องจากในกรณีที่ฝ่ายหญิงมาขอให้ทางคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
ออกหนังสือรับรองการหย่านั้น จะต้องได้รับการวินิจฉัยหรือชี้ขาดในการคลายนิติสัมพันธ์
ทางการสมรสจากบุคคลที่คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดแต่งตั้งให้เป็นกอฎีอีกด้วย ซึ่ง
ทางกอฎีจะเป็นผู้ไต่สวนและออกหนังสือรับรองการหย่าให้เมื่อไต่สวนได้ความว่ามีเหตุต้อง
ด้วยหลักการทางศาสนาอิสลามว่าด้วยการหย่า โดยที่คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
อาจท าการเรียกฝ่ายสามีเข้ามาเพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริง และอาจมีค าชี้ขาดในส่วนของเรื่อง
ว่าด้วยทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่า แต่อย่างไรก็ตามค าตัดสินในเรื่องเก่ียวกับ
ทรัพย์สินของกอฎีหรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย ซึ่ง
หากฝ่ายชายมิได้ปฏิบัติตามค าตัดสินในเรื่องทรัพย์สินนั้นจึงมักไม่ได้ก่อสิทธิให้แก่ฝ่ายหญิงใน
การเรียกร้องเอาได้ ซึ่งแตกต่างจากการมีค าพิพากษาจากศาลชั้นต้นในพื้นที่  4  จังหวัดที่มี
ดะโต๊ะยุติธรรมพิจารณาตัดสินคดีในเรื่องการหย่า ซึ่งมีสภาพบังคับทางกฎหมายตาม 
ค าพิพากษาในเรื่องทรัพย์สินด้วย แต่อย่างไรก็ตามประชาชนในพื้นท่ีโดยเฉพาะสตรีผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนที่ต้องการหย่าหรือท าให้นิติสัมพันธ์ทางการสมรสของตนสิ้นสุด มีแนวโน้มจะ
น าคดีมายังคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมากกว่าน าคดีข้ึนสู่ศาล เนื่องจากมองว่าการ
เข้าสู่กระบวนการของศาลเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน และต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องมีทนายความ 
ประกอบกับการไม่เข้าใจภาษาไทยและรับรู้ถึงข้อกฎหมายตลอดจนสิทธิของตนในเรื่อง
เกี่ยวกับครอบครัวอย่างเพียงพอ416 

                                           
 414 ภาคผนวก ค แบบฟอร์มหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าของคณะกรรมการอิสลาม
ประจังหวัด  
 415 อับดุลเลาะ อาบูบากา, กรรมการอิสลามประจ าจังหวัดยะลา, ส านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดยะลา, 14 มิถุนายน 2560, การสัมภาษณ์ 
 416 เรื่องเดียวกัน.; มะดารี โตะ, เรื่องเดิม.   
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  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดถือว่าเป็นองค์กรที่มี
ส่วนในการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่ ที่สามารถ
เลือกน า 
ข้อพิพาทของตนในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกเข้าสู่การพิจารณา แต่กระนั้นโดย
กฎหมายแล้วคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่แต่เฉพาะการไกล่เกลี่ย
ตามท่ีมีผู้ร้องขอเท่านั้น เว้นแต่จะได้มีการท าข้อตกลงลักษณะอนุญาโตตุลาการกันไว้อย่างชัด
แจ้งก่อนเริ่มกระบวนการตัดสินชี้ขาดว่าให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาท าค าตัดสินชี้ขาดนั้นมี
สถานะเป็นอนุญาโตตุลาการ แต่อย่างไรก็ตามบุคลากร องค์กรคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัด หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในกระบวนการระงับข้อพิพาทมักไม่มีความรู้และความ
เช้าใจถึงลักษณะรูปแบบและสถานะทางกฎหมายของการอนุญาโตตุลาการ417    
   

  4.2.4.7  การยอมรับสถานะการใช้กฎหมายอิสลามโดยองค์กรอ่ืนนอกจากศาล 
  ทั้งนี้ ในอดีตได้ เคยมีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือขอหารือใน 
แนวทางการปรับใช้กฎหมายอิสลามว่าควรมีรูปแบบการใช้นอกศาลอย่างไรในปี พ.ศ.2525 ซึ่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสียงข้างมากได้ให้ความเห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ 
เป็นกฎหมายพิเศษที่ยกเว้นการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องตีความโดย
เคร่งครัด ซึ่งกฎหมายประสงค์ให้ศาลเป็นผู้ใช้กฎหมายอิสลามวินิจฉัยคดีแพ่งที่ได้ฟ้องเป็นคดีหรือร้อง
ต่อศาลตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วเท่านั้น และเม่ือมีการตัดสินพิพากษาคดีแล้วค าพิพากษาจึง
มีผลผูกพันต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามค าพิพากษาหรือค าสั่งเฉพาะในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐอ่ืนที่มิใช่ศาลจึงไม่อาจน ากฎหมายอิสลามมาใช้ได้เอง ซึ่งหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่จะรับรองสิทธิของ
ผู้นับถือศาสนาอิสลามให้เป็นไปตามกฎหมายอิสลามมิได้ เว้นแต่จะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งจากศาล
แล้วเท่านั้น ซึ่งทางคณะกรรมการกฤษฎีกายังได้มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า หากรัฐมีความประสงค์จะให้
กฎหมายอิสลามมีผลบังคับใช้นอกศาลก็ควรมีการแก้ไขหรือตรากฎหมายในเรื่องดังกล่าวออกมาอย่าง
ชัดเจน418      
  แต่กระนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาเสียงข้างน้อยในการวินิจฉัยข้อหารือปัญหาการใช้
กฎหมายอิสลามดังกล่าวมีความเห็นแย้งว่า  กฎหมายอิสลามไม่ควรมีผลบังคับใช้แต่เฉพาะในศาลหรือ
ใช้โดยแต่ในการตัดสินคดีของศาลเท่านั้น เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯนั้น
มิใช่เพียงแต่มุ่งหมายให้ใช้กฎหมายอิสลามในศาลเท่านั้น แต่เพ่ือให้ศาลวินิจฉัยคดีให้ถูกต้องตรงตาม
มูลคดีที่มาสู่ศาล และพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯเป็นดั่งกฎหมายวิธีพิจารณา

                                           
 417 มะรอนิง สาแลมิง, ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี, 15 มิถุนายน 2560, การสัมภาษณ์.;  ฆอซาลี เบ็ญหมัด, คณบดีคณะอิสลามศึกษาและ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดยะลา, 14 มิถุนายน 2560, การ
สัมภาษณ์.  
 418 กิตติศักดิ์ ปรกติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 190.    
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ความ  ดังนั้นกฎหมายอิสลามย่อมมีผลใช้บังคับทั่วไปได้ตลอดเขตแดน 4 จังหวัดภาคใต้ไม่เฉพาะแต่
ในศาล เพราะกรณีที่จะมีคดีขึ้นสู่ศาลย่อมเกิดกรณีเป็นมูลคดีขึ้นก่อน การที่จะน ากฎหมายอิสลามมา
ใช้แต่ในศาล ในขณะที่นอกศาลใช้กฎหมายทั่วไปคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บังคับนั้น 
ก่อให้เกิดผลประหลาดทางการใช้กฎหมาย  กล่าวคือเมื่อบุคคลหรือคู่กรณีท่ีเป็นมุสลิมมีนิติสัมพันธ์กัน
ในการด าเนินชีวิตแต่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไป แต่เมื่อใดก็ตามที่มีคดีขึ้นสู่ศาลศาลกลับน า
กฎหมายอิสลามมาพิจารณาตัดสินคดี ซึ่งอาจเป็นผลให้การปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปของบุคคลหรือ
คู่กรณีที่กระท าขึ้นนอกศาล ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายอิสลามที่ใช้ในศาล และเป็นผลให้
การกระท าหรือนิติสัมพันธ์นั้นใช้ไม่ได้เลยในสายตาศาลแห่งรัฐ419    
  โดยที่ความเห็นทั้งสองฝ่ายในคณะกรรมการกฤษฎีกาต่างเป็นความเห็นที่มีประเด็น
ส าคัญในแนวทางการใช้กฎหมายอิสลามนอกศาล ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ท าความเห็น
สรุปกรณีการตีความกฎหมายดังกล่าวว่าอาจตีความได้สองนัย คือคณะกรรมการฯเสียงข้างมาก
ตีความโดยเคร่งครัดตามถ้อยค าในกฎหมาย ในขณะที่กรรมการฯเสียงข้างน้อยตีความแบบขยายโดย
มองปัญหาตามความเป็นจริง ทั้งนี้ส านักงานกฤษฎีกาได้ชี้ให้คณะรัฐมนตรีเห็นว่า การใช้กฎหมาย
อิสลามในเรื่องความสัมพันธ์ทางแพ่งที่เกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดก เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
เอกชนกับเอกชน มีค่าบังคับในทางกฎหมายเอกชนเป็นส าคัญ แต่ไม่อาจน ามาใช้อ้างสิทธิทางกฎหมาย
ปกครองหรือกฎหมายมหาชนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนได้ กล่าวคือ นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
ตามหลักกฎหมายอิสลามในพ้ืนที่มิอาจน ามาอ้างสิทธิดังกล่าวต่อรัฐหรือหน่วยงานของรัฐได้ เว้นแต่
กรณีที่มีค าพิพากษาของศาลที่เป็นผลให้รัฐมีความผูกพันต่อค าพิพากษานั้น ดังนั้นการใช้กฎหมาย
อิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้จึงมีลักษณะเป็นการใช้กฎหมายเชิงซ้อนที่หน่วยงานรัฐยึดถือ
กฎหมายที่บังคับใช้อยู่กับพลเมืองโดยทั่วไป ในขณะที่ชนมุสลิมหากจะปฏิบัติหรือมีนิติสัมพันธ์กันใน
เรื่องเกี่ยวกับครอบครับและมรดกตามหลักศาสนาอิสลามก็จะมีผลผูกพันกันแต่ระหว่างคู่กรณีและ
กลุ่มชนที่ยอมรับหลักศาสนบัญญัติอิสลามเท่านั้น หากจะให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐยอมรับสิทธิหรือ
สถานะบุคคลตามกฎหมาย บุคคลหรือคู่กรณียังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายทั่วไปที่รัฐ
ประกาศใช้อยู่เท่านั้น        
  ปัญหาการใช้กฎหมายลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายในพ้ืนที่ 4 จังหวัดได้ก่อให้เกิด
ภาระและความยุ่งยากแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากหน่วยงานของรัฐได้ยึดถือแนวทางความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเสียงข้างมากที่ถือว่าอ านาจการวินิจฉัยสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับเรื่อง
ครอบครัวและมรดกเป็นอ านาจของศาลเท่านั้น องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนไม่มีอ านาจในการ
ยอมรับหรือใช้กฎหมายอิสลามได้เองเว้นแต่จะมีค าพิพากษาจากศาล ดังนั้นเมื่อมีกรณีที่ผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามต้องการยืนยันสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวหรือมรดก จึงต้องน าคดีหรือมี
ค าร้องต่อศาลก่อนเพ่ือน าค าพิพากษามาใช้อ้างสิทธิของตนต่อหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งต่อมาได้มีค า
วินิจฉัยข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ยังยืนยันการใช้กฎหมายในลักษณะเชิงซ้อนที่
ผู้นับถือศาสนาอิสลามยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้เป็นการทั่วไปจึงจะมีสิทธิตามที่รัฐก าหนด โดย
รัฐมิได้เข้าไปยอมรับสิทธิที่เกิดจากนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายอิสลามของบุคคล  
  ดังเช่นความเห็นส านักคณะกรรมการกฤษฎีกาตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เรื่อง สิทธิในการได้รับบ าเหน็จตกทอดและบ านาญพิเศษในฐานะภรรยาและบุตรตามมาตรา 
                                           
 419 เรื่องเดียวกัน, หน้า 192.    
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48 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 (กรณีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
อิสลาม) เรื่องเสร็จที่ 120/2551 ที่มีความเห็นว่า หนังสือรับรองการสมรสตามมาตรา 26 (10) แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ย่อมถือว่าเป็นการสมรสที่ชอบด้วย
บัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม (ในกรณีนี้แม้ฝ่ายชายมิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ก็
สามารถท าการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม) แต่หนังสือรับรองการสมรสดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการ
จดทะเบียนสมรสตามมาตรา 1457 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ดังนั้นแม้มีหนังสือรับรองการสมรสตามหลักอิสลามแต่หาก
บุคคลมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการสมรสประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1457 ก็ยังถือมิได้
ว่าเป็นการสมรสที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์420 แม้ในความเห็นดังกล่าวจะมิได้กล่าว
โดยชัดแจ้งว่า การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดนั้น น ามาใช้เพ่ืออ้างสิทธิกับหน่วยงานรัฐมิได้ แต่คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดดังกล่าวได้ให้
ความเห็นว่า ค าว่า “ภริยา”  ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494  มาตรา 48 
(2) มีความหมายว่า ภริยาที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น  
  แต่ต่อมาในปีพ.ศ.2555 ได้มีค าวินิจฉัยข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่ยอมรับสิทธิที่เกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายอิสลาม โดยมิต้องให้ศาลมีค าพิพากษา
หรือค าสั่งก่อน ตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามกฎหมายอิสลามเลขเสร็จที่ 687/2555 ซึ่งเป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือถึงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องที่กองทัพบกได้ส่งเรื่องขอรับบ านาญพิเศษของอาสาสมัครทหารพราน 
(อส.ทพ.) ซึ่งถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ผู้ตายได้สมรสกับภรรยาตามหลักศาสนา
อิสลามและมีบุตรสาว 2 คน แต่มิได้จดทะเบียนสมรสตามมาตรา 1457 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กรมบัญชีกลางจึงได้จ่ายบ านาญพิเศษให้แก่เฉพาะมารดาของผู้ตายไปก่อนแล้วเท่านั้น 
แต่ส าหรับส่วนของบุตรสาวทั้งสองคนยังมิได้มีการจ่ายบ านาญพิเศษให้แต่อย่างใด (กรณีนี้ภรรยาไม่มี
สิทธิเนื่องจากยึดตามความเห็นเดิมตามเลขเสร็จที่ 120/2551 ที่ว่าต้องเป็นภรรยาที่ชอบตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น)  บุตรทั้งสองจึงได้ยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัดนราธิวาส ขอให้ศาลมี
ค าสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย แต่ศาลจังหวัดนราธิวาสมีค าสั่งไม่รับค าร้องเนื่องจาก
เห็นว่าบุคคลทั้งสองเป็นบุตรซึ่งเกิดจากผู้ตายกับภรรยา ซึ่งได้สมรสกันโดยชอบตามหลักกฎหมาย
อิสลาม ดังนั้นบุตรทั้งสองทีเ่กิดระหว่างสมรสจึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายตามหลักศาสนาอิสลาม
ของผู้ตายและภรรยาโดยไม่ต้องมีการรับรองบุตรอีก ซึ่งจากการยกค าร้องของศาลดังกล่าวน ามาซึ่งข้อ
หารือกับส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจากในความเห็นเดิมตามเลขเสร็จที่ 120/2551 นั้น ยัง
ถือว่าการที่ผู้ตายมิได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสมรสตามหลัก
ศาสนาอิสลามก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ในกรณีนี้เมื่อ
ศาลไม่รับค าร้องจึงเกิดเป็นประเด็นว่า บุตรทั้งสองจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์หรือไม่   

                                           
 420 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขเสร็จที่ 120/2551, เรื่อง สิทธิในการได้รับบ าเหน็จ
ตกทอดและบ าเบ็ญพิเศษในฐานะภรรยาและบุตรตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494 (กรณีจดทะเบียนสมรสตมกฎหมายอิสลาม).     
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  คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า แม้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดเงื่อนไขแห่งการสมรสและได้ก าหนดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา
กับบุตร แต่ส าหรับเรื่องครอบครัวหรือมรดกที่ผู้เสนอค าขอเป็นอิสลามศาสนิกและเป็นกรณีที่อยู่ใน
เขตอ านาจของศาลชั้นต้นในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล จะต้องน าพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 มาปรับใช้ 
กรณีที่หารือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ตายและภรรยาเป็นอิสลามศาสนิกมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด
นราธิวาส ได้ท าการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายอิสลามแล้วจึงถือได้ว่าเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วย
กฎหมายตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ก็ตาม ดังนั้นบุตรทั้งสองซึ่งเป็นบุตรที่เกิดจากการสมรสดังกล่าวย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมายโดยมิต้องขอให้ศาลมีค าสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอีก421 ซึ่งจากความเห็นดังกล่าว
เป็นการแสดงออกชัดถึงการยอมรับสิทธิที่ เกิดจากการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามว่ามีผล
เช่นเดียวกับการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยที่มิต้องน าประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาบังคับใช้ควบคู่กับนิติสัมพันธ์ของบุคคลอีก แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวก็เป็นการที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากล่าวถึงแต่การเป็น “ทายาทผู้มีสิทธิ” ตามมาตรา 4 และมาตรา 48 
(1) แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการฯ ว่าครอบคลุมไปถึงบุตรที่เกิดจากภริยาที่ได้ท า
การสมรสตามกฎหมายอิสลามแต่มิได้จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น 
ยังมิได้เป็นการกลับหลักการในการในเรื่องเก่าแต่อย่างใด ซึ่งแม้แนวค าวินิจฉัยนี้จะเป็นสิ่งยืนยันถึง
การยอมรับสภาพบังคับของกฎหมายอิสลามนอกศาลของหน่วยงานของรัฐ แต่ก็ยังมิได้ปรากฏเป็นที่
รับรู้แก่บุคคลทั่วไปมากนัก ทั้งนี้จากค าวินิจฉัยดังกล่าวก็เป็นเพียงการให้หน่วยงานของรัฐด้วยกัน
ยอมรับสิทธิที่เกิดจากการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม แต่ก็มิได้มีบทกฎหมายใดที่ยอมรับสถานะทาง
กฎหมายของบุคคลที่เกิดจากการสมรสตามหลักอิสลามให้เป็นสถานะบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายใช้ยัน
กับบุคคลโดยทั่วไปได้เช่นดั่งสถานะที่เกิดข้ึนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ยังคงต้องน ามาวิเคราะห์และสร้างความชัดเจนในหลักการและรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามต่อไป 
  4.2.4.8 การปฏิบัติตามกฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายอิสลาม  
  การใช้กฎหมายอิสลามของศาลในพ้ืนที่เป็นลักษณะบทบังคับ กล่าวคือหากคู่กรณี
หรือบุคคลเป็นมุสลิมแม้จะไม่ประสงค์จะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับคดีของตนเมื่อคดีขึ้นสู่ศาล
แล้วก็กระท าไม่ได้ หากกรณีต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่ศาลจะต้องน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ก็ต้องน า
กฎหมายอิสลามมาปรับใช้ เช่นกรณีที่คู่สมรสที่เป็นมุสลิมแม้มีการจดทะเบียนสมรสถูกต้องตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่มิได้มีการสมรสที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามหากมีคดีขึ้นสู่
ศาลศาลจึงต้องน าแต่บทกฎหมายอิสลามในเรื่องการสมรสมาปรับใช้เท่านั้น ดังนั้นจึงยังต้องถือว่าการ
สมรสมิได้กระท าข้ึนในสายตาศาล ประกอบกับที่แม้มีกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองการสมรสการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามไว้แล้ว ใน
มาตรา 26 (10) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540  แต่ก็มิได้เป็นบท
บังคับว่าการสมรสหรือการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามต้องมีการจดทะเบียนหรือออกหนังสือรับรอง
                                           
 421 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขเสร็จที่ 687/2555, เรื่อง การเป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายตามกฎหมายอิสลาม. 



(184) 
 

โดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เหมือนดั่งเช่นการสมรสหรือการหย่าตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่  แต่อย่างไรก็ตามหากเกิด
กรณีที่มุสลิมได้ปฏิบัติตามทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และทั้งกฎหมายอิสลาม โดยได้มีการ
ออกหนังสือรับรองจากทั้งคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด และจดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมาหากต้องการหย่าจะน ากฎหมายใดมาปรับใช้  
  ทั้งนี้ในเรื่องดังกล่าวศาลได้วินิจฉัยถึงสถานะและผลทางกฎหมายของค าชี้ขาดของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดที่ให้มีผลใช้บังคับได้เช่นเดียวกับการหย่าตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ดังค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4230/2558 “โจทก์และจ าเลยเป็นอิสลามศาสนิก มี
ภูมิล าเนาในจังหวัดนราธิวาส สมรสกันถูกต้องตามหลักกฎหมายอิสลามและจดทะเบียนสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โจทก์มาฟ้องหย่าจ าเลยโดยบรรยายเหตุแห่งการหย่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สภาพแห่งข้อหาจึงเป็นเรื่องครอบครัว ย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.
ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 มาตรา 3 ที่
ให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ จึงต้องใช้เหตุฟ้องหย่าตามหลักกฎหมายอิสลามมาบังคับใช้แทน ป.พ.พ. มาตรา 1516 เมื่อ
โจทก์ได้ถูกตัดสินให้หย่าขาดจากการเป็นภริยาจ าเลยโดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
นราธิวาส โดยระบุไว้ในหนังสือการหย่าร้างว่า ค าตัดสินนี้เป็นค าชี้ขาดตามหลักศาสนาและกฎระเบียบ
ทุกประการ จึงเป็นการหย่ากันโดยชอบตามหลักกฎหมายอิสลาม มีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้เช่นเดียวกับ
การหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสามารถน าไปใช้เพ่ือจดทะเบียนหย่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้เลย โดยโจทก์ไม่จ าต้องน าคดีมาฟ้องต่อศาล ที่ศาลชั้นต้น
พิพากษายกฟ้องโจทก์จึงชอบแล้ว”422  
  จากค าพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การที่คู่สมรสที่เป็นมุสลิมได้ท า
การจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยได้จดทะเบียนสมรสต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 แต่หากมีการสมรสที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลามด้วยแล้ว ศาลก็จะไม่น าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา
ปรับใช้ในการหย่า และศาลได้ยอมรับถึงอ านาจและสถานะในการปรับใช้กฎหมายอิสลามของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในการตัดสินชี้ขาดในเรื่องการหย่าให้มีผลทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสามารถน าไปใช้อ้างอิงเพ่ือจด
ทะเบียนหย่าต่อเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช 2478 ได้ โดยคู่กรณี
ไม่จ าเป็นต้องน าคดีมาฟ้องให้ศาลมีค าพิพากษาอีก ซึ่งการจดทะเบียนหย่าต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวย่อม
มิใช่การหย่าโดยค าพิพากษาของศาลแต่อาจถือว่าเป็นลักษณะการหย่าตามความยินยอมที่มีข้อตกลง
หรือมีบันทึกการหย่าหรือลักษณะใดนั้นคงต้องหาค าอธิบายต่อลักษณะการหย่าดังกล่าว423 แต่ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันก็มิได้มีบทกฎหมายเฉพาะใดที่กล่าวถึงสถานะทางกฎหมายของค ารับรองในเรื่องสมรสและ
การหย่าของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดว่ามีผลเช่นไรในทางกฎหมาย อาทิเช่นสถานะ
ระหว่างคู่สมรสหรือต่อบุคคลที่สาม   
                                           
 422 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4230/2558   
 423 ภาคผนวก ง จดหมายกรมการปกครองถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
และสตูล ลงวันที่  4 กรกฎาคม 2560  



(185) 
 

  อนึ่งความสมบูรณ์หรือสถานะทางกฎหมายของการสมรสหรือการหย่าตามหลัก
อิสลามนั้น มิได้มีผลสมบูรณ์หรือเสียไปโดยขึ้นอยู่กับการรับรองทางทะเบียนของคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดแต่อย่างใด แต่จะยึดถือตามการได้สมรสหรือการหย่าที่เป็นไปตามหลักศาสนา
ตามความเป็นจริงที่ได้มีขึ้นเท่านั้น การสมรสหรือการหย่าที่แม้ไม่มีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดแต่มีกระบวนการที่ถูกต้องตามหลักศาสนา อิสลามแล้ว หากคดีขึ้นสู่ศาลคู่
ความสามารถน าสืบถึงการสมรสหรือการหย่าที่ชอบด้วยหลักการศาสนาอิสลามนั้นต่อศาลได้แม้ไม่มี
หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด424 ดังนั้นปัญหาการจะเลือกปฏิบัติตาม
กฎหมายใดจึงเกิดขึ้นหากขาดความชัดเจนในเรื่องผลบังคับนอกศาลของกฎหมายอิสลาม ทั้งนี้
เนื่องจากไม่มีบทบังคับที่จะห้ามคู่สมรสชาวมุสลิมจะท าการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ แต่ก็มิได้บังคับให้คู่สมรสชาวมุสลิมต้องมีหนังสือรับรองการสมรสหรือการหย่าจาก
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เมื่อไม่มีความชัดเจนถึงระเบียบลักษณะการยอมรับนิติสัมพันธ์
ทางครอบครัวที่เป็นเชิงซ้อนว่าควรมี รูปแบบโครงสร้างที่รัฐยอมรับหรือให้ชนมุสลิมปฏิบัติได้อย่างไร 
จึงเป็นผลให้เกิดภาระของชนมุสลิมในพ้ืนที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายรูปแบบเพ่ือให้สิทธิหรือ
สถานะของตนได้รับการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมาย    
  แม้จะมีค าพิพากษาของศาลและค าวินิจฉัยของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่
มุ่งหมายให้หน่วยงานอ่ืนนอกจากศาลยอมรับสถานะการใช้กฎหมายอิสลามนอกศาลมากขึ้น  และให้
กฎหมายอิสลามที่น ามาใช้ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดว่ามีค่าเทียบเท่ากับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่กระนั้นก็ยังคงมีประเด็นปัญหาตามมาว่า สถานะบุคคลหรือนิติสัมพันธ์
ของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายอิสลามในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้มีขอบเขตพ้ืนที่สภาพ
บังคับเพียงใดนอกศาล  ทั้งนี้แม้ได้เคยมีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ยอมรับสถานะของบุคคลที่เกิดจากการ
สมรสตามหลักศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัดว่ามีผลผูกพันหรือเกิดสิทธิที่ใช้ยันบุคคลอ่ืนได้ไม่จ ากัด
แต่ภายในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ และไม่จ ากัดไว้แต่ข้อพิพาทในเรื่องครอบครัวและมรดกเท่านั้น
ตามค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2812/2525425 ที่ศาลจังหวัดสงขลายอมรับสถานะนิติสัมพันธ์ของบุคคลที่
เกิดจากการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามที่มีขึ้นในจังหวัดยะลา แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวก็เป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อมีคดีขึ้นสู่ศาลและคู่ความได้น าสืบถึงสถานะทางกฎหมายหรือความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวของตนต่อศาลในลักษณะการน าเข้าสู่ศาลในลักษณะ“ข้อเท็จจริง”ในคดี ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้อ้างนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากการใช้กฎหมายอิสลามยังคงมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  4 
จังหวัดภาคใต้และประการส าคัญผู้อ้างยังคงเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม426  ดังนั้นจึงยังคงมีปัญหาอยู่
ว่าสถานะบุคคลในเรื่องต่าง ๆที่เกิดจากการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ 
เช่นความเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย หากเกิดกรณีที่
บุคคลดังกล่าวย้ายภูมิล าเนาออกจากเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด หรือมีที่อยู่หลายพ้ืนที่ สถานะทางกฎหมาย
ดังกล่าวจะยังคงติดตัวบุคคลนั้น ๆ และใช้ยันบุคคลอื่นทั่วไปนอกเขตพ้ืนที่ได้หรือไมเ่พียงใด  
                                           
 424 อิสมาแอ เจ๊ะ, เรื่องเดิม. 
 425 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2812/2525   
 426 การตกศาสนาหรือการออกจากการเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นเหตุแห่งการสิ้นสุดการ
สมรสตามหลักกฎหมายอิสลาม ตามข้อ 141 (4) คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) หน้า 45 



(186) 
 

  ทั้งนี้ในหลักการกฎหมายในเรื่องสถานะบุคคลตามกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ
แล้ว สถานะทางกฎหมายของบุคคลย่อมถูกยอมรับและติดตัวไปแม้การสมรสจะได้ท าขึ้นในเขตอ านาจ
กฎหมายของรัฐอ่ืน หากการสมรสนั้นได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายในรัฐที่ท าการสมรสนั้น ซึ่งเป็น
หลักการรับรองสิทธิซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรม (Droits Acquis)427 ในขณะที่การใช้กฎหมาย
อิสลามในประเทศไทยนั้นมิได้มีลักษณะเป็นการใช้กฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ หากแต่เป็นเรื่อง
ของกฎหมายภายในที่ใช้บังคับโดยแตกต่างกัน โดยมีการก าหนดพ้ืนที่การใช้กฎหมายอิสลามขึ้นกับ
กลุ่มชนเฉพาะตามศาสนา โดยที่ในพ้ืนที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดภาคใต้มิได้มีการยอมรับสถานะทางการ
ใช้กฎหมายอิสลามแต่อย่างใด จึงเกิดเป็นลักษณะการสร้างเขตแดนทางกฎหมายที่แตกต่างกันภายใน
รัฐ ซึ่งหากผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องการให้กฎหมายยอมรับสถานะภาพทางครอบครัวของตนก็ต้อง
จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ควบคู่กันด้วย แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหา
ในเรื่องความแตกต่างกันของกฎหมายอิสลามและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เช่นการสมรส 
หรือการหย่าที่มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งนี้จึงก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางครอบครัวขึ้นสองลักษณะคือ 
นิติสัมพันธ์ทางครอบครัวตามกฎหมายอิสลามที่ยอมรับแต่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด และนิติสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้บังคับนอกเขตพ้ืนที่ โดยที่นิติสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวตามกฎหมายแต่ละชุดไม่จ าต้องมีความเกี่ยวพันกัน  ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
กรณีที่ต้องสิ้นสุดการสมรสหรือการหย่าหากมีการสมรสทั้งตามกฎหมายอิสลามและตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกิดขึ้นในต่างพ้ืนที่การใช้กฎหมาย อันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาที่มีลักษณะ
คล้ายดั่งปัญหาในกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศ ที่เงื่อนไขการสมรสหรือการหย่าที่แตกต่างกันตาม
กฎหมายแต่ละรัฐ เป็นผลให้การหย่าอาจสมบูรณ์ถูกต้องในรัฐหนึ่งแต่กลับไม่ถูกต้องสมบูรณ์และไม่
อาจกระท าได้ตามกฎหมายอีกรัฐหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องของกฎหมายเอกชนระหว่างประเทศขัดกันในเรื่อง
การสมรสและการหย่า แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้คือการสมรสหรือการหย่าถูกต้องสมบูรณ์
ตามกฎหมายอิสลามในพ้ืนที่หนึ่งแต่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายทั่วไปแห่งรัฐที่น ามาใช้อีกพ้ืนที่
หนึ่งของประเทศท่ีเกิดการปรากฎของเขตแดนทางกฎหมายภายในรัฐขึ้น   

                   

4.3  การใช้กฎหมายอิสลามนอกพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล  
 

 ในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศไทยนอกเขตจังหวัดทั้ง 4 ที่มิได้มีกฎหมายใดโดยเฉพาะที่
บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามกับผู้นับถือศาสนาอิสลาม คงมีเพียงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้
อ านาจหน้าที่หน่วยงานหรือองค์กรบางองค์กรท าหน้าที่ระงับข้อพิพาทหรือออกหนังสือ
รับรองในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามหลักศาสนา รวมถึงการวินิจฉัยบทบัญญัติหลักการทางศาสนา 

                                           
 427 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 
ประกอบค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 45/2524 “โจทก์สมรสในประเทศจีนเมื่ออายุ 10 ปี กับหญิงอายุ 12 
ปี ซึ่งถูกต้องไม่มีกฎหมายห้ามในประเทศจีนในขณะนั้น เป็นการสมรสที่ชอบด้วย พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 มาตรา 20 บุตรของโจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่
ขัดต่อ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”  
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ในขณะที่กฎหมายแห่งรัฐได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก เป็นการทั่วไปใช้อยู่กับ
พลเมืองทั้งชาติโดยไม่จ ากัดว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนาใด อาทิเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
โดยศาลช านาญพิเศษในคดีเกี่ยวกับครอบครัว ตลอดจนกฎหมายที่ว่าด้วยการจดทะเบียน
เกี่ยวกับครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในส่วนอื่นของประเทศ
ไทยนอกเขต 4 จังหวัดเป็นจ านวนมากหรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของประชากรชาวมุสลิม
ทั้งหมดในประเทศไทย428  
 ทั้งนี้ชนชาวมุสลิมเหล่านี้หากเป็นเป็นผู้ศรัทธาศาสนาอิสลามแล้ว มักต้องน า
บทบัญญัติตามหลักศาสนาอิสลามมาใช้ในการด ารงชีวิต แม้จะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายแห่ง
รัฐรับรองการใช้หลักการอิสลามดังกล่าวออกมาอย่างชัดแจ้ง ซึ่งในสถานะของหลักการทาง
ศาสนาอิสลามแล้วมีบทบัญญัติในลักษณะที่ต้องถูกน าไปใช้เยี่ยงกฎหมายแห่งรัฐอยู่หลาย
ลักษณะ อาทิเช่นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการสมรส การหย่า ผลแห่งการหย่า ตลอดจนการ
แบ่งทรัพย์สินที่เกิดจากการหย่าและการตายของบุคคล นอกจากนั้นการที่กฎหมายแห่งรัฐที่
ใช้กับพลเมืองทั่วไปมีความแตกต่างจากหลักการศาสนาที่พลเมืองมุสลิมยึดถือปฏิบัติ น ามา
ซึ่งสภาพแห่งการใช้กฎหมายที่เป็นกระบวนการใช้กฎหมายหรือการระงับ 
ข้อพิพาทของเอกชนหรือของหมู่ชนเฉพาะกลุ่ม ที่ในหลายโอกาสเกิดสภาพเป็นกระบวนการ
ยุติธรรมคู่ขนานกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ (Parallel Justice System) ที่อาจไม่มีการ
ทบทวนหรือก ากับตรวจสอบกระบวนการใช้กฎหมายโดยองค์กรทางกฎหมายของรัฐหรือโดย
ศาลแห่งรัฐ ดังนั้นในส่วนต่อไปนี้จะกล่าวถึงการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่อ่ืนนอกเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล โดยจะกล่าวถึงความเป็นมาของมุสลิมในสยามและการใช้
กฎหมายอิสลามตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันที่มีพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม พ.ศ.2540 เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกล่าวถึงอ านาจหน้าที่ระงับข้อ
พิพาทและออกหนังสือรับรองที่เก่ียวกับศาสนาอิสลามขององค์กรต่าง ๆ และในตอนท้ายของ
ส่วนนี้จะกล่าวถึงการใช้กฎหมายอิสลามที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริงในพ้ืนที่อ่ืนนอกเขตพ้ืนที่ 
4 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนปัญหาจากการใช้กฎหมายอิสลามโดยมิได้มีกฎหมายรองรับอย่าง
ชัดแจ้ง    
  
4.3.1  มุสลิมและการใช้กฎหมายอิสลามในสยามสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ก่อนมีการปฏิรูปการศาลในรัชกาลที่ 5 

                                           
 428 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2533-2553: รายงานฉบับ
สมบูรณ์แยกตามรายจังหวัด. 
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 จากที่ได้กล่าวไปแล้วถึงการเข้ามาของศาสนาอิสลามในดินแดนทางตอนใต้ของสยาม
ก่อนสมัยสุโขทัยประกอบกับมีบันทึกถึงการเข้ามาท าการค้าขายของชาวเปอร์เซียและอาหรับ
ในสุโขทัย จนมาสู่สมัยที่อยุธยาเป็นศูนย์กลางทางการค้าในดินแดนแถบนี้จ านวนชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาท าการค้าและเข้ามาตั้งหลักแหล่งในอยุธยาจึงมีมากขึ้นและมีความหลากหลาย ทั้ง
ที่มาจากฝั่งตะวันออกซึ่งเป็น 
ชาวจีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม และจากทางฝั่งตะวันตกท่ีมีทั้งชาวอาหรับ เปอร์เซีย อินเดียและ
ยุโรป เมื่อการค้าทางฝั่งตะวันตกของสยามเข้าสู่ยุครุ่งเรืองในราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 เป็น
ผลให้มีชาวต่างชาติจากฝั่งตะวันตกเข้ามาท าการค้าขายและตั้งถิ่นฐานในสยามเพ่ิมมากข้ึน 
โดยอาจแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มคือ ชนชาวมุสลิม กลุ่มชาวตะวันตก และกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น
แขกพราหมณ์จากอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู หรือกลุ่มชาวเอเชียที่เข้ารีตนับถือศาสนา
คริสต์429 ทั้งนี้ชาวสยามมักจะเรียกชนชาวมุสลิมรวม ๆ ว่า “แขก” แต่ขณะเดียวกันก็มีแขกที่
เป็นมุสลิมอยู่หลายเชื้อชาติอาทิเช่น แขกจาม แขกมลายู แขกชวา แขกเทศ และแขกมัวร์ 
เป็นต้น แต่ชาวสยามก็ยังใช้ค าว่าแขกกับชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วยเช่น 
“แขกฮินดู” เพ่ือให้มีความหมายแตกต่างจาก “ฝรั่ง” ที่มักจะหมายถึงชนชาติชาวตะวันตก
ที่มาจากทางยุโรป430    
 ชาวต่างชาติที่มาจากภูมิภาคฝั่งตะวันตกของสยามจะมีสถานภาพที่แตกต่างไปจาก
ชาวจีน ลาว มอญ พม่าที่มีความใกล้ชิดกับชาวสยามมาช้านานกว่า ดังที่ได้มีพระราชก าหนด
เก่าในสมัยอยุธยาที่ห้ามมิให้ชาวสยาม มอญ ลาว ลักลอบไปซ่องเสพเมถุนด้วยแขก ฝรั่ง 
อังกฤษ วิลันดา กุลา และมลายู431 ซึ่งราชส านักสยามถือว่าชาวต่างชาติที่มาจากฝั่งตะวันตก
ของสยามเป็นพวกนอกศาสนาเนื่องจากมิได้นับถือศาสนาพุทธ แต่อย่างไรก็ตามราชส านัก
สยามก็ขาดแคลนบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่คนต่างชาติเหล่านี้มีความช านาญเป็นพิเศษกว่าชน
กลุ่มอ่ืน ดังนั้นราชส านักสยามจึงจ าเป็นต้องพ่ึงพาชาวต่างชาติเหล่านี้ แต่ยังคงต้องมีกลไก
ควบคุมชาวต่างชาติเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งในระยะแรกการควบคุมชาวต่างชาติเหล่านี้จะให้มี
การควบคุมปกครองกันโดยมีผู้น ากลุ่มหรือชุมชนปกครองกันเอง โดยแบ่งการอยู่อาศัย
ออกเป็นบ้านหรือค่าย เป็นประชาคมตั้งอยู่ในพระนครและปริมณฑลโดยรอบ นอกจากนี้ใน
ชุมชนก็จะมีการตั้งศาสนสถานหรือสถานที่ต่าง ๆ ของชุมชนตามพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรม
กลุ่มชนเช่นอาจมี โบสถ์ สุเหร่า ตลาด ในย่านชุมชนนั้น ๆ ซึ่งแหล่งที่ตั้งของชุมชนก็จะขึ้นอยู่

                                           
 429 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 52.  
 430 สารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 4 (2512-2513) (กรุงเทพมหานคร: 
ราชบัณฑิตยสถาน, 2513), หน้า 2273 อ้างถึงใน จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 53. 
 431 กฎหมายตราสามดวง เล่ม 5 (กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของคุรุสภา , 2508), หน้า 
98, 177 อ้างถึงใน จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 85. 
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กับความส าคัญของกลุ่มชนเหล่านี้ต่อราชส านักสยาม ทั้งนี้ราชส านักสยามอาจมอบยศหรือ
ต าแหน่งขุนนางแก่ผู้น าชุมชนเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างแห่งอ านาจกับราช
ส านัก และพ่ือเป็นหลักประกันว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นจะจงรักภักดีต่อราชส านักสยามด้วย   
 ดังนั้นในสมัยอยุธยาได้มีชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในด้านทางการค้าในราชส านัก
สยามในฐานะขุนนางเพ่ือประกอบภารกิจเฉพาะบางอย่างทั้งที่เป็น “ขุนนางจีน” และ “ขุน
นางแขก” และได้มีการจัดระบบบริหารงานด้านการค้าต่างประเทศคือ “กรมท่า” ที่ได้
จ าแนกเป็น “กรมท่าซ้าย” และ “กรมท่าขวา”432 โดยยึดเอาตามภูมิศาสตร์กายภาพของ
อาณาจักรสยามเป็นแกนกลาง433 กรมท่าซ้ายจึงหมายถึงกิจการเกี่ยวกับฝั่งตะวันออกของ
สยาม ในขณะที่กรมท่าขวาคือกิจการที่เกี่ยวกับฝั่งตะวันตกของสยาม ซึ่งเป็นกิจการที่
เชื่อมโยงกับภูมิภาคตั้งแต่ คาบสมุทรมลายู อ่าวเบงกอล  
อ่าวเปอรเ์ซีย ไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและชายฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา พ้ืนที่
การค้าฝั่งตะวันตกจึงกินอาณาบริเวณกว้างมีผู้คนหลากหลายต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและ
วัฒนธรรม ซึ่งส่วนใหญ่ในขณะนั้นเป็นชนชาวมุสลิม เป็นเหตุให้กรมท่าขวามีขุนนางมุสลิมอยู่
ในต าแหน่งที่เรียกว่า  
“พระยาจุฬาราชมนตรี” เป็นเจ้ากรม ทั้งนี้นอกจากจะบริหารกิจการด้านการค้าต่างประเทศ
ที่รวมถึงหน้าที่การจัดเก็บภาษีอากรแล้ว กรมท่ายังต้องมีหน้าที่บริหารก าลังพลชาวต่างชาติที่
อาศัยอยู่ในสยามอีกด้วย434   
 บทบาทการควบคุมก าลังพลมุสลิมของกรมท่าขวาในสมัยอยุธยา นอกจากจะต้อง
จัดการก าลังรบแล้ว ยังต้องมีหน้าที่เป็นตุลาการตัดสินคดีความ และเป็นตัวแทนของ
ประชาคมโดยมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนมุสลิมในบังคับ ซึ่งอาจได้มีการน าหลักการ
ตามบทบัญญัติอิสลามมาใช้เพ่ือระงับข้อพิพาทของชาวมุสลิม นอกจากนี้ขุนนางในกรมท่า
ขวาจะเปน็เจ้าพนักงานใน “ศาลกรมท่า” ซึ่งเป็นศาลที่มีหน้าที่พิจารณาคดีของชาวต่างชาติ
ตามขนบธรรมเนียมของชาติต่าง ๆ หรือในกรณีท่ีแขกเป็นจ าเลยหรือโจทก์ ไม่ว่าคู่ความจะ
เป็นชนชาติใด พระยาจุฬาราชมนตรีก็จะท าหน้าที่รับค าอุทธรณ์ ซึ่งกรมท่าขวามีอ านาจใน
การพิจารณาคดีให้ลุล่วงไปได้โดยไม่จ าต้องส่งเรื่องให้กับเสนาบดี435 ขุนนางกรมท่าขวาจึงมี
บทบาทสูงในการควบคุมชนชาวมุสลิมในสยามสมัยอยุธยา แต่อย่างไรก็ตามในสมัยดังกล่าว

                                           
 432 กรมท่ากลางน่าจะถูกจัดตั้งขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายหรือต้นรัตนโกสินทร์, กรมท่ากลาง 
ซ้าย ขวา ถูกยกเลิกไปในสมัย ร.5 ปฏิรูประเบียบการปกครองช่วงปี พ.ศ.2435; จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, 
เรื่องเดิม, หน้า 312, 381. 
 433 บางทัศนะเชื่อว่าอาจยึดตามที่นั่งหรือต าแหน่งในท้องพระโรงของขุนนางในการเข้าเฝ้า
พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยา 
 434 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 104. 
 435 เรื่องเดียวกัน, หน้า 133. 
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จุฬาราชมนตรีและมุสลิมในสยามส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์ ซึ่งเป็นผลมา
จากมุสลิมโดยส่วนใหญ่ในขณะนั้นมาจากดินแดนทางเปอร์เซียหรืออิหร่าน  แต่ต่อมาการล่ม
สลายของอยุธยาในปี พ.ศ.2310 ท าให้ขุนนางและหน่วยงานกรมท่าขวาและประชาคมชาว
มุสลิมในสยามต้องสลายตัวตามไปด้วย  
 จนสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี จึงได้มีการรวบรวม
กลุ่มชนชาวมุสลิมข้ึนเป็นประชาคมอีกครั้ง มุสลิมจากดินแดนทางใต้ของสยามคือกลุ่มสาย
สุลต่านสุไลมาน และกลุ่มจาม-มลายู ซึ่งเป็นมุสลิมนิกายสุหนี่จึงเริ่มที่เข้ามามีบทบาทและ
อิทธิพลในราชส านักสยาม แต่อย่างไรก็ตามในปลายสมัยกรุงธนบรีก็ได้มีมาตรการห้ามไม่ให้
ชาวไทย มอญเข้ารีตหรือเข้ารับศาสนาอิสลาม ทั้งมิให้เข้าร่วมในพิธีกรรมใด ๆ ของชาวมุสลิม
และคริสเตียนโดยเด็ดขาด436 เป็นผลให้ขุนนางมุสลิมไม่มีอ านาจใด ๆ มากนักในราชส านัก
สยามสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งแตกต่างจากขุนนางจีนในสมัยนั้น  
 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นครองราชย์ได้แต่งตั้งต าแหน่ง
ต่าง ๆ ในกรมท่าขวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้ามาดูแลควบคุมประชาคมของชาวต่างชาติที่
รวมถึงชนชาวมุสลิมจากหัวเมืองมลายู ซึ่งมีเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากสยามได้ยกไปตีหัวเมือง
มลายูทางตอนใต้ในสมัยรัชกาลที่ 1 และได้กวาดต้อนเชลยชาวมลายูมุสลิมมาอยู่ในสยามเป็น
จ านวนมาก ซึ่งมลายูมุสลิมเป็นมุสลิม 
นิกายสุหนี่ในขณะที่พระยาจุฬาราชมนตรีเป็นขุนนางมุสลิมนิกายชีอะห์ ท าให้ในสมัย
รัตนโกสินทร์นั้น 
พระยาจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าประชาคมมุสลิมต้องก ากับดูแลและควบคุมมุสลิมต่าง
นิกายผ่านทาง “หะยี” หรือ “โต๊ะครู” ที่เป็นผู้น าทางศาสนาและผู้น าทางการปกครองของ
ชนมุสลิมมลายู หะยีหรือโต๊ะครูจึงเข้ามามีบทบาทในประชาคมมุสลิมมลายูทั้งในเรื่องการ
ก าหนดแบบแผนในการด ารงชีวิตตามจารีตประเพณีหรือหลักการอิสลามและการระงับข้อ
พิพาทของชนชาวมุสลิมมลายู โดยมีพระยาจุฬาราชมนตรีเป็นตัวเชื่อมประสานอ านาจจาก
ราชส านักสยามผ่านหน่วยงานกรมท่าขวาอีกต่อหนึ่ง ดังนั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมในการ
ควบคุมชนชาวมุสลิมทั้งหมด พระยาจุฬาราชมนตรีจึงต้องอยู่ในฐานะท่ีต้องเป็นที่ยอมรับจาก
มุสลิมทั้งนิกายชีอะห์ และมุสลิมนิกายสุหนี่ในสยาม437    
 จนเมื่อเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาติมหาอ านาจ
ตะวันตกได้มีการขยายอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี้เป็นอย่างมาก กลายเป็นภัยคุกคาม
ความมั่นคงของสยามอย่างใหญ่หลวง จนในที่สุดสยามจ าต้องท าสนธิสัญญาเบาวริ่งที่

                                           
 436 ประชุมพงศวดารภาคที่ 39 จดหมายเหตุบากหลวงฝรั่งเศส ภาคที่ 6 (กรุงเทพมหานคร:  
ม.ป.พ., ม.ป.ป.), หน้า 465-466 อ้างถึงใน จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 272.  
 437 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 359. 
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เสียเปรียบต่อชาติมหาอ านาจตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4  เป็นเหตุให้บทบาทของกรมท่าขวา
ในกิจการต่างประเทศเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากเรื่องต่างประเทศส่วนใหญ่ในขณะนั้นมักจะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาติมหาอ านาจตะวันตกที่มิได้นับถือศาสนาอิสลาม แต่กรมท่าขวา
ยังคงมีบทบาทในการควบคุมชนชาวมุสลิมอยู่ แต่ทั้งนี้อ านาจการศาลเกี่ยวกับคนต่างชาติ
หรือคนในบังคับของต่างชาติ ต้องไปอยู่ภายใต้ศาลกงสุลหรือศาลต่างประเทศ ประกอบกับ
จากผลของสนธิสัญญาเบาวริ่ง ท าให้มีชาวมุสลิมเป็นจ านวนมากที่เข้ามาในสยามในฐานะคน
ในบังคับของอังกฤษ ฝรั่งเศส และฮอลันดา ไม่จ าต้องอยู่ภายใต้อ านาจบังคับของศาลสยาม
หรือกฎหมายแห่งสยาม มุสลิมกลุ่มนี้ยังได้น าแนวคิดทางศาสนาอิสลามท่ีมีการฟ้ืนฟูขึ้นใหม่
ใน ดินแดนอาหรับ อียิปต์ ตุรกี และอิหร่านเข้ามาเผยแพร่ให้กับมุสลิมในสยาม เป็นผลให้
อ านาจหรือบทบาทของกรมท่าขวาต่อชนมุสลิมยิ่งลดน้อยลง และเมื่อชนชาวมุสลิมได้
เดินทางไปศึกษาแนวทางศาสนาอิสลามในต่างประเทศหรือไปท าพิธีฮัจย์เพ่ิมมากยิ่งข้ึน จน
ต้องการความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนในหมู่ชนมุสลิมในสยามพร้อม ๆ กับการต่อต้านอ านาจ
การปกครองมุสลิมของขุนนางกรมท่าขวาดั่งมีกรณีมุสลิมในบังคับของอังกฤษ ฝรั่งเศส 
ฮอลันดา มุสลิมมลายู และมุสลิมสายจาม ซึ่งทั้งหมดมีอาชีพเป็นพ่อค้า คหบดีและผู้น าทาง
ศาสนาของชุมชน ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาต่อรัชกาลที่ 5 ใน ร.ศ.117 (พ.ศ.2440) เพ่ือขอ
พระราชทานพระบรมราชนุญาตให้ทรงจัดตั้งระบบศาลศาสนาอิสลามและน ากฎหมาย
อิสลามมาใช้บังคับกับมุสลิมในสยาม ทั้งยังขอพระราชทานให้จัดตั้งเจ้าพนักงานศาลอิสลามท่ี
ประกอบไปด้วย “ไชนุ้ลอิสลาม” หรือผู้บังคับวินัยอิสลาม “กอฎี” หรือผู้พิพากษาคดี และ 
“อิหม่าม”คือผู้น าในการปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม438 เมื่อทรงได้รับฎีกาเรื่องราวร้องเรียน
ของมุสลิมกลุ่มนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ สมเด็จ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพซึ่งขณะนั้นทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้
พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวซึ่งสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพมีความเห็นว่า  
 

. . . ถ้าโปรดเกล้าฯ ตั้งธรรมเนียมขึ้นตามที่ขอจะเป็นการยุ่งยากข้ึนใน
บ้านเมือง แท้จริงแขกพวกนี้ควรเรียกว่าไทยอิสลามเคยอยู่ในกฎหมายไทยมาหลาย
ชั่วคนไม่มีความขัดข้องเดือดร้อนอย่างใด ในเรื่องกฎหมายซึ่งเก่ียวกับอิสลามท่ีจริง
น้อยคนทีเดียวจะรู้ว่ากฎหมายอิสลามเป็นอย่างใด แม้จะมีความขัดข้องอย่างใด

                                           
 438 เรื่องเดียวกัน, หน้า 361-363. 
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กฎหมายทางพิจารณาทุกวันนี้ก็เปิดช่องไว้พอแก่การโดยลักษณะอนุญาโตตุลาการ
เป็นต้นเป็นการพออยู่แล้ว439    
 
 ความพยายามขอพระราชทานการศาลและการใช้กฎหมายอิสลามดังกล่าวไม่
ประสบความส าเร็จเนื่องจากที่ประชุมเสนาบดีไม่เห็นด้วย นอกจากเหตุผลเรื่องที่จะสร้าง
ความยุ่งยากขึ้นในบ้านเมืองแล้ว ยังมีเหตุผลว่าแต่โบราณมานั้นพระยาจุฬาราชมนตรีเป็นผู้มี
หน้าที่พิพากษาคดีของชนชาวมุสลิมในสยามอยู่แล้ว แม้ทางกลุ่มชาวมุสลิมที่ยื่นฎีกาจะ
ทักท้วงเรื่องความรอบรู้ในทางศาสนาของพระยาจุฬาราชมนตรีที่จะท าหน้าที่พิพากษาคดี
ตามหลักการศาสนาได้ เนื่องจากจุฬาราชมนตรีไม่ใช่มุสลิมในนิกายสุหนี่ก็ตาม ซึ่งเป็นความ
พยายามในการท้าทายและต่อต้านอ านาจของขุนนางกรมท่าขวาในการปกครองชนชาวมุสลิม
ในสยาม ทั้งนี้กระแสต่อต้านอ านาจของขุนนางกรมท่าขวายังคงมีเรื่อยมาจนถึงสมัยการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 ที่ขุนนางกรมท่าขวาต้องหมดอ านาจในการ
ปกครองมุสลิมลงพร้อม ๆ กับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่สิ้นสุดไป  
 
 4.3.2  การปฏิรูปการศาลและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 
5  
 จากยุคอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจะเห็นได้ว่า การระงับข้อพิพาทหรือการใช้
กฎหมายในหมู่ชนมุสลิมในสยามจะอยู่ในรูปแบบของการใช้กฎหมายเฉพาะกับกลุ่มชน โดยผู้
มีอ านาจปกครองกลุ่มคือขุนนางแขกในต าแหน่งพระยาจุฬาราชมนตรีจะเป็นผู้ท าหน้าที่ทั้ง
ด้านการปกครอง และตุลาการพิจารณาพิพากษาคดี แต่ทั้งนี้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า
การระงับข้อพิพาทหรือพิพากษาคดีในหมู่ชนมุสลิมได้น าหลักการศาสนาอิสลามส่วนใดหรือ
อย่างไรมาใช้ แม้ต่อมาในตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีชนชาวมุสลิมมลายูหรือมุสลิมที่มีความ
เชื่อทางศาสนาอิสลามต่างนิกายจากจุฬาราชมนตรี เป็นผลให้บทบาทการท าหน้าที่ผู้น ากลุ่ม
ชนหรือผู้ตัดสินคดีระงับข้อพิพาทตกสู่ผู้น ากลุ่มชนย่อยคือ หะยีและโต๊ะครูอีกทอดหนึ่ง การ
น าหลักการทางศาสนามาปรับใช้เพื่อระงับข้อพิพาทจึงเป็นลักษณะที่ใช้กับกลุ่มชนเฉพาะกลุ่ม
ของตน แม้ในขณะนั้นจะมีศาลกรมท่าขวาที่จะเป็นศาลพิจารณาคดีของบุคคลต่างชาติที่อยู่
ในความควบคุมก็ตาม ซึ่งระบบศาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นยังคงมีรูปแบบเช่นเดียวกับ
ระบบศาลในสมัยอยุธยาที่มีศาลเพื่อช าระความแยกอยู่ตามกลุ่มคนสังกัดต่าง ๆ โดยที่

                                           
 439 หนังสือกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ (20 กุมภาพันธ์ ร.ศ.117), 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ร. 5, ม.ร. 9ย./6, เลขที่ 180 อ้างถึงใน จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, เรื่องเดิม,  
หน้า 362.  
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ประเภทของศาลก่อนมีการปฏิรูประบบกฎหมายและศาลในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นอาจแบ่งได้
ออกถึง 16 ศาลเฉพาะในเมืองหลวง440  
 การปฏิรูประบบกฎหมายและการศาลได้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในสมัยรัชกาลที่ 5 
ด้วยเหตุปัจจัยที่ส าคัญจากการที่สยามเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ชาติมหาอ านาจ
ตะวันตก ซึ่งอ้างความไม่สมประกอบของระบบกฎหมายและศาลไทย การจะท าให้
ราชอาณาจักรสยามในขณะนั้นหลุดพ้นจากการเสียอธิปไตยทางศาลคือการเร่งปรับปรุงและ
ปฏิรูประบบการศาลของไทย ทีใ่นขณะนั้นมีลักษณะตั้งอยู่บนความสับสนและยุ่งยาก ซึ่งจาก
เดิมที่มีศาลอยู่มากมายเช่นในกรุงเทพมีศาลในขณะนั้นถึง 16 ศาลและใช้หลักการในเรื่องเขต
อ านาจศาลในการพิจารณาคดีที่ข้ึนอยู่กับสถานะของคู่ความว่าอยู่ในสังกัดกระทรวงใดหรือ
กรมใด จนได้มีการจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นในปี พ.ศ.2434 และได้โอนศาลมาสังกัดอยู่ใน
กระทรวงยุติธรรมโดยยุบรวมลงเหลือเพียง 7 ศาล441 โดยที่ศาลกรมท่าขวาได้ถูกยุบรวมเข้า
กับศาลอ่ืนอันประกอบด้วย ศาลกรมท่ากลาง ศาลกรมท่าซ้าย ศาลธรรมการ ศาลราชตระกูล 
เป็น “ศาลแพ่งกลาง” เพียงศาลเดียว442  ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนระบบเขตอ านาจศาลมาเป็น
การใช้ระบบศาลที่หลักการพิจารณาคดีอยู่บนเนื้อหาแห่งคดีมากขึ้นแทนสถานะของคู่ความ
ว่าสังกัดอยู่ภายใต้หน่วยงานใด นอกจากการยุบรวมศาลกรมท่าขวาเป็นศาลแพ่งกลางแล้ว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหัวได้ทรงปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดินใน
ปี พ.ศ.2435 เป็นผลให้ทั้งกรมท่ากลาง กรมท่าซ้าย และกรมท่าขวาเป็นหน่วยงานที่ต้องถูก
ยุบเลิกไป ซึ่งในระยะแรกพระยาจุฬาราชมนตรี รวมถึงขุนนางในกรมท่าขวาได้ถูกโอนย้ายไป
ประจ าอยู่ในหน่วยงาน “ศาลต่างประเทศ” ที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม  แต่เมื่อมีการ
ปรับปรุงระเบียบราชการด้านศาลต่างประเทศแล้ว ขุนนางกลุ่มนี้จึงไม่มีบทบาทในด้านการ
ศาล แต่ยังคงมีบทบาทเป็นผู้น าของกลุ่มชนมุสลิมในสยามอยู่ต่อไป443  
 เมื่อได้มีการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล โดยที่สยามได้หันมาใช้ระบบ
กฎหมายแบบประมวลกฎหมายหรือ Civil Law System ที่ศาลต้องอ้างอิงกฎหมายจากตัว
บทกฎหมายที่มีการตราเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก กฎหมายบ้านเมืองหรือกฎหมายที่ศาล
น ามาใช้จึงได้รับแนวคิดในแนวทางปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย มีการตั้งโรงเรียนกฎหมายเพ่ือ

                                           
 440 จารุณี ฐานรตาภรณ์, “ระบบกฎหมายและการศาลในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ตกทอดมาถึง
กรงุรัตนโกสินทร์ช่วงก่อนการปฏิรูประบบกฎหมายและการศาล,” วารสารศาลยุติธรรม, หน้า 35, 
ค้นวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จาก http://www.library.coj.go.th/Openmedia/index?f=../file 
_upload/module/manage_digital_file/digital_file/5efa0b16.pdf 
 441 พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์, การปฏิรูปกฎหมายของประเทศไทยตั้ง พ.ศ. 2411-2478  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517), หน้า 11. 
 442 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
 443 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 370.  
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ผลิตบุคลากรที่ท าหน้าที่ทั้งเป็นผู้พิพากษา ทนายความหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรอ่ืนที่ใช้
กฎหมาย444 แต่กฎหมายหรือหลักการที่ใช้อยู่ของหมู่ชนบางกลุ่มเช่นบทบัญญัติหลักการ
ศาสนาอิสลาม ก็มิได้ถูกน ารวมเข้ามาท าเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร แม้อาจมีบางโอกาสที่
กฎหมายเปิดช่องให้น าจารีตประเพณีท้องถิ่นมาใช้ได้บ้างก็ตาม หรือการบัญญัติกฎหมาย
พิเศษให้ใช้กฎหมายอิสลามได้แต่ในพ้ืนที่ดินแดนทางตอนใต้ ซึ่งมีบริบททางด้านการเมืองการ
ปกครองที่แตกต่างจากดินแดนส่วนอื่นซึ่งได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการใช้
กฎหมายอิสลามในดินแดนส่วนอื่นของประเทศไทย นอกเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้แล้ว จึง
เป็นการสร้างกลไกระงับข้อพิพาทท่ีใช้กันแต่โดยชุมชน ซึ่งกฎหมายอิสลามถูกน ามาใช้โดย
ผู้น าชุมชนหรือบุคคลที่ชุมชนเคารพนับถือ ซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาทที่ไม่ได้เข้าเกี่ยวข้องกับ
ระบบศาลของรัฐมากนัก เว้นแต่เมื่อมีคดีเข้าสู่กระบวนการทางศาลแล้วคู่ความตกลงให้มีการ
อนุญาโตตุลาการซึ่งมีลักษณะการอนุญาโตตุลาการในศาล จนมีกฎหมายเกี่ยวกับการ
อนุญาโตตุลาการนอกศาลขึ้นในประเทศไทย การใช้กฎหมายอิสลามอาจใช้ผ่านการ
อนุญาโตตุลาการแล้วต้องการให้ศาลของรัฐมีค าบังคับให้ซึ่งมีจ านวนไม่มากนัก แต่อย่างก็
ตามแม้มิได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในศาลได้อย่างชัดแจ้ง เช่นดั่งใน
พ้ืนที ่4 จังหวัดภาคใต้ แต่ก็ได้มีกฎหมายที่กล่าวถึงการปกครองควบคุมหรือบริหารกิจการ
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย ที่ให้อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายเหล่านี้
ท าหน้าที่ระงับข้อพิพาทของชุมชนมุสลิมได้ดังจะกล่าวต่อไป         
   
 4.3.3  กฎหมายการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามและการใช้กฎหมายอิสลาม    
 ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามในปี พ.ศ.2475 การแต่งตั้งขุนนาง
หรือต าแหน่งต่าง ๆ ในการบริหารราชการแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นความประสงค์ของ
พระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับต าแหน่งจุฬาราชมนตรีที่ท าหน้าที่ดูแลประชาคมมุสลิมในสยาม 
แต่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว อ านาจต่าง ๆ ตกสู่องค์กรหรือบุคคลตาม
โครงสร้างทางอ านาจภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายแห่งรัฐ   ต าแหน่งจุฬาราชมนตรีหรือ
การบริหารกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามในช่วงแรกภายหลังจากเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองจึงยังมิได้มีการบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ จนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงและข้อเรียกร้องในเรื่องความแตกต่างของพลเมืองที่เป็นมุสลิมขึ้นใน
ประเทศไทย เหตุจากในช่วงที่รัฐมีนโยบายชาตินิยมสมัย จอมพล  
ป. พิบูลสงคราม ที่ได้พยายามสร้างวัฒนธรรมความเป็นหนึ่งเดียวของชาติไทย โดยยึดมั่นใน
ความเป็นรัฐที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของชาติ และได้ละเลยความแตกต่างของคนใน

                                           
 444 พัชรินทร์ เปี่ยมสมบูรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 18. 
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ชาติหรือมิได้ให้ความส าคัญแก่ชนศาสนาอ่ืนเท่าใดนัก445 และเม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
หมดอ านาจลงในปี พ.ศ.2488 นโยบายฟื้นฟูและปรับความสัมพันธ์ระหว่างชาวมุสลิมทั้งใน
พ้ืนที่ภาคใต้และในพ้ืนที่อ่ืนในประเทศไทยได้ถูกประกาศใช้แทนนโยบายรัฐนิยมของจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ได้มีออกกฎหมายหลายฉบับที่หันมาส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนาอิสลาม
ในประเทศไทยอาทิเช่น การน าการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัดกลับมาใช้อีกครั้งใน
ปี พ.ศ.2489 และในส่วนการบริหารกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามได้มีการออกกฎหมาย
เฉพาะขึ้นคือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ.2488 และ 
พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490 ทั้งนี้กฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวได้รับการแก้ไข
และพัฒนามาเป็น พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ซึ่งประกาศใช้
อยู่จนถึงปัจจุบัน 
 ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ได้มีการบัญญัติถึง
โครงสร้างการบริหารกิจการศาสนาอิสลามโดยอาจแบ่งองค์ประกอบที่ส าคัญออกเป็น 4 ส่วน 
คือ  (1) จุฬาราชมนตรี (2) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (3) คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด และ (4) มัสยิด  
 โดยที่กฎหมายได้บัญญัติให้มีการแต่งตั้งจุฬาราชมนตรีหนึ่งคน เพื่อเป็นผู้น ากิจการ
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย ซึ่งต าแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
พระมหากษัตริย์ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้น าชื่อทูลเกล้าโดยผ่านการเห็นชอบจากกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด 
ทั่วประเทศ446  
 ส่วนของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะประกอบด้วยจุฬาราชมนตรี
เป็นประธานกรรมการ และกรรมการที่มาจากกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดจังหวัดละหนึ่ง
คน และจากกรรมการอ่ืนที่จุฬาราชมนตรีคัดเลือกมีจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนผู้แทน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ทั้งนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะ
ไดร้ับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์เช่นกัน ซึ่งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยมีสถานะเป็นนิติบุคคล447 
 ในขณะที่คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนั้นมีบทบัญญัติให้จังหวัดใดมีราษฎร
นับถือศาสนาอิสลามและมีมัสยิดตามที่กฎหมายก าหนดไม่น้อยกว่า 3 มัสยิดในพ้ืนที่จังหวัด
นั้น ๆ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยประกาศให้จังหวัดนั้นมีคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คนแต่มีจ านวนไม่

                                           
 445 ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, เรื่องเดิม, หน้า 83.    
 446 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
 447 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
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เกิน 30 คน โดยที่กระทรวงมหาดไทยจะด าเนินการให้อิหม่ามประจ ามัสยิดในจังหวัดนั้น ๆ 
เป็นผู้คัดเลือกกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ทั้งนี้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดก็มี
สถานะเป็นนิติบุคคลเช่นกัน448   
 องค์กรในส่วนสุดท้ายคือ “มัสยิด” ซึ่งกฎหมายได้ให้นิยามว่าเป็นสถานที่ซึ่งมุสลิมใช้
ประกอบศาสนากิจโดยต้องมีละหมาดวันศุกร์เป็นปกติและเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม 
มัสยิดจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้ว แต่ทั้งนี้มัสยิดต้องมี 
“คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด” คณะหนึ่งซึ่งได้รับคัดเลือกจากท่ีประชุม “สัปปุรุษ
ประจ ามัสยิด” ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดประกอบด้วย “อิหม่าม” “คอเต็บ” “บิ
หลั่น”449 และกรรมการอ่ืนตามจ านวนที่ที่ประชุมสัปปุรุษประจ ามัสยิดนั้นก าหนดจ านวนไม่
น้อยกว่า 6 คนแต่ไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้บุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดใดได้
จึงต้องขึ้นทะเบียนเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิดนั้น ๆ ด้วย  
 จากกฎหมายที่ก าหนดโครงสร้างทางการบริหารองค์กรอิสลามในประเทศไทย
ดังกล่าวจะเห็นว่าหน่วยย่อยสุดของโครงสร้างการบริหารกิจการองค์กรศาสนาอิสลามคือ 
“สัปปุรุษประจ ามัสยิด” ซ่ึงกฎหมายได้ให้นิยามของ “สัปปุรุษประจ ามัสยิด” ว่าคือมุสลิมที่
คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีมติรับเข้าเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนสัปปุรุษประจ ามัสยิด แต่ผู้นั้นจะเป็นสัปปุรุษเกินกว่าหนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
แต่กระนั้นกฎหมายก็มิได้มีบทบังคับให้มุสลิมในประเทศไทยทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็น
สัปปุรุษประจ ามัสยิดใดมัสยิดหนึ่งแต่อย่างใด  
 นอกจากโครงสร้างในองค์กรและการบริหารองค์กรที่เก่ียวเนื่องกับศาสนาอิสลาม
ดังกล่าวมาข้างต้นแล้วพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามฯ ยังได้บัญญัติถึง
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวกับระงับข้อพิพาทและการน ากฎหมายหรือ
บทบัญญัติทางศาสนาอิสลามมาปรับใช้เรียงตามล าดับองค์กรจากล่างข้ึนบนดังนี้  
1. คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีอ านาจหน้าที่450  

1) พิจารณามีมติรับมุสลิมเข้าเป็นสัปปุรุษประจ ามัสยิด 
2) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสัปปุรุษประจ ามัสยิดเมื่อได้รับการร้องขอ  

3) ในกรณีที่สัปปุรุษประจ ามัสยิดไม่ได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิดมีอ านานจ าหน่ายชื่อสัปปุรษประจ า

                                           
 448 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
 449 มาตรา 1 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ให้ความหมาย 
 “อิหม่าม” หมายความว่า ผู้น าศาสนาอิสลามประจ ามัสยิด “คอเต็บ” หมายความว่า ผู้แสดงธรรม
ประจ ามัสยิด “บิหลั่น” หมายความว่า ผู้ประกาศเชิญชวนให้มุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา 
 450 มาตรา 35 (5), (7) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
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มัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฎว่าผู้นั้นกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
2.  คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่451  

1) ประนีประนอมหรือชี้ขาดค าร้องทุกข์ของสัปปุรุษประจ ามัสยิด
ซึ่งเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด  

2) ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
3) ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกตามบัญญัติแห่ง

ศาสนาอิสลามเมื่อได้รับร้องขอ 
         3.  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีอ านาจหน้าที่ ออกระเบียบวิธีการ
ด าเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและคณะกรรมการ
อิสลามประจ ามัสยิด และมีอ านาจหน้าที่ออกประกาศและให้ค ารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม452   
   4.   ในขณะที่กฎหมายก าหนดให้จุฬาราชมนตรีเป็นผู้น าทางศาสนาอิสลามในประเทศไทย
และมีบทบาทในการบริหารงานกิจการศาสนาอิสลามโดยท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย แต่ในทางการใช้กฎหมายอิสลามหรือข้อบัญญัติทางศาสนาอิสลาม 
จุฬาราชมนตรีมีอ านาจหน้าที่ออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามอีกด้วย453 
  

4.3.4  การใช้กฎหมายอิสลามนอกพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลใน
ปัจจุบัน 

 เนื่องจากมิได้มีกฎหมายเฉพาะใดที่ให้ศาลแห่งรัฐหรือหน่วยงานของรัฐยอมรับการใช้
กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดในภาคใต้ หากแต่เป็นการน ากฎหมายอิสลาม
มาใช้โดยองค์กรตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม แม้ใน
กฎหมายจะให้อ านาจหน้าที่ในการระงับข้อพิพาทในล าดับชั้นต่าง ๆ ขององค์กรโดยการ
ประนีประนอมข้อพิพาท และได้ก าหนดเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดในการท าหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม แต่อย่างไรก็
ตามในพื้นที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดภาคใต้ การออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่า
ดังกล่าวก็มิได้มีกฎหมายใดรองรับถึงสถานะทางกฎหมายของหนังสือรับรองการสมสรและ
การหย่า และสถานะของบุคคลที่เกิดจากการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม เช่นเดียวกับท่ีไม่
มีหลักเกณฑ์และรูปแบบการประนีประนอมข้อพิพาทว่ามีต้องมรีูปแบบอย่างไรอย่างแน่ชัด 

                                           
 451 มาตรา 26 (3), (10), และ (11) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
พ.ศ.2540 
 452 มาตรา 18 (5) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
 453 มาตรา  8 (4) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
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โดยมีลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามโดยองค์กรตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดภาคใต้ดังนี้   
  4.3.4.1  รูปแบบการใช้กฎหมายอิสลาม 
  การใช้กฎหมายอิสลามนอกเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้เป็นไปในรูปแบบการ
ใช้ตามความสมัครใจ เนื่องจากมิได้มีกฎหมายที่ชี้ให้ศาลต้องน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในการ
พิจารณาพิพากษาคดี เป็นเพียงแต่พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ.2540  
ก าหนดหน้าที่ในการออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 
และท าการประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกับเรื่องครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติอิสลาม
เมื่อได้รับการร้องขอเท่านั้น แต่ทั้งนี้แม้หน้าที่ในการออกหนังสือรับรองจะเป็นของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด แต่ในทางปฏิบัติแล้วการสมรสหรือการหย่าจะกระท า
โดยอิหม่ามประจ ามัสยิด โดยการมอบอ านาจจากคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เพ่ือ
เป็นการอ านวยความสะดวกต่อมุสลิมที่ต้องการท าการสมรส อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีข้อ
พิพาทข้ึนในเรื่องครอบครัวหรือมรดกที่ทางมัสยิดโดยอิหม่าม หรือคณะกรรมการมัสยิดไม่
สามารถไกล่เกลี่ย หรือระงับข้อพิพาทได้เอง จะน าเรื่องส่งถึงคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัด454 แต่เนื่องจากการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามนอกเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัดนั้นมิได้ถูก
ยอมรับให้มีสถานะทางกฎหมายหรือมีการชี้ว่าเป็นลักษณะข้อสัญญาประเภทใดหรือไม่
อย่างไร จึงมิอาจมีการบังคับให้คู่กรณีกระท าหรือมิกระท าการใดได้ เว้นแต่จะมีการลงนาม
หรือท าข้อตกลงกันไว้ของคู่กรณีให้การระงับข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดเป็นลักษณะการอนุญาโตตุลาการ455  
  ในพ้ืนที่จังหวัดที่มีมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเช่นในจังหวัดสงขลาหรือ 
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดได้ออกระเบียบภายในขึ้น ในการ
แต่งตั้งคณะท างานหรือผู้มีหน้าที่ต่าง ๆ ในการใช้กฎหมายอิสลาม โดยให้มีชื่อเรียกต าแหน่ง
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามเช่นมีการแต่งตั้ง “กอฎี” ท าหน้าที่ดั่งผู้ตัดสินคดีข้อ
พิพาท หรือ “วะลีย์อาม” เป็นผู้ท าการสมรสในฐานะผู้ปกครองฝ่ายหญิงเพ่ือให้การสมรสที่มี
ขึ้นถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม แต่กระนั้นการสมรสหรือการหย่าโดยส่วนใหญ่ยังได้
กระท าขึ้นผ่านอิหม่ามและคณะกรรมอิสลามประจ าตามมัสยิดต่าง ๆ โดยอาจมีการให้
ความเห็นหรือปรึกษาด้านหลักการศาสนาอิสลามจาก โต๊ครูหรือครูสอนศาสนาอิสลามใน
พ้ืนที่ประกอบ เป็นเหตุให้ลักษณะการท าการสมรสมีเงื่อนไขในการสมรสหรือการหย่าตาม
หลักศาสนาที่แตกต่างกันในเรื่องรายละเอียด อาทิในเรื่องการขอความยินยอมจากหญิงที่จะ

                                           
 454 ดนวาหะ เส็นหวัง, รองประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลา, ส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสงขลา,  13 มิถุนายน 2560, การสัมภาษณ์. 
 455 มะรอนิง สาแลมิง, เรื่องเดิม.; ฆอซาลี เบ็ญหมัด, เรื่องเดิม. 
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สมรส การหย่าที่กระท าโดยฝ่ายชายแบบใดจะมีผลเป็นการคลายนิติสัมพันธ์ทางการสมรสที่
สมบูรณ์ได้บ้าง หรือกระบวนการพิจารณาท่ีมีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ใดบ้าง456 แต่ประเด็นปัญหาที่ดู
จะเป็นเรื่องส าคัญคือ เมื่อมีการหย่าเกิดข้ึนแล้ว ฝ่ายชายไม่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู หรือจ่าย
ทรัพย์สินใด ๆ ตามเงื่อนไขแห่งการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามท่ีฝ่ายชายมีพันธะผูกพันต้อง
จ่ายแก่ฝ่ายหญิง โดยที่ฝ่ายหญิงไม่อาจด าเนินการเรียกร้องใด ๆ ทางกฎหมายได้457      
  การใช้กฎหมายอิสลามเพ่ือการระงับข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัด และคณะกรรมการประจ ามัสยิดเป็นการใช้ในรูปแบบการไกล่เกลี่ยและ
ประนีประนอมข้อพิพาท ที่มีขั้นตอนและวิธีการแตกต่างกันตามความรู้ความช านาญของ
บุคคลากรประจ ามัสยิดหรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด โดยจะน าหลักการตาม
บทบัญญัติในเรื่องสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา
ใช้ โดยที่คู่กรณีต้องมีการลงนามร่วมกันหากตกลงกันได้ในเรื่องต่าง ๆ และสถานที่ในการไกล่
เกลี่ยอาจมีขึ้น ณ มัสยิด ที่ท าการคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด หรือแม้แต่บ้านพัก
อาศัยของโต๊ครู หรืออิหม่าม แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องมรดกนั้นหากมิได้มีการท าข้อตกลงให้มี
อนุญาโตตุลาการระหว่างทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกทุกคน การวินิจฉัยหรือการไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมของพิพาทมรดกมักไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดมา
รองรับในการที่ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม ทั้งนี้การไกล่เกลี่ยในระดับมัสยิดโดยอิหม่ามมักต้อง
อาศัยหลักความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาต่อผู้น าชุมชนมุสลิม และในหลายโอกาสยังคงต้อง
ใช้มาตรการปฏิบัติทางสังคมของชุมชนมุสลิมนั้น ๆ ในการบังคับให้เป็นไปตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม458       4.3.4.2 กฎหมายอิสลามท่ีน ามาใช้   
  การรับรองการสมรสและการหย่าของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
และโดยอิหม่ามประจ ามัสยิดนั้น มิได้อ้างอิงจากคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว
และมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) แต่เป็นการใช้กฎหมายอิสลามตามต ารากฎหมายทั้งที่เป็น
ภาษาอาหรับ และเป็นภาษามลายู ซึ่งเป็นต าราที่ใช้ในสถาบันการเรียนการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่ในภาคใต้โดยส่วนใหญ่ความเห็นทางกฎหมายอิสลามมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และใช้แนวทางของมัชฮับซาฟีอีย์ แต่อาจมีประเด็น
ปลีกย่อยที่มีแนวทางในการปฏิบัติที่แตกต่างกัน  

                                           
 456 ก้อซันหลี เบ็ญหมัด, การใช้กฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวมรดก ของมุสลิมใน
จังหวัดสงขลา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 
2546), หน้า 116.  
 457 เรื่องเดียวกัน, หน้า 129. 
 458 ดนวาหะ เส็นหวัง, เรื่องเดิม. 
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  แม้กฎหมายอิสลามท่ีน ามาใช้จะมิได้มีการจัดท าเป็นประมวลเพื่อใช้ร่วมกัน 
แต่ก็มิได้เกิดความขัดแย้งในตัวกฎหมายมากนัก เนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดยังคงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมัสยิดหรือบรรดาอิหม่าม 
ประกอบกับมีการให้ความรู้ทางหลักศาสนาอิสลามตามโครงสร้างของคณะกรรมการอิสลาม
แห่งประทศไทย 
  4.3.4.3 การท าหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนา
อิสลามตามที่กฎหมายให้อ านาจหน้าที่ไว้   
  ในการท าหนังสือรับรองการสมรสนั้นเนื่องจากทางคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดได้มอบอ านาจให้ทางมัสยิดเป็นผู้ท าหนังสือรับรองการสมรส โดยมีแบบฟอร์มที่
ใช้อยู่เพ่ือตามมัสยิดต่าง ๆ ซึ่งเมื่อมีผู้มาท าการสมรสหรือท าหนังสือรับรองการสมรส ทาง
มัสยิดจะท าการสืบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการสมรสว่าถูกต้องตามเงื่อนไขตามบัญญัติศาสนา
อิสลาม เช่นการไต่สวนถึงคุณสมบัติของชายและหญิง วะลีย์ (ผู้ปกครองฝ่ายหญิง) และพยาน 
และออกหลักฐานหนังสือรับรองการสมรสตามแบบดังที่แสดงในภาคผนวก459 
  ในการหย่านั้นอาจมีรูปแบบสองกรณีคือ การที่คู่กรณีมาขอให้ทาง
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดหรือมัสยิดท าการหย่าให้ กับกรณีของมีการหย่ามาแล้ว
โดยคู่กรณีโดยมีพยานแล้วมาให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดหรือประจ ามัสยิดออก
หนังสือรับรองให้เท่านั้น ซึ่งในกรณีท่ีมาให้ทางคณะกรรมการอิสลามฯ หย่าให้นั้น จะต้องมี
การสอบสวนหาข้อเท็จจริงตลอดจนไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความเพ่ือให้ได้ข้อตกลง
ต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามแม้หลักการอิสลามจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมี
พันธะผูกพันที่ต้องช าระแก่ฝ่ายหญิงจากการหย่า แต่ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการอิสลาม
ประจ ามัสยิดไม่มีอ านาจในทางบังคับให้บุคคลปฏิบัติตามในเรื่องทรัพย์สิน คงกระท าได้แต่
การออกหนังสือรับรองการหย่าให้เมื่อพิจารณาได้ความว่าเป็นการหย่าที่กระท าขึ้นตามหลัก
ศาสนาอิสลามเท่านั้น460    
     

  
  

                                           
 459 ภาคผนวก ก และ ข แบบฟอร์มหนังสือรับรองการสมรส การหย่าและการฟ้องหย่า  
 460 ดนวาหะ เส็นหวัง, เรื่องเดิม. 
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บทท่ี 5 

 
ปัญหาการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงปัญหาการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทย โดยได้น าข้อศึกษา
การบริหารงานยุติธรรมอิสลามในลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายในรัฐต่าง ๆ และแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาปรับใช้เพ่ือหารูปแบบและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการบริหารงานยุติธรรมอิสลามใน
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ประเด็น คือ 1. การบริหารงาน
ยุติธรรมอิสลามภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2. ขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้ 3. องค์กรตัดสินคดีที่ใช้กฎหมายอิสลาม 4. องค์กรรับรองทางทะเบียน 5. องค์กรสร้าง
แบบแผนการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นเอกภาพ 6. องค์กรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 7. ขอบเขตทางพ้ืนที่
การใช้กฎหมายอิสลาม 8. การน ากฎหมายอิสลามมาใช้ผ่านช่องทางกฎหมายว่าด้วยการ
อนุญาโตตุลาการ 
 
5.1  การบริหารงานยุติธรรมอิสลามภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  
 ประเทศไทยแม้จะมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นจ านวนมากกว่าร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมด
ของประเทศ แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ซึ่งเสรีภาพทางศาสนาที่ยอมรับความ
หลากหลายในการนับถือศาสนาของพลเมืองในรัฐดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ
หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่
เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน”461 อันเป็นการคุ้มกันเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในทางศาสนาไว้สองประการ ประการแรก
คือเสรีภาพในการถือศาสนาซึ่งเป็นเสรีภาพในทางความเชื่อ มโนส านึก ที่ปัจเจกชนจะมิถูกบังคับให้
ต้องยึดถือศาสนาใดหรือมีความเชื่อใดความเชื่อหนึ่ง และประการที่สองคือเสรีภาพในการปฏิบัติหรือ
ประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน รัฐจึงมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวของ
พลเมือง อย่างไรก็ดีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาที่รัฐธรรมนูญ
ให้การรับรองนั้นก็มิได้เป็นการให้เสรีภาพโดยไม่มีขอบเขตจ ากัด ยังมีการก าหนดให้การใช้เสรีภาพนั้น
ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย  ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
จึงมเีสรีภาพที่จะปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาได้ ตราบใดที่ไม่เป็นปฏิปักษ์
ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย  หรือกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบ

                                           
 461 มาตรา 31 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ทั้งนี้บุคคลไม่ว่านับถือศาสนาใดย่อมมีความเสมอภาคกัน
ตามกฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม462       
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยยังบัญญัติให้เป็นแนวนโยบายแห่งรัฐที่ต้องเป็นผู้อุปถัมภ์
ศาสนาโดยมิได้แบ่งแยกว่ารัฐจักต้องอุปถัมภ์แต่ศาสนาพุทธเท่านั้น463 การอุปถัมภ์ศาสนาอาจเป็นไป
ได้ในหลายลักษณะเช่นการอุดหนุนทางการเงิน การสร้างกฎระเบียบของรัฐที่ไม่เป็นการขัดขวางการ
ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การส่งเสริมให้การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาเป็นไปได้
โดยสะดวก  
 ในส่วนของศาสนาอิสลามนั้นนอกจากจะมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในฐานะพลเมืองของรัฐโดยทั่วไปแล้วยังได้มีการบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะที่ส าคัญอีก 4 ฉบับ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 ที่มีข้ึนเพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัยใน 
การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย464 พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ.2544 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ประกอบธุรกิจทางการเงินและประกอบกิจการอ่ืนใหสอดคลองกับหลักการของศาสนาอิสลาม465 
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ที่ตราขึ้นเพื่อวางระเบียบหลักเกณฑ์ใน
การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ที่ให้น าหลักการทางศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎหมายแห่งรัฐโดยให้น ากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้ในศาลชั้นต้นในพื้นที่
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ซึ่งเป็นการบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้กับแต่เฉพาะผู้
นับถือศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ที่ก าหนดเท่านั้นและมีขอบเขตจ ากัดแต่เฉพาะในคดีครอบครัวและมรดก 
โดยมิต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้
อยู่กับพลเมืองอ่ืนทั่วไปที่มิได้นับถือศาสนาอิสลาม อันเป็นการใช้ระบบกฎหมายหรือระบบศาลกับ
บุคคลในลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายของรัฐ  (State Legal Pluralism)  ที่ยอมรับความแตกต่าง
ของกลุ่มชนตามความเชื่อทางศาสนาแล้วให้น าหลักการทางศาสนานั้นมาใช้เป็นกฎหมายแห่งรัฐ ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นแนวทางนโยบายแห่งรัฐในการสร้างระบบกฎหมายที่ไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติตาม
ความเชื่อทางศาสนา และอ านวยการให้การปฏิบัติการทางศาสนาไปเป็นได้โดยสะดวก เนื่องจากหลัก
บัญญัติศาสนาอิสลามมีความครอบคลุมในการด าเนินชีวิตของมุสลิม การยึดถือการประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎหมายอิสลามของมุสลิมจึงมิใช่เป็นเพียงการน าตัวบทกฎหมายมาใช้เพื่อระงับความขัดแย้งหรือ
รักษาผลประโยชน์เฉพาะตนแต่ยังเป็นหัวใจแห่งการแสดงความเคารพย าเกรงต่อพระเจ้าของผู้ศรัทธา 
และในส่วนของในเรื่องครอบครัวและมรดกนั้นก็มีบทบัญญัติทางศาสนาที่ใช้อยู่ในกลุ่มชนมุสลิมซึ่งมี
ความแตกต่างในสาระส าคัญหลายประการกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่รัฐตราขึ้น ดังนี้จึง

                                           
 462 มาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 463 มาตรา 67 วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย “รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน” 
 464 เหตุผลท้ายพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524 
 465 เหตุผลท้ายพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 
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ได้เกิดสภาวะยกเว้นทางกฎหมายในการน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและ
มรดกมาใช้แต่ให้น าหลักการทางศาสนาอิสลามมาใช้แทน  
 แต่กระนั้นกฎหมายอิสลามมีลักษณะเป็นกฎหมายศาสนาที่มีรากก าเนิดมาจากสภาพสังคมใน
อดีตที่แตกต่างจากปัจจุบัน และเป็นข้อบัญญัติทางความเชื่อทางศาสนาที่ต้องอาศัยลักษณะการ
ตีความและอ้างอิงแหล่งที่มาของบทกฎหมายตามความเชื่อทางศาสนา ปัญหาในการน ากฎหมาย
อิสลามมาใช้กับรัฐสมัยใหม่ที่ส าคัญประการหนึ่งซึ่งมักจะถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นอภิปรายเมื่อต้อง
น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้คือการที่กฎหมายอิสลามอาจมีบทบัญญัติหลายประการที่ขัดกับหลักการ
ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่แต่ละรัฐได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญรวมถึงในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยอันได้แก่ หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิเด็ก เนื่องจากมีความเห็นของหลายฝ่ายมองว่าหลักการของกฎหมายอิสลามโดยส่วนใหญ่มี
ลักษณะการยึดถือระบบชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย (Patriarchy) ก่อให้เกิดลักษณะทางกฎหมายที่
ปฏิบัติต่อเพศโดยไม่เท่าเทียมกันเช่น การมีเง่ือนไขในการสมรสและการหย่าที่แตกต่างกันระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิง การหย่าทีเ่ป็นเอกสิทธิ์ของฝ่ายชาย การให้ฝ่ายชายสามารถมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่ง
คน (Polygamy)  การแบ่งมรดกที่ทายาทผู้หญิงมีสิทธิในมรดกที่มีสัดส่วนน้อยกว่าทายาทชาย 
ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากการก าหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ าในการสมรสตามกฎหมายอิสลามที่อาจเป็น 
การก่อให้เกิดลักษณะการสมรสเด็ก (Child Marriage) และอาจน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
หรือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้เยาว์ขึ้นได้   
 แม้ในหลายรัฐที่ได้น ากฎหมายอิสลามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐจะได้มีการสร้าง
รูปแบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามเพ่ือให้การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาโดยใช้กฎหมายอิสลาม
เป็นไปอย่างสอดคล้องและสมดุลกับการคุ้มกันสิทธิของทั้งสตรีและเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลให้
มากขึ้นเช่น การสร้างรูปแบบกระบวนทางกฎหมายในการหย่าที่แม้จะเป็นเอกสิทธิ์ของเพศชายแต่
ต้องมีการรับรองจากรัฐเพ่ือให้สตรีได้สิทธิในทรัพย์สินตามกฎหมายอิสลามที่เกิดจากการหย่านั้น การ
ยอมรับให้สตรีสามารถท าการหย่าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายชายเท่านั้นทั้งที่เป็นการ
หย่าที่เกิดจากการผิดสัญญาก่อนสมรสหรือระหว่างสมรส หรือการหย่าโดยมีสินจ้าง การก าหนดอายุ
ขั้นต่ าในการสมรสไว้โดยชัดแจ้งเพ่ือคุ้มกันสิทธิเด็กในการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเข้าสู่การสมรส
ก่อนวัยอันควร ตลอดจนถึงการยอมรับให้สตรีเข้ามาร่วมท าหน้าที่ในการพิจารณาคดีท่ีเกี่ยวกับศาสนา
อิสลาม  
 เมื่อกล่าวถึงประเด็นเนื้อหาของกฎหมายอิสลามที่น ามาใช้ในประเทศไทยและหลักการส าคัญ
ด้านสิทธิมนุษยชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในที่นี้ผู้เขียนจึงได้พิจารณาจากเนื้อหาของ
กฎหมายอิสลามตามคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ของ
ส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.2554 เป็นเบื้องต้น โดยจะยกประเด็นในเนื้อหาของกฎหมายอิสลามที่
เกี่ยวกับเงื่อนไขการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา การสิ้นสุดของการสมรส และมรดก เป็น
ประเด็นส าคัญ 5 ประเด็น คือ  1. หญิงจะสมรสได้ต้องมีวาลี (ผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง) ท า
การสมรสให้ 2. เกณฑ์อายุขั้นต่ าในการสมรส 3. การให้ฝ่ายชายสามารถมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน 
4. การให้การหย่าเป็นเอกสิทธิ์ของคู่สมรสฝ่ายชาย และ 5. การแบ่งมรดกที่ทายาทเพศหญิงมีสัดส่วน
ในทรัพย์มรดกน้อยกว่าทายาทเพศชาย   

1. หญิงจะสมรสได้ต้องมีวะลีย์ (ผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง) ท าการสมรสให้  
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แม้การสมรสเป็นการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเพ่ือเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่เงื่อนไขในการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามที่ได้บัญญัติไว้ในคู่มือหลักกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ว่านอกจากจะประกอบด้วยคู่สมรส พยาน
อย่างน้อยสองคน และการเปล่งวาจาเสนอและสนองของทั้งสองฝ่าย (อีญาบและกอบูล) แล้วยังต้อง
ประกอบด้วยวะลีย์ (ผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง) ของคู่สมรสฝ่ายหญิง466 เนื่องจากไม่อนุญาต
ให้หญิงท าการสมรสด้วยตนเองแม้จะได้รับความยินยอมจากวะลีย์467 แม้หลักการดังกล่าวจะดูราวว่า
เป็นการจ ากัดสิทธิสตรีในการสมรสแต่หากพิจารณาโดยโครงสร้างทั้งหมดของบทบัญญัติแล้วพบว่า
เนื่องจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวตามหลักศาสนาอิสลามเมื่อชายและหญิงสมรสกันแล้วจักต้อง
เป็นหน้าที่ของฝ่ายชายเท่านั้นที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูฝ่ายหญิงเป็นอย่างดีตามฐานานุรูป มิได้เป็น
ความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันดั่งเช่นบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ทั้งกันนี้บางทัศนะยังถือว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ต้องห้าม (หะรอม) ส าหรับชายที่ไม่มี
ทรัพย์สินหรือฐานะเพียงพอส าหรับเลี้ยงดูภรรยาและบุตรของตน468 จึงเกิดการสร้างเงื่อนไขแห่งการ
สมรสที่ต้องมีผู้ปกครองฝ่ายหญิงเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือปกป้อง ดูแลในการอนุญาตให้
หญิงได้ใช้ชีวิตสมรสอย่างมั่นคงและมีความสุขได้ การที่มีกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้การปฏิบัติมีความ
แตกต่างเนื่องจากเพศเป็นผลมาจากลักษณะความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันของคู่สมรส อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาเงื่อนไขแห่งการสมรสที่ส าคัญอีกประการหนึ่งประกอบคือหลักความยินยอมของฝ่ายหญิง ที่
ฝ่ายหญิงสามารถปฏิเสธการสมรสได้หากไม่ต้องการสมรส469 และมิได้มีการปิดกั้นการที่หญิงจะสมรส
กับชายที่ตนปรารถนาหากไม่มีวะลีย์หรือวะลีย์ของหญิงนั้นไม่ยินยอม โดยมีการแบ่งลักษณะของวะลีย์
ที่สามารถเข้ามาท าให้การสมรสสมบูรณ์ได้ถึง 3 ลักษณะคือ วะลีย์คอส (วะลีย์ที่เป็นเครือญาติที่เป็น
เพศชาย) วะลีย์อาม (วะลีย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐ) และวะลีย์ตะห์กีม (วะลีย์เฉพาะกิจ) โดยที่หาก
ฝ่ายหญิงต้องการท าการสมรสแต่ไม่มีวะลีย์คอส หรือวะลีย์คอสไม่ยินยอมก็ยังเป็นหน้าที่ของวะลีย์อาม
หรือวะลีย์ตะห์กีมที่จะท าการสมรสให้ได้แล้วแต่กรณี เงื่อนไของค์ประกอบการสมรสดังกล่าวจึงไม่น่ามี
เนื้อหาที่ขัดกับหลักการความเสมอภาคของบุคคลทางรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด และในหลายประเทศที่มี
การให้ใช้กฎหมายอิสลามก็ยังได้จัดให้มี วะลีย์อาม หรือผู้ท าหน้าที่ปกครองฝ่ายหญิงที่ท าการสมรสให้
ได้ประจ า อยู่ ณ ที่มีการจัดตั้งหน่วยงานรับรองทางทะเบียนในการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม
เพ่ือให้การปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาเป็นไปอย่างสอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายที่รัฐ
คุ้มครองเช่นเดียวกับการสมรสตามหลักศาสนาอ่ืนที่คงการมีเงื่อนไขที่ต้องมีผู้ท าการสมรสให้เพ่ือให้
การสมรสสมบูรณ์ตามหลักศาสนาหรือประเพณีปฏิบัติ    

2.  เกณฑ์อายุขั้นต่ าในการสมรส 
เกณฑ์อายุขั้นต่ าในการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามมักเป็นประเด็นที่ได้กล่าวถึงอย่าง

กว้างขวางทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย เนื่องจากการสมรสในหลักศาสนาอิสลามไม่ได้ก าหนดเกณฑ์
อายุขั้นต่ าไว้อันอาจเป็นการขัดกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติที่ประเทศไทยเข้าเป็น
                                           
 466 ข้อ 46 (2) คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 
 467 ข้อ 56 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 
 468 มุฮ าหมัดซากี เจ๊ะหะ, บทบัญญัติเกี่ยวกับสตรีในอิสลาม (ยะลา: มหาวิทยาลัยอิสลาม
ยะลา, 2554), หน้า 61.  
 469 ข้อ 57 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)   
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ภาคีท่ีมีหลักการขั้นพ้ืนฐานส าคัญของอนุสัญญาในการดูแลคุ้มครองเด็ก 4 ประการคือ  1. การเคารพ
ความเห็นของเด็ก 2. การห้ามการเลือกปฏิบัติ 3. เด็กมีสิทธิและมีคุณค่าในฐานะที่เป็นมนุษย์และ 4.
การกระท าหรือการด าเนินการทั้งหลายเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยที่ได้มีการให้นิยามค า
ว่า “เด็ก” หมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น470 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ที่ได้กล่าวถึงเงื่อนไขในการสมรสที่คู่สมรสต้องบรรลุศาสนภาวะ โดยมีบท
นิยามให้ความหมายของ “บรรลุศาสนภาวะ” ไว้ 3 ประการคือ 1. อายุ 15 ปีบริบูรณ์ 2. น้ ากาม
เคลื่อนด้วยประการใด ๆ  3. การมีประจ าเดือนของหญิงซึ่งอาจเป็นเด็กที่มีอายุ 9 ปีขึ้นไป471 การให้
บุคคลผู้มีอายุเพียง 9 ปีขึ้นไปเข้าสู่การสมรสได้ในข้อบัญญัติดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้มีการใช้
ประโยชน์ทางเพศจากเด็กได้ โดยที่เกณฑ์อายุขั้นต่ าในการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามดังกล่าวเป็น
อายุที่ต่ ากว่าที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ให้การสมรสจะท าได้เมื่อชายและ
หญิงมีอายุ 17 บริบูรณ์ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอ่ืนที่ศาลอาจอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ ากว่านั้นท าการ
สมรสได้472 ทัง้นี้ในหลายรัฐที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ทั้งท่ีเป็นรัฐที่มีมุสลิมเป็นประชากรส่วนมากและ
ส่วนน้อยต่างได้ให้ความส าคัญกับประเด็นอายุขั้นต่ าในการสมรสและได้ปรับเปลี่ยนหรือก าหนดเกณฑ์
อายุขั้นต่ าให้สูงขึ้นเพ่ือคุ้มครองสิทธิเด็ก ดังนี้ในประเทศไทยย่อมที่จะท าการก าหนดเกณฑ์อายุขึ้นต่ า
ในการสมรสให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเด็กได้ โดยอาจระบุให้อายุขั้นต่ าในการสมรสเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คือชายและหญิงมีอายุ 17 ปี และยังควรระบุให้การสมรสของ
บุคคลอายุน้อยกว่า 15 ปีไม่สามารถน ามาใช้เป็นเหตุผลเพ่ือหลักเลี่ยงความผิดอาญาได้อีกด้วย   

3.  การให้ฝ่ายชายสามารถมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน 
ตามคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ข้อ 40 ได้ระบุ

ให้ชายสามารถมีภรรยาในขณะเดียวกันได้ไม่เกินสี่คนแต่ถ้าไม่มีความจ าเป็นที่ชัดเจนพึงมีเพียงหนึ่งคน 
ถ้าชายใดเห็นว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมในการแบ่งเวรอยู่กินกับภรรยาตามที่
กฎหมายก าหนด ห้ามมิให้มีภริยามากกว่าหนึ่งคน473 ซึ่งเป็นหลักการการสมรสในลักษณะผัวเดียว
หลายเมีย หรือ Polygamy ซึ่งแม้ในบางทัศนะจะให้ความเห็นว่าเนื่องจากหลักการศาสนาอิสลามไม่
ยินยอมให้มีการร่วมประเวณีนอกสมรส และการที่ฝ่ายชายมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนนั้นต้องถือเป็น
เพียงข้อยกเว้นเท่านั้นมิใช่เป็นการส่งเสริมให้กระท าเช่นนั้น และยังเชื่อว่าการที่อิสลามอนุญาตให้มี
ภรรยาหลายคนแต่ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมก็เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงไว้
ซึ่งดีกว่าการที่เป็นชู้หรือปฏิบัติต่อผู้หญิงในฐานะ “ภรรยาน้อย” และเป็นการป้องกันการผิดประเวณี
ด้วยการให้มีการสมรส474 ทั้งนี้หากจะพิจารณาตามกฎหมายครอบครัวของไทยในอดีตก่อนมีการ
                                           
 470 ข้อ 1 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก   
 471 ข้อ 1 (15) และ (55) คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาล
ยุติธรรม)   
 472 มาตรา 1448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 473 ข้อ 40 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 
 474 สุดปรารถนา นีละไพจิตร, สิทธิมนุษยชนในอิสลามกับการรับรองสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า 144. 
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บัญญัติ บรรพ 5 ครอบครัว ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ยังได้เคยยอมรับการสมรสลักษณะ
ผัวเดียวหลายเมียอยู่ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็นระบบผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) ดั่งปัจจุบัน ซึ่ง
รวมถึงการน ารูปแบบการจดทะเบียนมาใช้เพ่ือการที่รัฐสร้างสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นแทนการยอมรับการสมรสตามแบบประเพณีหรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา
ตามความเป็นจริง (De Facto Relationships)475 แต่กระนั้นการอนุญาตให้ฝ่ายชายมีภรรยาได้
มากกว่าหนึ่งคนในปัจจุบันก็ย่อมเป็นการละเมิดสิทธิฝ่ายหญิงและเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เสมอภาค 
ทั้งนี้ในหลายรัฐที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในส่วนของการสมรสที่บทบัญญัติศาสนาอนุญาตให้ชายมี
ภรรยาได้มากกว่า 1 คนแต่ไม่เกิน 4 คนนี้มาใช้ก็ได้สร้างกลไกป้องกันการละเมิดสิทธิสตรีขึ้น โดยการ
ก าหนดให้การสมรสเพ่ิมของฝ่ายชาย (Subsequent Marriages) ต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง
จากภรรยาที่มีอยู่เดิมทุกคนก่อนเท่านั้นและต้องผ่านการวินิจฉัยของศาลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้ฝ่ายชายนั้นท าการสมรสเพ่ิมได้  ตลอดจนการที่เปิดโอกาสให้มี 
การท าสัญญาก่อนสมรสหรือระหว่างสมรสให้การมีภรรยาเพ่ิมของฝ่ายชายจะเป็นเงื่อนไขในการฟ้อง
หย่าของฝ่ายหญิงได้ตามลักษณะการหย่าเพราะผิดสัญญา “ตัฏลีก” (Cerai Taklik) ดังนี้การจัดการ
บริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยจึงควรต้องสร้างกลไกและกระบวนการที่ให้การที่ฝ่ายชายมี
ภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนตามหลักศาสนาอิสลามต้องเป็นไปโดยความยินยอมโดยชัดแจ้งของภรรยาที่
มีอยู่เดิมทุกคน และผ่านการวินิจฉัยจากองค์กรศาลหรือองค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลามอีกด้วย เพ่ือให้
การน ากฎหมายอิสลามมาใช้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับสิทธิสตรีที่รัฐธรรมนูญได้คุ้มครองไว้   

4.  การให้การหย่าเป็นเอกสิทธิ์ของคู่สมรสฝ่ายชาย  
แม้ในคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ได้ระบุการ

สิ้นสุดของการสมรสไว้ 3 ประการคือ การตายของสามีหรือภรรยา การหย่าขาดกันของคู่สมรส หรือ 
การถูกก าหนดให้ขาดจากการเป็นสามีภรรยากันโดยเงื่อนไขแห่งกฎหมายโดยตรงหรือโดยอ้อม 476 
อันมีลักษณะทางตัวอักษรใกล้เคียงกับการสิ้นสุดการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 1501 ที่บัญญัติให้การสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตาย การหย่า และศาลพิพากษาให้เพิก
ถอน477 อย่างไรก็ตามการหย่าขาดกันของคู่สมรสตามคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) กลับมีข้อบัญญัติหรือความหมายที่แตกต่างกับประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์อยู่หลายประการ โดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดรูปแบบการหย่าที่ท าให้
การสมรสสิ้นสุดลงออกเป็น 2 ลักษณะคือ (1) การหย่าโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายหรือ 
(2) โดยค าพิพากษาของศาล ในขณะที่คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับ
ศาลยุติธรรม) ได้ก าหนดการหย่าเกิดได้จาก 3 ลักษณะคือ (1) ความสมัครใจของสามีแต่ฝ่ายเดียวไม่
ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเหตุมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (2) การหย่าโดยมีสินจ้าง (ซึ่งผู้แสดงเจตนาให้มีผลเป็น
การหย่าในท้ายสุดคือฝ่ายสามี) (3) การหย่าโดยศาลที่กระท าแทนสามี478 ประกอบกันนี้ในคู่มือหลัก
                                           
 475 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ, รายงานผลการวิจัย วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบ 
200 ปี: ภาค 3 ภาคกฎหมายสาระบัญญัติ (รายงานการวิจัย เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2525), หน้า 209.   
 476 ข้อ 139 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)  

477 มาตรา 1501 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 478 ข้อ 140 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 
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กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) กลับได้ระบุการฟ้องหย่าไว้ต่างหาก
อีกส่วนหนึ่งที่ให้สิทธิทั้งสามีและภรรยาที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายใช้เป็นเหตุฟ้องหย่าได้ 479 และศาล
อาจมีค าสั่งเพิกถอนการสมรสเมื่อพิจารณาแล้วได้ความเช่นว่านั้น  

เมื่อน ามาเทียบเคียงกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้นิยามการหย่าใน
ความหมายเดียวกันแล้วจึงอาจแบ่งการท าให้การสมรสสิ้นสุดได้ 2 ลักษณะ คือ (1) โดยคู่สมรสเองที่มิ
ต้องใช้กระบวนการทางศาล (แต่อาจมีรูปแบบทางกฎหมายที่ต้องกระท าต่อเจ้าหน้าที่) และ (2) โดย
อาศัยกระบวนการทางศาลเพ่ือให้ศาลมีค าพิพากษา ซึ่งในส่วนนี้จะกล่าวถึงการท าให้การสมรสสิ้นสุด
โดยคู่สมรสเองที่มิต้องใช้กระบวนการทางศาล  

ในคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ได้ก าหนดให้
การหย่าโดยคู่สมรสเองที่มิต้องใช้กระบวนการทางศาลเป็นเอกสิทธิ์ของสามี สามีทรงสิทธิที่จะท าการ
หย่าได้ฝ่ายเดียวไม่จ าต้องได้รับความยินยอมจากภรรยา และไม่ต้องท าต่อหน้าภรรยา 480 การหย่า
ลักษณะนี้เรียกว่า “การเฎาะล๊าก” ที่ลักษณะแห่งการแสดงเจตนาเฎาะล๊ากอาจท าได้โดยการเปล่ง
วาจา ท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยแสดงอาณัติสัญญาณ481  

หากเมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้วย่อมถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการ
ปฏิบัติต่อสตรีอย่างไม่เสมอภาคตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองสิทธิไว้โดยไม่อาจโต้แย้งได้ แม้การเฎาะล๊าก
ที่ท าให้การสมรสสิ้นสุดดังกล่าวจะมีผลให้ฝ่ายชายต้องจ่ายค่ามุตอะฮ์482แก่ฝ่ายหญิง และค่าอุปการะ
เลี้ยงดูฝ่ายหญิงต่อไปจนพ้นช่วงเวลาอิดดะฮ์483ตลอดจนการจัดการแบ่งทรัพย์สินหลังการสมรสสิ้นสุด
และต้องช าระค่ามะฮัร์ให้ครบถ้วนหากฝ่ายชายยังค้างค่ามะฮัร์ต่อฝ่ายหญิงอยู่ 484 แต่ก็มิได้อยู่บน
พ้ืนฐานแห่งความยินยอมของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายอันเป็นการแสดงออกชัดถึงลักษณะแห่งการให้ชาย
เป็นใหญ่ (Patriarchy) ซึ่งในรัฐที่ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ต่างต้องสร้างรูปแบบทางกฎหมายหรือ
กระบวนการที่มาคุ้มกันสิทธิสตรีในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดียังมีบางทัศนะให้ความเห็นว่าการ
เฎาะล๊ากที่ต้องแสดงเจตนาโดยฝ่ายชายเพ่ือให้การสมรสสิ้นสุดนั้นยังมีขึ้นได้ในลักษณะที่ ให้สิทธิสตรี
เข้ามาใช้สิทธิในการให้การสมรสสิ้นสุดลงโดยมีหลักการทางศาสนาได้บัญญัติไว้ เพ่ือมิให้การหย่าเป็น
เอกสิทธิ์ของฝ่ายชายแต่เพียงผู้เดียวได้อันเป็นการเปิดช่องเพ่ือคุ้มกันสิทธิสตรีเช่น การที่สามีท า
ข้อตกลงมอบอ านาจแห่งการเฎาะล๊ากให้แก่ภรรยาที่จะท าการหย่าตนเองได้ การหย่าโดยมีสินจ้างคือ
การให้ฝ่ายชายเฎาะล๊ากโดยมีข้อตกลงให้ฝ่ายหญิงช าระสินจ้างในการเฎาะล๊ากแก่ฝ่ายชาย การ
เฎาะล๊ากแบบมีการก าหนดทัณฑ์บนหรือข้อก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าหากมีเหตุตามทัณฑ์บนหรือข้อที่

                                           
 479 ข้อ 148 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)  
 480 ข้อ 175 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 
 481 ข้อ 169 และ ข้อ 172 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาล
ยุติธรรม) 
 482 ทรัพย์สินซึ่งสามีมีหน้าที่ช าระแก่ภรรยาเนื่องจากการสิ้นสุดการสมรสแต่มิใช่เหตุจาก
ความผิดภรรยา; ข้อ 298 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 
 483 ระยะเวลา 3-4 เดือนภายหลังจากการสมรสสิ้นสุดเพ่ือให้แน่ใจว่าหญิงมิได้ตั้งครรภ์กับ
สามีเดิม  
 484 ข้อ 281 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)  
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ก าหนดไว้ให้ถือเป็นการเฎาะล๊าก485 แต่ลักษณะการเฏาล๊ากดังกล่าวก็ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสัญญา
ก่อนการสมรสหรือระหว่างการสมรสที่ต้องท าข้ึนโดยคู่สมรสหรือฝ่ายชาย    

ในหลายรัฐที่ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ต่างได้พยายามสร้างรูปแบบทางกฎหมายหรือ
กระบวนการที่มาคุ้มกันสิทธิสตรีในเรื่องดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น เช่นให้ต้องมีการรับรองการเฏาะล๊ากโดย
องค์กรของรัฐเพ่ือให้สิทธิของสตรีที่จะได้รับจากการหย่ารูปแบบดังกล่าวเช่นค่ามุตอะฮ์ ค่าอุปการะ
เลี้ยงดู หรือทรัพย์สินที่ต้องแบ่งจากการสมรสสิ้นสุดจะไม่ถูกละเมิด รวมถึงกระบวนการสร้างความ
รับรู้ถึงลักษณะทางกฎหมายและเงื่อนไขที่เปิดช่องให้สตรีท าสัญญาก่อนสมรสหรือระหว่างการสมรสที่
ให้สตรีได้รับสิทธิในการเฏาะล๊ากของฝ่ายชายได้ เพ่ือให้การสมรสสอดคล้องตามหลักความยินยอม
และเสรีภาพในการท าสัญญาประกอบกับหลักเสรีภาพในการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา กล่าวคือ
การสมรสต้องเกิดจากความยินยอมและมีเสรีภาพในการท าเข้าสัญญาที่คู่กรณีมีเสรีภาพในการน า
กฎหมายศาสนามาปรับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของคู่กรณี เมื่อรัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาที่รวมถึงเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรม หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  ตามความเชื่อของตน
ได้ โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  

อย่างไรก็ตามในกรณีการน ากฎหมายศาสนามาใช้ที่อาจสร้างการปฏิบัติต่อเพศที่ไม่เท่าเทียม
นั้น แมห้ลักเสรีภาพในการท าสัญญาประกอบหลักเสรีภาพทางศาสนาที่บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการท า
สัญญาให้สิทธิของตนมีผลเป็นอย่างไรในภายภาคหน้าหากเกิดกรณีใดขึ้นตามที่ตกลงไว้ในสัญญาได้ 
หรือที่เรียกว่า “Ex Ante Liberty” ที่รวมถึงความสมัครใจที่ให้น าบทบัญญัติทางศาสนามาใช้กับตน
ตามความเชื่อทางศาสนา  แต่ในขณะเดียวกันรัฐเองก็มีสิทธิเข้าไปชี้ว่าข้อตกลงใดที่แม้แต่คู่กรณีตกลง
กันไว้ก่อนก็ไม่อาจบังคับได้ตามข้อสัญญานั้น หากเป็นข้อสัญญาที่เป็นการสละสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กฎหมายแห่งรัฐถือว่าเป็นสิทธิอันไม่อาจสละได้ อันเป็นการท าให้ข้อสัญญานั้น
ใช้บังคับไม่ได้ “Ex Post Liberty”  ซึ่งในทัศนะของผู้ไม่เห็นด้วยกับการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ใน
หลายประเทศมองว่า แม้ในหลักเสรีภาพทางศาสนานั้นบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพที่จะปฏิบัติตาม
ความเชื่อตามศาสนาของตนได้ และอาจท าสัญญาหรือมีรูปแบบของนิติสัมพันธ์อย่างมีเสรีภาพที่จะให้
น าหลักการทางศาสนามาใช้ แต่ต้องไม่รวมถึงการสละสิทธิความเท่าเทียมที่ตนมีอยู่หรือให้มีการถูก
ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมต่อตนได้ การมีนิติสัมพันธ์หรือท าสัญญาสละสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้ความรับรอง
ไว้นั้นไม่ควรกระท าได้ และรัฐต้องไม่ส่งเสริมหรือละเลยหากมีข้อตกลงหรือสัญญาที่เปิดโอกาสให้
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าท าสัญญาโดยสละสิทธิเช่นว่าของตน เพราะเนื่องจากคู่สัญญาบางฝ่ายอาจไม่
มีอ านาจในการต่อรองหรือไม่สามารถเลือกเงื่อนไขข้อตกลงตามเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของตนได้ และยิ่ง
เมื่อกรณีท่ีเกี่ยวกับการสมรสหรือความสัมพันธ์ทางครอบครัว สิทธิของบุคคลจึงต้องได้รับการคุ้มครอง
โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศสภาพ  

ในประเทศไทยการใช้กฎหมายอิสลามจะยังคงยึดมั่นในหลักการที่ให้ เฎาะล๊ากเป็นเอกสิทธิ์
ของฝ่ายชายโดยมิต้องได้รับความยินยอมจากฝ่ายหญิงดังค าพิพากษาในศาลชั้นต้นที่ใช้กฎหมาย
อิสลามในหลายคดีที่เก่ียวกับการคลายนิติสัมพันธ์ทางการสมรส ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวยังคงใช้ได้ตราบ
ใดที่ยังมิได้มีกระบวนการเข้าสู่การวินิจฉัยให้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นอันใช้ไม่ได้เ นื่องจากขัด
รัฐธรรมนูญ และเมื่อยังคงมีการยอมรับให้มีการใช้การหย่าในลักษณะดังกล่าวต่อไปก็ควรมี
                                           
 485 การเฎาะล๊ากแม้เป็นลักษณะแห่งการหย่าแต่ยังคงอนุญาตให้คู่สมรสกลับมาคืนดีกันได้
โดยมิต้องท าการสมรสใหม่หากยังไม่ครบ 3 เฎาะล๊าก  
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กระบวนการสร้างความรับรู้และการสร้างรูปแบบข้อตกลงของการสมรสและการหย่าที่คุ้มครองสิทธิ
สตรีให้มากขึ้นต่อไป                            

5.  การแบ่งมรดกที่ทายาทเพศหญิงมีสัดส่วนในทรัพย์มรดกน้อยกว่าทายาทเพศชาย 
ประเด็นการแบ่งทรัพย์มรดกของผู้ตายให้แก่ทายาทตามหลักศาสนาอิสลามมักเป็นประเด็น

หนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นอภิปราย เนื่องจากตามหลักศาสนาอิสลามมีการก าหนดอัตราส่วนในการแบ่งปัน
ทรัพย์มรดกแก่ทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกโดยขึ้นอยู่กับเพศของทายาทเป็นส าคัญ โดยที่ทายาทผู้มี
สิทธิได้รับมรดกเพศหญิงจะมีสิทธิในมรดกในอัตราส่วนน้อยกว่าเพศชาย และเมื่อพิจารณาตามคู่มือ
หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) นั้นหลักการในการแบ่งปันทรัพย์
มรดกก็ปรากฎการก าหนดอัตราส่วนในทรัพย์มรดกที่เป็นไปตามเพศสภาพของทายาท 486  ซึ่งมี
อัตราส่วนที่แตกต่างกันเช่น ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีบุตรและผู้สืบสันดานชาย สามีของผู้ตายจะมีสิทธิ
ได้รับมรดกครึ่งหนึ่งของกองมรดก ในขณะที่หากเป็นภรรยาของเจ้ามรดกจะมีสิทธิในกองมรดกเพียง
หนึ่งในสี่487 และยังก าหนดให้บุตรหญิงมีสิทธิในมรดกน้อยกว่าบุตรชาย  ที่มีการก าหนดรูปแบบการ
แบ่งปันทรัพย์มรดก “ชายสองส่วนต่อหญิงหนึ่งส่วน” ที่หมายถึงการให้ผู้รับมรดกเพศหญิงแต่ละคน
ได้รับครึ่งหนึ่งของเพศชายแต่ละคน488 ซึ่งหากพิจารณาตามเนื้อความของบทบัญญัติดังกล่าวย่อมเป็น
การขัดต่อหลักความเสมอภาคและเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เท่าเทียมด้วยเหตุแห่งเพศที่
รัฐธรรมนูญได้รับรองคุ้มครองไว้  

แม้จะมีผู้ให้ทัศนะถึงหลักการแบ่งปันทรัพย์มรดกที่ไม่เท่าเทียมดังกล่าวมีเหตุทั้งจากทาง
โครงสร้างทางสังคมมุสลิมที่ให้เพศชายเท่านั้นต้องเป็นผู้มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุคคลต่าง ๆ ในความ
ปกครองดูแลของตนตามฐานะและความสามารถ เป็นผลให้เพศชายจึงควรเป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกใน
สัดส่วนที่มากกว่าเพศหญิง ทั้งกันนี้ก็ยังมิใช่เป็นทุกกรณีท่ีเพศหญิงจะได้มรดกน้อยกว่าทายาทเพศชาย
หากแต่ยังขึ้นอยู่กับล าดับความเป็นทายาทที่เกี่ยวข้องกับเจ้ามรดกอีกด้วย นอกจากนี้หากพิจารณา
มูลเหตุของการบัญญัติเช่นนี้แต่แรกเริ่มก็เนื่องจากเพ่ือจะให้สตรีมีสิทธิในการได้รับมรดกเพราะในอดีต
เมื่ออิสลามถือก าเนิดในสังคมอาหรับกลับมีจารีตประเพณีที่ไม่ได้มีการให้สิทธิสตรี ในการได้ส่วนแบ่ง
มรดกแต่อย่างใด แต่กระนั้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงสิทธิสตรีและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมต่อบุคคล
โดยไม่จ ากัดเพศได้เข้ามาเป็นหัวใจส าคัญที่รัฐธรรมนูญได้รับรองคุ้มครองไว้ บทบัญญัติดังกล่าวจึงถือ
ว่ามีเนื้อหาอันเป็นการขัดรัฐธรรมนูญอย่างมิอาจปฏิเสธได้  

อย่างไรก็ตามผู้เขียนเห็นว่าสิทธิในการได้รับมรดกของบุคคลเกิดขึ้นจาก 2 ลักษณะ คือ ตาม
เจตนาของผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกและตามที่กฎหมายบัญญัติในกรณีที่เจ้ามรดกไม่ได้ก าหนดไว้ อันเป็น
สิทธิของบุคคล 2 ประเภท คือ 1. สิทธิของบุคคลที่จะก าหนดให้ทรัพย์สินของตนมีผลเช่นไรเมื่อตน
ตาย 2. สิทธิของทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามที่กฎหมายก าหนด  ดังนี้สิทธิในการก าหนดให้
ทรัพย์สินของตนมีผลเช่นไรภายหลังการตายของตนจึงไม่ผูกพันธ์ในการที่ต้องเป็นไปตามหลักปฏิบัติ
ต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมในสิทธิมรดกของตน เจ้ามรดกย่อมมีสิทธิที่จะก าหนดให้ทรัพย์ มรดกของตน
ตกทอดแก่ผู้ใดหรือเพศใดจ านวนเท่าใดก็ได้ ดังนี้หากพิจารณาจากหลักเสรีภาพทางศาสนาที่บุคคล
                                           
 486 ข้อ 435 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)   
 487 ข้อ 436 และ ข้อ 437 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาล
ยุติธรรม) 
 488 ข้อ 443 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 



(210) 
 

ได้รับการคุ้มครองในการเลือกนับถือศาสนาหรือเปลี่ยนศาสนาของตนได้ และมีเสรีภาพที่จะปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติทางศาสนาของตนเท่าที่ไม่ขัดกับหลักการอื่นที่รัฐธรรมนูญบัญญัติการที่บุคคลเป็นผู้เข้า
รับอิสลามหรือนับถือศาสนาอิสลามโดยมีความเข้าใจและรับรู้ถึงผลทางทรัพย์สินของตนเมื่อตายว่า
จะต้องเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามและหากได้แสดงเจตจ านงค์เช่นนั้นโดยชัดแจ้ง เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักศาสนาที่ตนศรัทธา การปฏิบัติต่อการแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตายที่เป็นมุสลิมตามหลัก
ศาสนาอิสลามจึงไม่น่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ในหลายรัฐที่บัญญัติให้กฎหมายอิสลาม
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐยังก าหนดให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องมรดกเป็นไปตาม
การนับถือศาสนาของเจ้ามรดกผู้ตายมิใช่ตามผู้มีสิทธิได้รับมรดกแต่อย่างใด ซึ่งแตกต่างจากการใช้
กฎหมายอิสลามในเรื่องมรดกของประเทศไทยที่ยังคงยึดตามคู่ความที่เข้ามาในคดีมรดก ดังนี้ลักษณะ
การใช้กฎหมายอิสลามในส่วนของมรดกที่ยึดตามศาสนาของเจ้ามรดกผู้ตายจึงควรน ามาปรับใช้ใน
ประเทศไทย  

นอกจากประเด็นที่ส าคัญทั้ง 5 ประเด็นที่พิจารณาจากคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ดังทีกล่าวไปแล้วข้างต้น ในประเทศไทยกฎหมายอิสลามได้
ถูกน ามาใช้ผ่านองค์กรหลักสององค์กรได้แก่ ศาลในเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 และ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดตามบทบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ผ่าน
กระบวนการการท าหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามตามที่กฎหมายได้ให้
อ านาจหน้าที่ไว้ ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงปัญหาในทางเนื้อหากฎหมายอิสลามที่จะน ามาใช้จะต้องอยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติคุ้มกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไว้จึงต้องพิจารณาจากเนื้อหาของ
กฎหมายอิสลามที่น ามาใช้จากทั้งสององค์กรดังกล่าว ซึ่งแม้จะได้มีการจัดท าเป็นคู่มือหลักกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เพ่ือใช้เป็นบทบัญญัติที่ดะโต๊ะยุติธรรมประจ า
ศาลแต่ละแห่งจะน ามาใช้ อย่างไรก็ตามสถานะทางกฎหมายของคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ยังมีความคลุมเครือว่ามีสถานะเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่
บังคับใช้ได้ทั่วไปหรือไม่เพียงใด เพราะแม้แต่การใช้กฎหมายอิสลามโดยคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดก็กลับมิได้ยึดถือเฉพาะแต่คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาล
ยุติธรรม) เท่านั้นมาเป็นบทกฎหมายอิสลามหลักที่จะน ามาปรับใช้ แต่เป็นการใช้กฎหมายอิสลามตาม
ต ารากฎหมายทั้งที่เป็นภาษาอาหรับและเป็นภาษามลายู ซึ่งเป็นต าราที่ใช้ในสถาบันการเรียน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ การใช้กฎหมายอิสลามของทั้งสององค์กรจึงมิได้มีเอกภาพใน
การน าข้อบัญญัติอิสลามมาใช้ร่วมกันแต่อย่างใด ประกอบกับกฎหมายที่บัญญัติใช้อยู่ในปัจจุบันทั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.
2489 และพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ยังขาดบทบัญญัติที่ชัดเจนทั้ง
ในตัวกฎหมายที่เกิดเป็นช่องว่างและในรูปแบบการเชื่อมประสานการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็น
ระบบ เป็นผลให้ขาดกระบวนการหรือมาตรการเพ่ือให้การใช้กฎหมายอิสลามเป็นไปอย่างสอดคล้อง
กับหลักการส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ทั้งนี้เมื่อรัฐยอมรับหลักการทางศาสนาอิสลามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการใช้กฎหมายแห่งรัฐ
ได้ รัฐจึงมิอาจปล่อยให้กลไกและการบวนการการใช้กฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นมีลักษณะปิดหรือกฎหมาย
แห่งรัฐไม่อาจเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปตรวจสอบตรวจทานทั้งในด้านเนื้อหาหรือกระบวนการที่อาจ
ขัดกับหลักรัฐธรรมนูญแห่งรัฐ หรือหลักสิทธิมนุษยชนอ่ืนทั่วไปได้ แม้ในเรื่องดังกล่าวจะเป็นประเด็น
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ทางหลักการทางศาสนา ที่การแทรกแซงหรือตรวจทานใด ๆ ในกระบวนเหล่านี้ของรัฐล้วนหมิ่นเหม่
ต่อการท าให้กลายเป็นการแทรกแซงระบบความเชื่อทางศาสนา  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมื่อมีการน า
หลักการทางศาสนามาใช้เยี่ยงกฎหมาย ที่แม้ในหลายโอกาสอาจมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ตามสายตา
กฎหมายแห่งรัฐ แต่กลับก่อให้เกิดความผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามยิ่งกว่ากฎหมายแห่งรัฐ เนื่องจากผู้อยู่
ภายใต้หลักการศาสนาลักษณะเยี่ยงกฎหมายนี้ มักต้องมีวิถีชีวิตที่มีความใกล้ชิดต่อกลุ่มชนที่ตนเป็น
สมาชิก และการไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมายของชุมชนมีผลต่อด ารงชีวิตของตนยิ่งกว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายแห่งรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางครอบครัว489   

การปรากฏขึ้นของการมีกลไกกระบวนการการใช้กฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มชนตามความ
เชื่อทางศาสนานี้น ามาซึ่งประเด็นค าถามในเรื่องความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางสังคมวิทยากฎหมาย 
ที่ประกอบด้วย รัฐ กลุ่มชนทางศาสนา และปัจเจกชนผู้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกลุ่มชนนี้ การสร้าง
ดุลยภาพให้เกิดขึ้นระหว่างสิทธิของกลุ่มชน สิทธิของปัจเจกขนผู้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกลุ่มชน และ
อ านาจของรัฐจะมีขึ้นได้โดยรูปแบบใด เพราะเมื่อหากมีการใช้กลไกการใช้กฎหมายของกลุ่มชนที่รัฐมิ
อาจเข้าไปแทรกแซงได้ ปัจเจกชนผู้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกลุ่มชนที่อาจถูกละเมิดสิทธิจะมีความคุ้ม
กันโดยรัฐได้อย่างไรและเพียงใด หรือแม้แต่รัฐมีอ านาจในการเข้ามาจัดการหลักการของกลุ่มชนได้
เพียงใดที่จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของกลุ่มชนที่มีอยู่ในการด าเนินปฏิบัติหรือสร้างบทบัญญัติตาม
ความเชื่อทางศาสนาของตน ซึ่งประเด็นดังกล่าวน ามาซึ่งปัญหาในการที่จะต้องสร้างดุลยภาพระหว่าง
สิทธิของกลุ่มชนและสิทธิของบุคคลที่มีอยู่ในชนกลุ่มนั้น ๆ   

โดยในที่นี้อาจวางข้ัวความคิดไว้ 2 ฝั่งในการวิภาคคือฝั่งแนวคิดฆราวาสนิยมสุดโต่ง (Secular 
Absolutism) ที่เห็นว่ารัฐต้องระงับการคุ้มกันสิทธิการใช้กฎหมายของกลุ่มชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายศาสนา และเห็นว่าอ านาจทางศาสนาจะน ามาใช้ไม่ได้และให้มีการน าแต่กฎหมายแห่งรัฐ
เท่านั้นมาบังคับใช้ ซึ่งฝ่ายฆราวาสนิยมแบบสุดโต่งมีพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า กฎหมายแห่งรัฐเท่านั้นที่
ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม แต่กระนั้นเมื่อพิจารณาในกลุ่มชนบางกลุ่มแล้วพบว่ากลุ่มชนบางกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่ชนมุสลิมกลับมีชีวิตอยู่อย่างใกล้ชิดกับความเชื่อทางศาสนามากกว่าระบบ
กฎหมายแห่งรัฐ ทั้งกันนี้แม้แต่กฎหมายแห่งรัฐเองก็มีพ้ืนฐานอิทธิพลหรือรากก าเนิดมาจากความเชื่อ
ทางศาสนาของกลุ่มชนบางกลุ่มเท่านั้น เป็นผลให้กฎหมายแห่งรัฐนั้น ๆ  ที่น ามาใช้กลับเหมาะสมกับ
ชนบางกลุ่มที่มีอ านาจอิทธิพลในการออกกฎหมายเท่านั้น ในขณะที่อีกขั้วหนึ่งคือแนวคิดที่ไม่ต้องการ
ให้รัฐเข้าไปสอดแทรกกับกิจกรรมทางความเชื่อ (Non-Interventionism) รฐัจึงต้องอนุญาตให้กลุ่ม
ชนตัดสินปัญหาหรือข้อพิพาทตามหลักการภายในของตนเองโดยรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุด อันเป็น
แนวคิดที่ท าให้เรื่องบรรทัดฐานของชนแต่ละกลุ่มอยู่ภายนอกขอบเขตกฎหมายแห่งรัฐ  ซึ่งในแนวคิด
ดังกล่าวชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนมุสลิม สามารถน าหลักการทางศาสนามาใช้โดยที่รฐัไม่อาจเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวได้ ซึ่งแนวคิดที่รัฐต้องไม่เข้าไปสอดแทรกนี้ได้สร้างฉากบังการละเมิดสิทธิของปัจเจกชนที่
เกิดขึ้นภายในกลุ่มชนมุสลิมนั้น ๆ ได้  จากเหตุแห่งความต้องการที่จะปกป้องอัตลักษณ์ของกลุ่มชน
หรือความเชื่อทางศาสนาของตนจากอิทธิพลภายนอก เป็นผลให้ความเป็นอิสระหรือสิทธิความเท่า
เทียมของบุคคลต้องแลกมาเพ่ือรักษาอัตลักษณ์และความเชื่อทางศาสนาของกลุ่มชนตนเอง   
 ผู้เขียนจึงเห็นว่าต้องน าแนวทางของการรวมส่วนกัน (Intersectionism) มาปรับใช้ ที่มองว่า
แม้บุคคลหนึ่งจะรู้สึกว่าตนเป็นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของกลุ่มชนใด แต่บุคคลนั้นยังมีสถานะความเป็น
                                           
 489 ดนวาหะ เส็นหวัง, เรื่องเดิม. 
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พลเมืองของรัฐอยู่ ในขณะที่กฎเกณฑ์หรือบรรทัดฐานภายในกลุ่มชนใดถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้กับปัญหาที่มี
กฎหมายแห่งรัฐใช้อยู่กับประชาชนโดยทั่วไป การท าให้บุคคลบางกลุ่มไม่ได้รับการคุ้มครองจาก
กฎหมายแห่งรัฐ เนื่องจากการใช้อ านาจของชุมชนย่อมไม่อาจให้เกิดขึ้นได้ ในกรณีนี้คือการกีดกันที่จะ
ให้บุคคลเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐหรือระบบกฎหมายของรัฐ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้อง
ท าให้บุคคลทุกคนมั่นใจได้ว่ายังมีกฎหมายของรัฐที่สามารถจะน ามาใช้ได้กับปัญหาของตนไม่จ ากัดว่า
บุคคลนั้นจะอยู่ในสังคมหรือชุมชนใดที่มีกฎเกณฑ์บรรทัดฐานเฉพาะของตน ที่ส าคัญคือชุมชนต้องไม่มี
อ านาจในการจ ากัดสิทธิของบุคคลในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของรัฐ  
 กลไกหนึ่งที่ต้องถูกน ามาใช้ในการจัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่าง รัฐ กลุ่มชนทาง
ศาสนา และปัจเจกชนผู้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกลุ่มชน ในการใช้กฎหมายคือการแยกลักษณะหลัก
บัญญัติเยี่ยงกฎหมายออกจากความเชื่อทางศาสนา และปฏิบัติต่อหลักบัญญัติเยี่ยงกฎหมายนั้นเป็น
กฎหมายชุดหนึ่ง และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายนั้นกับกฎหมายแห่งรัฐอย่างเป็นระบบและ
เข้าถึงได้โดยไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งนี้แม้การจะท าให้กฎหมายศาสนานี้ถูกบัญญัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎหมายแห่งรัฐจะเป็นเรื่องที่เป็นไปอย่างยากล าบากในทางปฏิบัติ  ที่พลังเรียกร้องในการให้น า
กฎหมายอิสลามข้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐต้องมีพลังเพียงพอจะเอาชนะอ านาจของกลุ่มชน
ผู้มีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายแห่งรัฐที่จะให้รัฐยอมรับเอากฎหมายอิสลามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
กฎหมายแห่งรัฐได้  แต่การสร้างกลไกการใช้กฎหมายอิสลามที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
และสามารถเข้ามาตรวจสอบตรวจทานในเนื้อหาและกระบวนการจากระบบศาลแห่งรัฐได้ เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีขึ้น ซึ่งการจัดสร้างและบริหารกระบวนการดังกล่าวอาจสามารถจัดขึ้นได้จาก
องค์กรทางศาสนาอิสลามที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน ผ่านช่องทางทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้มีการเชื่อม
ประสานกระบวนการการใช้กฎหมายขององค์กรอ่ืนนอกจากศาล ในรูปแบบต่าง ๆ  ตั้งแต่การไกล่
เกลี่ย จนถึงการตัดสินชี้ขาดโดยใช้กฎหมายอิสลามด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การสร้างอ านาจกึ่ง
ตุลาการขององค์กรทางศาสนาอิสลามเพ่ือเชื่อมประสานระบบกฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายอิสลาม 
ดั่งที่กลุ่มชนมุสลิมในหลายประเทศได้พยายามสร้างกลไกและกระบวนการน ากฎหมายอิสลามมาใช้
กับกลุ่มชนที่สามารถเชื่อมประสานกับอ านาจตุลาการของรัฐได้อย่างมีระบบแบบแผนที่ชัดเจน ซึ่งการ
สร้างกลไกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนจากความร่วมมือจากกลุ่มชนมุสลิมเองและ
องค์กรจากฝ่ายรัฐ เพ่ือพัฒนารูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามให้เป็นที่ยอมรับของรัฐ และน าไปใช้ได้
กับชนมุสลิมในประเทศโดยทั่วถึงต่อไป  
 การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยจึงมิอาจกระท าโดยเป็นเอกเทศกับ
ต่อเฉพาะในส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น หากแต่ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบโครงสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่
การวางขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้ให้ชัดเจน การมีองค์กรตัดสินคดีที่มี
รูปแบบเป็นไปตามหลักการทางศาสนาและระบบกฎหมายแห่งรัฐ มีการจัดการองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับ
การใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นระบบตั้งแต่องค์กรรับรองทางทะเบียน องค์กรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
องค์กรให้ค าปรึกษาหรือสร้างแบบแผนการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นเอกภาพ และท้ายที่สุดแล้วมี
การขยายขอบเขตทางพ้ืนที่การใช้กฎหมายอิสลามให้ทั่วถึงทั้งประเทศเพ่ือให้สิทธิแก่ผู้นับถือศาสนา
อิสลามท่ีจะน าระบบกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้กับตน   
 
5.2  ขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ 
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 การใช้กฎหมายอิสลามในรัฐที่มีมุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยนั้นมักมีขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่
ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้โดยจ ากัด ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่จึงไม่น าลักษณะทางอาญามาใช้ จะน ามาใช้แต่
ในเรื่องว่าด้วยครอบครัวและมรดก ซึ่งเมื่อพิจารณาในระบบการใช้กฎหมายอิสลามทั้ง 4  ประเทศ
แล้วพบว่า มีเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้โดยไม่แตกต่างกันมากนัก โดยที่ศรีลังกามี
บทบัญญัติให้มีการน ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่เฉพาะในเรื่อง การสมรส การหย่า และมรดกของมุสลิม
ที่ไม่ได้ท าพินัยกรรม ในส่วนที่เกี่ยวกับการหย่าก็ได้มีบทบัญญัติให้มีกอฎีมาเป็นผู้ตัดสินหรือใช้อ านาจ
กึ่งตุลาการในเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น อันได้แก่ 
ค่าอุปการะเลี้ยงดูต่าง ๆ ค่ามัรฮัท และ Kaikuli โดยมิได้ให้อ านาจกอฎีในการท าค าวินิจฉัยหรือชี้ขาด
เกี่ยวกับอ านาจปกครองบุตร ความเป็นบิดามารดาและบุตร ความสามารถของบุคคล ตลอดจน
ทรัพย์สินที่ต้องแบ่งกันหากการสมรสสิ้นสุด ซึ่งเรื่องเหล่านี้ยังเป็นอ านาจของศาลแห่งรัฐ และมิได้มี
การบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้บังคับแต่อย่างใด หากแต่น ากฎหมายทั่วไปที่ใช้บังคับกับ
พลเมือง เช่นเดียวกับคดีมรดกท่ีกฎหมายของศรีลังกาบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้เฉพาะแต่เป็น
กรณีที่มรดกของมุสลิมนั้นไม่ได้ท าพินัยกรรมเท่านั้น และศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีก็เป็นศาลแพ่ง
แห่งรัฐ  
 ในสิงคโปร์ที่มีขอบเขตทางเนื้อหาการใช้กฎหมายอิสลามค่อนข้างจ ากัดแคบเช่นเดียวกับ  
ศรีลังกา คือให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่กับเรื่องการสมรส การหย่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรส
และการหย่าอันประกอบด้วย  ความรับผิดที่สามีต้องจ่ายให้แก่ภรรยาตามหลักกฎหมายอิสลามใน
เวลาที่ท าพิธีสมรสไม่ว่าจะช าระเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินหรือเป็นหนี้ค้างช าระไว้โดยมีประกันหรือไม่มี
ประกันก็ตาม (Emas Kahwin) การจ่ายค่าใช้จ่ายในการสมรส การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู การจ่ายค่า
ขาดจากการสมรสที่สามีต้องจ่ายหรือมุตอะฮ์ แต่ศาลชารีอะห์ของสิงคโปร์ยังมีอ านาจตัดสินชี้ขาดกรณี
ของการแบ่งปันทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสกรณีที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วย และค่าเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ แต่
อย่างไรก็ตามในเรื่องข้อพิพาทอ่ืนใดนอกจากเกี่ยวด้วยเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวกับการสมรสการหย่าตามท่ี
ระบุไว้ ก็มิได้บัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ หากแต่ต้องเป็นไปตามบทกฎหมาย The 
Women’s Charter และกฎหมายที่ใช้กับพลมืองทั่วไปอ่ืนเช่นเดียวกัน แต่ในเรื่องมรดกนั้นมุสลิมทุก
คนในสิงคโปร์ยังคงต้องน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกทั้งที่มีพินัยกรรมและไม่มี
พินัยกรรม แต่ศาลที่มีอ านาจพิจารณาตัดสินชี้ขาดคดีมรดกมุสลิมก็เป็นศาลแพ่งแห่งรัฐทั่วไป มิใช่ศาล
ชารีอะห์ของสิงคโปร์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแม้สิงคโปร์และศรีลังกาจะมีการยอมรับให้น ากฎหมายอิสลาม
มาใช้กับพลเมืองมุสลิมของตนแต่ก็มีการให้ใช้กฎมายอิสลามในขอบเขตทางเนื้อหาที่ค่อนข้างจ ากัด 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยและฟิลิปปินส์  
 โดยขอบเขตทางเนื้อหาในการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ตามกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
ของฟิลิปปินส์นอกเหนือจากในเรื่องการสมรสและการหย่าแล้ว ยังมีบทบัญญัติท่ีให้ใช้ในเรื่องทรัพย์สิน
ระหว่างสามีภรรยา ความเป็นบิดาและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย  อ านาจปกครองบุตร เรื่องเก่ียวกับ
มรดกท้ังหมดทั้งท่ีมีพินัยกรรมและไม่มีพินัยกรรม ตลอดจนการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องสัญญา
ตามจารีตประเพณีของชนมุสลิมที่คู่สัญญาทุกฝ่ายเป็นมุสลิมอีกด้วย     
 ในขณะที่ประเทศไทยได้มีบทบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่อง
ครอบครัวและมรดกในศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล 
ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 
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พ.ศ.2489 ก็มิได้ให้ขอบเขตไว้อย่างชัดเจนดั่งเช่นใน 3 ประเทศที่กล่าวมาข้างต้น คงมีเพียงรูปแบบ
การปรับใช้กฎหมายโดยศาลโดยวิธีการเทียบเคียงจากการปรับบทกฎหมายที่เมื่อจะน าบทกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และบรรพ 6 มาปรับใช้ในคดีก็ให้น ากฎหมายอิสลาม
มาใช้แทน ดังนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าขอบเขตในทางเนื้อหาแห่งการใช้กฎหมายอิสลาม จึงเป็นไปตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5  และ บรรพ 6 อันครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้คือ  
การหมั้น การสมรส การสิ้นสุดของการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาที่รวมถึงในด้านการ
จัดการทรัพย์สินระหว่างการสมรสและภายหลังเมื่อการสมรสสิ้นสุด นิติสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา
และบุตร อ านาจการปกครองบุตร ตลอดจนค่าอุปการะเลี้ยงดู และในเรื่องมรดกทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้
ว่าขอบเขตทางด้านเนื้อหาในการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับการให้ใช้
กฎหมายอิสลามของประเทศฟิลิปปินส์  

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในประเทศไทยได้มีบทบัญญัติในเรื่องการที่ศาลจะน ากฎหมายอิสลาม
มาใช้ได้ต้องเป็นคดีที่คู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม เป็นเหตุให้ในกรณีของคดีมรดกที่
หากเป็นคดีที่มีข้อพิพาทแล้ว คู่ความทุกฝ่ายที่เข้ามาในคดีต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นจึงจะ
สามารถน ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ได้ ซึ่งแตกต่างจากบทบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามของ
ประเทศอ่ืนที่ให้น ากฎหมายอิสลามในเรื่องมรดกมาใช้กับกรณีท่ีผู้ตายหรือเจ้ามรดกเป็นมุสลิม มิใช่ผู้มี
สิทธิได้รับมรดกหรือเข้ามาในคดีเช่นดั่งในประเทศไทย ดังนี้แม้ผู้ตายจะมีทายาทที่เปลี่ยนศาสนามิใช่
เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามอีกต่อไป ก็ยังคงต้องน ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ในคดีหรือข้อพิพาท
เรื่องมรดกนั้น ๆ เฉกเช่นเดียวกับในเรื่องครอบครัวที่หากเมื่อการสมรสได้กระท าขึ้นตามหลักศาสนา
อิสลามซึ่งขณะท าการสมรสคู่สมรสทั้งสองฝ่ายย่อมต้องเป็นมุสลิม แม้ต่อมาคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้
นับถือศาสนาอิสลามอีกต่อไปแต่ก็ยังคงต้องน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ โดยที่การเปลี่ยนศาสนา
เพียงอย่างเดียวไม่มีผลให้เป็นการเปลี่ยนระบบกฎหมายกฎหมายที่จะน ามาใช้กับข้อพิพาท   
 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากขอบเขตทางเนื้อหาของคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้แล้ว แม้
ในประเทศไทยจะได้มีการจ ากัดพ้ืนที่ที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้ แต่ก็มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามใน
เนื้อหาแห่งคดีที่ครอบคลุมในเรื่องครอบครัวและมรดกมากกว่าการใช้กฎหมายอิสลามของประเทศ  
ศรีลังกาและสิงคโปร์ แต่กระนั้นยังคงต้องสร้างความชัดเจนในขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลาม 
เนื่องจากระบบการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ของไทยแตกต่างจากระบบการใช้กฎหมายอิสลามของทั้ง  
3 ประเทศกล่าวคือ ในขณะที่การใช้กฎหมายอิสลามทั้งในประเทศสิงคโปร์ ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ มี
การสร้างองค์กรที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้โดยเฉพาะขึ้น นั่นคือในสิงคโปร์ได้มีการบัญญัติจัดตั้งศาล
ชารีอะห์โดยมีประธานศาลชารีอะห์ท าหน้าที่ผู้พิพากษาตัดสินคดีโดยมิต้องมีการเลือกใช้กฎหมาย แต่
ต้องน าเฉพาะกฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงทุกกรณีที่คดีเข้าสู่ศาล เช่นเดียวกับศาล
ชารีอะห์ของฟิลิปปินส์ที่มีผู้พิพากษาศาลชารีอะห์น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับคดีที่ขึ้นสู่ศาลตาม
ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลของฟิลิปปินส์ และเช่นเดียวกับกับระบบกอฎีในศรีลังกาที่กอฎีเป็น  
ผู้วินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องการหย่าโดยเอกเทศโดยใช้กฎหมายอิสลาม แต่ในขณะที่การใช้กฎหมายอิสลาม
ในประเทศไทยมิได้มีการจัดตั้งศาลเฉพาะขึ้น หากแต่คดีเข้าสู่กระบวนการของศาลจังหวัดและศาล
เยาวชนและครอบครัวอันเป็นศาลแพ่งทั่วไป แต่จะได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นจากศาลว่าคดีใดจะน า
กฎหมายอิสลามมาปรับใช้แล้วจึงให้ดะโต๊ะยุติธรรมเข้าร่วมเป็นองค์คณะเพ่ือใช้กฎหมายอิสลาม 
ดังนั้นจึงต้องสร้างความชัดเจนของขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามให้เกิดขึ้นหากจะยังคงรูปแบบการ
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ใช้กฎหมายอิสลามในศาลของประเทศไทยไว้ในลักษณะเดิมโดยไม่ต้องเพ่ิมศาลหรือเพ่ิมแผนกคดี
ครอบครัวและมรดกอิสลามข้ึนใหม่เป็นการเฉพาะ  
 โดยที่ผู้เขียนเห็นว่าควรให้ค านิยามเพ่ือสร้างขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามในคดีแพ่ง
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามให้ชัดเจนดังนี้   

1. “คดีครอบครัวอิสลามศาสนิก” หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระท า
การใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับครอบครัวอันได้แก่ การหมั้น การสมรส การสิ้นสุดของการสมรส สิทธิ
หน้าที่ระหว่างสามีภริยา สิทธิในทรัพย์สินระหว่างการสมรสหรือเมื่อการสมรสสิ้นสุด ความเป็นบิดา
มารดาและบุตร อ านาจปกครองบุตร ที่คู่ความทุกฝ่ายหรือผู้ร้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือได้มี
การสมรสกันตามหลักศาสนาอิสลาม 

2. “คดีมรดกอิสลามศาสนิก” หมายถึงคดีที่แพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระท าการ
ใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับมรดกของผู้ตายที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามขณะถึงแก่ความตาย  

ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันคดีครอบครัวและคดีมรดกจะเข้าสู่ศาลที่แตกต่างกัน คือคดี
ครอบครัวจะต้องเข้าสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวประจ าจังหวัดและหากมีการอุทธรณ์จะต้องอุทธรณ์
ไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ490 ในขณะที่คดีมรดกนั้นจะเข้าสู่ศาลจังหวัดและหากมีการอุทธรณ์
จะต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 9 อันเป็นศาลอุทธรณ์ที่มีอ านาจพิจารณาคดีอุทธรณ์ของศาล
จังหวัดในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ดังนั้นจึงต้องมีการนิยามแยกลักษณะ
แห่งคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ โดยที่ในส่วนของของคดีครอบครัวอิสลามศาสนิกนั้น 
นอกจากจะสร้างความชัดเจนในขอบเขตที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้แล้วอันได้แก่ การที่ก าหนดโดย
ชัดแจ้งที่จะไม่น ากฎหมายอิสลามมาใช้กับกรณีใดเช่น การจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ การบรรลุนิติ
ภาวะของผู้เยาว์เป็นต้น แต่ยังได้เพ่ิมขอบเขตในการที่คดีจะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ได้แม้คู่ความ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้นับถือศาสนาอิสลามอีกต่อไป หากแต่บุคคลนั้นเคยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและ
ได้ท าการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม   

ในส่วนของคดีมรดกอิสลามศาสนิกนั้นได้สร้างขอบเขตให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้กับคดี
มรดกของผู้ตายที่นับถือศาสนาอิสลามขณะที่ถึงแก่ความตายโดยไม่จ ากัดว่าคู่ความในคดี จะนับถือ
ศาสนาใด อันเป็นหลักการที่ยึดถือตัวเจ้ามรดกเป็นที่ตั้งแห่งการใช้กฎหมายอิสลามแทนผู้มีสิทธิได้รับ
มรดกที่อาจมีผู้ที่มิได้นับถือศาสนาอิสลามเข้ามาในคดีและท าให้มิอาจน ากฎหมายอิสลามมาบังคับ
ใช้ได้จนเกิดลักษณะการที่ต้องน ากฎหมายอิสลามและประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์มาเลือกใช้
ก่อนและขณะคดีขึ้นสู่ศาลแล้ว นอกจากนี้ยังเข้ามาแก้ไขการยื่นค าร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตายที่
เป็นมุสลิมเนื่องจากในการยื่นค าร้องดังกล่าวต้องมีการระบุบัญชีเครือญาติผู้มีสิทธิในการได้รับมรดก 
ดังนี้เมื่อกฎหมายอิสลามและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติเกี่ยวกับทายาทผู้มีสิทธิ
ได้รับมรดกที่แตกต่างกันดังนั้นศาลจึงต้องไต่สวนหรือพิจารณาก่อนว่าทายาททุกคนเป็นผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามหรือไม่ตลอดจนการสมรสที่สร้างนิติสัมพันธ์ในสิทธิของบุคคลขึ้นนั้นว่าจะเลือกน าการ
สมรสตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์หรือตามหลักกฎหมายอิสลามมาปรับใช้ เพราะหากมี
คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มิใช่ผู้นับถือศาสนาอิสลามเข้ามาในคดีศาลก็มิอาจน ากฎหมายอิสลามมาปรับ
ใช้ได้ และโดยที่ในนิยามดังกล่าวมิได้ระบุให้จัดการทรัพย์มรดกเฉพาะแต่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตอ านาจ
                                           
 490 มาตรา 180 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553  
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ศาลเท่านั้น ทั้งนี้เมื่อมุสลิมที่ตายมีภูมิล าเนาขณะตายอยู่ในเขตอ านาจศาลที่ใช้กฎมายอิสลามก็จะได้
ปรับใช้กฎหมายอิสลามกับทรัพย์มรดกทั้งหมดไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใดของประเทศ ซึ่งนิยามคดีมรดก
อิสลามศาสนิกดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการให้ใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องมรดกในสิงคโปร์และ
ฟิลิปปินส์    
 การสร้างขอบเขตที่ชัดเจนทางเนื้อหาแห่งคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้นอกจากจะ
สร้างความมั่นคงทางนิติสถานะในการใช้กฎหมายทั้งโดยองค์กรศาลและองค์กรอ่ืนแล้ว ยังสร้างแนว
ทางการพัฒนาเนื้อหาทางกฎหมายอิสลามในแต่ละส่วนที่จะน ามาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีการใช้
กฎหมายอิสลามของกลุ่มชนมุสลิมและหลักการส าคัญในรัฐธรรมนูญของรัฐเพ่ือคุ้มครองทั้งสิทธิของ
กลุ่มชนมุสลิมและปัจเจกชนผู้ต้องอยู่ภายใต้การใช้กฎหมายอิสลาม เนื่องจากเม่ือมีการก าหนดเนื้อหา
แห่งคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามให้มีความชัดเจนแล้วย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางรูปแบบกรอบ
แนวทางการใช้กฎหมายอิสลามในแต่ละเรื่องแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างเป็นระบบ 
ทั้งในส่วนขององค์กรตัดสินคดี องค์กรรับรองทางทะเบียน ตลอดจนองค์กรที่จะสร้างความเป็น
เอกภาพของเนื้อหากฎหมายอิสลามที่จะน ามาใช้ อันเป็นการสร้างเสริมการบริหารการงานยุติธรรม
อิสลามในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป     
 
5.3  องค์กรตัดสินคดีที่ใช้กฎหมายอิสลาม 
 
 ในรัฐที่มีการบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามกับชนมุสลิมในรัฐชองตน ได้สร้างระบบการน า
กฎหมายอิสลามมาใช้ในการตัดสินคดี (Judicial Systems) ที่แตกต่างกันตั้งแต่รูปแบบการมีศาล
ศาสนาอิสลาม (Sharia Courts) เฉพาะที่จัดตั้งขึ้น และไม่ได้มีการจัดตั้งศาลศาสนาอิสลามแต่น าคดีที่
ต้องใช้กฎหมายอิสลามเข้าสู่ระบบศาลแพ่งทั่วไปแห่งรัฐ (Civil Court) หรือมีการแต่งตั้งบุคคลเข้ามา
ใช้อ านาจกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial Body) จากการศึกษาองค์กรตัดสินคดีโดยใช้กฎหมายอิสลาม
ใน  3  ประเทศแล้วพบว่าอาจมีการจัดแบ่งกลุ่มคดีได้ออกเป็น 3 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะ
องค์กรตัดสินคดีโดยใช้กฎหมายอิสลามคือ 
 กลุ่มท่ี 1 คดีท่ีเกี่ยวกับการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่า ซ่ึง
องค์กรตัดสินคดีจะเชื่อมประสานการท างานกับองค์กรที่มีหน้าที่รับจดทะเบียน กล่าวคือเมื่อมีข้อ
โต้แย้งเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการสมรส หรือการท าให้การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามสิ้นสุดลง 
ในหลักศาสนาอิสลามนั้นมีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวแตกต่างจากกฎหมายแห่งรัฐ ที่บทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามต้องให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ทางตุลาการอิสลามเข้าเป็นผู้ชี้ขาดให้การ
สมรสสิ้นสุดลงที่มิได้เกิดจากความยินยอมของฝ่ายชาย ตลอดจนในเรื่องทรัพย์สิน ดังนั้นเมื่อรัฐให้ใช้
กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับสถานะการสมรส รัฐจึงต้องสร้างกลไกดังกล่าวให้มีขึ้นด้วย  โดยสิงคโปร์จัด
ให้มีศาลชารีอะห์ ศรีลังกาจัดให้มีกอฎี และในฟิลิปปินส์จัดให้มีศาลชารีอะห์แขวง ทั้งนี้การใช้อ านาจ
ตุลาการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้
ต้องมีการแต่งตั้งกอฎีกันเองในหมู่ชนมุสลิมหากในพ้ืนที่หรือในรัฐที่ไม่ให้น ากฎหมายอิสลามมาเป็น
ส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ ซึ่งนอกจากการใช้อ านาจตัดสินคดีในลักษณะนี้จะเป็นลักษณะการใช้
กฎหมายแล้วยังมีลักษณะเป็นการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนาเข้ามาประกอบด้วยอย่างลึกซึ้ง 
ระบบการใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะนี้โดยส่วนใหญ่จึงไม่อนุญาตหรือให้บุคคลที่มิใช่เป็นผู้นับถือ
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ศาสนาอิสลามมาเป็นผู้ใช้อ านาจตัดสินคดี แม้บุคคลนั้นจะเป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญหรือ
เข้าใจกฎหมายอิสลามอย่างลึกซึ้งเพียงใดก็ตาม ทั้งนี้การมีองค์กรตัดสินคดีในเรื่องการสมรส การท าให้
การสมรสสิ้นสุดและทรัพย์ที่เกี่ยวกับการสมรสนั้น โดยจุดประสงค์แล้วมีขึ้นเพ่ือให้ฝ่ายสตรีมุสลิมได้มี
โอกาสท าให้การสมรสของตนสิ้นสุดลงโดยชอบด้วยกฎหมายแห่งรัฐและหลักการทางศาสนา ตลอดจน
การมีสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินตามที่หลักการศาสนาอิสลามบัญญัติโดยชอบด้วยกฎหมายแห่งรัฐ 491  
จึงจะพบว่าในแต่ละประเทศนั้นมีการก าหนดคุณสมบัติและระบบการตัดสินคดีในส่วนนี้ออกมาอย่าง
ชัดเจน ให้มีความเป็นเอกเทศจากระบบศาลแห่งรัฐที่ใช้กฎหมายทั่วไป และเป็นระบบที่ประชาชน
เข้าถึงได้ง่ายมีระเบียบพิธีการหรือการใช้กฎหมายที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และไม่จ าต้องมีทนายความหรือ
นักกฎหมายเข้ามาด าเนินกระบวนการให้ เนื่องจากเป็นส่วนกลไกที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเฉพาะ
สตรีมีความจ าเป็นต้องใช้ โดยเมื่อพิจารณาจ านวนในการจัดตั้งระบบตัดสินคดีนี้ในแต่ละประเทศเช่น
ในศรีลังกามีการแต่งตั้งกอฎีราว ๆ 65 คนทั่วประเทศ ในฟิลิปปินส์มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์แขวงกว่า 
50 แห่งในเฉพาะพ้ืนที่ทางตอนใต้ของประเทศ ในขณะที่สิงคโปร์เป็นพียงเกาะเล็ก ๆ ดังนั้นจึงมีศาล
ชารีอะห์เพียงแห่งเดียว โดยที่ในแต่ละแห่งนั้นก็มิได้จ าเป็นต้องให้ผู้พิพากษาแห่งรัฐเข้าร่วมในการ
วินิจฉัยตัดสินคดีแต่อย่างใด โดยให้มีผู้ตัดสินคดีครอบครัวอิสลามเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รับฟัง
ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยไปตามหลักกฎหมายอิสลามตามแต่ที่กฎหมายแห่งรัฐได้ก าหนดให้น ามาใช้ ซึ่ง
ระบบการตัดสินคดีครอบครัวลักษณะนี้มีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีเป็นจ านวนไม่มากอันอาจได้แก่คู่สามี
ภริยานั้นเท่านั้น ดังนี้องค์กรตัดสินคดีลักษณะนี้จึงเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก แต่มีปริมาณมากกระจาย
ตามท่ีต่าง ๆ ซึ่งไม่ต้องมีส านักงานขนาดใหญ่หรือบุคลากรประจ าเป็นจ านวนมากแต่อย่างใด  
 ในขณะที่ระบบของประเทศไทยนั้น กระบวนการที่จะใช้กฎหมายอิสลามในคดีที่เกี่ยวกับการ
สมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่านั้นต้องเข้าสู่ศาลชั้นต้นซึ่งในที่นี้คือศาล
เยาวชนและครอบครัวประจ าจังหวัด ที่มีรูปแบบเป็นทางการและมีองค์คณะในการพิจารณาคดีตามท่ี
กฎหมายธรรมนูญศาลและการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวก าหนด ทั้งกระบวนวิธีพิจารณาใน
ศาลก็เป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนที่หากคู่ความที่เข้ามาในคดีมิได้มีทนายความหรือที่ปรึกษาทางคดีก็ไม่
อาจเข้าใจกระบวนการได้อย่างง่ายดายนัก และการที่กฎหมายให้มีผู้พิพากษาในศาลที่อาจมิใช่ผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามร่วมพิจารณาตัดสินคดีด้วยแล้ว แม้จะก าหนดให้ผู้พิพากษาในคดีที่มิใช่ดะโต๊ะยุติธรรม
ไม่มีอ านาจปรับบทกฎหมายอิสลามมาใช้ก็ตาม ก็เป็นการสร้างระบบองค์กรตัดสินคดีที่ไม่เป็นการ
ยอมรับของอิสลามศาสนิกชนมากนัก  
 กลุ่มท่ี 2 คดีเก่ียวกับอ านาจปกครองบุตรและความเป็นบิดาและบุตร ซึ่งในแต่ละประเทศนั้น
ให้ความส าคัญกับคดีลักษณะนี้เนื่องจากมีผู้เยาว์เข้ามาเกี่ยวข้องในคดี อ านาจในการวินิจฉัยในเรื่อง
ดังกล่าวจึงไม่ได้มอบให้กับผู้ตัดสินคดีอิสลามที่มิได้มีคุณสมบัติในทางด้านการใช้กฎหมายทั่วไป เช่นใน
ฟิลิปปินส์ที่ให้คดีเกี่ยวกับอ านาจปกครองบุตรและความเป็นบิดาและบุตร ต้องเข้าสู่ศาลชารีอะห์เขต
เท่านั้นที่ผู้พิพากษาในศาลมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้พิพากษาในศาลแพ่งแห่งรัฐ หรือในศรีลังกาที่
กฎหมายมิได้ให้อ านาจกอฎีในการท าค าชี้ขาดหรือตัดสินเกี่ยวกับเรื่องอ านาจปกครองบุตร หรือความ
เป็นบิดาและบุตรได้แม้จะได้ให้ผู้เยาว์หรือตัวแทนฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากฝ่ายบิดาได้แต่
กฎหมายก็ได้ขยายความถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้เยาว์และผู้ถูกฟ้องทั้งที่เป็นบิดาโดยชอบด้วย
กฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการขจัดปัญหาในการที่กอฎีต้องวินิจฉัยถึงความเป็นบิดา
                                           
 491 มะรอนิง สาแลมิง, เรื่องเดิม. 
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และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ลงเสีย และในสิงคโปร์ศาลชารีอะห์ก็ไม่มีอ านาจวินิจฉัยในส่วน
ของการปกครองบุตรแต่อาจท าค าตัดสินตามข้อตกลงของคู่กรณีได้ ทั้งนี้อ านาจปกครองบุ ตรยังต้อง
อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับผู้เยาว์ที่ใช้อยู่ในสิงคโปร์ (The Guardianship of Infants Act) ซึ่งศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีครอบครัวแห่งรัฐยังคงเป็นศาลที่พิจารณาคดีในเรื่องอ านาจปกครองบุตร ซึ่งใน
ลักษณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยที่ยอมรับให้น ากฎหมาอิสลามมา
ใช้ในเรื่องอ านาจปกครองบุตรและความเป็นบิดาและบุตรแล้ว ระบบการพิจารณาคดีร่วมกันระหว่าง  
ผู้พิพากษาแห่งรัฐและดะโต๊ะยุติธรรมย่อมเป็นลักษณะที่มีประสิทธิภาพและอ านวยความยุติธรรมเพ่ือ
ประโยชน์ของผู้เยาว์ได้มากกว่า โดยที่การน ากฎหมายมาใช้อาจมีสภาพการปรับใช้ทีค านึงถึงประโยชน์
ของผู้เยาว์อย่างแท้จริงได้  
 กลุ่มท่ี 3 คดีมรดก ในประเทศสิงคโปร์และศรีลังกามิได้มีการก าหนดให้น าคดีเข้าสู่ศาลเฉพาะ
ของมุสลิมแต่น าเข้าสู่ศาลแพ่งแห่งรัฐ แม้กฎหมายจะให้น าหลักการทางศาสนาอิสลามมาใช้ในการ
ก าหนดสิทธิของผู้ได้รับมรดกอิสลามก็ตาม ทั้งนี้ในเรื่องมรดกนั้นเป็นเรื่องที่ว่าด้วยนิติสัมพันธ์ที่
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในทางทรัพย์สินของภายหลังการตาย  ซึ่งในการวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวผู้
พิพากษามิจ าเป็นต้องเป็นมุสลิม การน าหลักการศาสนาอิสลามในเรื่องมรดกมาใช้ในศาลจึงอาจเป็น
การน าเข้าข้อกฎหมายในลักษณะความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือค าชี้ขาดในสัดส่วนของมรดกที่ทายาท
จะได้รับเท่านั้นเช่นในสิงคโปร์หรือศรีลังกา และเนื่องจากคดีความเกี่ยวกับมรดกจะเป็นเรื่องการ
แบ่งปันทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและมีการสืบพยานหลักฐานในหลายลักษณะ การ
เข้าสู่กระบวนการศาลแห่งรัฐที่ใช้อ านาจศาลอย่างเต็มที่จึงจะมีประสิทธิภาพในการยุติธรรมได้
มากกว่า ในขณะที่ฟิลิปปินส์ให้น าคดีมรดกมุสลิมขึ้นสู่ศาลชารีอะห์เขตเท่านั้น อันเป็นการสร้าง
หลักประกันในอ านาจและผู้พิพากษาของศาลที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าศาลเขตแห่งรัฐ (District Court) 
ซึ่งเช่นเดียวกับระบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยในเรื่องมรดกอิสลามที่เข้าสู่ศาลจังหวัดที่มี
ดะโต๊ะยุติธรรมร่วมพิจารณากับผู้พิพากษาเพ่ือให้ได้ปฏิบัติงานร่วมกันในการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
อิสลามและข้อกฎหมายทั่วไป ตลอดข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในคดี    
 จากการแยกกลุ่มคดีออกเป็น  3 กลุ่มดังกล่าวและระบบองค์กรตัดสินคดีที่ใช้กฎหมาย
อิสลามแล้วพบว่า รูปแบบองค์กรตัดสินคดีในกลุ่มแรกคือคดีที่เกี่ยวกับการสมรส การหย่า และ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่าในประเทศต่าง ๆ  ได้จัดตั้งกลไกของระบบการใช้กฎหมาย
เป็นการเฉพาะโดยมีผู้เข้าท าหน้าที่ตัดสินคดีตามหลักศาสนาอิสลาม โดยที่กระบวนการในกลุ่ม
ลักษณะคดีนี้มีการจัดตั้งระบบการตัดสินคดีเป็นเอกเทศ หรือมีระบบเฉพาะที่มิได้ร่วมอยู่ในระบบศาล
ปกติแห่งรัฐที่มีผู้พิพากษาแห่งรัฐทั่วไปประจ าอยู่  ทั้งคุณสมบัติของผู้ตัดสินคดีต่างต้องเป็นผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามที่มีความรู้ในกฎหมายอิสลาม แต่มิได้เน้นคุณสมบัติในทางกฎหมายทั่วไปแห่งรัฐ 
เนื่องจากบุคคลผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในคดีและรูปแบบในคดีเป็นเรื่องของคู่สมรสเท่านั้น  
 แต่ในกลุ่มที่ 2  ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้เยาว์ในสิงคโปร์และศรีลังกาจึงมิได้ให้
อ านาจแก่บุคคลหรือองค์กรศาลศาสนาเข้ามาตัดสินคดีและมิให้น ากฎหมาอิสลามมาปรับใช้ แต่เป็น
อ านาจของศาลแห่งรัฐ แม้ในฟิลิปปินส์จะให้ศาลชารีอะห์เขตมีอ านาจพิจารณาคดีในกลุ่มนี้ แต่อย่างไร
ก็ตามจะเห็นว่า การก าหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์เขตก็เข้ามามีบทบาทส าคัญ
เนื่องจาก การที่แม้จะไม่ได้เข้าระบบศาลทั่วไปแห่งรัฐ แต่กฎหมายของฟิลิปปินส์ก็ก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้พิพากษาในศาลชารีอะห์เขตไว้ในลักษณะเช่นเดียวกับผู้พิพากษาศาลแพ่งแห่งรัฐ ทั้งยังต้องเป็น
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ผู้มีความรู้ความช านาญในกฎหมายอิสลามอันเป็นคุณสมบัติที่สูงกว่าผู้พิพากษาในศาลแพ่งทั่วไปแห่ง
รัฐ  
 ในลักษณะใกล้เคียงกันกับองค์กรตัดสินคดีในกลุ่มที่  2  ทั้งสิงคโปร์และศรีลังกาแม้จะมี
การบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องมรดกแต่กระบวนการทางศาลนั้นกลับเข้าสู่กระบวนทาง
ศาลแพ่งปกติ ในขณะที่ระบบศาลชารีอะห์เขตของฟิลิปปินส์เมื่อเป็นองค์กรศาลลักษณะศาลแพ่ง
ช านัญพิเศษจึงมีเขตอ านาจพิจารณาในคดีมรดกอิสลามนี้ด้วย นอกเหนือจากนี้ศาลชารีอะห์เขตของ
ฟิลิปปินส์ยังมีอ านาจพิจารณาคดีอ่ืน ๆ ที่มีมุสลิมเป็นคู่ความในคดีทุกฝ่ายอีกด้วย อันเป็นอ านาจพิเศษ
ที่ซ้อนทับกับศาลแพ่งท่ัวไป ที่มุสลิมสามารถเลือกน าคดีของตนมาสู่ศาลชารีอะห์เขตได้  
 ในขณะที่รูปแบบองค์กรตัดสินคดีของประเทศไทยกลับมีรูปแบบเดียว คือมีผู้พิพากษาและ
ดะโต๊ะยุติธรรมร่วมกันพิจารณาคดีที่ต้องใข้กฎหมายอิสลามทุกกลุ่มเนื้อหาแห่งคดี  ทั้งนี้หากพิจารณา
แต่เฉพาะรูปแบบทางโครงสร้างในองค์กรตัดสินคดีที่ใช้กฎหมายอิสลามแล้ว ระบบโครงสร้างของ
ประเทศฟิลิปปินส์นับว่าเป็นระบบที่มีโครงสร้างค่อนข้างตอบสนองกับการเรียกร้องในการใช้กฎหมาย
อิสลามในประเทศที่มิได้มีกฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายหลักของประเทศ อย่างไรก็ตามนอกจาก
โครงสร้างในรูปแบบที่สมบูรณ์แล้วยังต้องพิจารณาถึงด้านอ่ืนประกอบด้วย ทั้งนี้ในประเทศฟิลิปปินส์
แม้จะได้ก าหนดจัดตั้งศาลชารีอะห์ไว้ทั้งที่ เป็นศาลชารีอะห์แขวงและศาลชารีอะห์เขต และมี
บทบัญญัติให้มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์อุทธรณ์ขึ้นตามรัฐบัญญัติที่ 6734 แต่จนถึงปัจจุบันนี้ศาล
ชารีอะห์อุทธรณ์ก็ยังมิได้มีการเปิดท าการ ในขณะที่ศาลชารีอะห์เขตและศาลชารีอะห์แขวงต้อง
ประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 492  
ในขณะที่โครงสร้างระบบกอฎีของศรีลังกาเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการของผู้
ตัดสินคดีแต่ปัญหาของระบบกอฎีในศรีลังกานั้นกลับพบในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้า
มาเป็นกอฎีที่มีการก าหนดคุณสมบัติไว้ไม่ใคร่จะสูงนักก่อให้เกิดปัญหาในด้านประสิทธิภาพและ
ความสามารถของบุคลากรที่เข้ามาเป็นกอฎีที่มักขาดความรู้ความช านาญอย่างแท้จริงในกฎหมาย
อิสลาม493 ซึ่งแตกต่างจากสิงคโปร์ที่แม้จะให้มีศาลชารีอะห์มีเขตอ านาจจ ากัดซึ่งใกล้เคียงกับอ านาจ
ตัดสินคดีของกอฎีในศรีลังกาแต่บุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินคดีในสิงคโปร์กลับมีคุณสมบัติ
และประสิทธิภาพทางการใช้กฎหมายที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่ขนาด
เล็กและมีศาลชารีอะห์เพียงศาลเดียวใช้อยู่จึงท าให้ระบบการจัดการระบบการใช้กฎหมายอิสลามมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนอาจถือได้ว่าประเทศสิงคโปร์มีระบบการให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศ
ที่มีมุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยของประเทศได้ดีและอ านวยความยุติธรรมตามความต้องการของชน
ชาวมุสลิมในรัฐได้เป็นอย่างดีประเทศหนึ่ง  
 จากการศึกษาการจัดรูปแบบองค์กรตัดสินคดีและการใช้กฎหมายอิสลามในแต่ละประเทศ
ผู้เขียนเห็นว่าควรน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบองค์กรตัดสินคดีโดยแบ่งตามเนื้อหาแห่งคดี
ได้ดังนี้  

1. คดีท่ีเกี่ยวกับการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่า 
ในคดีครอบครัวซึ่งต้องน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้โดยที่ในปัจจุบันคดีเข้าสู่กระบวนการ

ของศาลเยาวชนและครอบครัวประจ าจังหวัดทั้งนี้เมื่อมีการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องครอบครัว
                                           
 492 Justin G. Holbrook, op. cit., p. 427. 
 493 Hyshayama Hamin and Hasanah Cegu Isadeen, op. cit., p. 23. 
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จึงต้องมีการสร้างระบบการใช้กฎหมายอิสลามให้สอดคล้องกับรูปแบบระบบศาลแห่งรัฐที่มีอ านาจ
พิจารณาคดีเกี่ยวกับครอบครัวภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซึ่งในเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่าที่รวมถึงทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่า ในแต่ละประเทศจะมีการจัดตั้งองค์กรตัดสินคดีที่เชือมประสานกับ
องค์กรรับจดทะเบียนหรือนายทะเบียน ซึ่งอาจมองได้ว่าหน่วยงานรับจดทะเบียนหรือการสมรสตาม
หลักศาสนาอิสลามเป็นจุดเริ่มต้นของการน าหลักการทางศาสนาอิสลามมาใช้ ทั้งนี้เมื่อมีการสมรสตาม
หลักศาสนาอิสลามแล้ว หากคู่สมรสต้องการท าให้การสมรสของตนสิ้นสุดลงอาจมีขึ้นได้ 2  ลักษณะ
คือการสิ้นสุดการสมรสโดยความยินยอม และการสิ้นสุดการสมรสโดยต้องมีค าตัดสินชี้ขาด ซึ่งตาม
หลักศาสนาอิสลามนั้นให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่ายชายที่จะท าการหย่าได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากฝ่าย
ภริยา แต่ต้องมีกระบวนการกล่าวค า “เฎาะล๊าค” ทั้งนี้ในทางปฏิบัติแม้ในหลายโอกาสความต้องการ
แท้จริงในการท าให้การสมรสสิ้นสุดลงอาจจะมาจากฝ่ายภริยา แต่หากสามีท าการเฎาะล๊าคให้ก็ถือว่า
เป็นการสิ้นสุดการสมรสโดยความยินยอมเช่นกัน รูปแบบการท าให้การสมรสสิ้นสุดในลักษณะนี้จึงมัก
ปรากฏลักษณะแห่งการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทเพ่ือหาข้อตกลงในการท าให้การสมรสสิ้นสุด
ร่วมกัน โดยที่ต้องมีข้อตกลงในเรื่องทรัพย์สินจากผลแห่งการสิ้นสุดของการสมรสประกอบ ในการท า
ให้การสมรสสิ้นสุดโดยความยินยอมเช่นนี้ จึงไม่ต้องมีกระบวนการตัดสินชี้ขาดท่ีต้องใช้อ านาจทางตุลา
การ เว้นแต่ต้องให้มีการบังคับตามข้อตกลงเมื่อฝ่ายใดไม่ท าตามข้อตกลงนั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็น
ภาระผูกพันของฝ่ายชายในเรื่องทรัพย์สิน ดังนี้องค์กรในการท าให้การสมรสสิ้นสุดโดยความยินยอมจึง
ไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์กรศาลหรือองค์กรที่ใช้อ านาจชี้ขาดตัดสินคดี ผู้ เขียนจึงมีความเห็นว่า
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองทางทะเบียน ต้องเป็นผู้ท าหน้าที่ใน
กระบวนการไกล่เกลี่ยนี้ ซึ่งตามกฎหมายก็ได้บัญญัติชัดให้คณะกรรมการ อิสลามประจ าจังหวัดมี
อ านาจหน้าที่ในกระบวนการดังกล่าว หากแต่ตั้องจัดสร้างรูปแบบองค์กร ระเบียบแบบแผนปฏิบัติ ให้
มีระบบที่ชัดเจนและแน่นอน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีความเชือมโยงกับการใช้กฎหมายอิสลามในศาล 
หากคดีที่ได้รับการไกล่เกลี่ยและมีข้อตกลงแล้วต้องได้รับการพิจารณาหรือใช้อ านาจตุลาการของศาล
บังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงต่อไป  

 ในอีกด้านหนึ่งการท าให้การสมรสสิ้นสุดโดยต้องมีค าตัดสินชี้ขาด ซึ่งเกิดจากความไม่
ยินยอมของฝ่ายชายที่จะท าการ “เฎาะล๊าค” จึงต้องมีกระบวนการใช้อ านาจตุลาการเข้ามาตัดสินชี้
ขาด ดังนั้นการหย่าในลักษณะนี้จึงต้องมีการสร้างรูปแบบองค์กรที่มาใช้อ านาจทางตุลาการ ซึ่งโดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วเป็นแต่ศาลแห่งรัฐที่จะมีอ านาจทางตุลาการ คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดไม่มีอ านาจทางตุลาการเช่นว่านี้ เว้นแต่จะมีการมอบอ านาจหรือให้อ านาจไว้อย่างชัด
แจ้งโดยกฎหมาย ดังที่ในศรีลังกาตัองมีการแต่งตั้ง “กอฎี” เพ่ือมาเป็นบุคคลที่ใช้อ านาจตุลาการเช่น
ว่า หรือในสิงคโปร์ที่มีศาลชารีอะห์และฟิลิปปินส์มีศาลชารีอะห์แขวง ในขณะที่ประเทศไทยผู้เขียนยัง
มองว่ามิได้มีรูปแบบองค์กรการใช้อ านาจตุลาการที่เหมาะสมในส่วนนี้ โดยที่ในระบบของฝ่ายตุลาการ
ที่คดีครอบครัวอิสลามศาสนิกชนต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวประจ าจังหวัด
ในพ้ืนที่ 4  ภาคใต้ที่มีผู้พิพากษาประจ าศาลนั่งพิจารณาร่วมกับดะโต๊ะยุติธรรมผู้ซึ่งตามกฎหมายเป็น
เพียงผู้วินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามเท่านั้น โดยที่กระบวนการต่าง ๆยังคงเป็นกระบวนการทางศาลปกติ
ที่ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีความรู้สึกว่าเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและ
ตอบสนองความต้องการทางการใช้กฎหมายอิสลามอย่างแท้จริงของตน ตลอดจนเหตุผลทางศาสนา
เมื่อกรณีที่ผู้พิพากษาในคดีมิใช่ผู้มีแต่ผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น การปรับแก้กลไกในลักษณะ
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รูปแบบองค์กรทางการใช้อ านาจตุลาการในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง โดยผู้เขียนเห็นว่าอาจสร้าง
รูปแบบลักษณะองค์กรได้เป็น 3 แนวทาง คือ 

 แนวทางที่  1  การสร้างระบบตัดสินคดีการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
สมรสและการหย่า อยู่ภายใต้องค์กรศาลหรือส านักงานศาลยุติธรรมตาม พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยให้ดะโต๊ะยุติธรรมสามารถนั่ง
พิจารณาตัดสินทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอิสลามโดยไม่จ าต้องมีผู้พิพากษาของศาลร่วมพิจารณา
คดี และให้มีรูปแบบในกระบวนการที่เข้าถึงได้ง่ายโดยประชาชน มีความยืดหยุ่นในกระบวนการ โดยผู้
เข้าสู่กระบวนการอาจไม่จ าเป็นต้องมีทนายความแต่มีเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาในคดีที่จัดให้บริการโดย
บุคลากรของรัฐ  

 แนวทางที่  2  การมีกฎหมายให้อ านาจแก่ องค์กรหรือบุคคลอ่ืนที่มิใช่ศาลแห่งรัฐเข้ามา
ใช้อ านาจลักษณะออกค าตัดสินชี้ขาดในเรื่องการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรส
และการหย่า ซึ่งในท่ีนี้คือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ที่ต้องมีการเพิ่มเติมในบทกฎหมายที่จะ
ให้อ านาจแก่ หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 โดยที่ต้องจัดท ากระบวนการใช้อ านาจทางการวินิจฉัยชี้ขาดนี้ในเป็นระบบ
แบบแผนที่ชัดเจน ทั้งกับการก าหนดคุณสมบัติของผู้มาใช้อ านาจในการตัดสินชี้ขาดนี้ ที่นอกจากจะมี
ความเข้าใจกฎหมายอิสลามเป็นอย่างดีแล้ว ต้องสร้างความเชื่อมโยงกับแนวทางการใช้กฎหมาย
อิสลามในศาลแห่งรัฐได้เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะประสานกลไกทางการใช้กฎหมายระหว่างองค์กรภายใต้
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและองค์กรศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางที่  3  เป็นรูปแบบผสมที่องค์กรศาลจัดสร้างรูปแบบการตัดสินคดีตามแนวทางที่ 1  
ในขณะที่มีการพัฒนารูปแบบกระบวนการใช้อ านาจทางการวินิจฉัยชี้ขาดในองค์กร คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดให้มีแบบแผนชัดเจน เป็นทางเลือกของประชาชนในการท าให้การสมรสของตน
สิ้นสุดและมีค าวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องทรัพย์สิน ที่จะน าไปให้ศาลออกค าบังคับให้ได้ โดยไม่ต้องมีข้ันตอน
ยุ่งยากมากนัก เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสเช่นค่าอุปการะเลี้ยงดู ค่าทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการสมรสอ่ืน ๆ ซึ่งโดยทั่วไปในทางปฏิบัติมิได้มีมูลค่าสูงเช่นดั่งคดีแพ่งทั่วไป แต่มีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีพของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีมุสลิม แต่ต้องสร้างความเป็นเอกภาพของตัว
บทกฎหมายอิสลามท่ีจะน ามาใช้ของทั้งจากองค์กรศาลและองค์กรที่ได้รับมอบอ านาจ  

2. คดีท่ีเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือความสัมพันธ์บิดามารดาและบุตร  
ในคดีที่มีผู้เยาว์เข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการใช้กฎหมายในลักษณะนี้มักไม่เปิดโอกาสให้

หน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่ศาลแห่งรัฐเข้ามาใช้อ านาจทางตุลาการได้ ดังจะเห็นได้จากการใช้กฎหมาย
อิสลามทั้งใน สิงคโปร์และศรีลังกาที่มิได้ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับอ านาจปกครอง
หรือจัดการด้านทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ ในขณะที่ในฟิลิปปินส์แม้ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่ก็ให้
เป็นอ านาจของศาลชารีอะห์เขตที่ผู้พิพากษามีคุณสมบัติเทียบเท่ากับผู้พิพากษาในศาลเขตแห่งรัฐ
เท่านั้นมาตัดสินคดีเช่นนี้ได้ ในขณะที่ประเทศไทยหากอ้างอิงตามตัวบทกฎหมายที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังคง
ยอมรับให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับอ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ และความสัมพันธ์
ระหว่างบิดาและบุตรระหว่างผู้นับถือศาสนาอิสลามและมีคดีเข้าสู่ศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัดภาคใต้ โดย
ที่มีกระบวนการการใช้กฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัวประจ าจังหวัดที่ให้มีองค์คณะเป็นผู้
พิพากษาประจ าศาลและดะโต๊ะยุติธรรมร่วมพิจารณาคดี  นอกจากนี้ในคดีที่มีผู้เยาว์เข้าเกี่ยวข้องยัง
ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติในเรื่องกระบวนการทางศาลที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
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ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ที่ได้รับการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเรื่อยมา ซึ่งการมีทั้งดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาร่วมกันเป็นองค์คณะถือว่าเป็นรูปแบบการ
ใช้กฎหมายอสิลามในการตัดสินคดีท่ีค่อนข้างมีระบบแบบแผนที่ดี เมื่อเทียบกับการใช้กฎหมายอิสลาม
ทั้งในสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ดังนี้ในคดีครอบครัวอิสลามศาสนิกที่มีผู้เยาว์เข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
คดีด้วยนั้น เมื่อต้องมีการใช้อ านาจตัดสินคดีจึงต้องเป็นแต่ศาลแห่งรัฐเท่านั้นที่ มีอ านาจเช่นนี้ แต่
อย่างไรก็ตามกระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมอยอมความก็ยังคงต้องมีอยู่ แต่ต้องเป็นระบบที่มี
การจัดให้มีผู้ช านาญการและผ่านคุณสมบัติในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม
ว่าด้วยครอบครัวและหลักการส าคัญอ่ืนที่เกี่ยวกับคดีที่มีผู้เยาว์เข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามหลัก
กฎหมายทั่วไป      

3. คดีมรดกอิสลามศาสนิก 
ในคดีมรดกอิสลามศาสนิกทั้งที่เป็นคดีมีข้อพิพาทและไม่มีข้อพิพาทในปัจจุบันนี้ จะต้องเข้าสู่

ศาลจังหวัดในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ในขณะที่ยังคงมีการก าหนดให้คู่ความทุกฝ่ายในคดีมรดกนี้ต้องเป็นผู้นับ
ถือศาสนาอิสลาม แต่หากเมื่อมีผู้ร้องคัดค้าน หรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีมิใช่ผู้นับถือศาสนา
อิสลาม ก็จะไม่สามารถน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ในศาลได้ ต้องน าบทบัญญัติในเรื่องมรดกตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้ ดังนั้นในข้อเสนอแรกท่ีจะให้มีการสร้างความชัดเจนของ
ขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องมรดก โดยให้นิยามคดีมรดกอิสลามศาสนิก ขึ้นใหม่ให้หมายถึง
คดีท่ีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระท าการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับมรดกของผู้ตายที่เป็นผู้นับ
ถือศาสนาอิสลามขณะถึงแก่ความตาย การให้นิยามดังกล่าวจึงเป็นการขจัดปัญหาการเลือกกฎหมายที่
แตกต่างกันมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงเดียวกันของคู่ความ ด้วยเหตุแห่งการเปลี่ยนศาสนาของบุคคลเพ่ือ
ผลแห่งคดี โดยที่ในคดีมรดกอิสลามศาสนิกตามนิยามใหม่นี้ ยังคงรูปแบบระบบองค์กรการตัดสินที่มีผู้
พิพากษาศาลและดะโต๊ะยุติธรรมร่วมนั่งพิจารณาในคดีได้ดั่งเดิม เนื่องจากยังคงต้องใช้ทั้งหลัก
กฎหมายทั่วไป ในเรื่องกระบวนการศาลในการรับฟังพยานหลักฐาน การพิจารณาคดี แต่ยังคงต้องมี  
ผู้ชี้หรือตัดสินข้อกฎหมายอิสลามอยู่ต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ได้ฟังเป็นที่ยุติแล้ว โดยที่อาจเพ่ิม
อ านาจไว้ในกฎหมายให้ดะโต๊ะยุติธรรมสามารถพิจารณาในส่วนข้อเท็จจริงร่วมกับผู้พิพากษาได้ แม้
ทางปฏิบัติในปัจจุบันดะโต๊ะยุติธรรมก็ต้องพิจารณาในปัญหาข้อเท็จจริงร่วมกับผู้พิพากษาด้วยอยู่แล้ว 
เพ่ือที่จะน าข้อกฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้ แต่อย่างไรก็ตามหากจะเพ่ิมอ านาจในการ
วินิจฉัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอ่ืนเช่นเดียวกับผู้พิพากษาได้ ก็ต้องมีการเพ่ิมคุณสมบัติของผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นดะโต๊ะยุติธรมให้สูงขึ้น โดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้พิพากษาที่ท าหน้าที่ในศาล 
เช่นต้องมีความรู้ในกฎหมายไทยหรือเป็นสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตไทยเป็นต้น แต่ในช่วงเวลาที่ยังไม่
อาจหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ ก็ควรยังให้คงรูปแบบของการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องมรดก
ในศาลไว้ตามแบบเดิมที่มีผู้พิพากษาและดะโต๊ะยุติธรรมร่วมพิจารณา   

4.   การอุทธรณ์ค าตัดสินคดีที่ใช้กฎหมายอิสลาม 
ในระบบโครงสร้างขององค์กรตัดสินคดีนั้น ทั้งท่ีเป็นระบบศาลศาสนาเฉพาะหรือมีการแต่งตั้ง

บุคคลเข้าหน้าที่กึ่งตุลาการเช่นในศรีลังกา ต่างมีระบบในการตรวจทานการใช้กฎหมายอิสลามของ
องค์กรตัดสินคดี โดยที่ศาลชารีอะห์ของสิงคโปร์นั้นแม้จะมีเขตอ านาจเฉพาะแต่ในเรื่องคดีที่เกี่ยวกับ
การสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและการหย่าเท่านั้น แต่ค าตัดสินของศาล
ชารีอะห์ของสิงคโปร์ก็ไม่ได้เป็นที่สุดยังคงอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal 
Board) ซึ่งจะมีองค์คณะในการพิจารณาอุทธรณ์จ านวน 3 คน คณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์นี้จะ
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มาจากคณะกรรมาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งไว้จ านวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 23 คน โดยที่ค าตัดสิน
ของคณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์ของสิงคโปร์นี้ถือเป็นที่สุด จะอุทธรณ์หรือยื่นต่อศาลแห่งรัฐอ่ืน
อีกไม่ได้ ส่วนระบบกอฎีของศรีลังกานั้นเมื่อกอฎีมีค าตัดสินเช่นไรก็ยังสามารถอุทธรณ์ได้เช่นเดียวกับ
ศาลชารีอะห์ในสิงคโปร์ โดยในศรีลังกานั้นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกอฎี (Board of Quazis) ขึ้น
ชุดหนึ่งมีที่ท าการ ณ เมืองโคลอมโบ เป็นคณะบุคคลที่มีหน้าที่พิจารณาอุทธรณ์ค าตัดสินของกอฎีจาก
พ้ืนที่ต่าง ๆ แต่ที่แตกต่างจากของสิงคโปร์คือค าตัดสินของคณะกรรมการกอฎีนี้ยังอาจอุทธรณ์ไปยัง
ศาลอุทธรณ์แห่งรัฐได้อีกในกรณีที่ศาลอนุญาต ในขณะที่ในฟิลิปปินส์นั้นก็ได้ก าหนดศาลชารีอะห์ไว้ใน
กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 สองชั้นศาลคือ ศาลชารีอะห์แขวง และศาลชารีอะห์เขต ที่ค าตัดสิน
ในคดีท่ีศาลชารีอะห์แขวงสามารถอุทธรณ์มายังศาลชารีอะห์เขตได้อีก และแม้บางคดีศาลชารีอะห์เขต
จะเป็นศาลที่เริ่มต้นคดีแต่กฎหมายก็ยังไม่ตัดสิทธิการอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลชารีอะห์เขตไปยังศาล
สูงของรัฐเพ่ือตรวจทานค าตัดสิน ซึ่งในปัจจุบันเมื่อยังไม่มีการเปิดท าการศาลชารีอะห์อุทธรณ์ค า
ตัดสินของศาลชารีอะห์เขตจึงอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาของฟิลิปปินส์  

เมื่อพิจารณาถึงองค์กรที่มาท าการตรวจทานค าตัดสินแล้วพบว่ามี 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก
คือองค์กรที่จัดตั้ งขึ้นโดยเฉพาะภายใต้กฎหมายที่บัญญัติ ให้ ใช้กฎหมายอิสลามอันได้แก่
คณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Board) ของสิงคโปร์  คณะกรรมการกอฎี (Board of 
Quazis) ของศรีลังกา และศาลชีะอะห์เขตของฟิลิปินส์ และอีกลักษณะหนึ่งคือองค์กรศาลแห่งรัฐตาม
ระบบศาลทั่วไป ที่ในศรีลังกาและฟิลิปปินส์การตัดสินอุทธรณ์ขององค์กรที่ตั้งขึ้นก็มิได้เป็นที่สุ ดยัง
สามารถอุทธรณ์ไปยังศาลสูงแห่งรัฐได้อีกอันเป็นการสร้างกรอบการใช้กฎหมายอิสลามไว้ให้อยู่ภายใต้
หลักการทางรัฐธรรมนูญแห่งรัฐที่ศาลสูงยังคงมีอ านาจในการควบคุมอ านาจด้านตุลาการต่าง ๆที่
เกิดขึ้นภายในรัฐ แม้การใช้กฎหมายอิสลามของสิงคโปร์จะมีลักษณะแตกต่างจากประเทศอ่ืนที่มิได้
เปิดให้ศาลแห่ งรั ฐ เข้ ามาตรวจทานการตัดสินคดีของศาลชารีอะห์ อีก แต่อย่ างไรก็ตาม
คณะกรรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์ (Appeal Board) ของสิงคโปร์ที่ ได้รับการแต่งตั้ งจาก
ประธานาธิบดีก็มีความหลากหลายและเป็นบุคลากรอาวุโสจากองค์กรศาล ผู้พิพากษา ทนายความ 
ผู้น าชุมชนหรือนักวิชาการทางศาสนาอิสลาม ตลอดจนได้ขยายโอกาสให้สตรี เข้ามาเป็น
คณะกรรมาธิการพิจารณาอุทธรณ์มากขึ้นซึ่งในปัจจุบันมีสตรีเป็นคณะกรรมาธิการถึง 5 คนจาก
คณะกรรมาธิการจ านวน 23 คน494  

ในขณะที่ในประเทศไทยได้มีบทบัญญัติที่ ให้ค าตัดสินชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามของ
ดะโต๊ะยุติธรรมเป็นที่สุดจะอุทธรณ์หรือฎีกาอีกไม่ได้ ซึ่งเป็นลักษณะที่มีความบกพร่องของระบบที่
แตกต่างจากการให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศอ่ืน เนื่องจากปิดกั้นการตรวจทานการใช้กฎหมาย
อิสลามของดะโต๊ะยุติธรรม ที่แม้จะมีความรู้ความช านาญทางกฎหมายอิสลามเพียงใดก็อาจมีการผิด
หลงได้ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายให้เปิดช่องหรือมีระบบในการตรวจทานค าตัดสินข้อกฎหมายอิสลามอีก
ชั้นหนึ่งได้ยังเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องน ามาปรับใช้กับการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย เพราะ
นอกจากองค์กรที่รับอุทธรณ์จะเป็นองค์กรหนึ่งในการตรวจทานการใช้กฎหมายอิสลามแล้วยังเป็น
องค์กรที่สร้างกรอบรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในแต่ละประเทศองค์กรหนึ่ง เพราะเม่ือมีองค์คณะ
ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาพิจารณาค าตัดสินของผู้พิพากษาหรือผู้ใช้กฎหมายอิสลามในล าดับล่างย่อม
สร้างความเป็นเอกภาพและความแน่นอนในการใช้กฎหมายได้ดีขึ้น 
                                           
 494 Calvin Yang, op. cit. 
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ดังนี้ในประเทศไทยจึงควรต้องเพ่ิมกระบวนการอุทธรณ์ค าตัดสินข้อกฎหมายอิสลาม เพ่ือเปิด
โอกาสให้มีการตรวจทานค าตัดสินหรือการใช้กฎหมายอิสลามของศาลล่าง โดยที่ต้องพิจารณา
ประกอบกับกระบวนการอุทธรณ์ค าตัดสินของศาลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน อันอาจแยกออกเป็นสองส่วน
คือในคดีครอบครัวและคดีมรดก 

ในคดีครอบครัวซึ่งอยู่ภายใต้กระบวนการทางศาลที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ซึ่งการอุทธรณ์ค าตัดสินของศาล
ชั้นต้นได้บัญญัติไว้ในมาตรา 180 ว่า “การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเยาวชนและ
ครอบครัว ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษโดยให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดย
อนุโลม”495 ดังนั้นคดีครอบครัวอิสลามศาสนิกที่เข้าสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวประจ าจังหวัดจึงต้อง
เข้าสู่กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษแผนกคดีครอบครัวที่มีอ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัว496 ซึ่งเมื่อจะให้มี
การอุทธรณ์ค าตัดสินในส่วนข้อกฎหมายอิสลามขึ้นไปยังศาลสูงได้ จึงต้องมีกฎหมายหรือข้อบังคับเข้า
มาก าหนดองค์คณะในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ในคดีครอบครัวอิสลามศาสนิกท้ังในข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายโดยไม่มีการจ าเพาะไว้แต่ในข้อกฎหมายส่วนใด โดยที่คู่ความฝ่ายที่โต้แย้งการวินิจฉัย
ตัดสินของศาลชั้นต้นยังคงอุทธรณ์ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่รวมถึงข้อกฎหมายอิสลามที่ถือ
ว่าเป็นกฎหมายของไทยมิใช่กฎหมายต่างประเทศขึ้นไปได้ และเช่นเดียวกับแผนกอ่ืนในศาลอุทธรณ์
คดีช านัญพิเศษ ที่องค์กรศาลต้องจัดให้มีองค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลที่มีความ
เชี่ยวชาญช านาญในแผนกนั้น ๆ ทั้งนี้เมื่อเป็นการอุทธรณ์คดีครอบครัวอิสลามศาสนิกแล้ว การจัดให้มี
องค์คณะที่มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายอิสลามจากข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษจึง
เป็นภาระหน้าที่ผูกพันของศาลยุติธรรมที่ต้องจัดให้มีขึ้น   

ในคดีมรดกอิสลามศาสนิกนั้นก็อาจมีแนวทางในการอุทธรณ์ค าตัดสินชี้ขาดข้อกฎหมาย
อิสลามเช่นเดียวกับการอุทธรณ์ค าตัดสินในคดีครอบครัวอิสลามศาสนิก ซึ่งการอุทธรณ์ค าตัดสินของ
ศาลจังหวัดในพ้ืนที่ใน 4 จังหวัดโดยส่วนใหญ่หากมิได้มีค าขอเป็นอย่างอ่ืนจะมีการอุทธรณ์ไปยังศาล
อุทธรณ์ภาค 9497 ดังนั้นเมื่อเปิดโอกาสให้สามารถอุทธรณ์ค าตัดสินในส่วนข้อกฎหมายอิสลามข้ึนไปยัง
ศาลสูงได้ องค์คณะในส่วนของการพิจารณาอุทธรณ์คดีมรดกอิสลามศาสนิกในศาลอุทธรณ์ภาค 9 จึง
ต้องจัดให้มีผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในกฎหมายอิสลาม  

โดยที่ผู้เขียนเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องมีการแต่งตั้งต าแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลอุทธรณ์หรือ
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษแต่อย่างใด ผู้พิพากษาที่จะเข้ามาเป็นองค์คณะในการวินิจฉัยอุทธรณ์คดี
ครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกไม่จ าต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น เนื่องจากเมื่อกฎหมาย
แห่งรัฐยอมรับให้กฎหมายอิสลามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแห่งกฎหมายของรัฐ อ านาจการตรวจสอบ
ตรวจทานการใช้กฎหมายย่อมเป็นอ านาจโดยชอบขององค์กรตุลาการที่ตั้งขึ้นตามบทบัญญัติแห่ง
                                           
 495 มาตรา 180 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ.2553 
 496 มาตรา 5 (5) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ.2558 
 497 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ.2532 



(225) 
 

กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ หากแต่ต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรตุลาการของรัฐและ
องค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลามที่ต้องถูกสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
พ.ศ.2540 เพ่ือการสร้างเสถียรภาพในการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย   
   
5.4  องค์กรรับรองทางทะเบียน 
 
 เมื่อได้ให้น าบทบัญญัติตามหลักศาสนาอิสลามมาใช้แก่มุสลิมในประเทศในเรื่องเกี่ยวกับ
ครอบครัวและมรดกของแต่ละประเทศแล้ว ในประเทศทั้ง  3  คือสิงคโปร์ ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ 
ต่างก าหนดให้สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามมีผลเช่นเดียวกับสถานะการ
สมรสตามหลักกฎหมายทั่วไป โดยที่มุสลิมหากจะสมรสกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายให้ใช้กฎหมาย
อิสลามในเรื่องการสมรสและการหย่าก าหนด ทั้งนี้ในแต่ละประเทศก็ได้มีกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
หรือแต่งตั้งบุคคลเข้ามาท าหน้าที่นายทะเบียนสมรสตามหลักอิสลาม ที่มีฐานะเช่นเดียวกับนาย
ทะเบียนการสมรสของรัฐ ดั่งเช่นในสิงคโปร์ได้มีการก าหนดให้มีส านักทะเบียนสมรสอิสลาม (Registry 
of Muslim Marriages) ขึ้นโดยมีหน้าที่ทั้งรับรองการจดสมรสรวมทั้งการหย่าของมุสลิม โดยที่มีการ
แต่งตั้ง Kadis และ Naib Kadis ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการท าการสมรสให้ถูกต้องตามหลัก
อิสลาม498 ในฟิลิปปินส์กฎหมายก็ได้บัญญัติให้มีหน่วยงานรับจดทะเบียนอันเกี่ยวเนื่องด้วยประมวล
กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิม499 โดยมีนายทะเบียนเขต (District Registrar) และนายทะเบียนแขวง 
(Circuit Registrar) ซึ่งส านักจดทะเบียนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของศาลชารีอะห์ โดยที่เสมียนศาล
ชารีอะห์ในแต่ละท้องที่จะมีหน้าที่นายทะเบียน อันประกอบไปด้วยการรับจดทะเบียนการสมรส การ
หย่า การเพิกถอนการหย่า และการเข้ารับศาสนาอิสลามตามพ้ืนที่ที่ศาลชารีอะห์ตั้งอยู่  เช่นเดียวกับ
ในศรีลังกาที่มีการก าหนดลักษณะการรับจดทะเบียนสมรสตามหลักศาสนาอิสลามไว้ให้มีสถานะ
เดียวกับการรับจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายทั่วไปและกฎหมายสมรสของกลุ่มชนพ้ืนถิ่นอ่ืน แม้ใน
ศรีลังกาจะมิได้มีการบัญญัติจัดตั้งหน่วยงานรับจดทะเบียนเป็นองค์กร แต่ใช้วิธีการแต่งตั้งบุคคลใน
พ้ืนที่เข้ามามีอ านาจในการรับจดทะเบียนสมรสคือนายทะเบียนสมรสมุสลิม (Registrar of Muslim 
Marriages) โดยที่มีคุณสมบัติต้องเป็นชายมุสลิม ซึ่งมีถิ่นอาศัยในพ้ืนที่ที่ตนจะรับเป็นนายทะเบียน500 
แต่อย่างไรก็ตามองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นนายทะเบียนของแต่ละประเทศนี้ก็มีขอบเขตอ านาจ
หน้าที่อย่างจ ากัดที่จะไม่ใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินในเรื่องการหย่า เว้นแต่จะท าการรับจด
ทะเบียนการหย่าที่ได้รับความยินยอมชัดแจ้งจากฝ่ายชาย หรือในประเทศศรีลังกาที่บีบกรอบไว้ให้
นายทะเบียนสมรสมุสลิมมีหน้าที่เพียงการรับจดทะเบียนสมรสเท่านั้น ไม่มีอ านาจในการรับจด
ทะเบียนหย่าหรือท าการหย่าให้แก่สตรีมุสลิมแต่อย่างใด อ านาจหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการหย่าล้วนอยู่
เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกอฎีเท่านั้น เนื่องจากเมื่อมีการหย่าแล้วตามหลักศาสนา
อิสลามยังคงต้องมีค าวินิจฉัยเกี่ยวกับทรัพย์สินให้แก่ฝ่ายหญิงด้วย เมื่อมีการสร้างรูปแบบทางกฎหมาย
ที่ยอมรับให้การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการสมรสตามกฎหมาย

                                           
 498 มาตรา 91 แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม  
 499 มาตรา 81-88 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีเลขท่ี 1083 
 500 มาตรา 8 แห่งรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951     
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ทั่วไปแล้ว มุสลิมในประเทศหากจะท าการสมรสกันมิอาจจดทะเบียนโดยหน่วยงานอ่ืนนอกจาก
หน่วยงานที่กฎหมายบัญญัติขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่มุสลิมเป็นคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกฎหมายก็
มิได้ห้ามที่จะสมรสหรือจดทะเบียนตามกฎหมายทั่วไปแห่งรัฐ แต่ทั้งนี้การสมรสโดยที่คู่สมรสฝ่ายใด
ฝายหนึ่งมิใช่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้นทางหน่วยงานรับจดทะเบียนสมรสอิสลามจะไม่จดทะเบียน
ให้เพราะการสมรสเช่นว่าถือว่าไม่สมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลาม  
 ทั้งนี้จะเห็นว่าในประเทศที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามกับพลเมืองมุสลิมในเรื่องครอบครัว
จะต้องบัญญัติกฎหมายเพ่ือการแต่งตั้งหน่วยงานเข้ามาท าหน้าที่ทางทะเบียนสมรส เนื่องจากสถานะ
ของบุคคลที่เกี่ยวกับการสมรสนั้น นอกจากจะมีผลเป็นการก่อตั้งสถาบันครอบครัวร่วมกันแล้วยังเกิด
นิติสัมพันธ์ทั้งกับคู่สมรสและต่อบุคคลอ่ืน เมื่อรัฐยอมรับให้มีการใช้กฎหมายอิสลามแล้วรัฐจึงต้อง
ยอมรับผลทางนิติสัมพันธ์ในการสมรสที่เกิดขึ้นตามกฎหมายอิสลามให้มีฐานะเดียวกับการสมรสตาม
กฎหมายของรัฐทุกประการอีกด้วย ดังนี้รัฐที่ให้ใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกกับ
มุสลิม จึงมิได้มีหน้าที่ที่เพียงต้องจัดตั้งระบบกลไกการระงับข้อพิพาทหรือระบบการศาลเท่านั้น แต่
หากต้องก่อตั้งระบบหน่วยงานทางทะเบียนที่น าระบบการใช้กฎหมายอิลามเข้าสู่กลไกการยอมรับ
กฎหมายอิสลามของรัฐ  
 ในขณะที่ประเทศไทยแม้มีกฎหมายที่บัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้กับเรื่องครอบครัว
และมรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลามมาอย่างยาวนาน แต่ก็มิได้มีบทบัญญัติกฎหมายใดกล่าวถึง
สถานะการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามว่ามีผลเช่นไรนอกเขตศาล คงมีเพียงการบัญญัติให้องค์กร
ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 คือคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดแต่ละแห่งทั่วประเทศมีหน้าที่ในการท าหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนา
อิสลาม จนเกิดเป็นประเด็นปัญหาอยู่จนถึงทุกวันนี้เมื่อมีชนชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีกฎหมาย
ให้ใช้กฎหมายอิสลามในศาลชั้นต้นอ้างสิทธิที่ตนจะได้รับโดยผ่านนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากการสมรสตาม
หลักศาสนาอิสลาม ปัญหาความไม่ชัดเจนในสถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนา
อิสลามว่ามีสถานะทางกฎหมายเช่นไรนอกศาลเป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ของกลุ่มชนมุสลิมในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก เพราะหากมิได้มีบทบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในศาล
เสียเลยดั่งเช่นในพื้นที่อ่ืนของประเทศไทย การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามย่อมไม่มีผลทางกฎหมาย
เป็นแต่เพียงพิธีกรรมการสมรสตามความเชื่อทางศาสนา และมีผลผูกพันแต่กับระหว่างคู่สมรสหรือ
การรับรู้ของชุมชนเท่านั้น เช่นเดียวกับพิธีการสมรสตามประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชนอ่ืน ที่
บุคคลต่าง ๆย่อมตระหนักว่าการสมรสตามประเพณี วัฒนธรรม หรือความเชื่อทางศาสนาของตนไม่มี
ผลผูกพันทางกฎหมาย การสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งรัฐคือการจดทะเบียนสมรสต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัวพุทธศักราช 2478  เท่านั้น แต่เมื่อมีการบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในศาลในคดี
ครอบครัวหรือมรดก ศาลกลับยึดถือการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม โดยมิได้น าหลักการสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 
มาพิจารณาแต่อย่างใด ดังนี้จึงเกิดเป็นการสร้างสถานะการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งสอง
รูปแบบทั้งการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการสมรส
ตามหลักศาสนาอิสลามและได้มีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด หรือ
โต๊ะอิหม่ามประจ ามัสยิด เพียงแต่สภาพการยอมรับการสมรสแต่ละรูปแบบนั้นจะมีความแตกต่างกัน
ตามแต่องค์กรหรือหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนที่การสมรสจะถูกน าไปอ้างถึง    
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 เมื่อมิได้มีบทกฎหมายชี้ชัดในสถานะหนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามว่ามี
สถานะเช่นใดทางกฎหมาย ประกอบกับมิได้มีแนวทางที่เป็นระเบียบออกมาจากทางราชการอย่างเป็น
แบบแผน ว่าการท าหนังสือรับรองการสมรสหรือการหย่านี้ต้องมีหลักระเบียบปฏิบัติเช่นไร หรือแม้แต่
รูปแบบหนังสือรับรองต้องมีลักษณะเช่นใดบ้าง เป็นผลให้บางพ้ืนที่มีลักษณะการออกหนังสือรับรอง
เหล่านี้ที่แตกต่างกัน เช่นบางส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดได้มอบอ านาจในการท า
หนังสือรับรองการสมรสและการหย่านี้แก่ โต๊ะอิหม่ามประจ ามัสยิดเป็นผู้ออกหนังสือรับรองนี้ได้ บาง
ส านักงานมีการห้ามโต๊ะอิหม่ามออกหนังสือรับรองเหล่านี้ ทั้งยังพบว่าบางส านักงานมิได้ออกหนังสือ
รับรองเหล่านี้เป็นภาษาไทยแต่ออกเป็นภาษามลายูพ้ืนถิ่นเท่านั้น เมื่อต้องการน าหลักฐานเหล่านี้มาสู่
ศาลต้องมีการแปลเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่ง501  
 ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่กี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรับรองการ
สมรสตามหลักศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามให้มีความชัดเจน โดยเมื่อพิจารณา
จากความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องสถานะนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกิด
จากการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามในพ้ืนที่ที่ยอมรับสิทธิที่เกิดขึ้นจากนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย
อิสลาม โดยมิต้องให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งก่อน ตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่องการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายอิสลามเลขเสร็จที่ 687/2555 ดั่งที่ได้กล่าวไป
แล้วประกอบกับค าพิพากษาของศาลในเรื่องการยอมรับการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนา
อิสลามว่ามีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 502 การ
บัญญัติเป็นกฎหมายอย่างชัดแจ้งเพ่ือก าหนดให้สถานะหนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนา
อิสลามท่ีท าข้ึนโดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในพ้ืนที่ 4 จังหวัดที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลาม
มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับทะเบียนสมรสที่จดต่อเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัวพุทธศักราช 2478 จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับเมื่อพิจารณา
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 แล้วพบว่าเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือการ
จดทะเบียนเกี่ยวกับครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพที่ 5 เท่านั้น มิได้บัญญัติ
ถึงการรับรองทางทะเบียนของการสมรสหรือสถานะทางกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวตามหลัก
ศาสนาอิสลามแต่อย่างใด  
 การบัญญัติกฎหมายขึ้นใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิมในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยงาน บุคคล อ านาจ
หน้าที่ ตลอดจนระเบียบในการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ ที่เก่ียวกับครอบครัวอิสลามศาสนิกจึงต้องให้
มีความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 โดยที่หากยึดตาม
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ทีก่ าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลามในมาตรา 26 (10) ด้วยแล้วอาจมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติดังนี้  

                                           
 501 แบบฟอร์มในภาคผนวก ค แบบบันทึกการสมรส หนังสือหลักฐานการหย่า 
 502 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เลขเสร็จที่ 687/2555,  เรื่อง การเป็นบุตรโดยชอบ
ด้วยกฎหมายตามกฎหมายอิสลาม.; ประกอบค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4230/2558 
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1.  ให้แต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในจังหวัดทั้ง 4 เป็นนายทะเบียน
อิสลามประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนา
อิสลาม 

2.  ให้มีการออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนาย
ทะเบียนอิสลามในการท าหนังสือรับรองการสมรสและการหย่า โดยระเบียบดังกล่าวต้องออกโดย
คณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบทางการใช้กฎหมายอิสลามที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการ
บริหารองคก์รศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยที่นายทะเบียนอิสลามประจ า
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดนั้น ๆ อาจมอบอ านาจให้โต๊ะอิหม่ามประจ ามัสยิดที่อยู่
ภายใต้ก ากับดูแลของตนเป็นผู้ท าหนังสือรับรองทางทะเบียนได้หากเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้น  

3.  เมื่อมีการออกหนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามแล้วให้ถือว่าเอกสาร
ดังกล่าวเป็นเอกสารมหาชน ก่อให้เกิดสิทธินิติสัมพันธ์ในทางครอบครัวเช่นเดียวกับการจดทะเบียน
สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถน าไปใช้ยืนยันสิทธิระหว่างบุคคลในความเป็น
สามีภริยาและบุตร ต่อบุคคลที่สามได้เช่นเดียวกับทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ที่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 ออกให้โดยไม่จ ากัด
พ้ืนที่แต่เฉพาะในพ้ืนที่ 4  จังหวัดเท่านั้น  

4.  เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว
พุทธศักราช 2478 ทั้งนี้เมื่อมีการจดทะเบียนรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามยังส านักงานรับ
จดทะเบียนของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทั้ง 4 แล้วจะจดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกไม่ได้ เพราะถือว่าการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามที่ได้รับรองและจด
ทะเบียนโดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในพ้ืนที่มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับการจด
ทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนี้เมื่อมีการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม
และออกหนังสือรับรองการสมรสให้แล้ว และมาจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์อีกจะเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อน และในทางกลับกันหากได้จดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกมิได้  

5.  โดยที่หนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีรูปแบบเดียวกันตามที่ระเบียบก าหนดเช่นเดียวกับ
ทะเบียนสมรสตามที่เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 ออกให้
แต่ระบุไว้ว่าเป็นหนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้อาจให้มีภาษามลายูท้องถิ่น
ประกอบกับภาษาไทยได้ในหนังสือรับรองดังกล่าว โดยมีเนื้อหาเพ่ิมเติมเกี่ยวการสมรสและการหย่า
และสิทธิต่าง ๆ ตามหลักศาสนาอิสลาม และกระบวนการต่าง ๆที่อาจมีขึ้น 
 โดยที่ การปรับปรุ งแก้ ไขกฎหมายอาจกระท า โดยเ พ่ิมเติมบทบัญญัติดั งกล่ าวใน
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัตินี้จะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาในการใช้กฎหมายอิสลามโดยองค์กรอ่ืนนอกเศาลได้ 
โดยที่ในหลายลักษณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่จ าต้องน าคดีขึ้นสู่ศาลเพ่ือให้ศาลยืนยันสิทธิที่เกิดขึ้นตาม
การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามอีก และเมือสามารถน าหนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนา
อิสลามที่ท าขึ้นในจังหวัดที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามไปใช้นอกเขตได้ ก็ถือว่าเป็นการขยายของเขต
การให้ใช้กฎหมายอิสลามในลักษณะหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากการสมรสหรือการรับรองการสมรสตามหลัก
ศาสนาอิสลามมิได้จ ากัดแต่เฉพาะผู้ที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ 4 จังหวัดเท่านั้นมุสลิมซึ่งมีภูมิล าเนาใน
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จังหวัดอ่ืนสามารถให้ทางนายทะเบียนอิสลามภายใน 4 จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นออกหนังสือ
รับรองการสมรสให้ได้หากเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเงื่อนไขการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามที่
ก าหนดขึ้น อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้นับถือาสนาอิสลามในพ้ืนที่อ่ืนสามารถให้การสมรสตามหลัก
ศาสนาอิสลามของตนมีผลตามกฎหมายแห่งรัฐได้อย่างสมบูรณ์  
 
5.5  องค์กรสร้างแบบแผนการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นเอกภาพ 
 
 เนื่องจากกฎหมายอิสลามที่น ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐเป็นกฎหมายเฉพาะ
น ามาใช้กับกลุ่มชนชาวมุสลิมเท่านั้น การสร้างรูปแบบความชัดเจนของกฎหมายอิสลามในแต่ละ
ประเทศก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ในฟิลิปปินส์ได้มีการจัดท ากฎหมายอิสลามในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว
และมรดกที่จะน ามาใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งส าหรับชนชาวมุสลิมออกมาเป็นประมวลกฎหมาย 
ซึ่งการสร้างประมวลกฎหมายอิสลามลักษณะนี้ได้สร้างความชัดเจนในตัวบทกฎหมายอิสลามที่จะน า
ใช้ ทั้งนี้ประกอบกับในรูปแบบการใช้กฎหมายของศาลก็มีความสะดวกในการเข้าตรวจสอบ หรือ
ตรวจทานการใช้กฎหมาย ที่ไม่จ าต้องอ้างอิงกฎหมายอิสลามโดยตรงจากคัมภีร์ทางศาสนาหรือ
แหล่งที่มาของกฎหมายจากแหล่งอ่ืนหากได้มีการบัญญัติไว้แล้วเป็นประมวล ในกรณีศาลสูงแห่งรัฐ
หรือองค์กรศาลอ่ืนก็ไม่จ าต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นผู้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในหลักศาสนา
แต่เป็นนักกฎหมายก็สามารถศึกษา ค้นคว้าในบทกฎหมายดังกล่าวที่น ามาใช้ได้ มีเพียงแต่การเพ่ิม
ลักษณะนิติวิธีในการอุดช่องว่างทางกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการท า
กฎหมายอิสลามให้มีรูปแบบลักษณะเป็นประมวลกฎหมายนี้ก็ต้องหาฉันทามติร่วมกันในการน า
กฎหมายอิสลามที่อาจมีแนวทางตามมัชฮับ ส านักคิดหรือนิกายต่าง ๆ ที่อาจแตกต่างกัน เมื่อน ามา
บัญญัติเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่จะท าให้กฎหมายอิสลามกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่ง
รัฐอย่างแท้จริง  
 ในขณะที่การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศสิงคโปร์และศรีลังกามิได้มีการบัญญัติกฎหมาย
อิสลามมาเป็นประมวลกฎหมายดั่งเช่นในฟิลิปปินส์ เนื่องด้วยโดยระบบศาลและการใช้กฎหมายที่มี
รากฐานมาจากระบบกฎหมายของอังกฤษที่เป็นระบบกฎหมายตามจารีตประเพณี ซึ่งในส่วนเนื้อหา
ทางกฎหมายอิสลามหรือกฎหมายสารบัญญัตินั้นในสิงคโปร์ยังคงให้น ากฎหมายอิสลามที่เป็นกฎหมาย
อิสลามตามจารีตประเพณีของมาเลย์503มาใช้ แต่กระนั้นในสิงคโปร์ก็พยายามบัญญัติแนวทางหรือ
รูปแบบวิธีการในการด าเนินกระบวนการหย่าและสิทธิของฝ่ายหญิงในเรื่องที่ต้องด าเนินการในศาล
ชารีอะห์ไว้ ซึ่งแตกต่างจากในศรีลังกาที่นอกจากไม่ได้มีการบัญญัติกฎหมายอิสลามเป็นประมวล
กฎหมาย ยังให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ตามแต่นิกายความเชื่อของคู่กรณี (The Law of the Sect 
to Which the Parties Belong) ที่ยังเป็นข้อถกเถียงถึงความหมายในตัวบทกฎหมายดังกล่าวว่า 
“Sect” หมายถึงนิกายหรือส านักคิดทางกฎหมายอิสลามเช่นไร ตลอดจนยังมีข้อโต้แย้งในเรื่องที่น า
ลักษณะจารีตท้องถิ่นเช่น “Kaikuli” ที่ไม่มีในหลักการศาสนาอิสลามมาบัญญัติร่วมในการใช้กฎหมาย
อิสลามของกอฎีอีกด้วย504 

                                           
 503 มาตรา 35 (3) แห่งรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 
 504 Hyshayama Hamin and Hasanah Cegu Isadeen, op. cit., p. 12. 
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 อย่างไรก็ตามแม้จะมิได้มีการบัญญัติกฎหมายอิสลามให้เป็นประมวลกฎหมายในสิงคโปร์ แต่
องค์กรเกี่ยวกับการบริหารการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศสิงคโปร์ได้ถูกบัญญัติจัดตั้งให้อยู่ภายใต้
กฎหมายเดียวกัน และมีกลไกประสานงานการสร้างความเป็นเอกภาพในการใช้กฎหมายอิสลามของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็น คณะกรรมธิการทางกฎหมาย
อิสลาม มุฟตีย์ (นักวิชาการผู้มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม) ตลอดจนคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งทั้งจากสภาศาสนาอิสลาม (Majlis Ugama Islam Singapura) 
และจากประธานาธิบดีสิงคโปร์โดยตรง ที่สามารถตรวจสอบตรวจทานการใช้กฎหมายอิสลามทั้งโดย
ศาลชารีอะห์และโดยองค์กรอ่ืนทั่วไปให้เป็นไปในแบบแผนที่สอดรับกับทั้งหลักการศาสนาอิสลามและ
หลักการทางกฎหมายแห่งรัฐ  
 ในขณะที่องค์กรที่ต้องเข้ามารักษาแบบแผนความเป็นเอกภาพในการใช้กฎหมายอิสลามใน
ศาลของฟิลิปปินส์แม้จะไม่มีบทบาทส าคัญเช่นดั่งองค์กรในสิงคโปร์ เนื่องจากเมื่อมีการท าให้กฎหมาย
อิสลามเป็นประมวลกฎหมายแล้ว การน าหลักการที่อ้างว่าเป็นกฎหมายอิสลามตามแบบแผนอื่นที่ถูก
บัญญัติเป็นประมวลไว้แล้วจึงไม่เป็นที่ยอมรับในศาลเว้นแต่ในเรื่องที่มิได้มีการบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมาย  แต่อย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์ก็ยั ง ได้ก าหนดให้มี คณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม  
(Jurisconsult in Islamic Law) มีหน้าที่ท าความเห็นทางกฎหมายอิสลามตามที่บุคคลหรือหน่วยงาน
ใด ๆ ร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหาร
ของศาลฎีกาของฟิลิปปินส์ มีส านักงานถาวรตั้งอยู่ท่ี เมือง Zamboanga505  
 ซึ่งหากพิจารณาตามโครงสร้างหน้าที่แล้ว คณะกรรมธิการทางกฎหมายอิสลาม(Legal 
Committee) ของสิงคโปร์ และคณะที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม (Jurisconsult in Islamic Law) ของ
ฟิลิปปินส์มีหน้าทีตามกฎหมายเช่นเดียวกันคือ “ฟัตวา” หรือกระบวนการออกความเห็นหรือค า
วินิจฉัยที่เกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายอิสลามแก่สาธารณชนทั้งบุคคลและองค์กร ทั้งเป็นการเฉพาะ
และเป็นการทั่วไป ซึ่งความเห็นทางกฎหมายดังกล่าวแม้มิได้มีอ านาจสภาพบังคับเหนือศาล แต่
สามารถสร้างลักษณะฉันทามติบางประการแห่งการใช้กฎหมายอิสลามให้เกิดขึ้นต่อสาธารณะได้ 
เนื่องจากองค์กรที่ท าการวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามเหล่านี้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐ 
และถือเป็นองค์กรผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักศาสนาอิสลามที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรที่เข้ามาสร้างความ
ชัดเจนหากมีความสับสน หรือข้อโต้แย้งในหลักการใช้กฎหมายอิสลามเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะขึ้น
ในประเทศ     
 ซึ่งเมื่อหันกลับมาพิจารณาถึงลักษณะการสร้างเอกภาพในการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศ
ไทยแล้ว อาจจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะคือการใช้กฎหมายอิสลามในศาล และการใช้กฎหมายอิสลาม
โดยองค์กรอ่ืนนอกจากศาล ทั้งนี้เนื่องจากในศาลชั้นต้นที่มีอ านาจหน้าที่ในการใช้กฎหมายอิสลามนั้น 
ได้มีการจัดท าคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ที่น ามาใช้เป็น
ดั่งเช่นการบัญญัติกฎหมายอิสลามออกมาเป็นประมวลกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามคู่มือดังกล่าวใน
สถานะทางกฎหมายก็ไม่ได้มีค่าเป็นประมวลกฎหมายอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นเพียงระเบียบภายใน
ที่ออกขึ้นเพ่ือใช้ในศาลยุติธรรม นอกจากนี้การสร้างความยอมรับให้ข้อบัญญัติที่ถูกจัดไว้ในคู่มือ
ดังกล่าวให้เป็นเสมือนหลักกฎหมายอิสลามที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปภายในรัฐทั้งในศาลและนอกศาลก็
มิได้มีการปฏิบัติให้เกิดขึ้นมากนัก เมื่อพิจารณาประกอบกับการใช้หลักการทางศาสนาว่าด้วย
                                           
 505 มาตรา 164 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
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ครอบครัวและมรดกโดยองค์กรอ่ืนนอกจากศาล อาทิเช่นคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเองก็
มิได้ยึดถือคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) มาเป็นบท
กฎหมายที่จะถูกน ามาใช้แต่เพียงอย่างเดียว คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดยังอาจอ้างอิงต ารา
ทางศาสนาและทางกฎหมายอิสลามอ่ืน ตลอดจนอิงตามความรู้ ความเข้าใจของบรรดาผู้ช านาญการ
ด้านกฎหมายอิสลามหรือครูสอนศาสนาในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งในคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดบาง
จังหวัดก็อาจตั้งคณะกรรมการออกค าวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลาม (ฟัตวา) ของตนเองขึ้น506  
 เมื่อพิจารณาทางโครงสร้างอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม พ.ศ.2540 ซึ่งประกาศใช้ในปัจจุบันพบว่า ในทางการใช้กฎหมายอิสลามหรือข้อบัญญัติทาง
ศาสนาอิสลาม จุฬาราชมนตรีมีอ านาจหน้าที่ออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยตามบัญญัติแห่งศาสนา
อิสลาม507 แต่ทั้งนี้ก็มิได้มีรายละเอียดถึงลักษณะการออกประกาศเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยดังกล่าวว่ามี
สถานะทางกฎหมายเช่นไรผูกพันกับองค์กรใดบ้างหรือไม่อย่างไร แม้จะถือว่าจุฬาราชมนตรีเป็น
องค์กรสูงสุดในการบริหารและเป็นผู้น ากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยก็ตาม ซึ่งการก าหนด
โครงสร้างองค์กรในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ให้เป็นองค์กรที่มีส่วน
ในการสร้างกรอบแบบแผนการใช้กฎหมายอิสลามควบคู่กับองค์กรศาลในประเทศไทยยังคงเป็นสิ่งที่
ต้องสร้างความชัดเจน เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างระบบการใช้กฎหมายอิสลามที่มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ      
 แม้จะได้มีการก าหนดให้น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ในส่วนของของครอบครัวและมรดกในกรณีที่มีคดีขึ้นสู่ศาลชั้นต้นในพ้ืนที่  4 จังหวัดภาคใต้ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ และได้จัดมีการจัดท าคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ขึ้นเพ่ือเป็นเสมือนบทบัญญัติหลักที่จะน ามาใช้ในศาล แต่
สถานะทางกฎหมายแล้วคู่มือดังกล่าวเป็นเพียงคู่มือเพ่ือให้ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและ
ดะโต๊ะยุติธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศาลในพ้ืนที่ 4 จังหวัดได้ใช้อ้างอิงในการวินิจฉัยคดีเท่านั้น ซึ่งหาก
ต้องการพัฒนาการใช้ระบบกฎหมายอิสลามให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับอย่างแท้จริงได้ จึงต้องมี
การด าเนินการพัฒนารูปแบบกฎหมายที่จะถูกน ามาใช้ให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งระบบกฎหมายของประเทศ
ไทยเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร ที่จะมีการท ากฎหมายต่าง ๆ  ออกเป็นประมวลกฎหมาย 
โดยที่คู่ความไม่ต้องน าสืบถึงตัวกฎหมายนั้น แต่ศาลจะเป็นผู้ปรับใช้กฎหมายที่มีอยู่เอง เว้นแต่คู่ความ
ฝ่ายใดจะอ้างบทกฎหมายต่างประเทศ ในขณะที่เมื่อกล่าวถึงการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย
แล้ว กฎหมายอิสลามท่ีจะน ามาใช้ในศาลได้ถูกปฏิบัติให้เป็นดั่งเช่นกฎหมายภายในที่คู่ความไม่อาจน า
สืบว่าตัวบทกฎหมายมีบทบัญญัติอยู่อย่างไร ประกอบกับกฎหมายอิสลามในเนื้อหารายละเอียดก็ยัง
อาจมีข้อแตกต่างตามส านักคิดหรือมัชฮับ และยิ่งในบทกฎหมายที่ให้ใช้กฎหมายอิสลามในปัจจุบันมิ
ให้มีการอุทธรณ์ค าตัดสินในข้อกฎหมายอิสลามของดะโต๊ะยุติธรรมด้วยแล้ว การโต้แย้งการใช้
กฎหมายอิสลามโดยศาลจึงเป็นไปโดยความยากล าบาก และท าให้ประชาชนที่ต้องมีคดีเข้าสู่
กระบวนการทางศาลขาดความเชื่อมั่นในลักษณะกฎหมายอิสลามที่ศาลจะน ามาใช้    
 โดยที่ต้องยอมรับประการหนึ่งว่า การใช้กฎหมายอิสลามเป็นแต่เพียงการใช้กฎหมายโดยกลุ่ม
ชนหนึ่งที่มิใช่เป็นกฎหมายทั่วไปแห่งรัฐ ดังนั้นองค์กรที่มาพัฒนาการใช้กฎหมาย หรือสร้างรูปแบบ
                                           
 506 มะรอนิง สาแลมิง, เรื่องเดิม.; ฆอซาลี เบ็ญหมัด, เรื่องเดิม.  
 507 มาตรา 8 (4) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 
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การใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพจึงมิใช่แต่องค์กรจากหน่วยงานทางตุลาการหรือส านักงานศาล
ยุติธรรมเท่านั้น แต่ต้องเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มชนมุสลิมภายใต้พระราชบัญญัติการ
บริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ที่เป็นองค์กรที่ต้องน ากฎหมายมาใช้โดยตรงด้วย ซึ่งหากมี
การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ทั้งโครงสร้างของระบบการใช้
กฎหมาย ตั้งแต่องค์กรทางทะเบียน (Registration) องค์กรไกล่เกลี่ย (Mediation) หรือใช้อ านาจใน
การวินิจฉัยคดีเบื้องต้นหรือกึ่งตุลาการ  (Quasi-Judicial Body)  จนเข้าสู่กระบวนการของศาล 
(Judicial Body) ที่ต้องมีกลไกลการตรวจสอบตรวจทานโดยศาลสูง (Review on Appeal) การสร้าง
เอกภาพทางการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ที่ให้กระบวนการต่าง ๆ และบุคคลทุกฝ่ายยอมรับ
และมีเนื้อหาทางกฎหมายสารบัญญัติอย่างเดียวกันมาใช้จึงเป็นสิ่งส าคัญ  
 ดังนั้นผู้เขียนจึงเห็นว่าในการพัฒนาระบบการใช้กฎหมายอิสลามจึงควรมีการจัดท าประมวล
กฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกขึ้นดั่งเช่นในฟิลิปปินส์ ที่การจัดท าประมวลกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกเพ่ือสร้างความชัดเจนแห่งบทบัญญัติกฎหมายอิสลามที่จะน ามาใช้
ในประเทศไทย ทั้งยังเป็นการสร้างกรอบรูปแบบทางกฎหมายให้เป็นเอกภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้กฎหมายอิสลามทุกฝ่ายซึ่งประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป คู่ความในคดี ทนายความในคดี
ครอบครัวและมรดกอิสลามนิกชน ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด กอฎีหรือ
ผู้ท าหน้าที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดโดยใช้กฎหมายอิสลาม ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ าส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด และผู้ท าหน้าที่นายทะเบียนอิสลาม เป็นต้น     
 นอกจากการจัดท าประมวลกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกไว้ในกฎหมายให้ใช้
กฎหมายอิสลามในปะเทศไทยแล้ว ยังควรต้องมีการสร้างองค์กรหรือสถาบันพัฒนาและสร้างกรอบ
แบบแผนทางการใช้กฎหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่บริหารองค์กรตามศาสนาอิสลามและองค์กร
ของศาลยุติธรรม ดังนี้การก่อตั้งคณะกรรมการกฎหมายอิสลาม (Islamic Law Board or Shari’a 
Board) ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีตัวบทกฎหมายรองรับในอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนขึ้นจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้องค์กรดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม 
พ.ศ.2540 โดยเข้ามาท าหน้าที่ในส่วนเชื่อมประสานกับองค์กรทางศาลด้านการก าหนดแนวทางในการ
ใช้กฎหมายอิสลามร่วมกัน และท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการสร้างบรรทัดฐานในการใช้กฎหมาย
อิสลามที่กระท าโดยองค์กรที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540  
อยู่ก่อนแล้วอันได้แก่ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด  ตลอดจนมัสยิดต่าง ๆ ให้มีเอกภาพและรูปแบบที่มั่นคง มีเสถียรภาพ และ
เชื่อถือได้ต่อไป 
 
5.6  องค์กรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท   
 
 ในระบบการใช้กฎหมายอิสลามของแต่ละประเทศ นอกจากจะมีองค์กรรับจดทะเบียนและ
ระบบการตัดสินคดีแล้ว ยังพบลักษณะการมีกระบวนการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทโดยทางเลือก
อ่ืนนอกจากจะให้ศาลเป็นผู้ตัดสินคดีในเรื่องเกี่ยวกับคอรบครัว โดยที่ในสิงคโปร์เมื่อมีการน าคดีเข้าสู่
ศาลชารีอะห์ กระบวนการพิจารณาคดีในศาลชารีอะห์โดยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในการที่ให้คู่กรณีได้ตก
ลงกันโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟ้องหย่า ดังนั้นในกระบวนการพิจารณาคดีของ



(233) 
 

ศาลชารีอะห์จะให้คู่กรณีได้เข้าเจรจาโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยก่อนมีการด าเนินคดีเสมอ ซึ่งหากเจรจา 
ไกล่เกลี่ยกันไม่ได้ก็จะเริ่มกระบวนการทางการพิจารณาคดีต่อไป และศาลอาจให้คู่กรณีแต่งตั้ง
อนุญาโตตุลาการเพ่ือมาตัดสินคดี เนื่องจากกระบวนการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการในศาลชารีอะห์
อาจมีผลที่เป็นประโยชน์ต่อคู่กรณี และคู่กรณีอาจแต่งตั้งบุคคลที่เข้าใจสถานการณ์หรือใกล้ชิดกับ
คู่กรณีมาเป็นอนุญาโตตุลาการได้  มีรายชื่ออนุญาโตตุลาการในศาลชารีอะห์ที่คู่กรณีสามารถเลือกเพ่ือ
ตัดสินคดีของตนได้508  เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ที่กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ได้บัญญัติให้ศาล
ชารีอะห์สามารถจัดให้มีคณะอนุญาโตตุลาการศาสนาอิสลามขึ้นเพ่ือไกล่เกลี่ยและพิจารณาข้อพิพาท
การหย่าทั้งจากฝ่ายชาย (Talag) และจากฝ่ายหญิงในกรณีท่ีฝ่ายชายให้สิทธิไว้ (Tafwid) ซึ่งจะต้องยื่น
ค าร้องต่อเสมียนศาลชารีอะห์ในฐานะนายทะเบียนในการจดทะเบียนหย่า เสมียนศาลชารีอะห์จะท า
ส าเนาส่งถึงคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง เพ่ือให้มีการตั้งตัวแทนของแต่ละฝ่ายขึ้นและมีเสมียนศาลชารีอะห์นั่ง
เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือท าการระงับข้อพิพาทแทนการด าเนินคดีขึ้นสู่ศาลก่อน หาก
ได้ผลประการใดจึงแจ้งไปยังศาล509 ในกรณีการสมรสเพ่ิม Subsequent Marriages ที่สามีต้องการ
สมรสเพ่ิมและท าการยื่นค าร้องต่อเสมียนศาลชารีอะห์ในฐานะนายทะเบียน เสมียนศาลจะท าหนังสือ
ส่งถึงภรรยาที่มีอยู่ในปัจจุบันทุกคนเพ่ือขอความยินยอม ในกรณีที่ภรรยาคนใดไม่ให้ความยินยอม 
ศาลอาจให้มีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการศาสนาอิสลามข้ึนเพ่ือพิจารณาไกล่เกลี่ย หากไม่สามารถไกล่
เกลี่ยกันได้จึงให้ศาลชารีอะห์พิจารณาการจดทะเบียนสมรสเพ่ิมดังกล่าว510 หรือในกรณีความผิดต่อ
กฎหมายจารีตประเพณี ในกรณีที่ศาลแขวงชารีอะห์ได้มีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการละเมิด
กฎหมายจารีตประเพณีซึ่งสามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้โดยไม่ต้องมีการพิจารณาคดีในศาล ศาล
ชารีอะห์อาจให้มีการตั้งคณะอนุญาโตตุลาการอิสลามขึ้นเพ่ือระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยปรองดอง
กัน511 ในขณะที่ในศรีลังกามิได้มีการตั้งบุคคลเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเนื่องจากกอฎีจะมีหน้าที่ในการ
ไกล่เกลี่ยก่อนท าค าตัดสินด้วย  
  อย่างไรก็ตามลักษณะกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทเหล่านี้ล้วนเป็นกระบวนการ
ของศาลที่มีอ านาจพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น  (Court-Annexed 
Mediation-Arbitration) ซึ่งหากเปรียบเทียบของระบบการไกล่เกลี่ยเมื่อคดีเข้าสู่ศาลแล้วเช่นนี้ของ
ประเทศไทยย่อมเปรียบได้กับกระบวนการการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีทางแพ่งในศาล
เยาวชนและครอบครัวประจ าจังหวัดหรือศาลจังหวัดแล้วแต่กรณี ที่มีระเบียบแบบแผนในทางปฏิบัติ
อย่างชัดเจน ตลอดจนมีสภาพบังคับทางกฎหมายในกรณีท่ี ผู้ไกล่เกลี่ย ผู้ระงับข้อพิพาท หรือแม้แต่ผู้ชี้
ขาดมีค าตัดสินหรือข้อตกลงออกมาเช่นไรจากกระบวนการระงับข้อพิพาทนี้  
  ในขณะที่ในประเทศไทยยังมีการให้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดใน
การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลามเมื่อได้รับการร้อง
ขอ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปิดช่องทางไว้เพ่ือผู้นับถือศาสนาอิสลามจะได้น าข้อพิพาทของตนเข้าสู่
กระบวนการที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรอ่ืนนอกจากศาล โดยที่อาจมิได้สร้างความเชื่อมโยงกับกระบวนการ
ใช้กฎหมายอิสลามในศาลแห่งรัฐเท่าใดนัก โดยที่การไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่อง
                                           
 508 Ahmad Nizam bin Abbas, op. cit., p. 180. 
 509 มาตรา 161 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีเลขท่ี 1083 
 510 มาตรา 162 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีเลขที่ 1083 
 511 มาตรา 163 แห่งกฤษฎีกาประธานาธิบดีเลขท่ี 1083 
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ครอบครัวและมรดกของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดจะมีลักษณะที่ค่อนข้างยืนหยุ่นและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ได้มากกว่าระบบของศาลแห่งรัฐ ทั้งในเรื่องกระบวนการ
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือมีพิธีการมาก การใช้ภาษาพ้ืนถิ่น และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มี
เมื่อเทียบกับกระบวนการทางศาล เป็นเหตุให้เกิดความแตกต่างทางปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการที่
จัดขึ้นโดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและเข้าสู่กระบวนการทางศาลเป็นตัวเลขที่ค่อนข้าง
สูง512 นอกจากนี้การที่คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดอาจได้มีการแต่งตั้งกอฎีขึ้นประจ าในแต่ละ
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดขึ้น และสามารถท าการออกหนังสือรับรองการหย่าตาม
หลักศาสนาอิสลามให้ได้ด้วย ซึ่งในกระบวนการการออกหนังสือรับรองการหย่าโดยคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดนี้อาจต้องท าการไต่สวนหาข้อเท็จจริงแล้วจึงออกหนังสือรับรองการหย่าให้หาก
พบว่าเป็นไปตามเหตุหรือลักษณะที่บัญญัติตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งอาจเป็นการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมากกว่าเพียงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเท่านั้น ประกอบกับมิได้มี
กฎหมายบัญญัติถึงกระบวนการการโต้แย้งคัดค้านของบุคคลผู้อาจได้รับผลเสียจากการออกหนังสือ
รับรองทั้งการสมรสและการหย่าของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดไว้  
  ทั้งนี้เมื่อพิจารณากระบวนการระงับข้อพิพาทโดยทางอ่ืนนอกจากศาลแล้วพบว่า ในประเทศ
ไทยการระงับข้อพิพาทในเรื่องครอบครัวอิสลามศาสนิกชนโดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมี
ความใกล้ชิด และเข้าถึงตามความต้องการการใช้กระบวนการทางกฎหมายอิสลามของชนมุสลิมใน
พ้ืนที่ได้ดีกว่าระบบศาลแห่งรัฐ แต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่มีรูปแบบที่เป็นระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจน 
หรือมีสภาพบังคับทางกฎหมายอย่างไรในกระบวนการระงับข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัด อาทิจะเป็นเพียงข้อตกลงประนีประนอมยอมความ หรือลักษณะค าชี้ขาดตั ดสินข้อ
พิพาทของผู้ตัดสินชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ น ามาซึ่งปัญหาในทางปฏิบัติที่เมื่อ
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายชาย ไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยหรือข้อตกลงที่ท าขึ้นจาก
กระบวนการการระงับข้อพิพาทนั้นอีกฝ่ายหนึ่งไม่สามารถน ามาให้ศาลบังคับให้ได้  ดังนั้นจึงต้องสร้าง
ความชัดเจนในระเบียบปฏิบัติในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเชื่อม
ประสานกันกับทั้งองค์กรรับรองทางทะเบียนและองค์กรศาลที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้  อันเป็น
หนทางหนึ่งที่จะให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยเข้าถึงได้โดยง่ายและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีการริเริ่มให้สตรีชาวมุสลิมเข้ามามีส่วนนร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทมากขึ้นอันเป็นตัวจักรส าคัญในการคุ้มครองสิทธิของสตรีในการใช้กฎหมายอิสลามอย่าง
ได้ผลในอนาคต513  
   
5.7  ขอบเขตทางพื้นที่การใช้กฎหมายอิสลาม 
 
 การใช้กฎหมายอิสลามทั้งสามประเทศคือ สิงคโปร์ ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ ได้บัญญัติให้มี
การใช้กฎหมายอิสลามท่ัวอาณาเขตของประเทศ มิได้จ ากัดไว้แต่พ้ืนที่หนึ่งพ้ืนใด ดังนั้นผู้นับถือศาสนา
อิสลามในประเทศจึงมีความเท่าเทียมกันในการอยู่ภายใต้การให้ใช้กฎหมายอิสลาม ในขณะที่ประเทศ

                                           
 512 อับดุลเลาะ อาบูบากา, เรื่องเดิม.; มะดารี โตะ, เรื่องเดิม. 
 513 มะรอนิง สาแลมิง, เรื่องเดิม. 
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ไทยมีการก าหนดให้มีการใช้กฎหมายอิสลามที่จ ากัดขอบเขตพ้ืนที่ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่ใน
ศาลในพ้ืนที่จังหวัดทางตอนใต้ของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาบริบทของประเทศอ่ืนเช่น
สิงคโปร์จะไม่ประสบปัญหาในเรื่องอาณาเขตการใช้กฎหมายอิสลาม เนื่องจากเป็นประเทศที่มี พ้ืนที่
ขนาดเล็ก เช่นเดียวกับศรีลังกาที่มีการอาศัยของประชากรชาวมุสลิมกระจายตัวอยู่ทั่วไปในส่วนต่าง ๆ
ของประเทศและมีการแต่งตั้งกอฎีประจ ายังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากที่มาแห่งการให้ใช้กฎหมาย
อิสลามก็มีรากฐานมาจากช่วงยุคอาณานิคม อันเป็นรูปแบบการให้ใช้กฎหมายอิสลามทั่วทั้งประเทศ
มาอย่างยาวนาน  
 ในขณะที่ฟิลิปปินส์ซึ่งประชากรชาวมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ คือตาม
พ้ืนที่เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะซูลูทางตอนใต้ เมื่อมีการประกาศใช้กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 
ในฟิลิปปินส์ก็มิได้ก าหนดอาณาเขตเฉพาะที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่พ้ืนที่ทางตอนใต้ที่มี
ประชากรมุสลิมอาศัยอยู่หนาแน่นเท่านั้นแต่บังคับใช้กับมุสลิมทั้งประเทศ  ถึงแม้กฤษฎีกา
ประธานาธิบดีที่ 1083 ของฟิลิปปินส์จะบัญญัติให้มีการจัดตั้งทั้งศาลชารีอะห์เขต (Shari’a District 
Court)  และ ศาลชารีอะห์แขวง (Shari’s Circuit Court)  แต่เฉพาะในพ้ืนที่ทางตอนใต้ แต่หาก
มุสลิมในพ้ืนที่อ่ืนของประเทศมีคดีความตามประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมแห่ง ฟิลิปปินส์ก็
สามารถน าคดีขึ้นสู่ศาลชารีอะห์ทางตอนใต้ของประเทศได้ ทั้งนี้เนื่องจากการน าคดีขึ้นสู่ศาลชารีอะห์
ของฟิลิปปินส์มิได้ยึดถือตามภูมิล าเนาของจ าเลย หรือผู้ร้องดั่งเช่นระบบศาลของไทย ที่คู่ความทุกฝ่าย
ไม่จ าต้องมีภูมิล าเนาหรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีศาลชารีอะห์ตั้งอยู่เท่านั้น ซึ่งในกรณีที่คู่กรณีมิได้อาศัย
หรือมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่มีศาลชารีอะห์ตั้งอยู่ ก็สามารถน าคดีขึ้นสู่ศาลชารีอะห์ใดก็ได้ตามความ
สะดวก 
 ในประเทศไทยหากพิจารณาตามถ้อยค าในตัวบทกฎหมายแล้ว การสร้างอาณาเขตแห่งสภาพ
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามได้เกิดจากบทบัญญัติที่ให้ศาลชั้นต้นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสตูลน ากฎหมายอิสลามมาใช้บังคับแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกในกรณีที่คู่ความเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือผู้ร้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
โดยที่ในบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ก็มิได้ก าหนดว่าจะต้องน ากฎหมายอิสลามมาใช้กับมุสลิมที่มีภูมิล าเนาหรือ
เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดเท่านั้น หากแต่กฎหมายที่มาก าหนดในส่วนของเขตอ านาจศาลว่า
ศาลชั้นต้นมีเขตอ านาจในคดีใดอย่างไรกลับปรากฎอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
ลักษณะ 2 หมวดที่ 1 เรื่องเขตอ านาจศาล ซึ่งได้มีการแก้ไขในส่วนของเขตอ านาจศาลเมื่อปี พ.ศ.
2534  ที่บัญญัติให้ ค าฟ้องต้องเสนอต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาล หรือต่อศาลที่มูลคดี
เกิดขึ้นในเขตศาล หรือ ค าร้องขอต้องเสนอต่อศาลที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลหรือต่อศาลที่ผู้ร้องมี
ภูมิล าเนา อันเป็นการสร้างจุดเกาะเกี่ยวแห่งเขตอ านาจศาลกับภูมิล าเนาของจ าเลย ผู้ร้อง และมูลคดี
ที่ต้องเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ศาลมีเขตอ านาจ เช่นเดียวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสนอต่อ
ศาลที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ หรือต่อศาลที่จ าเลยมีภูมิล าเนา  ในขณะที่คดีร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
ต้องเสนอต่อศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย   ดังนี้จะเห็นว่าบท
กฎหมายที่เข้ามาจ ากัดคดีความที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้ให้จ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ใน 4 จังหวัดภาคใต้
นั้นนอกจากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 แล้วยังปรากฏความเชื่อมโยงกับบทบัญญัติว่าด้วยเขตอ านาจ
ศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอีกด้วย   
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 และเนื่องจากการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยมีการใช้แบบก าหนดอาณาเขตทางพ้ืนที่ 
จากลักษณะการก าหนดไห้น ากฎหมายอิสลามมาใช้แต่ในศาลชั้นต้นใน 4 จังหวัดอันประกอบไปด้วย
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล โดยที่มิได้กล่าวถึงการใช้กฎหมายอิสลามว่าให้มีผลเช่นไร
หากมิได้มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล  จึงเกิดเป็นปัญหาในเรื่องสถานะของการใช้กฎหมายอิสลาม
นอกศาล ซึ่งการก าหนดให้น ากฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกมาปรับใช้แทนประมวล
กฎหมายแพ่งละพาณิชย์ดังกล่าวเป็นบทกฎหมายบังคับมิได้เป็นทางเลือก ดังนี้เมื่อมีคดีที่เข้าลักษณะ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายศาลจึงต้องน าแต่กฎหมายอิสลามเท่านั้นมาปรับใช้ ก็มิอาจน าประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิขย์มาปรับใช้กับคดีได้ เป็นผลให้เกิดปัญหาในการตีความถึงลักษณะอาณาเขต
สภาพบังคับของกฎหมายอิสลาม ว่าแม้มิได้มีคดีขึ้นสู่ศาลแต่ในทางปฏิบัติมุสลิมในพ้ืนที่ยังคงต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามในรื่องครอบครัวและมรดกหรือไม่ เพราะมิฉะนั้นจะเกิดผล
ประหลาดกล่าวคือในการสร้างนิติสัมพันธ์ทางครอบครัวจะน ากฎหมายอิสลามมาใช้ได้แต่เมื่อมีคดีขึ้น
สู่ศาลแล้วเท่านั้น ดังนั้นหากตีความตามถ้อยอักษรแห่งกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาณาเขตแห่งการใช้
กฎหมายอิสลามคงมีอาณาเขตจ ากัดยิ่ง และการใช้กฎหมายอิสลามก็จะมีความผกผันเปลี่ยนแปลงไป
ตามความสัมพันธ์ระหว่างภูมิล าเนาของจ าเลย ผู้ร้อง ที่ที่มูลคดีเกิด ที่ที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ และ
ภูมิล าเนาของเจ้ามรดกขณะตาย เนื่องจากคดีจะเข้าสู่ศาลที่มีอ านาจใช้กฎหมายอิสลามได้ต้องเป็นไป
ตามบทบัญญัติในเรื่องเขตอ านาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก าหนดไว้ และจะ
เข้าสู่ศาลจังหวัดหรือศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดทั้ง 4 ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 
 อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ได้มีทั้งแนวทางค าพิพากษาของศาลและค า
วินิจฉัยข้อกฎหมายจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เริ่มบ่งชี้ว่า สถานะการใช้กฎหมายอิสลาม
นอกศาลในเรื่องสถานะครอบครัวในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้ศาลน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี  นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.
2489 มีค่าเทียบเท่ากับสถานะทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์514 แม้จะมิได้มี
การแก้ไขกฎหมายออกมาอย่างชัดแจ้งในเรื่องดังกล่าว เป็นเหตุให้อาจตีความอีกนัยหนึ่งได้ว่าอาณา
เขตทางพ้ืนที่แห่งการใช้กฎหมายอิสลามในปัจจุบันคือพ้ืนที่ที่ศาลชั้นต้นในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูลมีเขตอ านาจ เพราะเมื่อพ้นพ้ืนที่ในเขตอ านาจของศาลดังกล่าวแล้ว หากมีคดีขึ้นสู่ศาล
ก็มิได้มีบทบัญญัติใดให้ศาลน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ได้ แต่ศาลอาจยอมรับนิติสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวที่เกิดขึ้นแล้วจากในพ้ืนที่ได้ตามแนวทางค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2812/2525  
 จากการตีความดังกล่าวน ามาซึ่งลักษณะการใช้กฎหมายอย่างมีอาณาเขตขึ้นภายในรัฐที่จะมี
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกแต่กับผู้นับถือศาสนาอิสลามเฉพาะในพ้ืนที่ 
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลเท่านั้น ทั้งที่ในปัจจุบันประชากรผู้นับถือศาสนาอิสลามใน
ประเทศไทยได้อาศัยอยู่ทั่วไปในประเทศไทยมิได้จ าเพาะอยู่แต่ในพ้ืนที่ 4  จังหวัดดังกล่าวเท่านั้น ซึ่ง
ตามข้อมูลประชากรนั้นมีประชากรมุสลิมในประเทศไทยกว่าอีกครึ่งหนึ่งหรือราว 1.6 ล้านคนมิได้มี
ภูมิล าเนาอยู่ใน 4 จังหวัดภาคใต้ น ามาซึ่งข้อเรียกร้องให้มีการขยายอาณาเขตการใช้กฎหมายอิสลาม
ออกไปให้ทั่วทั้งประเทศ เพ่ือให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยทั้งหมดได้อยู่ภายใต้กฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก  
                                           
 514 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4230/2558 
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 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่มาของการให้ใช้กฎหมายอิสลามโดยก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว
พบว่า การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยมีที่มาจากประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครอง 
ที่ชนมุสลิมในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการน ากฎหมายอิสลามมาใช้เป็นกฎหมายท้องถิ่นของตนอยู่ก่อนแล้ว ที่
ระบบกฎหมายและการศาลของไทยจะได้มีการน าระบบกฎหมายของไทยมาใช้ในพื้นที่ในช่วงสมัยการ
ปฏิรูปการปกครอง ระบบกฎหมายและการศาลในสมัยรัชกาลที่ 5  ดังนั้นรัฐไทยจึงคงยอมรับให้มีการ
ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกกับชนชาวมุสลิมในพ้ืนที่อยู่ต่อไปในพ้ืนที่การปกครอง
หัวเมืองทั้ง 7 ซึ่งต่อมาคือจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในปัจจุบัน และได้มีการขยายการให้ใช้
กฎหมายอิสลามมายังพ้ืนที่จังหวัดสตูลเนื่องจากมีข้อเรียกร้องของหมู่ชนมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดสตูลซึ่งมี
ประชากรมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก และด้วยเหตุผลที่ส าคัญเดียวกันคือในจังหวัดสตูลก็เคยได้มี
การใช้กฎหมายอิสลามอยู่ก่อนเมื่อครั้งเป็นส่วนหนึ่งของไทรบุรี การให้ใช้กฎหมายอิสลามทั้ง  4  
จังหวัดดังกล่าวที่มีขึ้นทั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 6 ล้วนแล้วแต่มีที่มาจากการที่กฎหมาย
อิสลามถูกใช้เป็นกฎหมายท้องถิ่นอยู่ก่อนแล้ว แม้ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกกับพลเมืองโดยทั่วไปของรัฐก็ยังได้มีบทยกเว้นให้ในพ้ืนที่ที่มี
การใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกยังคงให้ใช้กฎหมายอิสลามต่อไป จนกระท้ังในสมัย
การปกครองโดยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการยกเลิกการให้ใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ไป
เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ภายหลังก็ได้มีการบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามกลับมาบังคับใช้ได้อีกครั้ง 
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 
พ.ศ.2489 ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มชนมุสลิมในพ้ืนที่อ่ืน ที่ไม่เคยได้มีการยอมรับให้กฎหมายอิสลามเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐอย่างเป็นทางการคงเป็นเพียงการใช้กฎหมายอิสลามกันเองในหมู่ชน
มุสลิมเท่านั้น การสมรสหรือการคลายนิติสัมพันธ์ทางการสมรสจึงมีลักษณะเป็นเพียงการน าหลักการ
ทางศาสนาอิสลามมาปฏิบัติเช่นเดียวกับพิธีการสมรสตามจารีตประเพณีทั่วไปของความเชื่อทาง
ศาสนาอ่ืนหรือกลุ่มชนอ่ืน ที่พิธีกรรมทางศาสนาหรือตามจารีตประเพณีไม่มีความเกี่ยวพันกับระบบ
การใช้กฎหมายของรัฐ   
 การใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ อ่ืนนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้เมื่อมิได้มีกฎหมายเฉพาะใดที่
ให้ศาลน ากฎหมายอิสลามมาใช้หรือกล่าวถึงผลของการสมรสและหย่าตามหลักศาสนาอิสลามไม่ว่าจะ
เป็นสถานะบุคคล ความสัมพันธ์ทางด้านทรัพย์สิน และข้อผูกพันหรือพันธกรณีที่เกิดจากการสมรส
ตามหลักศาสนาอิสลามสิ้นสุดลง ประกอบกับการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ของมุสลิมเป็นรูปแบบของ
ความสมัครใจ หรือมีลักษณะเป็นประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา แต่ยอมรับกันในหมู่ชุมชนมุสลิมเท่านั้น 
สภาพการใช้กฎหมายจึงเป็นลักษณะที่มีกฎหมายแห่งรัฐและหลักการปฏิบัติที่ชุมชนยึดถือวางอยู่
ร่วมกัน โดยที่กฎหมายแห่งรัฐนั้นมีบทบัญญัติที่แตกต่างจากวิถีปฏิบัติของชุมชน เกิดเป็นลักษณะการ
ใช้กฎหมายแบบพหุนิยมทางกฎหมายเชิงสังคมวิทยา (Socio-Legal Pluralism) โดยกระบวนการใช้
กฎหมาย เช่นรูปแบบการยอมรับการสมรสและการหย่า กระบวนการระงับข้อพิพาทอยู่ภายนอก
บริบทกฎหมายของรัฐ ตลอดจนสภาพบังคับก็เกิดขึ้นโดยชุมชน ซึ่งมีสภาพขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของ
ระบบชุมชนแต่ละพ้ืนที่ เมื่อไม่มีความชัดเจนจากรัฐว่ามีแนวนโยบายเช่นไรว่าจะยอมรับหรือห้ามการ
น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องครอบครัวในพ้ืนที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดภาคใต้ เป็นผลให้เกิดการ
สร้างรูปแบบการใช้กฎหมายลักษณะคู่ขนานกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ (Parallel Justice 
System) ที่รัฐมิอาจเข้าไปทบทวนหรือตรวจสอบเพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ได้รับผลจากการใช้
กฎหมายได้         
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 โดยที่การสมรสทางหลักศาสนาอิสลาม โดยรูปแบบและหลักการแล้วมีลักษณะเป็นสัญญา
ก่อตั้งสถาบันครอบครัวขึ้น แต่เมื่อมิได้มีการยอมรับจากรัฐ เนื่องจากสภาพแห่งสัญญาการสมรสที่รัฐมี
ชุดกฎหมายที่สร้างระเบียบแบบแผนของรัฐเป็นกรอบที่ใช้อยู่ชุดหนึ่งที่รัฐมุ่งหมายให้ใช้กรอบบรรทัด
ฐานนี้กับพลเมืองของรัฐโดยทั่วไป  ดังนั้นเมื่อมีการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเกิดกรณีที่มี
คู่กรณีฝ่ายใดผิดเงื่อนไขการสมรส หรือมีเหตุที่ต้องท าให้ความสัมพันธ์สิ้นสุดลง การมาพ่ึงพาระบบ
ศาลแห่งรัฐจึงกระท าได้อย่างยากล าบาก และหลายโอกาสยังมีประเด็นเรื่องการท าสัญญาลักษณะ
สมรสโดยรูปแบบอื่นแตกต่างจากท่ีรัฐก าหนดไว้เป็นสัญญาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอัน
ดีที่เป็นผลให้นิติกรรมนั้นเป็นโมฆะหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐที่น ามาใช้ในแต่ยุคสมัยหรือใน
แต่ละพ้ืนที่  
 แม้รัฐจะยอมรับการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวหรือไม่ก็ตาม แต่ในชุมชนมุสลิมนั้น
บุคคลผู้เป็นสมาชิกของชุมชนยังคงต้องปฏิบัติตามวิถีของชุมชนอยู่ ซึ่ งเมื่อมีการใช้กฎหมายที่รัฐไม่
ยอมรับแล้วเช่นนี้ การเข้ามาคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายของชุมชนจึงถูกปิดกั้น 
เช่นกรณีเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยเหตุต่าง ๆ ตามแต่ละกรณีนั้น ฝ่ายชายยังคงมีพันธะผูกพันในทาง
ทรัพย์สินที่ต้องช าระแก่ฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายหญิงมิอาจน ามาบังคับได้หากฝ่ายชายไม่ยินยอม นอกจาก
ปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามที่เกิดจากการที่ไม่มีกฎหมายแห่งรัฐยอมรับหรือรับรองการใช้กฎหมาย
อิสลามแล้ว ความไม่เป็นเอกภาพของการใช้กฎหมายยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไป กล่าวคือการ
ใช้กฎหมายอิสลามจะมีความแตกต่างกันในเงื่อนไขทั้งในเรื่องการสมรส การหย่า ตามแต่ละพ้ืนที่หรือ
ตามความรู้ความช านาญส่วนบุคคลของผู้ใช้กฎหมาย เมื่อไม่มีการก าหนดแบบแผนที่ชัดเจนหรือสร้าง
ความมีเสถียรภาพของกฎหมาย การเปิดโอกาสให้โต้แย้งคัดค้าน หรือแม้แต่การไม่มีที่ปรึกษาทาง
กฎหมายของแต่ละฝ่ายที่ให้ความชัดเจนหรือความเข้าใจในเรื่องที่ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ของตนจาก
ผลของการใช้กฎหมายอิสลาม ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ หรือไม่สร้างกรอบการคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลผู้มีสถานะในสังคมหรือชุมชนที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  
 แต่กระนั้นหากกล่าวถึงการจะขยายอาณาเขตสภาพการใช้กฎหมายอิสลามให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎหมายแห่งรัฐนอกเขตพ้ืนที่ 4 จังหวัด โดยให้มุสลิมทั้งหมดในประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกนั้น ก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดแห่งรัฐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกที่บังคับใช้อยู่ในส่วนอ่ืน
ของประเทศเพ่ือให้คนบางกลุ่มต้องน ากฎหมายมาบังคับกับตนโดยแตกต่างจากพลเมืองทั่วไป จึงต้อง
ได้รับฉันทามติจากผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่จะน ามาบังคับใช้ใหม่ ความชัดเจนในเนื้อหากฎหมายที่
จะน ามาใช้เพ่ือตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งในด้านสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
ตลอดจนความคุ้มกันสิทธิในด้านต่าง ๆ ในการก่อตั้งสถาบันครอบครัวและสิทธิในการได้รับมรดกตาม
ความเชื่อของกลุ่มชนที่กฎหมายเข้ามารองรับ  ในขณะที่ประเทศไทยแม้รัฐธรรมนูญแห่งรัฐจะได้
บัญญัติในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนาไว้ แต่ก็มิใช่การที่ให้รัฐสามารถออกกฎหมายให้ใช้
หลักการทางศาสนามาบังคับให้มุสลิมทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่แตกต่างจากพลเมืองทั่วไปโดย
ไม่ใช่ด้วยความสมัครใจได้ ซึ่งการน าหลักการทางศาสนามาใช้บังคับเป็นกฎหมายแก่กลุ่มชนกลุ่มหนึ่ง
ของประเทศตามความเชื่อทางศาสนาอาจต้องด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยที่ต้องท าการ
ปรับปรุงรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ที่กฎหมายแห่งรัฐยอมรับให้น ากฎหมายอิสลามเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชน์ในการอ านาวยความยุติธรรมตามวิถีชีวิตของ
กลุ่มชนตามความเชื่อทางศาสนาให้ได้อย่างแท้จริงเสียก่อน แล้วจึงขยายอาณาเขตไปยังพ้ืนที่อ่ืนที่มี
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ชนมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก อาทิเช่นในจังหวัดสงขลาหรือกรุงเทพมหานคร โดยต้องได้มีฉันทา
มติเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมุสลิมในพ้ืนที่ที่จะมีการขยายขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่อง
ครอบครัวและมรดกนี้ก่อน 
 ทั้งนี้ต้องเปิดช่องในการที่ชนมุสลิมจากพ้ืนที่อ่ืนที่ยังมิได้มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามสามารถ
เข้ามาสู่ระบบการใช้กฎหมายอิสลามของศาลในพ้ืนที่ 4 จังหวัดหรือในจังหวัดที่ได้ขยายขอบเขตให้มี
การใช้กฎหมายอิสลามแล้ว โดยไม่ติดข้อปัญหาในเรื่องเขตอ านาจศาล ในขณะที่พ้ืนที่ที่ยังมิได้มีการ
ยอมรับให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้นั้น อาจน ารูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามโดยความสมัครใจผ่าน
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกทั้งในรูปแบบระบบไกล่เกลี่ย และอนุญาโตตุลาการมาใช้ เพ่ือเชื่อม
ระบบการใช้กฎหมายอิสลามของชนมุสลิมนอกพ้ืนให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการใช้กฎหมาย
ของรัฐ และเพ่ือจะได้คุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ต้องน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้กับวิถีชีวิตของตน
ตามวิถีชุมชนที่ตนเป็นสมาชิก และที่ส าคัญนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดกระบวนการยุติธรรม
คู่ขนานกับรัฐที่รัฐไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบระบบการใช้กฎหมายนี้ได้   
 โดยผู้เขียนเห็นว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญในการสร้างรูปแบบโครงสร้างการใช้
กฎหมายอิสลามที่มีประสิทธิภาพจึงต้องเป็นองค์กรภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม พ.ศ.2540  ที่ต้องเข้ามาเป็นผู้สร้างระบบและกระบวนการการใช้กฎหมายอิสลามที่มี
ประสิทธิภาพในพ้ืนที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดภาคใต้ ในขณะที่การสร้างประสิทธิภาพและการอ านวย
ความยุติธรรมของระบบการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ 4  จังหวัดยังคงต้องอาศัยความร่วมมือและ
เชื่อมประสานอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
พ.ศ.2540 และองค์กรศาลของส านักงานศาลยุติธรรมที่เป็นผู้ใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วย
การใช้กฎหมายในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยมีแนวทางการขยายอาณาเขตการใช้กฎหมายอิสลาม 
การแก้ปัญหาเขตแดนทางกฎหมายภายในรัฐ และการใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ที่ไม่มีกฎหมายแห่ง
รัฐรองรับดังนี้ 

1. แต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทั้ง 4  จังหวัด หรือจังหวัดที่มีการให้
ใช้กฎหมายอิสลามเป็นนายทะเบียนอิสลามประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ออกหนังสือรับรองการ
สมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามทีก่่อให้เกิดสิทธินิติสัมพันธ์ในทางครอบครัวเช่นเดียวกับการ
จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถน าไปใช้ยืนยันสิทธิระหว่างบุคคลใน
ความเป็นสามีภริยาและบุตร ต่อบุคคลที่สามได้เช่นเดียวกับทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 ออกให้โดยไม่
จ ากัดพ้ืนที่แต่เฉพาะในพ้ืนที่ 4  จังหวัดเท่านั้น โดยที่บุคคลไม่จ าเป็นต้องมีภูมิล าเนาแต่ใน 4  จังหวัด
เท่านั้น ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศสามารถให้ทางนายทะเบียนอิสลามออกหนังสือรับรองการ
สมรสให้ได้ อย่างไรก็ตามผู้นับถือศาสนาอิสลามยังคงสิทธิการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ได้ในกรณีที่คู่สมรสต้องการให้น าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาปรับใช้หรือ
ก่อตั้งสิทธิทางครอบครัวของตน แต่ผู้ที่ออกหนังสือรับรองการสมรสโดยนายทะเบียนอิสลามแล้วจะ
จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกไม่ได้ถือเป็นการสมรสซ้อน ดังนั้นจึงต้องมี
การเชื่อมโยงข้อมูลการสมรสของบุคคลระหว่างนายทะเบียนอิสลามและนายทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 เข้าด้วยกัน เพ่ือป้องกันการสมรสซ้อนสอง
ลักษณะคือการสมรสทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการสมรสตามกฎหมายอิสลาม 
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2. คู่สมรสที่ได้ออกหนังสือรับรองการสมรสโดยนายทะเบียนอิสลามประจ าจังหวัดในข้อ 1 
หากเกิดข้อพิพาทหรือต้องการท าให้การสมรสสิ้นสุดลงต้องน าคดีเข้าสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มี
เขตอ านาจตามพ้ืนที่ที่ได้ออกหนังสือรับรองการสมรส หรือให้นายทะเบียนอิสลามที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหย่า ทั้งนี้คู่กรณีหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยหรือวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดก็ได้ ซึ่งกระบวนการระงับข้อ
พิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดต้องมีระเบียบแบบแผนและข้อบังคับอย่างชัดเจน และ
ใช้กฎหมายอิสลามที่เป็นเอกภาพและมีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่ศาลน ามาใช้ แต่ในกรณีที่คู่กรณีได้เลือก
จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ไม่ให้น ากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว
มาปรับใช้  
 จากลักษณะการใช้กฎหมายอิสลามแบบคงสภาพเขตแดนการใช้กฎหมายไว้ จะเป็นผลให้เกิด
ทางเลือกขึ้นแก่การน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องครอบครัวกล่าวคือ เมื่อมีการสมรสตามหลัก
ศาสนาอิสลามที่ได้มีการรับรองโดยนายทะเบียนสมรสอิสลามที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วจะท าการจด
ทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกไม่ได้ และในทางเดียวกันหากได้มีการจด
ทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็จะให้นายทะเบียนสมรสอิสลามออก
หนังสือรับรองให้ไม่ได้ ทั้งนี้ไม่มีการตัดสิทธิของผู้นับถือศาสนาอิสลามที่จะเลือกจดทะเบียนสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นการแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งให้นิติสัมพันธ์ทางครอบครัว
ของตนผูกพันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แทนกฎหมายอิสลาม โดยที่การให้นายทะเบียน
สมรสอิสลามหรือการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ล้วนแล้วแต่เป็นการ
เลือกโดยความสมัครใจของคู่กรณี และเมื่อมีข้อพิพาทขึ้นก็จะยึดถือตามลักษณะของการสมรสที่ได้
กระท าขึ้นแทนแต่เฉพาะตามสถานะความเชื่อทางศาสนา อันเป็นการขยายสิทธิการน ากฎหมาย
อิสลามมาใช้ในการก่อตั้งสิทธิทางครอบครัวตามความเชื่อทางศาสนาให้มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่ง
รัฐ ในขณะที่มิได้ตัดสิทธิของพลเมืองที่จะเลือกน ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่กับพลเมืองทั่วไปมาใช้กับตน 
แต่ทั้งนี้การเลือกก่อตั้งสิทธิดังกล่าวต้องมีกระบวนการที่ชัดเจนผ่านรูปแบบทางการรับจดหรือรับรอง
ทางทะเบียน  แนวทางการขยายอาณาเขตการใช้กฎหมายอิสลามในรูปแบบนี้ เป็นแบบที่มิได้มีสภาพ
บังคับให้มุสลิมทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลามว่าด้วนครอบครัวแต่เปิดช่องทางให้เป็นทางเลือก
ที่พลเมืองในรัฐที่นับถือศาสนาอิสลามสามารถเลือกน ากฎหมายมาปรับใช้กับตนตามความต้องการ 
โดยรัฐยังคงเป็นผู้มีหน้าที่จัดท ากระบวนการทางตุลาการให้และยังคงสิทธิของผู้นับถือศาสนาอิสลามที่
เคยได้มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ดั่งเดิม  ผ่านระบบทางทะเบียนซึ่งในปัจจุบันนี้การเชื่อมโยง
ข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกไม่เป็นอุปสรรคมากนัก การพัฒนาองค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลามจาก
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านการเป็นนายทะเบียนและการระงับข้อพิพาทยังคงเป็นหัวใจในการพัฒนาระบบการใช้
กฎหมายอิสลามในประเทศไทย  
 
 
 
5.8  การน ากฎหมายอิสลามมาใช้ผ่านช่องทางกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ 
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 การอนุญาโตตุลาการของไทยมีมาช้านานและได้มีพัฒนาการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การอนุญาโตตุลาการอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนี้มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการเฉพาะที่ใช้
อยู่คือ “พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545” บัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ทั้งใน
ส่วนที่เกี่ยวกับข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ การตั้งอนุญาโตตุลาการ กระบวนการอนุญาโตตุลาการและ
การท าค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนบทบาทของศาลในการอนุญาโตตุลาการเพ่ือสนับสนุน 
และตรวจทานการอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้เนื่องจากการอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการที่เปิดช่องให้
มีการสร้างกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยเอกชนที่มีความยืดหยุ่นกว่ากระบวนการทางการศาลของ
รัฐ เนื่องจากเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถเลือกผู้มาตัดสินข้อพิพาท สถานที่ ภาษาที่ใช้ หรือแม้แต่
กระบวนการพิจารณาและกฎหมายที่จะน ามาใช้กับข้อพิพาทของตนได้  
 และด้วยเหตุที่การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย มิใช่เป็นกฎหมายที่รัฐบังคับใช้กับ
พลเมืองโดยทั่วไปทั้งประเทศ คงมีการจ ากัดพ้ืนที่และคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ตาม
พระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน
แม้จะมิได้มีการบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในศาล แต่ยังคงปรากฎรูปแบบการน ากฎหมายหรือ
หลักการอิสลามมาปรับใช้กับข้อพิพาทในทางแพ่ง โดยการตั้งบุคคลขึ้นเพ่ือทั้งท าการไกล่เกลี่ยและมา
ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทที่มีลักษณะเป็นการอนุญาโตตุลาการร่วมอยู่  กระบวนการใช้กฎหมายอิสลาม
ของชุมชนมุสลิมต่าง ๆ นี้โดยส่วนใหญ่ยังมิได้มีระเบียบแบบแผนอย่างชัดเจนที่จะสอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือสนับสนุนกระบวนการอนุญาโตตุลาการนอก
ศาลเพ่ือเป็นทางเลือกของประชาชน เป็นผลให้การใช้กฎหมายอิสลามโดยกระบวนการดังกล่าวนี้ยัง
ขาดประสิทธิภาพอยู่มาก ซึ่งตามหลักฐานแล้วกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็มีความสัมพันธ์กับการ
ใช้กฎหมายอิสลามมาแต่อดีต ดั่งเช่นเมื่อครั้งที่มีกลุ่มชนมุสลิมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
ทรงจัดตั้งระบบศาลศาสนาอิสลามและน ากฎหมายอิสลามมาใช้บังคับกับมุสลิมในสยามในสมัยรัชกาล
ที่ 5 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพซึ่งขณะนั้นทรงด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้
พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วได้มีความเห็นว่า การใช้กฎหมายอิสลามอาจใช้ผ่านการ
อนุญาโตตุลาการได้อยู่แล้วในขณะนั้น515  หรือแม้แต่เมื่อเริ่มจัดระเบียบแบบแผนการใช้กฎหมายและ
การศาลในพ้ืนที่เจ็ดหัวเมืองภายใต้กฎข้อบังคับส าหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120 ที่ว่าด้วย
การศาล ที่ให้มีศาลโต๊ะกาฎีซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ใช้หลักการทางศาสนาอิสลามมาตัดสินคดีในความ
แพ่งที่เก่ียวกับศาสนาอิสลามเรื่องผัวเมียและเรื่องมรดกแล้วประสบปัญหา เนื่องจากค าตัดสินของโต๊ะ
กาฎีอุทธรณ์ต่อมิได้ และการใช้กฎหมายอิสลามของโต๊ะกาฎีแต่ละเมืองไม่เป็นเอกภาพ จนต้องมีการ
น าระบบอนุญาโตตุลาการมาใช้โดยให้คู่กรณีที่เป็นมุสลิมเลือกผู้จะมาตัดสินคดีของตนกันเองจากผู้ที่

                                           
 515 หนังสือกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ (20 กุมภาพันธ์ ร.ศ.117),  
หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิร. 5, ม.ร. 9 ย. /6, เลขที่ 180, อ้างถึงใน จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน,์ เรื่องเดิม, หน้า 362.; 

“. . . ถ้าโปรดเกล้าฯ ตั้งธรรมเนียมขึ้นตามที่ขอจะเป็นการยุ่งยากข้ึนในบ้านเมือง แท้จริงแขก
พวกนี้ควรเรียกว่าไทยอิสลามเคยอยู่ในกฎหมายไทยมาหลายชั่วคนไม่มีความขัดข้องเดือดร้อนอย่างใด 
ในเรื่องกฎหมายซึ่งเกี่ยวกับอิสลามท่ีจริงน้อยคนทีเดียวจะรู้ว่ากฎหมายอิสลามเป็นอย่างใด แม้จะมี
ความขัดข้องอย่างใดกฎหมายทางพิจารณาทุกวันนี้ก็เปิดช่องไว้พอแก่การโดยลักษณะอนุญาโตตุลาการ
เป็นต้นเป็นการพออยู่แล้ว” 
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ทางการแต่งตั้งไว้ประจ าเมืองจ านวนหนึ่ง516 จนระบบดังกล่าวได้ถูกเลิกใช้เมื่อมีการก าหนดต าแหน่ง
ดะโต๊ะยุติธรรมให้เป็นตุลาการ ถึงกระนั้นในเวลาต่อมาเมื่อมีข้อเรียกร้องให้จัดตั้งศาลศาสนาอิสลาม
ขึ้นในประเทศไทย แนวทางในการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในรูปแบบการอนุญาโตตุลาการก็ยังคงเป็น
ข้อเสนอหรือทางเลือกที่ถูกกล่าวถึงอยู่เสมอ517 ประกอบกับในต่างประเทศที่มิได้มีผู้นับถือศาสนา
อิสลามเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ การน ากฎหมายอิสลามมาใช้ผ่านการระงับข้อพิพาทโดย
การอนุญาโตตุลาการลักษณะสถาบัน (Institutional Arbitration) ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาในการ
ที่กฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายที่กลุ่มชนใช้อยู่มีความแตกต่างกัน แม้จะยังคงเป็นข้อถกเถียงในหลาย
ด้านเกี่ยวกับการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยน าหลักศาสนา (Religious Arbitration) มาเป็น
หลักในการตัดสินคดีก็ตาม ดังนั้นในส่วนนี้จะกล่าวถึงการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ผ่านช่องทาง
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 
มาเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทโดยใช้กฎหมายอิสลามแทนการจัดตั้งศาลศาสนาเฉพาะขึ้น 
 

5.8.1  การอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทเกี่ยวครอบครัวและมรดกอิสลาม  
 แม้ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ จะมิได้มีการบัญญัติห้ามโดยชัดแจ้งว่า ข้อพิพาท
ประเภทใดที่ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ (Arbitrability)  แต่เมื่อพิจารณาจาก
หลักการทางกฎหมายแล้ว  โดยวัตถุประสงค์ของการอนุญาโตตุลาการก็เพ่ือการระงับข้อพิพาททาง
แพ่งและพาณิชย์เป็นส าคัญ ทั้งนี้แม้พระราชบัญญัติดังกล่าวจะขยายความให้เกิดความชัดเจนขึ้นถึง
การอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน ที่คู่สัญญาสามารถตกลงใน
สัญญาให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพ่ือระงับข้อพิพาทได้ไม่ว่าเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ก็
ตาม518  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะส าคัญทางกฎหมายแล้วอาจแบ่งลักษณะของข้อพิพาทที่ไม่อาจ
เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ดังนี้  

1. ค าชี้ขาดในทางคดีอาญา เนื่องจากอ านาจในการใช้ก าลัง หรือการบังคับเอากับเนื้อตัวนั้น 
และการลงโทษเป็นอ านาจของรัฐเท่านั้นที่จะกระท าได้ ซึ่งข้อตกลงให้มีการอนุญาโตตุลาการหรือตั้ง
บุคคลขึ้นเพื่อตัดสินความผิดในคดีอาญาย่อมกระท ามิได้ แต่อย่างไรก็ตามการชี้ขาดในส่วนความรับผิด
ทางแพ่งเช่น ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระท าความผิดทางอาญาย่อมสามารถเข้าสู่ กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได้   

2. ค าชี้ขาดเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของศาลแห่งรัฐเท่านั้น หรือการ
กระท าที่ต้องอาศัยแต่ค าพิพากษาของศาลเท่านั้นให้กระท าได้ อาทิ การกระท าที่ต้องร้องขอให้ศาล
อนุญาตหรือให้ศาลแต่งตั้งบุคคลขึ้นให้กระท าการใด เช่นการตั้งผู้จัดการมรดก การตั้งผู้มีอ านาจ
ปกครองบุตรผู้เยาว์ การเพิกถอนนิติกรรมที่มีขึ้นได้ก็แต่โดยค าพิพากษาของศาล เช่น การเพิกถอน
การสมรสโดยค าพิพากษาของศาล การหย่าโดยค าพิพากษา การเพิกถอนนิติกรรมเรื่องสิทธิใน
ทรัพย์สินหรือความสัมพันธ์ของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องจดทะเบียนในเรื่องต่าง ๆ แต่ต้องอาศัย
ค าพิพากษาจากศาลเท่านั้นมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เป็นต้น 

                                           
 516 ชวลีย์ ณ ถลาง, เรื่องเดิม, หน้า 260. 
 517 กิตติศักดิ์ ปรกติ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 272. 
 518 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545   
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3. ค าชี้ขาดที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ทั้งนี้ข้อพิพาทในทางแพ่งและทางพาณิชย์ใดที่สามารถเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ตามกฎหมาย ในหลายกรณีข้ึนอยู่กับค าตัดสินชี้ขาดของศาลว่าอนุญาโตตุลาการมีอ านาจท าการชี้ขาด
ประเด็นนั้น ๆ หรือไม่ 
 แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็มิได้บัญญัติให้การอนุญาโตตุลาการมีขึ้นได้แต่เฉพาะข้อพิพาทที่
เกิดแต่ข้อสัญญาเท่านั้นข้อพิพาทที่เกิดจากผลแห่งการกระท าอ่ืนเช่นละเมิด ก็สามารถเข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้  หรือแม้แต่ข้อพิพาทในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคหรือด้านแรงงาน
ตลอดจนข้อพิพาทที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดจากการสมรสตามกฎหมาย เนื่องจากมิได้มีกฎหมาย
บัญญัติห้ามไว้อย่างชัดแจ้งมิให้กระท าได้ ทั้งนี้ในการท าค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการก็มิได้มี
บทบัญญัติในเรื่องค าชี้ขาดประเภทใดที่อนุญาโตตุลาการสามารถกระท าได้ อาทิ การปฏิบัติการช าระ
หนี้ที่เป็นการกระท าโดยเฉพาะเจาะจง การช าระค่าเสียหาย การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น
จึงเป็นเรื่องที่คู่กรณีหรือผู้คัดค้านค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องเป็นผู้ยื่นค าคัดค้านต่อศาล หรือ
ศาลเห็นเองเมื่อมีผู้มาขอให้ศาลออกค าบังคับให้ตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  แต่อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการอนุญาโตตุลาการการระงับข้อพิพาทของคู่กรณีที่ตกลงให้บุคคลที่สามมาตัดสินชี้ขาดข้อ
พิพาทของตนอันมีลักษณะเป็น “สัญญาระหว่างคู่กรณีและผู้มาเป็นอนุญาโตตุลาการ” ดังนั้นค าชี้ขาด
จึงมีความผูกพันแต่เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น จนกว่าจะได้มีค าพิพากษาของศาลแห่งรัฐหรือการลงรายการ
ในเอกสารมหาชนอ่ืนจึงจะมีผลเป็นการผูกพันในเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่อบุคคลอ่ืนโดยทั่วไปตามที่
กฎหมายก าหนด ดังนั้นเมือพิจารณาถึงการน ากระบวนการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับข้อพิพาท
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกจะกระท าได้หรือไม่ แล้วอาจแยกพิจารณาตามลักษณะข้อ
พิพาทและตามลักษณะของสถานะกฎหมายอิสลามในแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกันดังนี้ 
  5.8.1.1  ในพ้ืนที่ที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลาม 
  ในพ้ืนที่ที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ จะถือว่าการ
สมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามมีผลเช่นเดียวกับการสมรสและการหย่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่มีการใช้กฎหมายที่แตกต่างกันกล่าวคือ มีน ากฎหมายอิสลามมาใช้กับผู้
นับถือศาสนาอิสลามและน าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้กับคนทั่วไปที่มิได้นับถือศาสนา
อิสลาม ดังนั้นในการสมรสและการหย่าทั้งสองลักษณะที่จะถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายแห่งรัฐได้
จึงต้องมีบทบัญญัติแห่งรัฐก าหนดไว้ว่าต้องมีกระบวนการเช่นไร  
  ดั่งเช่นในกรณีการสมรสและการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่
ก าหนดให้การสมรสมีได้แต่การจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และการหย่าหรือการท าให้การสมรสสิ้นสุด
มีได้ใน 3 ลักษณะ คือ ความตายของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ความยินยอมของคู่สมรส และโดยค า
พิพากษาจากศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง ดังนั้นจะเห็นว่าการท าให้การสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์สิ้นสุดลงโดยศาลนั้นมิอาจน าเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือให้บุคคลอ่ืนเข้ามา
ใช้อ านาจตุลาการของรัฐในลักษณะเช่นนี้ได้ จึงเป็นอ านาจของศาลแห่งรัฐเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการใช้
อ านาจตัดสินชี้ขาดของบุคคลที่มิใช่ศาลแห่งรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์ยิ่งกระท ามิได้ แต่กระนั้น
ในส่วนของข้อพิพาทที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสยังคงสามารถเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได้โดยความยินยอมของคู่กรณี  
  ในขณะที่การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามจะสมบูรณ์นั้นมิได้มีการบัญญัติให้การ
สมรสมีได้แต่การจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ซึ่งในหลายประเทศก็ได้บังคับให้ต้องน าการ
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สมรสดังกล่าวมาออกหนังสือรับรองไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน และการหย่าที่มิใช่โดยความยินยอมย่อมต้อง
เป็นกระบวนการที่ท าโดยผู้ได้รับอ านาจจากรัฐและกระบวนการที่กฎหมายแห่งรัฐก าหนดไว้เท่านั้น ดัง
กรณีในประเทศศรีลังกาก่อนมีการแก้กฎหมายให้รัฐมีการแต่งตั้งกอฎีขึ้น กฎหมายแห่งรัฐก็มิได้
ยอมรับการหย่าที่กระท าโดยบุคคลซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นกันเองเป็นกอฎีว่าเป็นการหย่าที่ชอบด้วยกฎหมาย 
จนเป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขกฎหมายให้รัฐแต่งตั้งกอฎีขึ้นเพ่ือมีอ านาจในการท าการหย่า ดั งนั้นใน
พ้ืนที่ที่ให้น ากฎหมายอิสลามมาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ การท าให้การสมรสสิ้นสุดที่มิใช่โดย
ความยินยอมของคู่กรณีจึงเกิดจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการมิได้ เว้นแต่เป็นกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการที่ศาลจัดให้มีขึ้นโดยความตกลงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายหลังได้น าคดีมาสู่ศาลแล้ว 
หรือได้มีกฎหมายก าหนดไว้โดยชัดแจ้งให้ยอมรับกระบวนการการหย่าที่กระท าโดยบุคคลที่กฎหมาย
แต่งตั้งไว้เป็นพิเศษนอกจากศาลแห่งรัฐ ทั้งนี้ยังต้องมีกฎหมายก าหนดอ านาจไว้เป็นพิเศษในกรณีที่
ต้องท าการชี้ขาดในส่วนทรัพย์สินหรืออ านาจปกครองบุตรผู้เยาว์ไว้ด้วย   
  ส่วนในกรณีข้อพิพาทเกี่ยวด้วยมรดกนั้นย่อมเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้
แต่ในกรณีที่คู่กรณีทุกฝ่ายท าข้อตกลงอนุญาโตตุลาการไว้  แต่ในกระบวนการที่ต้องใช้แต่อ านาจทาง
ศาลเท่านั้นเช่นการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกย่อมมิอาจเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้     
   5.8.1.2   ในพ้ืนที่ที่มิได้มีการให้ใช้กฎหมายอิสลาม 
  ในพ้ืนที่ที่การใช้กฎหมายอิสลามมิได้ถูกยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ 
โดยที่การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามเป็นนิติกรรมที่ท าขึ้นกันเองและยอมรับกันแต่ในหมู่ชนมุสลิม
ไม่มีผลให้เกิดสถานะทางการสมรสของบุคคลตามกฎหมาย การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามเช่นนี้จึง
ถือว่าเป็นสัญญาที่ผูกพันระหว่างคู่สัญญาเท่านั้น ดังนั้นหากมีข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการไว้ใน
สัญญาหลักคือสัญญาสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม ว่าหากมีข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญาสมรสตามหลัก
ศาสนาอิสลามดังกล่าวขึ้น คู่กรณีตกลงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเข้ามามีอ านาจในการ
ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาท การสร้างรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องการสมรสและหย่าตามหลัก
ศาสนาอิสลามจึงมีสถานะเป็น “สัญญาระหว่างเอกชนที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการร่วมด้วย” ผูกพัน
แต่เฉพาะคู่กรณีและมีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดหรือสถาบันอนุญาโตตุลาการอิสลามที่
ตั้งขึ้นเป็นผู้ระงับข้อพิพาท การเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการในลักษณะดังกล่าวย่อมถือว่า
สามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้การอนุญาโตตุลาการเช่นว่าย่อมมีได้แต่ในเรื่องสถานะการสมรสของคู่กรณี
ตามหลักศาสนาอิสลาม และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามและการสิ้นสุดของ
การสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม โดยที่กระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมิอาจตัดสินชี้ขาด
เกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์ หรือสถานะภาพอ่ืนที่ต้องใช้อ านาจทางศาล   
  แต่อย่างไรก็ตามการตีความลักษณะสัญญาสมรสตามหลักศาสนาอิสลามว่าเป็น
สัญญาที่ขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ 
ยังคงเป็นข้อที่ต้องน ามาพิจารณา ทั้งนี้การตีความว่าสัญญาสมรสตามหลักศาสนาอิสลามเป็นสัญญาที่
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรมโดยศาล จะเป็นแนวทางสะท้อนนโยบายของรัฐในเรื่องที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจารีตประเพณี และความเชื่อของกลุ่มชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งหากศาล
ตีความว่าลักษณะสัญญาเช่นนี้เป็นโมฆะ ก็จะเป็นการแสดงออกชัดถึงการยับยั้งสัญญาที่มีลักษณะ
เยี่ยงการสมรส (De Facto Relationship Contract) ในรูปแบบอื่นที่คู่สัญญามิอาจบังคับกันได้ 
  ในส่วนของข้อพิพาทในเรื่องมรดกก็เป็นเช่นเดียวกับในพ้ืนที่ที่มีการให้ใช้กฎหมาย
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อิสลามท่ีคู่กรณีทุกฝ่ายย่อมตกลงให้น าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ ซึ่งต้องมีการท า
ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการไว้โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร   
 

5.8.2 การเลือกกฎหมายอิสลามมาใช้ในการอนุญาโตตุลาการ 
 ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545  ได้บัญญัติเรื่องการเลือกกฎหมายที่น ามาใช้
ในการชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการว่าให้ “คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตาม
กฎหมายที่คู่พิพาทก าหนดให้น ามาใช้บังคับกับข้อพิพาท”519  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของ
ไทยแม้ได้รับแบบอย่างมาจากกฎหมายแม่แบบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ 
(UNCITRAL Model Law) แต่มิได้มีการแยกระหว่างการอนุญาโตตุลาการภายในประเทศและการ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และบทบัญญัติในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของไทยในเรื่อง
การเลือกกฎหมายของอนุญาโตตุลาการนั้นได้บัญญัติโดยใช้ค าว่า “กฎหมาย” หรือ Law ในขณะที่
กฎหมายแม่แบบได้บัญญัติในเรื่องการเลือกกฎหมายของอนุญาโตตุลาการโดยใช้ค าว่า “หลัก
กฎหมาย” หรือ Rules of Law520 ซึ่งมีความหมายรวมถึงหลักกฎหมายที่มีการพัฒนาตัวภายนอก
ระบบกฎหมายของรัฐ โดยที่มิได้จ าเป็นว่ากฎหมายนั้นต้องเป็นแต่กฎหมายของรัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้น ซ่ึง
อาจเป็นหลักการกฎหมายพ่อค้า (lex mercatoria) หลักกฎหมายข้ามชาติ (Transnational Rules 
of Law) เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการตีความเรื่องการน ากฎหมายมาใช้กับการอนุญาโตตุ ลาการ
ภายในประเทศที่คู่กรณีประสงค์จะน าหลักกฎหมายอื่นที่มีการพัฒนาหรืออยู่ภายนอกระบบกฎหมาย
แห่งรัฐมาใช้กับข้อพิพาทของตนว่าเป็นการขัดกับหลักการทางกฎหมายในเรื่องเจตนาหลีกเลี่ยง
กฎหมายแห่งรัฐของคู่กรณี อันอาจมีผลเป็นสัญญาที่ขัดกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือไม่ ที่ศาลย่อมมีอ านาจเพิกถอนค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือมีผลให้ข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการบังคับใช้ไม่ได้  
 ปัจจุบันในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545  มิได้ห้ามอย่างชัดแจ้งถึงการใช้
กฎหมายของรัฐอ่ืนหรือหลักการทางกฎหมายที่มิใช่กฎหมายแห่งรัฐในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ภายใน ดั่งเช่นการบัญญัติห้ามไว้โดยชัดแจ้งในกฎหมายอนุญาโตตุลาการของบางประเทศ เช่นในมล
รัฐ Ontario ประเทศแคนาดาที่บัญญัติห้ามการน ากฎหมายของรัฐอ่ืนนอกจากกฎหมายภายในของ
แคนาดามาใช้ในการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวโดยการอนุญาโตตุลาการอย่างชัดเจน521 และ
ตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการของไทยก็ได้บัญญัติว่า “คู่พิพาทอาจก าหนดไว้โดยชัดแจ้งที่ให้คณะ
อนุญาโตตุลาการมีอ านาจชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้หลักแห่งความสุจริตและเป็นธรรม ซึ่งการวินิจฉัยชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อสัญญา”522 อันเป็นเรื่องที่กฎหมายเปิดช่องในเรื่อง
การตกลงว่าด้วยการเลือกหลักการที่จะน ามาใช้ในการอนุญาโตตุลาการ โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเป็น
กฎหมายของรัฐใด ๆ เลยได้ แต่อยู่บนหลักความสุจริตและเป็นธรรม (ex aequo et bono) ซึ่งใน
ประเทศไทยเป็นหลักการเฉพาะที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอนุญาโตตุลาการ ที่แตกต่างจากบทกฎหมาย
ว่าด้วยการตัดสินและพิจารณาคดีของศาลแห่งรัฐที่มิได้เปิดช่องให้ศาลน าหลักการอ่ืนที่ไม่ใช่กฎหมาย
                                           
 519 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545   
 520 Article 28 (1) UNCITRAL Model Law  
 521 มาตรา 2.2 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.1991 (Ontario) 
 522 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545    
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แห่งรัฐซึ่งถูกบัญญัติขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนมาปรับใช้กับคดี เว้นแต่กรณีที่ไม่มีบทกฎหมาย  
ใด ๆ มาใช้แล้วกับคดีเท่านั้น ที่ศาลจะน าประเพณีท้องถิ่น การเทียบเคียงบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่าง
ยิ่ง หรือหลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้523 ซึ่งเป็นหลักการการอุดช่องว่างทางกฎหมายที่ศาลต้องน า
หลักกฎหมายทั่วไปมาปรับใช้เป็นล าดับสุดท้ายในกรณีไม่มีบทกฎหมายแห่งรัฐมาปรับใช้กับคดีได้แล้ว
เท่านั้น  หรือกรณีที่ศาลแห่งรัฐน าหลักความประสงค์ของคู่ความมาใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง
ของศาล524 เช่นการประนีประนอมยอมความในศาล การท้ากันในศาล แต่ก็มิได้มีหลักการของ
กฎหมายที่เข้ามารองรับอย่างชัดเจนในกระบวนการดังกล่าว เว้นแต่ถูกจ ากัดด้วยขอบเขตของความ
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นพลวัตทางสังคมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้   
 นอกเหนือจากนั้นได้มีค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ยืนยันว่ากฎหมายอิสลามที่น ามาใช้ในพ้ืนที่  
4 จังหวัดภาคใต้ว่าถือเป็นกฎหมายของไทยที่ศาลต้องรับรู้เองโดยที่คู่ความไม่ต้องน าสืบถึงกฎหมาย
อย่างกฎหมายต่างประเทศ525 แม้จะเป็นกฎหมายที่ใช้ได้แต่เฉพาะในบางพ้ืนที่ที่มีกฎหมายยอมรับให้
น ากฎหมายอิสลามมาใช้เท่านั้น ดังนั้นการเลือกน ากฎหมายอิสลามที่บังคับใช้ในพ้ืนที่หนึ่งมาปรับใช้
กับข้อพิพาทของตนในอีกพ้ืนที่หนึ่งที่กฎหมายมิได้บังคับให้ใช้โดยความตกลงของคู่กรณีจึงเป็นสิ่งที่
น่าจะกระท าได้ และกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถ
น าหลักการทางศาสนาอิสลามมาใช้ในการระงับข้อพิพาทของตนได้โดยที่น าค าชี้ขาดไปให้ศาลออกค า
บังคับให้ได้   
 ทั้งนี้เนื้อหาในตัวกฎหมายอิสลามที่จะถูกน ามาใช้ยังคงเป็นประเด็นส าคัญในการพิจารณาถึง
หลักการเลือกกฎหมายอิสลามมาใช้ในการอนุญาโตตุลาการ โดยที่กฎหมายอิสลามที่ถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐ ณ ปัจจุบันนี้รัฐจะถือว่าเป็นเนื้อหากฎหมายจากที่ใด เพราะได้มีการจัดท า
คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) ขึ้นเพ่ือใช้ในศาล หากมีการ
น าเนื้อหาทางกฎหมายอิสลามจากแหล่งอ่ืนหรือมีความแตกต่างจากคู่มือดังกล่าว จะยังคงยึดถือว่า
เป็นกฎหมายแห่งรัฐหรือไม่ ดังนั้นการท าให้เนื้อหาของกฎหมายอิสลามที่จะน ามาใช้ในการ
อนุญาโตตุลาการมีแบบแผนที่ชัดเจนสอดคล้องกับที่ใช้อยู่ในประเทศไทย จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเปิด
ช่องให้เลือกน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ในการอนุญาโตตุลาการได้  
 

5.8.3 การสร้างองค์กรใช้กฎหมายอิสลามในรูปแบบสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
 การอนุญาโตตุลาการเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทที่สามารถน ามาใช้ได้กับความขัดแย้ง
หลายรูปแบบ แต่หัวใจของระบบอนุญาโตตุลาการคือเป็นรูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยการท าความ
ตกลงด้วยความสมัครใจ อันเป็นหลักการแห่งการสร้างข้อบังคับด้วยตนเอง (Self-Regulation)  ที่
แตกต่างจากการระงับข้อพิพาทโดยศาลแห่งรัฐที่เป็นกระบวนการที่คู่ขัดแย้งไม่สามารถเลือกบุคคล
หรือรูปแบบกระบวนการที่จะเข้ามาเป็นผู้ตัดสินคดีของตนได้ และยิ่งในในกรณีที่คดีของตนมีความ
ต้องการน าระบบกฎเกณฑ์บรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนภาษาของคู่พิพาทที่ผู้
                                           
 523 มาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ มาตรา 134 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   
 524 มาตรา 138 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
 525 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1355/2479  
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พิพากษาของรัฐอาจไม่มีความช านาญ หรือกฎหมายแห่งรัฐไม่เปิดช่องให้กระท าได้ ในขณะที่การ
อนุญาโตตุลาการเปิดช่องให้กระท าในลักษณะเช่นนี้ได้  โดยมีกฎหมายแห่งรัฐเข้ามารับรอง ซึ่งศาล
ของรัฐมีอ านาจหน้าที่เข้ามาบังคับให้ตามค าตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่ค าตัดสินนั้นจะ
ขัดต่อความสงบของรัฐหรือเข้าเหตุประการอ่ืนตามกฎหมายแห่งรัฐก าหนด โดยอาจจ าแนกการ
อนุญาโตตุลาการออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ การอนุญาโตตุลาการเฉพาะกิจ (Ad-Hoc Arbitration) 
และ การอนุญาโตตุลาการโดยสถาบัน (Institutional Arbitration)  
 การอนุญาโตตุลาการเฉพาะคดีเป็นกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีจัดให้มีขึ้นกันเอง
เพ่ือพิจารณา ตัดสินชี้ขาดเฉพาะแต่ข้อพิพาทของคู่กรณี คู่กรณีจึงต้องตกลงร่วมกันในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ สถานที่ และองค์ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งในกรณีที่มิได้ มี
ข้อตกลงไว้เรื่องใดก็อาจน ากฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการมาเป็นข้อตกลงของคู่กรณีได้ แต่  
การด าเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในลักษณะเฉพาะคดี อาจเกิดความล่าช้า หรือมีความยุ่งยาก
ในกรณีที่คู่กรณีหรือผู้มาเป็นอนุญาโตตุลาการไม่มีความช านาญทางกฎหมาย และอาจไม่เหมาะสมกับ
คดีที่มีลักษณะซับซ้อนที่ต้องการความช านาญพิเศษ หรือพยานหลักฐานต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ที่คู่กรณีต้องเข้าเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลในหลายโอกาส แต่อย่างไรก็ตาม
การอนุญาโตตุลาการเฉพาะคดีอาจสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการอนุญาโตตุลาการ
โดยสถาบันในคดีที่มีประเด็นข้อพิพาทไม่ซับซ้อน เนื่องจากสามารถมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นและปรับให้เข้า
กับต่อสภาพข้อพิพาทและสถานะของคู่กรณีได้มากกว่า 
 ในขณะที่การอนุญาโตตุลาการโดยสถาบันที่มีการจัดตั้งองค์กรและสถานที่เป็นการถาวร
เพ่ือให้บริการในการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะมีกระบวนการพิจารณาอย่างเป็นรูปแบบชัดเจน มีรายชื่อ
บุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการตามความช านาญในแต่ละประเภทของข้อพิพาท  โดยมี
ข้อบังคับที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นระเบียบแบบแผนในกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เปรียบเสมือน
กฎหมายวิธีพิจารณาความที่น ามาใช้ในกระบวนการทางศาลของรัฐ ที่มีรายละเอียดทั้งในรูปแบบการ
เสนอข้อพิพาท การสืบพยาน การท าค าชี้ขาด ระยะเวลา ก าหนดการต่าง ๆ ในการอนุญาโตตุลาการ 
โดยมีค่าธรรมเนียมที่คู่ พิพาทที่ใช้บริการต้องช าระอย่างชัดเจน ทั้งนี้สถาบันอาจเข้ามาเป็น 
ผู้ประสานงานระหว่างบุคคล คู่สัญญา หรือพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งองค์กรระงับข้อพิพาทในรูปแบบ
สถาบันอนุญาโตตุลาการขึ้นมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้บริการระงับข้อพิพาทใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยเอกชน หรือจัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ หรือมีกฎหมายของ
รัฐให้จัดตั้งขึ้น 
 โดยเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามในหลายพ้ืนที่ของโลก ที่กฎหมายอิสลาม
มิได้ใช้เป็นการทั่วไปเป็นเพียงกฎหมายทีน ามาใช้กับกลุ่มชนหนึ่งในรัฐเท่านั้น ดังนั้นเมื่อรัฐมิได้สร้าง
ระบบศาลหรือมีกฎหมายมารองรับรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามที่พึงประสงค์ของชนมุสลิมได้ การ
สร้างองค์กรที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผนที่ชัดเจนโดยการสร้าง
ข้อบังคับด้วยตนเอง (Self-Regulation) จึงเป็นทางออกที่ถูกน ามาใช้ในหลายพ้ืนที่ในโลก การจัดตั้ง
องค์กรที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในรูปแบบสถาบันระงับข้อพิพาท โดยให้บริการตั้งแต่การเป็นที่
ปรึกษาด้านกฎหมายของชนชาวมุสลิม การเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ จนถึงการเข้ามาท าหน้าที่
เป็นอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทที่ไม่จ าเพาะแต่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวของชนชาวมุสลิม แต่
รวมถึงข้อพิพาททางการค้าที่อาจมีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิใช่มุสลิม แต่ยอมรับในข้อสัญญาทางธุรกิจที่
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ให้น าหลักการอิสลามมาปรับใช้เมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญานั้น ๆ เช่น สถาบันอนุญาโตตุลาการ
มุสลิม (Muslim Arbitration Tribunal) ในสหราชอาณาจักร Islamic Tribunal ในสหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น แม้ยังมีข้อถกเถียงจากผู้ไม่เห็นด้วยหรือเกรงกลัวว่าการน ากฎหมายอิสลามซึ่งมิใช่กฎหมาย
แห่งรัฐมาใช้กันเองโดยผ่านช่องทางกฎหมายอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะเป็นการสร้างระบบ
กระบวนการยุติธรรมคู่ขนาน (Parallel Justice System) ขึ้น จนมีการแก้ไขกฎหมายโดยห้ามการน า
กฎหมายอิสลามมาใช้ในการอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวใน มลรัฐ Ontario ใน
ประเทศแคนาดา หรือการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการใน  
สหราชอาณาจักรที่มิให้เกิดกระบวนการละเมิดสิทธิบุคคลเนื่องจากความแตกต่างทางเพศในการ
อนุญาโตตุลาการ  

การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย ที่แบ่งพ้ืนที่การใช้กฎหมายอิสลามของประเทศ
ออกเป็นสองส่วน คือส่วนหนึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้ในศาลในคดีครอบครัว
และมรดกของอิสลามศาสนิก และอีกส่วนหนึ่งซึ่งมิได้มีกฎหมายใด ๆ ยอมรับให้น ากฎหมายอิสลาม
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐแต่ยังคงมีการใช้กฎหมายอิสลามในหมู่ชนมุสลิม โดยผ่าน
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ทั้งโดย
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด และโต๊ะอิหม่ามประจ ามัสยิด ซึ่งการใช้กฎหมายอิสลามในทั้ง
สองส่วนก็มีรูปแบบในกระบวนการที่แตกต่างกัน ซึ่งในส่วนพ้ืนที่ที่มีกฎหมายยอมรับให้ใช้กฎมาย
อิสลามนั้นแม้จะมีระบบการใช้กฎหมายอิสลามในศาลโดยดะโต๊ะยุติธรรมที่ร่วมพิจารณาคดีกับ  
ผู้พิพากษา แต่ยังประกอบด้วยองค์กรภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม  
พ.ศ.2540 ที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้เช่นเดียวกับในพื้นที่อ่ืนที่มิได้มีการยอมรับให้ใช้กฎหมายอิสลาม  
 โดยที่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ก็มิได้มีบทบัญญัติใด
ที่กล่าวถึงแบบแผนการใช้กฎหมายอิสลามของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดแต่ละจังหวัด ที่ให้
ต้องมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างชัดเจนและเป็นเอกภาพ อันจะเห็นได้จากการมีรูปแบบและระบบ
การใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นอิสระทั้งในเรื่องการท าหนังสือรับรองการสมรสและการหย่า หรือ
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ ก็มีรูปแบบแตกต่างกันตาม
ของแต่ละคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด โดยที่ในแต่ละส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดอาจมีการแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามหรือกอฎีขึ้นอีกด้วย การใช้
กฎหมายอิสลามเพ่ือการระงับข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด และคณะกรรมการ
ประจ ามัสยิดเป็นการใช้ในรูปแบบการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท ที่มีขั้นตอนและวิธีการ
แตกต่างกันตามความรู้ความช านาญของบุคคลากรประจ ามัสยิดหรือคณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดแต่ละท่ี โดยจะน าหลักการตามบทบัญญัติในเรื่องสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ คู่กรณีต้องมีการลงนามร่วมกันหากตกลงกันได้ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งหาก
การไกล่เกลี่ยมิได้เกิดขึ้นโดยความยินยอมหรือมีข้อตกลงร่วมกันภายหลังจากมีการไกล่เกลี่ยแล้ว ก็ มิ
อาจมีการบังคับให้คู่กรณีกระท าหรือมิกระท าการใดได้ และที่ดูจะเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งคือ 
เมื่อมีการหย่าเกิดขึ้นแล้วและมีค าตัดสินเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ฝ่ายชายต้องช าระแก่ฝ่ายหญิงเช่นค่า
อุปการะเลี้ยงดู ส่วนแบ่งของทรัพย์สินที่เกิดจากการสมรสตามหลักศาสนา หากฝ่ายชายไม่จ่าย
ทรัพย์สินตามเงื่อนไขแห่งการหย่าตามหลักศาสนาอิสลามเหล่านี้ ฝ่ายหญิงไม่อาจด าเนินการเรียกร้อง
ใด ๆ ทางกฎหมายได้นอกจากการน ามาตรการลงโทษทางสังคมของชุมชนมุสลิมนั้น ๆ ส่วนในเรื่อง
มรดกนั้นหากมิได้มีการท าข้อตกลงให้มีอนุญาโตตุลาการระหว่างทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกทุกคน การ
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วินิจฉัยหรือการไกล่เกลี่ยประนีประนอมของพิพาทมรดกมักไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเนื่ องจากไม่มีบท
กฎหมายใดมารองรับในการที่ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม526  
 จะเห็นว่าเมื่อรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามดังกล่าวไม่มีแบบแผนเป็นเอกภาพและสร้าง
ความเชื่อมโยงกับกฎหมายหรือศาลแห่งรัฐได้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
อิสลามให้เกิดประสิทธิภาพและอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้หลักการศาสนาอิสลามแม้
หลักการดังกล่าวจะมิใช่กฎหมายแห่งรัฐก็ตามจึงเป็นไปโดยความยากล าบาก ซึ่งการสร้างรูปแบบการ
ใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นระบบมีความเป็นเอกภาพขึ้นในประเทศไทยนั้นนอกจากจะเป็นการ
ด าเนินการโดยองค์กรที่ใช้อ านาจตุลาการของรัฐแล้ว ยังอาจถูกสร้างขึ้นจากองค์กรอ่ืนที่มีความ
เกี่ยวพันกับกลุ่มชนมุสลิมโดยตรงที่มีความใกล้ชิดกับระบบการใช้กฎหมายอิสลามกับกลุ่มชนมากกว่า
องค์กรตุลาการของรัฐ ดั่งเช่นในต่างประเทศที่ได้มีการจัดตั้งระบบการใช้กฎหมายอิสลามโดยองค์กร
ทางศาสนาอิสลามที่มิใช่องค์กรของรัฐ ดังนั้นในประเทศไทยจึงควรมีการจัดสร้างระบบการใช้
กฎหมายอิสลามผ่านช่องทางกฎหมายอนุญาโตตุลาการ ในรูปแบบสถาบัน  (Institutional 
Arbitration) ซึ่งควรมีองค์ประกอบดังนี้  
  5.8.3.1 รูปแบบโครงสร้างองค์กร 
  การจัดตั้งองค์กรสถาบันอนุญาโตตุลาการที่น ากฎหมายอิสลามาใช้ในการชี้ขาด
ตัดสินข้อพิพาทควรมีรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน โดยควรมีส านักงานที่ตั้งเป็นส านักงานหลัก
เพ่ือการบริหาร และมีโครงข่ายหรือศูนย์ที่ท าการย่อยตามจังหวัดหรือพ้ืนที่ที่มีมุสลิมอาศัยอยู่หนาแน่น 
ทั้งนี้ต้องมีบุคลากรในส่วนต่าง ๆ อันได้แก่ ส่วนบริหารสถาบัน ส่วนธุรการ ส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
ส่วนการอนุญาโตตุลาการและส่วนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอิสลาม โดยการบริหาร
องค์กรควรมีคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนทั้ง
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายอิสลามและเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้ท า
หน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของสถาบันให้อยู่ภายใต้ทั้งกฎหมายแห่งรัฐและบทบัญญัติตามหลัก
ศาสนาอิสลาม และต้องมีการเชื่อมโยงการบริหารจากสถาบันส่วนกลางสู่ศูนย์ที่ท าการย่อยเพ่ือให้มี
ระเบียบแบบแผนในการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นเอกภาพ ทั้งในด้านเนื้อหาแห่งกฎหมายอิสลามที่
น ามาใช้ และกระบวนการระงับข้อพิพาททั้งที่เป็นการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท (Mediation) 
และกระบวนการอนุญาโตตุลาการ โดยที่สถาบันอนุญาโตตุลาการอิสลามนี้อาจอยู่ภายใต้องค์กรตาม
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 หรือเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็น
เอกเทศทั้งโดยการจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายที่ต้องบัญญัติขึ้นใหม่ หรือออกเป็นระเบียบภายในตาม
กฎหมายเดิมที่มีอยู่  
  5.8.3.2  การเชื่อมโยงกับระบบศาล 
  แม้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการจะเป็นไปโดยความสมัครใจ หรือ
ข้อตกลงของคู่กรณีที่จะให้มีการระงับข้อพิพาทของตนโดยบุคคลอ่ืนที่มิใช่ศาลแห่งรัฐ แต่เมื่อได้มีการ
ท าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการขึ้น เมื่อเกิดข้อพิพาทศาลแห่งรัฐก็สามารถเข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการตั้งแต่ก่อนมีกระบวนการอนุญาโตตุลาการจนกระทั้งกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการสิ้นสุดดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในส่วนบทบาทศาลในการอนุญาโตตุลาการ ดังนั้นเมื่อได้มี
การจัดตั้งองค์กรสถาบันอนุญาโตตุลาการที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ระงับข้อพิพาทแล้ว การน าข้อเด่น
                                           
 526 ดนวาหะ เส็นหวัง, เรื่องเดิม.;  มะรอนิง สาแลมิง, เรื่องเดิม.; ฆอซาลี เบ็ญหมัด, เรื่องเดิม. 
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ของการที่กฎหมายเปิดโอกาสให้คู่กรณีสามารถให้ศาลที่มีเขตอ านาจเข้ามาสนับสนุนในกระบวนต่าง ๆ
ของการอนุญาโตตุลาการได้ เป็นผลให้สถาบันที่จัดตั้งขึ้นมีเครื่องมือในการสร้างสภาพบังคับทาง
กฎหมาย ทั้งการเรียกบุคคลคู่กรณีเข้ามาในกระบวนการหากได้ท าสัญญาอนุญาโตตุลาการกันไว้ก่อน 
การเรียกพยานบุคคล เอกสารและวัตถุ การขอคุ้มครองชั่วคราว จนถึงการบังคับให้เป็นตามค าชีขาด
ของอนุญาโตตุลาการ  การมีองค์กรสถาบันอนุญาโตตุลาการที่มีผู้มีความรู้ทั้งในกฎหมายทั่วไป 
กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ และกฎหมายอิสลาม จะก่อให้เกิดระบบการใช้กฎหมายที่กลุ่ม
ชนบางกลุ่มยึดถือให้มีประสิทธิภาพ แม้รัฐจะยอมรับให้เป็นกฎหมายของรัฐหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นการ
ท าให้กฎหมายอิสลามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบกฎหมายของรัฐได้โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่   
  5.8.3.3  ข้อบังคับในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ 
  การสร้างแบบแผนที่ชัดเจนในทางการใช้กฎหมายอิสลามที่จ าเป็นประการหนึ่งที่ท า
ให้การอนุญาโตตุลาการรูปแบบสถาบันมีข้อได้เปรียบการอนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะคดี (Ad-Hoc) 
คือการที่สถาบันอนุญาโตตุลาการต้องมีระเบียบข้อบังคับในกระบวนการระงับข้อพิพาท (Procedure 
Rules) ทั้งท่ีเป็นข้อบังคับกระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท และข้อบังคับในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการที่ชัดเจน ตลอดจนหลักการหรือคุณสมบัติของผู้ที่จะมาท าหน้าที่ทั้งเป็นผู้ไกล่เกลี่ย 
หรือเป็นอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดตัดสินคดี เนื่องจากทั้งสองกระบวนการนี้มีลักษณะกระบวนการที่
แตกต่างกัน การมีข้อบังคับทั้งกระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท และข้อบังคับใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สามารถน าไปใช้เป็นข้อบังคับ
เดียวกันได้ในศูนย์อนุญาโตตุลาการอิสลามย่อยแต่ละที่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ ตั้งแต่การเริ่มกระบวนการ  การตั้ง
อนุญาโตตุลาการ วิธีพิจารณา พยานบุคคลและพยานวัตถุต่าง ๆ การท าค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 
จนถึงค าแนะน าในกรณีที่ต้องมีการให้ศาลแห่งรัฐออกค าบังคับให้ ซึ่งการสร้างข้อบังคับของสถาบัน
อนุญาโตตุลาการเช่นนี้ก่อให้เกิดการเข้ามาตรวจสอบ ตรวจทานการใช้กฎหมายอิสลาม และเป็นการ
น าระบบการใช้กฎหมายอิสลามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใช้กฎหมายโดยรัฐได้   
  5.8.3.4  คุณสมบัติของผู้มาเป็นอนุญาโตตุลาการ ผู้ไกล่เกลี่ย และท่ีปรึกษาในคดี 
  ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 ได้บัญญัติคุ้มกันผู้เข้ามาท าหน้าที่
อนุญาโตตุลาการในความรับผิดทางแพ่งที่ท าให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียหายจากการปฏิบัติตาม
หน้าที่ไว้เว้นแต่จะเป็นกระท าการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และได้ก าหนดโทษทาง
อาญาทั้งกับผู้เข้ามาเป็นอนุญาโตตุลาการและบุคคลภายนอกที่เข้ามาท าให้กระบวนการอนุญาโตตุลา
การไม่ เป็นไปโดยยุติ ธรรมในลักษณะการติดสินบนอนุญาโตตุลาการ 527 ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
อนุญาโตตุลาการเป็นบุคคลผู้เข้ามาใช้อ านาจในการชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทอันมีลักษณะกึ่งตุลาการดังที่
กล่าวไปก่อนแล้วนั้น ดังนี้การจัดตั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการที่น ากฎหมายอิสลามาใช้ย่อมต้องมี
ข้อบังคับที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่เข้ามาท าหน้าที่อนุญาโตตุลาการไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจจะต้อง
ก าหนดคุณสมบัติทั้งในด้านความรู้ในข้อกฎหมายอิสลามที่จะน ามาใช้ในการตัดสินชี้ขาด และรวมถึง
การก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมอนุญาโตตุลาการ โดยที่อาจให้คณะกรรมการสถาบันอาจจัดให้มี
การทดสอบความรู้และพิจารณาจากประสบการณ์ในด้านการใช้กฎหมายอิสลามของบุคคลที่จะได้ถูก
                                           
 527 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 
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ก าหนดรายชื่อไว้ให้ท าหน้าที่อนุญาโตตุลาการของสถาบันได้  ซึ่งอาจมีการก าหนดลักษณะข้อบังคับไว้
ทั้งในรูปแบบที่อนุญาโตตุลาการไม่อาจท าหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในข้อพิพาทได้เป็นแต่ผู้ตัดสินชี้ขาดคดี
เท่านั้น หรืออาจมีกระบวนการไกล่เกลี่ยและชี้ขาดที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Mediation-
Arbitration) ทั้งนี้แล้วแต่ความเหมาะสมที่จะน าแนวทางกระบวนการระงับข้อพิพาทไปปรับใช้  
  ในขณะที่เมื่อมีกระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทที่แยกออกอย่างเป็น
อิสระจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดคุณสมบัติและข้อบังคับในด้าน
จริยธรรมของผู้ ไกล่ เกลี่ยคดี เช่นกัน โดยที่ต้องมีการสร้างกลไกทั้งการไกล่ เกลี่ย และการ
อนุญาโตตุลาการที่สถาบันให้บริการมีความเชื่อมประสานสอดคล้องกัน  
  นอกจากการก าหนดคุณสมบัติและจริยธรรมของบุคคลที่จะเข้ามาท าหน้าที่
อนุญาโตตุลาการและผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว ยังคงต้องมีที่ปรึกษาในคดีที่อาจเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันหรือ
จากบุคคลภายนอกที่ได้รับการทดสอบให้ผ่านคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษาในคดีครอบครัวและมรดก
อิสลามศาสนิกได้ เพ่ือให้บริการแก่บุคคลที่ต้องมีข้อเรียกร้องหรือเข้าสู่กระบวนการใช้กฎหมายอิสลาม
ในสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนเพ่ือคุ้มกันสิทธิของคู่กรณีในแนวทาง 
การด าเนินกระบวนการระงับข้อพิพาทของตนโดยใช้กฎหมายอิสลาม      
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บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
 
 จากแนวคิดว่าด้วยพหุนิยมทางกฎหมายแห่งรัฐ (Juristic Legal Pluralism/State Law 
Pluralism) ที่นิยามลักษณะการใช้กฎหมายรูปแบบนี้ว่าเกิดขึ้นจาก กฎหมายแห่งรัฐถูกสร้างขึ้นจาก
ชุดบรรทัดฐานหลายชุดที่แตกต่างกัน โดยมีบรรทัดฐานอ่ืนที่มีการพัฒนาภายนอกบริบทกฎหมายแห่ง
รัฐ และกฎหมายแห่งรัฐยอมรับหรือรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายแห่งรัฐเพ่ือใช้บังคับกับบุคคล 
พ้ืนที่ หรือ ข้อเท็จจริงใดเฉพาะอย่างเป็นพิเศษ เช่นการที่รัฐยอมรับให้ใช้กฎหมายศาสนาในเรื่องสภาพ
บุคคล ครอบครัว สมรส หรือมรดกกับบุคคลผู้นับถือศาสนานั้นๆ  หรือการที่รัฐยอมรับให้ใช้กฎหมาย
พ้ืนเมือง  (Indigenous Law) กับคนชนเผ่าพ้ืนเมืองซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไป  ซึ่งโดยลักษณะของพหุ
นิยมทางกฎหมายในรูปแบบนี้จะพบว่ามีลักษณะกฎหมายเป็นสองระดับ คือ “กฎหมายหลัก 
(Dominant)” และ“กฎหมายรอง (Servant)”  ทีก่ฎหมายหลักได้แก่กฎหมายแห่งรัฐที่ใช้กับพลเมือง
ทั่วไป และกฎหมายรองในที่นี้คือ “กฎหมายอิสลาม” ที่น ามาใช้กับมุสลิมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม 
บทบัญญัติที่ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้นั้นมิใช่เป็นกฎหมายอิสลามแต่เป็นกฎหมายแห่งรัฐ ซึ่งเป็นตัว
กฎหมายที่สร้างระบบพหุนิยมทางกฎหมายนี้ขึ้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาประกอบกับตัวกฎหมายอ่ืนที่มี
ส่วนเกี่ยวพันกับระบบการใช้กฎหมายอิสลามในแต่ละประเทศแล้วจึงมีโครงสร้างของระบบการใช้
กฎหมายอิสลามท่ีแตกต่างกันกล่าวคือ  
 สิงคโปร์ได้รับรูปแบบระบบการใช้กฎหมายแบบ Common Law มาจากอังกฤษ ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันสิงคโปร์ยังคงรับเอาระบบกฎหมายอังกฤษมาใช้ในการพิจารณาคดีในศาลของตนตาม  The 
Application of English Law Act 1993 ในขณะที่ในเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัว ตั้งแต่การ
สมรส การหย่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสมรสและการสมรสสิ้ นสุด เรื่อง
ทรัพย์สินและอ านาจการปกครองบุตร ตลอดจนการน าคดีขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาของศาล จะ
ปรากฏอยู่ในกฎหมายหลักที่ใช้อยู่คือ The Women’s Charter ทั้งนี้พลเมืองอืนของสิงคโปร์ยกเว้น
มุสลิมต่างต้องตกอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ แต่อย่างไรก็ตามส าหรับมุสลิมในประเทศ
สิงคโปร์กลับได้มีการบัญญัติเป็นกรณีพิเศษ ที่การสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรส
และการหย่าไม่จ าต้องน าบทกฎหมายใน  The Women’s Charter มาปรับใช้ แต่ให้น า กฎหมาย
อิสลามมาปรับใช้แทน รัฐได้ออกกฎหมายให้มีทั้งองค์กรที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ ลักษณะการใช้
กฎหมาย และระบบการจัดการองค์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้กฎหมายอิสลามดังกล่าวโดยออกรัฐ
บัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 ซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มิได้มีความมุ่งหวังจะบัญญัติ
เนื้อหาหลักศาสนาอิสลามมาไว้ในตัวกฎหมายฉบับนี้ โดยมิได้ให้ค านิยาม “กฎหมายมุสลิม”ไว้และ
มิได้มีการบัญญัติในส่วนกฎหมายอิสลามที่มีลักษณะสารบัญญัติโดยท าเป็นประมวลกฎหมายไว้อย่าง
ชัดเจนแต่อย่างใด เพียงแต่บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในส่วนการสมรส การหย่า ตามจารีตประเพณี
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ของชาวมาเลย์  ซึ่งชาวมุสลิมในสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมซุนนีย์ ที่ยึดถือแนวทางตามส านักคิดซาฟี
อีย์ ดังนั้นจึงมีความเชื่อโดยส่วนใหญ่ว่า รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมฯ มุ่งให้น าหลักการของ
ส านักคิดซาฟีอีย์มาใช้ ในขณะที่หากหลักการของส านักคิดซาฟีอีย์หากขัดต่อกฎหมายทั่วไปแห่งรัฐ
ตามที่บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ ก็เป็นการเปิดช่องให้ศาลชารีอะห์หรือสถาบันทางศาสนาอิสลามที่
ตั้งขึ้น สามารถน าหลักการของส านักคิดอ่ืนมาปรับใช้ได้      
 การที่รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 เป็นตัวกฎหมายที่ก าหนดระบบ
กฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ทางครอบครัวอีกระบบหนึ่งขึ้นเพ่ือยกเว้นการน ากฎหมายทั่วไปมาใช้กับมุสลิม
ในสิงคโปร์  จึงเป็นการสร้างระบบกฎเกณฑ์ทางครอบครัวขึ้นสองระบบในสิงคโปร์ โดยเป็นผลให้เกิด
เป็นหลักการสภาพบังคับทางกฎหมายต่อมุสลิมในสิงคโปร์ดังนี้  

1. ขอบเขตทางอาณาเขตแห่งสภาพการบังคับใช้ มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามที่ก าหนด
กับมุสลิมทุกคนในสิงคโปร์ โดยที่มิได้เป็นไปโดยความสมัครใจ หากแต่เมื่อบุคคลเป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามในประเทศสิงคโปร์ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายอิสลามในเรื่องที่ให้น ากฎหมายอิสลามมา
ใช้ 

2. ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ พลเมืองมุสลิมทุกคนในสิงคโปร์
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม ตลอดจนมรดกของมุสลิมทุกคน
ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของหลักศาสนาอิสลาม ทั้งที่เป็นมรดกไม่มีพินัยกรรมและมีการท า
พินัยกรรมไว้ 

3. สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม พลเมืองมุสลิมทุกคนหาก
สมรสกัน (มุสลิมทั้งสองฝ่าย) หน่วยงานที่จดทะเบียนให้ได้คือ หน่วยงานรับจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตาม
รัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 เท่านั้น ไม่อาจท าการสมรสหรือจดทะเบียนตาม
กฎหมาย The Women’s Charter ได ้ซึ่งแม้กฎหมายในเรื่องจดทะเบียนสมรสในสิงคโปร์ ทั้งใน The 
Women’s Charter  และรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิมฯ มิได้ถือว่าการสมรสจะมีผลสมบูรณ์
หรือเสียไปเกิดจากการจดทะเบียนดั่งเช่นในประเทศไทย แต่กฎหมายบังคับให้ต้องน าการสมรสมาจด
ทะเบียนหากไม่ท าจะมีโทษปรับ ทั้งนี้การสมรสที่มีขึ้นแต่มิได้จดทะเบียนยังคงสามารถพิสูจน์ถึงการ
สมรสที่มีขึ้นนั้นได้ การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามมีสถานะและผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการ
สมรสตาม The Women’s Charter   

4. ระบบศาลหรือองค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลาม การหย่าที่เกิดจากการสมรสตามหลักศาสนา
อิสลาม ต้องกระท าโดยกระบวนการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น ตามรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม 
ค.ศ.1966 เท่านั้น คือศาลชารีอะห์ (Syariah Court) และอาจอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณา
อุทธรณ์ (Appeal Board) ซึ่งตั้งขึ้นโดยสภาศาสนาอิสลาม  แต่ในกรณีที่ต้องใช้สิทธิทางศาลในเรื่อง
มรดกของมุสลิมหรือเป็นคดีมรดกของมุสลิม ศาลชารีอะห์ (Syariah Court) ไม่มีอ านาจในการ
พิจารณาคดีแต่อย่างใดต้องน าคดีเข้าสู่กระบวนการทางศาลทั่วไปแห่งรัฐ โดยศาลชารีอะห์ (Syariah 
Court) หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐบัญญัติการบริหารกฎหมายมุสลิม ค.ศ.1966 มีหน้าที่เพียงท า
หนังสือรับรองหรือท าหนังสือออกความเห็นทางกฎหมายอิสลามให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเท่านั้น 
 ในขณะที่เมื่อศึกษาโครงสร้างระบบการใช้กฎหมายอิสลามของศรีลังกาแล้วพบว่าแม้มี
รากฐานระบบมาเช่นเดียวกับสิงคโปร์แต่กลับมีลักษณะทางโครงสร้างที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่แตกต่างกับ
ทางสิงคโปร์ ในหลายประการคือ ศรีลังกามีระบบกฎหมายตามสถานะบุคคลที่กฎหมายอิสลามมิใช่
เป็นกฎหมายของชนพ้ืนถิ่นเพียงลักษณะเดียว แต่มีการยอมรับกฎหมายของชนพ้ืนถิ่นอีกอีกสองระบบ 
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คือกฎหมายส าหรับชาวสิงหลและทมิฬ และจนถึงปัจจุบันนี้ ระบบกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว ที่
กล่าวถึง สถานะของบุคคลที่เกิดจากการสมรส และการหย่า จึงมีใช้อยู่หลากหลายกว่าสิงคโปร์ คือ มี  
Marriage (General) Registration Ordinance, The Maintenance Act, 1 9 9 9  แ ล ะ  Civil 
Procedure Code, 1889, ซึ่งอาจถือว่าเป็นกฎหมายทั่วไปที่ใช้กับสถานะสมรสของบุคคลที่ไม่อยู่ใน
ชนพื้นถ่ินใด โดยที่มี The Kandyan Marriage and Divorce Act, 1952 น ามาใช้กับชนชาวสิงหลใน
ประเทศ ในขณะที่มุสลิมน ารัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ค.ศ.1951  มาใช้ โดยที่มุสลิม
ในศรีลังกาอยู่ภายใต้กฎหมายสถานะบุคคลบังคับดังนี้  

1. ขอบเขตทางอาณาเขตแห่งสภาพการบังคับใช้ มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามที่ก าหนด
กับพลเมืองมุสลิมทุกคนในศรีลังกา โดยมิได้มีการจ ากัดอาณาเขต 

2. ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ มุสลิมในศรีลังกาต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม แต่ ในส่วนของมรดกนั้นให้น าหลักศาสนา
อิสลามมาใช้กับมรดกของมุสลิมเฉพาะที่เป็นมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมเท่านั้น ผู้นับถือศาสนาอิสลามใน
ศรีลังกายังคงท าพินัยกรรมของตนได้อย่างเสรี ทั้งนี้นอกจากการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในเรื่องมรดก
ที่ไม่มีพินัยกรรมกับมุสลิมที่อาศัยในศรีลังกาเมื่อถึงแก่ความตายแล้ว ยังน ากฎหมายอิสลามในเรื่อง
มรดกที่ไม่มีพินัยกรรมมาใช้กับมุสลิมไม่ว่าจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตาม แต่มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศศรีลังกา
อีกด้วย 

1) สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม พลเมืองมุสลิมทุกคนหาก
สมรสกัน (มุสลิมทั้งสองฝ่าย) บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามรัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม
ฯจะมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียน การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามมีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับ
การสมรสตามระบบกฎหมายการสมรสและการหย่าอ่ืน แต่เมือมีการสมรสตามหลักศาสนอิสลามแล้ว 
การหย่าจะกระท าได้แต่โดยกอฎี ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเท่านั้นซึ่งมีลักษณะเดียวกับสิงคโปร์ที่องค์กรที่
มีอ านาจในการก าหนดสถานะทางการสมรสและการหย่าของมุสลิมจะมีองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็น
ทางการต่างหากอีกส่วนหนึ่ง 

2) ระบบศาลหรือองค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลาม การหย่าที่เกิดจากการสมรสตามหลัก
ศาสนาอิสลามไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้หรือไม่ ต้องกระท าโดยกระบวนการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม
รัฐบัญญัติการสมรสและการหย่าของมุสลิม ซึ่งในที่นี้คือ “กอฎี” และอาจอุทธรณ์ค าตัดสินไปยัง
คณะกรรมการกอฎี และอุทธรณ์ค าตัดสินต่อไปยังศาลอุทธรณ์ได้เมื่อศาลอนุญาตให้อุทธรณ์ แต่ในคดี
เกี่ยวมรดกไม่มีพินัยกรรมของมุสลิมจะเข้าสู่กระบวนการทางศาลแพ่งทั่วไปซึ่งผู้พิพากษาในคดีเป็นผู้
พิพากษาทั่วไปประจ าศาลแห่งรัฐที่ไม่จ าต้องเป็นมุสลิม แต่อย่างไรก็ตามศรีลังกายังคงมิได้ให้อ านาจ
ตุลาการอย่างเต็มที่แก่ระบบกอฎีของตน เป็นแต่เพียงองค์กรที่ท าค าตัดสินชี้ขาดเท่านั้นไม่อาจออกค า
บังคับได้เอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังคงต้องน าค าตัดสินของกอฎีพร้อมค ารับรองไปยื่นต่อศาลแห่งรัฐ
เพ่ือให้ออกค าบังคับให้ในกรณีที่อีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามค าตัดสินของกอฎีในเรื่องทรัพยฺสินที่ต้องช าระ 
และท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งนั้นคือ ศาลแห่งรัฐคือศาลอุทธรณ์ (Court of Appeal) ยังคงมีอ านาจเข้า
มาพิจารณาค าตัดสินอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาล อันเป็นระบบที่ยังเปิดให้
องค์กรศาลแห่งรัฐเข้ามาใช้กฎหมายอิสลามหรือตรวจทานระบบการใช้กฎหมายอิสลามได้ และโดยที่
การใช้กฎหมายอิสลามในศรีลังกาก็เปิดให้น ากฎหมายอิสลามตามนิกาย (Sect)  ของมุสลิมมาใช้ได้ 
แม้จะยังเป็นประเด็นถกเถียงว่าผู้ใดจะเป็นผู้ชี้ขาดถึงความถูกต้องของกฎหมายอิสลามที่น ามาใช้ในศรี
ลังกาก็ตาม     
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 ในฟิลิปปินส์การให้ใช้กฎหมายอิสลามต่อชนชาวมุสลิมโดยการออกกฎหมายบังคับ มีขึ้นในปี 
พ.ศ. 2520 โดยกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ที่ได้ชื่อว่าเป็นประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิม
ของฟิลิปปินส์ ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับระบบการให้ใช้กฎหมายอิสลามทั้งในสิงคโปร์และศรี
ลังกา เนื่องจากก่อนหน้าการออกกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ฟิลิปปินส์ได้มีการประกาศใช้ 
ประมวลกฎหมายแพ่งฟิลิปปินส์ (Civil Code of the Philippines) ที่บังคับใช้กับประชาชนทั้ง
ประเทศ แม้จะมีข้อยกเว้นระหว่างที่กฎหมายเริ่มออกประกาศใช้ ให้การสมรสที่ได้ท าขึ้นตามหลัก
ศาสนาอิสลามยังคงมีผลและท าได้อยู่ต่อไป แต่ก็เป็นบทยกเว้นที่มีการจ ากัดช่วงเวลาภายใน  20 ปีที่
กฎหมายนี้เริ่มออกใช้บังคับเท่านั้น และหากเมื่อเวลานี้สิ้นสุดลงจะต้องน าประมวลกฎหมายแพ่งแห่ง
ฟิลิปปินส์นี้มาบังคับใช้กับพลเมืองทุกคนของฟิลิปปินส์ แต่เมื่อความขัดแย้งได้อุบัติขึ้นเกิดเป็นสงคราม
กลางเมืองในดินแดนทางตอนใต้จนได้มีการท าสนธิสัญญาเพ่ือยุติความรุนแรงดังกล่าว และรัฐได้ออก
กฎหมายให้น ากฎหมายอิสลามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมายของฟิลิปปินส์ เพ่ือประสาน
กลุ่มชนมุสลิมในพ้ืนที่ทางตอนใต้ที่มีความแตกต่างจากพลเมืองในทางหมู่เกาะตอนเหนือที่กุมอ านาจ
ในรัฐบาลให้ได้ใช้กฎหมายอิสลามตามข้อเรียกร้อง และตามที่ได้มีข้อตกลงในสนธิสัญญาสงบศึกท่ าขึ้น 
ณ กรุงทริโปลี ประเทศลิเบีย  กฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 หรือที่เรียกว่าประมวลกฎหมายสถานะ
บุคคลมุสลิมในฟิลิปปินส์ จึงมิใช่แต่เพียงเป็นกฎหมายที่ชี้ให้น าหลักการทางศาสนาอิสลามมาใช้กับ
มุสลิมทั้งหมดในรัฐเท่านั้น แต่ยังได้บัญญัติเนื้อหาของหลักการศาสนาอิสลามออกมาเป็นประมวล
กฎหมาย ทั้งนี้แม้จะมีความพยายามท าประมวลกฎหมายให้ครอบคลุมเนื้อหากฎหมายอิสลามที่จะ
น ามาใช้ แต่ก็ยังคงมีช่องว่างอยู่ ในกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 ก็ยังได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุด
ช่องว่างการใช้กฎหมายอิสลามไว้ด้วย  
 และเมื่อมีการสร้างระบบกฎหมายขึ้น 2 ระบบ คือ ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งฟิลิปปินส์ 
(Civil Code of the Philippines) ที่พลเมืองทั่วไปใช้ และ ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมของ
ฟิลิปปินส์เพ่ือใช้กับมุสลิมทั้งหมดของรัฐ เนื่องมาจากการออกกฎหมายมีประเด็นมาจากเหตุผลทาง
การเมือง ดังนั้นการออกกฎหมายที่ให้ชนมุสลิมเข้ามามีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ โดยการที่รัฐ
ยอมรับหลักการทางศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายจึงเป็นรูปแบบการน านโยบายทางการ
เมืองมาสร้างเครื่องมือทางกฎหมาย เพ่ือลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง
แห่งฟิลิปปินส์นั้นไม่เป็นที่ยอมรับของชนชาวมุสลิม จากที่เนื้อหาของกฎหมายโดยส่วนใหญ่ยังคงมี
ลักษณะทางวัฒนธรรมตะวันตกหรือหลักศาสนาอ่ืน    ทั้งนี้โครงสร้างระบบการใช้กฎหมายอิสลามก็มี
หลักบังคับเช่นเดียวกับในสิงคโปร์และศรีลังกากล่าวคือ 

1. ขอบเขตทางอาณาเขตแห่งสภาพการบังคับใช้ มุสลิมทุกคนในฟิลิปปินส์ต้องอยู่ภายใต้
ประมวลกฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมแห่งฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นบทบังคับมิใช่ให้ใช้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้
แม้ในกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 จะได้บัญญัติให้มีศาลชารีอะห์ในหมู่เกาะมินดาเนาเท่านั้น ซึ่ง
เป็นพ้ืนที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ แต่มุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์แม้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ่ืนที่มิได้มีศาล
ชารีอะห์ตั้งอยู่ก็สามารถน าคดีหรือข้อพิพาทของตนเข้าสู่ศาลชารีอะห์ที่ตั้งขึ้นได้  

2. ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้  มีการบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายสถานะบุคคลมุสลิมแห่งฟิลิปปินส์ในเนื้อหาแห่งคดีที่ต้องน าฎหมายอิสลามมาปรับใช้อัน
ได้แก่เรื่องสถานะบุคคล ความสามารถของบุคคล การสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา การหย่า 
และความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร อ านาจดูแลปกครองบุตรผู้เยาว์ ตลอดจนในเรื่องมรดก
ทั้งหมดและในเรื่องอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083   
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3. สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามและหน่วยงานรับจดทะเบียน 
พลเมืองมุสลิมทุกคนหากสมรสกัน (มุสลิมทั้งสองฝ่าย) หน่วยงานที่จดทะเบียนให้ได้คือหน่วยงานรับ
จดทะเบียนตามกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 เท่านั้นการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามมีสถานะทาง
กฎหมายเช่นเดียวกับการสมรสตามระบบกฎหมายการสมรสและการหย่า ในประมวลกฎหมายแพ่ง
แห่งฟิลิปปินส์ 

4. ระบบศาลหรือองค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลาม ศาลชารีอะห์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฤษฎีกา
ประธานาธิบดีที่ 1083 เป็นศาลแห่งรัฐอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานศาลฎีกา มีอ านาจ
พิจารณาคดีที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามตามที่บัญญัติในกฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 แต่สามารถ
อุทธรณ์ค าตัดสินไปยังศาลสูงของรัฐได้ โดยที่การให้ใช้กฎหมายอิสลามในฟิลิปปินส์มีความแตกต่าง
จากการให้ใช้กฎหมายอิสลามของสิงคโปร์และศรีลังกา ซึ่งฟิลิปปินส์ได้บัญญัติให้น ากฎหมายอิสลาม
มาใช้โดยมีขอบเขตอย่างกว้างกว่าทั้งศรีลังกาและสิงคโปร์อยู่มาก กล่าวคือฟิลิปปินส์ให้น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้ที่ครอบคลุมทั้งเรื่องสถานะบุคคล ความสามารถของบุคคล การสมรส ทรัพย์สินระหว่าง
สามีภรรยา การหย่า และความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร อ านาจดูแลปกครองบุตรผู้เยาว์ 
ตลอดจนในเรื่องมรดกทั้งหมดอีกด้วย ที่ในกฎหมายของทั้งสิงคโปร์และศรีลังกา ไม่ได้ให้น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้ในเรื่องอ านาจดูแลปกครองบุตรผู้เยาว์แต่อย่างใด  อาจกล่าวได้ว่ามุสลิมในฟิลิปปินส์ได้
ถูกน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในทางแพ่งที่เกี่ยวกับสถานะบุคคลที่เกี่ยวกับครอบครัวเกือบทั้งหมดแทน
ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งฟิลิปปินส์   
 จะเห็นได้ว่ากฤษฎีกาประธานาธิบดีที่ 1083 เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง กฎหมาย
สารบัญญัติ กฎหมายมหาชนที่ตั้งองค์กรจดทะเบียน กฎหมายจัดตั้งศาลแห่งรัฐ ซึ่งในกฤษฎี
ประธานาธิบดีที่ 1083 ได้ให้อ านาจในการก ากับดูแลศาลชารีอะห์ที่ตั้งขึ้นอยู่ภายใต้ส านักงานศาลฎีกา
ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของประเทศที่ดูแลระบบการศาล (Judicial System)  ของรัฐทั้งหมด การแต่งตั้ง 
การก าหนดคุณสมบัติ การสอบคัดเลือกและการพัฒนาบุคลากรในระบบศาลชารีอะห์ที่ถูกตั้งขึ้น ต่าง
อยู่ในการควบคุมดูแลโดยส านักงานศาลฎีกาทั้งสิ้น โดยที่รัฐถือว่าระบบศาลชารีอะห์เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของระบบตุลาการของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ และค าพิพากษาของศาลชารีอะห์ก็อยู่ในการ
ตรวจสอบตรวจทานโดยศาลฎีกาได้เช่นเดียวกับค าพิพากษาจากศาลแห่งรัฐอ่ืนๆ ทั้งสถานะและ
คุณสมบัติของผู้ พิพากษาในศาลชารีอะห์เขต (Shari’a District Court) มีสถานะเช่นเดียวกับผู้
พิพากษาในศาลแพ่งของรัฐ อันเป็นการสร้างระบบศาลเฉพาะขึ้นเพ่ือมาเป็นองค์กรที่ใช้กฎหมาย
อิสลามในฟิลิปปินส์ โดยที่คดีท่ีต้องใช้กฎหมายอิสลามต้องถูกน าเข้าสู่ศาลชารีอะห์เท่านั้น ซึ่งแตกต่าง
จากศรีลังกาและสิงคโปร์ที่ในคดีมรดกของมุสลิมศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณายังคงเป็นศาลแพ่งทั่วไป
แห่งรัฐ   
 ในขณะทีประเทศไทยมีรูปแบบการให้ใช้กฎหมายอิสลามโดยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 เป็นกฎหมายที่กล่าวถึง
การให้ใช้กฎหมายอิสลามที่มีการก าหนดพ้ืนที่เฉพาะ โดยมิได้มีอาณาเขตทางการใช้กฎหมาย
ครอบคลุมทั้งรัฐดั่งเช่นการใช้กฎหมายอิสลามทั้งใน ฟิลิปปินส์ ศรีลั งกา และสิงคโปร์แต่อย่างใด ซึ่ง
ทั้งนี้มีการยอมรับให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้กับชนชาวมุสลิมแต่เฉพาะในศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ 4 
จังหวัดทางภาคใต้คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล เท่านั้น โดยที่ให้น ากฎหมายอิสลามมาใช้
แทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของครอบครัวและมรดก ซึ่งอยู่ใน บรรพ 5  และ 6 แต่
อย่างไรก็ตามหากตีความตามถ้อยอักษรอย่างเคร่งครัดแล้ว โครงสร้างทางการใช้กฎหมายอิสลามใน
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ประเทศไทยกลับพบรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนและย้อนแยงในตัวเอง 
กล่าวคือมิได้กล่าวถึงลักษณะให้มีการใช้กฎหมายอิสลามโดยองค์กรอ่ืนนอกจากศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ 4 
จังหวัดดังกล่าวแต่อย่างใด ยังผลให้เกิดเป็นสภาพปัญหาในการใช้กฎหมายอิสลามขึ้น  โดยที่มีรูปแบบ
ทางโครงสร้างของระบบกฎหมายเมื่อยึดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 และกฎหมายอื่นประกอบได้เป็นดังนี้  

1. ขอบเขตทางอาณาเขตแห่งสภาพการบังคับใช้ มิได้บังคับให้ใช้กฎหมายอิสลามกับมุสลิม
ทั่วทั้งอาณาเขตแห่งรัฐ แต่ให้ใช้กฎหมายอิสลามกับคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกที่ขึ้นสู่
ศาลชั้นต้นในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ที่คู่ความหรือผู้ยื่นค าร้องเป็นมุสลิมเท่านั้น 

2. ขอบเขตทางเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้ มีการก าหนดให้น ากฎหมาย
อิสลามมาใช้ใน “คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก” ไม่มีนิยามหรือขอบเขตความหมายของ 
“คดีแพ่งเก่ียวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก” การจะน ากฎหมายอิสลามมาใช้ในศาล จึงต้องเป็นศาลที่
เป็นผู้ตีความเลือกใช้กฎหมายตามค าฟ้องหรือค าร้องที่ยื่นมายังศาล ซึ่งศาลจะน าประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ใน บรรพ 5 ครอบครัวและ บรรพ 6 มรดก มาก าหนดหลักการในการเลือกใช้
กฎหมาย กล่าวคือประเด็นใดจะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ได้ ต้องเป็นประเด็นที่จะน าบทบัญญัติ
ใน บรรพ 5 และบรรพ 6 มาปรับใช้กับคดี แล้วจึงน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้แทนประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และ 6  เท่านั้น อันเป็นการสร้างขอบเขตของการเลือกใช้กฎหมายอิสลาม
ของศาลขึ้นแทนความหมายของค าว่า “คดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิก” 
ทั้งนี้อาจตีความได้ว่าขอบเขตทางเนื้อหาการใช้กฎหมายอิสลามของประเทศไทยกว้างกว่าทั้งสิงคโปร์
และศรีลังกา เนื่องจากน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้แทนบรรพ 5 และบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด ซึ่งในบรรพ 5 นั้นนอกจากจะกล่าวถึงการสมรสและการหย่าแล้วยังมีเนื้อหา
รวมถึง การอุปการะเลี้ยงดู อ านาจปกครองบุตร สิทธิหน้าที่บิดามารดาและบุตร และในบรรพที่ 6 คือ
เรื่องเกี่ยวกับมรดกทั้งหมด แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงในเรื่องความสามารถของบุคคลแต่อย่างใด เนื่องจาก
เนื้อหาดังกล่าวมิได้อยู่ในบรรพที่  5   

3. สถานะทางกฎหมายของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามและองค์กรรับจดทะเบียน 
การสมรสตามหลักศาสนาอิสลามขาดความชัดเจนเรื่องสถานะทางกฎหมายนอกศาล หน่วยงานหรือ
องค์กรรับจดทะเบียนสมรสและการหย่า แม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้มีองค์กรรับรองทางทะเบียนการ
สมรสและการหย่าตามหลักศาสนาอิสลาม แตมุ่สลิมยังคงจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ได้โดยปกติควบคู่กับการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม แต่หากมีคดีข้ึนสู่ศาลในเขตพ้ืนที่ 4  
จังหวัด ศาลจึงน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้และยึดถือการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น หาก
คดีขึ้นสู่ศาลอ่ืนนอกเขตพ้ืนที่ 4  จังหวัด จะไม่น ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ ทั้งนี้องค์กรอ่ืนที่มิใช่ศาล
ยังคงยึดถือหลักฐานการสมรสหรือการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบ
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478  แต่ในกรณีการหย่า สตรีมุสลิมยังสามารถน า
เรื่องของตนมาฟ้องหย่ายังศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามหรือ ให้ทางคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัดหรือโต๊ะอิหม่ามประจ ามัสลิดออกหนังสือรับรองการหย่าให้ โดยมิได้บังคับถึง
รูปแบบกระบวนการหย่าแต่อย่างใด ซึ่งในส่วนสถานะภาพบุคคลจากการมีระบบกฎหมายที่ยอมรับ
การสมรสสองระบบในพ้ืนที่เดียวกัน ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในหลายด้าน แม้ทางปฏิบัติหน่วยงาน
ต่างๆ พยายามออกระเบียบหรือค าสั่งภายในเพ่ือแก้ไขสภาพปัญหานี้  แต่อย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าว
ข้างต้น หนังสือรับรองการสมรสหรือการหย่าจะถูกยอมรับให้ใช้ในศาลชั้นต้นในพ้ืนที่ 4  จังหวัด
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เท่านั้น ผู้นับถือศาสนาอิสลามมักต้องท าการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประกอบพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 อีกด้วยหากต้องการการยอมรับผล
โดยสมบูรณ์ทางกฎหมายที่จะน าสถานภาพการสมรสตามกฎหมายแห่งรัฐไปใช้ยืนยันกับหน่วยงานอื่น  

4. ระบบศาลหรือองค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลาม ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเป็นศาลทั่วไปมิได้
มีการจัดตั้งศาลเฉพาะขึ้น คงเพียงการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นผู้ใช้กฎหมายอิสลามคือดะโต๊ะยุติธรรม
ในการวินิจฉัยคดีร่วมกับผู้พิพากษา โดยมีขอบเขตจ ากัดเฉพาะแต่วินิจฉัยในข้อกฎหมายอิสลามและ
ค าวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามนั้นไม่สามารถอุทธรณ์ได้อีก ซึ่งในปัจจุบันมีดะโต๊ะยุติธรรมประจ าอยู่ใน
ศาลในพ้ืนที่ 4  จังหวัดภาคใต้จ านวน 9  ศาล  โดยที่มีการแยกดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาลจังหวัดซึ่ง
จะมีหน้าที่พิจารณาคดีมรดกทั้งที่เป็นคดีมีข้อพิพาทและไม่มีข้อพิพาท และดะโต๊ะยุติธรรมประจ าศาล
เยาวชนและครอบครัวซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคดีท่ีเกี่ยวกับครอบครัวของอิสลามศาสนิกชน ในขณะที่ศาล
ในพ้ืนที่อ่ืนมิได้มีการยอมรับหรือให้น ากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ แต่อาจมีการอ้างอิงนิติสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวที่เกิดจากบทบัญญัติการให้ใช้กฎหมายอิสลามในพ้ืนที่ 4 จังหวัดในศาลอ่ืน ทั้งนี้เมื่อไม่มี
องค์กรเฉพาะเช่นดั่งศาลชารีอะห์ในฟิลิปปินส์หรือสิงคโปร์ หรือระบบกอฎีในศรีลังกา มาเป็นองค์กรที่
ใช้กฎหมายอิสลามโดยเฉพาะ แต่ยังอยู่ภายใต้ระบบศาลยุติธรรม การน าคดีเข้าสู่ศาลจึงมีข้ันตอนปกติ
เหมือนคดีทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามรูปแบบและวิธีการทางศาล ซึ่งต้องมีทั้ งทนายความ และผู้รู้ทาง
ระเบียบวิธีปฏิบัติทางกฎหมาย ตลอดจนภาษาที่ใช้ต้องเป็นภาษาไทยซึ่งประชาชนในพ้ืนที่โดยส่วน
ใหญ่มักไม่ช านาญและเข้าใจภาษาไทยเท่าใดนัก และมองการเข้าสู่ระบบกระบวนการทางศาลแห่งรัฐ
เป็นเรื่องยุ่ งยากและเสียค่าใช้จ่ายมาก นอกจากองค์กรศาลแห่งรัฐแล้ว ยังมีองค์กรภายใต้
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 ที่ท าหน้าที่ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับ
ครอบครัวและมรดกของมุสลิมตามที่มีการร้องขอ และในกรณีท่ีมีการให้ท าหนังสือรับรองการหย่าอาจ
มีการไต่สวนหาความจริงถึงสภานภาพการหย่านั้น ๆ แต่ค าวินิจฉัยในเรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
สมรสหรือการหย่าโดยองค์กรภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 มัก
ไม่มีสภาพบังคับทางกฎหมาย  
 
6.2   ข้อเสนอแนะ  

 
จากศึกษารูปแบบการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในลักษณะพหุนิยมทางกฎหมายในประเทศ

ต่าง ๆ และปัญหาการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยน ามาซึ่งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
รูปแบบการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยดังนี้  

 
6.2.1  การบริหารงานยุติธรรมอิสลามภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แม้ประเทศไทยจะประชากรเป็นมีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ แต่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยยังได้ให้การรับรองคุ้มครองเสรีภาพของพลเมืองในการจะนับถือศาสนาและ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และยังบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเป็นผู้ อุปถัมภ์ศาสนาโดยมิได้
แบ่งแยกว่ารัฐจักต้องอุปถัมภ์แต่ศาสนาพุทธเท่านั้น ซึ่งการให้พลเมืองผู้นับถือศาสนาอิสลามสามารถที่
จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้กับนิติสัมพันธ์ในด้านครอบครัวและมรดกของตนในพ้ืนที่ 4 จังหวัดภาคใต้
ที่มีพลเมืองมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นรูปแบบหนึ่งที่รัฐจัดให้มีการเอ้ือประโยชน์ในการ
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ปฏิบัติตามหลักศาสนา อย่างไรก็ตามการให้ใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องครอบครัวและมรดกกับผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามในขณะที่พลเมืองอ่ืนของรัฐอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันมีลักษณะ
เป็นการให้ใช้กฎหมายแบบพหุนิยมทางกฎหมายของรัฐ ก็ต้องอยู่ภายใต้การบริหารและจัดการที่
เหมาะสม เนื่องจากการให้น ากฎหมายศาสนามาปรับใช้นั้นแม้จะมีลักษณะเป็นการยอมรับการใช้
กฎหมายที่อยู่บนพ้ืนฐานแห่งความศรัทธาต่อหลักศาสนาของศาสนิกชน ที่รัฐเป็นผู้จัดให้มีโดยอยู่
ภายใต้หลักคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทางศาสนาแล้ว ในหลายโอกาสกฎหมายศาสนาเองอาจมีเนื้อหาใน
ลักษณะที่ไม่เป็นไปตามกรอบความคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญเช่น หลักความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเด็ก ดังนั้นรัฐจึงต้องสร้างและบริหาร
กลไกการให้ใช้กฎหมายอิสลามและกลไกการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอิสลาม
ในเวลาเดียวกันเพ่ือสร้างดุลยภาพให้เกิดขึ้นในกระบวนการการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย 
ระหว่าง รัฐ กลุ่มชนทางศาสนา และปัจเจกชนผู้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ทางศาสนา โดยไม่อาจปล่อยให้
การใช้กฎหมายอิสลามเป็นไปโดยเอกเทศโดยที่รัฐไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่กระนั้นก็ต้องประสานความ
ร่วมมือจากกลุ่มชนมุสลิมเพ่ือให้เกิดการน ากฎหมายอิสลามมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
เจตนารมณ์ของศาสนิกชนและสอดคล้องกับหลักการส าคัญตามรัฐธรรมนูญ  

   
6.2.2  ขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้  
เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่จะต้องน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ยังคงมีความคลุมเครือ 

จึงต้องมีการสร้างความชัดเจนในขอบเขตเนื้อหาแห่งคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้  โดยการให้
นิยามคดีท่ีจะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ดังนี้  

1. “คดีครอบครัวอิสลามศาสนิก” หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระท า
การใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับครอบครัวอันได้แก่ การสมรส การสิ้นสุดของการสมรส สิทธิหน้าที่
ระหว่างสามีภริยา สิทธิในทรัพย์สินระหว่างการสมรสหรือเมื่อการสมรสสิ้นสุด ความเป็นบิดามารดา
และบุตร อ านาจปกครองบุตร ที่คู่ความทุกฝ่ายหรือผู้ร้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม หรือได้มีการ
สมรสกันตามหลักศาสนาอิสลาม 

2. “คดีมรดกอิสลามศาสนิก” หมายถึงคดีที่แพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระท าการ
ใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับมรดกของผู้ตายที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามขณะถึงแก่ความตาย 

 
6.2.3  องค์กรตัดสินคดีที่จะใช้กฎหมายอิสลาม  

 ในส่วนของรูปแบบองค์กรตัดสินคดีที่จะน ากฎหมายอิสลามมาใช้นั้น อาจจ าแนกตามลักษณะ
ได้เป็น 2 ส่วนคือ “คดีครอบครัวอิสลามศาสนิก” และ “คดีมรดกอิสลามศาสนิก” ซึ่งในปัจจุบันนี้คดี
ทั้ง 2 ลักษณะมีเขตอ านาจศาลที่แตกต่างกันคือ คดีครอบครัวอิสลามศาสนิกอยู่ภายในเขตอ านาจของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว ในขณะที่คดีมรดกอิสลามศาสนิกนั้นอยู่ในเขตอ านาจของศาลจังหวัด   
  6.2.3.1  คดีครอบครัวอิสลามศาสนิก 
  รูปแบบองค์กรตัดสินคดีของคดีครอบครัวอิสลามศาสนิกนั้น อาจแบ่งย่อยตาม
ลักษณะเนื้อหาแห่งคดีออกได้เป็น 2 ส่วนคือ 1. คดีที่เกี่ยวกับการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการสมรสและการหย่า และ 2. คดทีี่เก่ียวกับผู้เยาว์หรือความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและ
บุตร   
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1) คดีท่ีเกี่ยวกับการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการสมรสและ
การหย่า เห็นควรให้มีรูปแบบองค์กรตัดสินคดเีป็น 3 แนวทางดังนี้ 
 แนวทางท่ี  1  การสร้างระบบตัดสินคดีการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการสมรสและการหย่า อยู่ภายใต้องค์กรศาลหรือส านักงานศาลยุติธรรมตาม พระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยให้ดะโต๊ะยุติธรรม
ส า ม า ร ถ นั่ ง พิ จ า รณ า ตั ด สิ น ทั้ ง ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะข้ อ ก ฎ หม า ย อิ ส ล า ม โ ดย ไ ม่ จ า ต้ อ ง มี 
ผู้พิพากษาของศาลร่วมพิจารณาคดี และให้มีรูปแบบในกระบวนการที่เข้าถึงได้ง่ายโดยประชาชน มี
ความยืดหยุ่นในกระบวนการ โดยผู้เข้าสู่กระบวนการอาจไม่จ าเป็นต้องมีทนายความแต่มีเจ้าหน้าที่
หรือที่ปรึกษาในคดีท่ีจัดให้บริการโดยบุคลากรของรัฐ  

แนวทางที่  2  การมีกฎหมายให้อ านาจแก่ องค์กรหรือบุคคลอ่ืนที่มิใช่ศาล
แห่งรัฐเข้ามาใช้อ านาจลักษณะออกค าตัดสินชี้ขาดในเรื่องการสมรส การหย่า และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การสมรสและการหย่า ซึ่งในที่นี้คือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ที่ต้องมีการเพ่ิมเติมในบท
กฎหมายที่จะให้อ านาจแก่ หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษไว้ในพระราชบัญญัติการ
บริหารองคกรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 โดยที่ต้องจัดท ากระบวนการใช้อ านาจทางการวินิจฉัยชี้ขาด
นี้ในเป็นระบบแบบแผนที่ชัดเจน ทั้งกับการก าหนดคุณสมบัติของผู้มาใช้อ านาจในการตัดสินชี้ขาดนี้ ที่
นอกจากจะมีความเข้าใจกฎหมายอิสลามเป็นอย่างดีแล้ว ต้องสร้างความเชื่อมโยงกับแนวทางการใช้
กฎหมายอิสลามในศาลแห่งรัฐได้เป็นอย่างดี เพ่ือที่จะประสานกลไกทางการใช้กฎหมายระหว่าง
องค์กรภายใต้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและองค์กรศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางที่  3  เป็นรูปแบบผสมที่องค์กรศาลจัดสร้างรูปแบบการตัดสินคดี
ตามแนวทางที่ 1  ในขณะที่มีการพัฒนารูปแบบกระบวนการใช้อ านาจทางการวินิจฉัยชี้ขาดในองค์กร 
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดให้มีแบบแผนชัดเจน เป็นทางเลือกของประชาชนในการท าให้การ
สมรสของตนสิ้นสุดและมีค าวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องทรัพย์สิน ที่จะน าไปให้ศาลออกค าบังคับให้ได้ โดยไม่
ต้องมีข้ันตอนยุ่งยากมากนัก เนื่องจากเป็นเรื่องเก่ียวกับทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสเช่นค่าอุปการะเลี้ยงดู 
ค่าทรัพยสินที่เกี่ยวกับการสมรสอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปในทางปฏิบัติมิได้มีมูลค่าสูงเช่นดั่งคดีแพ่งทั่วไป แต่
มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีมุสลิม   

2) คดทีี่เก่ียวกับผู้เยาว์หรือความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร   
ในขณะที่คดีที่เกี่ยวกับผู้เยาว์หรือความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและบุตร

ยังคงต้องรักษารูปแบบองค์กรตัดสินคดีรูปแบบเดิม ซึ่งคือศาลเยาวชนและครอบครัวประจ าจังหวัดที่
ให้มีองค์คณะเป็นผู้พิพากษาประจ าศาลและดะโต๊ะยุติธรรมร่วมพิจารณาคดี  นอกจากนี้ ในคดีที่มี
ผู้ เยาว์เข้าเกี่ยวข้องยังต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติในเรื่องกระบวนการทางศาลที่บัญญัติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 อีก
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมอยอมความก็ยังคงต้องมีอยู่ แต่ต้องเป็น
ระบบที่มีการจัดให้มีผู้ช านาญการและผ่านคุณสมบัติในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายทั้งที่เกี่ยวกับ
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและหลักการส าคัญอ่ืนที่เกี่ยวกับคดีที่มีผู้เยาว์เข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้
เสียตามหลักกฎหมายทั่วไป   

 6.2.3.2  คดมีรดกอิสลามศาสนิก 
 โดยที่ในคดีมรดกอิสลามศาสนิกตามนิยามใหม่ตาม ข้อ 6.2.1 นั้นเห็นควรให้ยังคง

รูปแบบระบบองค์กรการตัดสินที่มีผู้พิพากษาศาลและดะโต๊ะยุติธรรมร่วมนั่งพิจารณาในคดีในศาล
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จังหวัดไว้ดั่งเดิม โดยที่อาจเพ่ิมอ านาจไว้ในกฎหมายให้ดะโต๊ะยุติธรรมสามารถพิจารณาในส่วน
ข้อเท็จจริงร่วมกับผู้พิพากษาได้ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการเพ่ิมคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ดะโต๊ะยุติธรมให้สูงขึ้น โดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับผู้พิพากษาที่ท าหน้าที่ในศาล เช่นต้องมีความรู้ใน
กฎหมายไทยหรือเป็นสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตไทยเป็นต้น แต่ในช่วงเวลาที่ยังไม่อาจหาบุคคลผู้มี
คุณสมบัติดังกล่าวได้ ก็ควรยังให้คงรูปแบบของการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องมรดกในศาลไว้ตาม
แบบเดิมที่มีผู้พิพากษาและดะโต๊ะยุติธรรมร่วมพิจารณา    

 6.2.3.3  องค์กรพิจารณาอุทธรณ์ในข้อกฎหมายอิสลาม 
  ต้องมีการเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ในข้อกฎหมายอิสลามได้ โดยที่คู่ความฝ่ายที่
โต้แย้งการวินิจฉัยตัดสินของศาลชั้นต้นยังคงอุทธรณ์ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่รวมถึงข้อ
กฎหมายอิสลาม การจัดให้มีองค์คณะที่มีความรู้และเข้าใจในกฎหมายอิสลามจากข้าราชการตุลาการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาใน
ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์ที่มีเขตอ านาจพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นภาระหน้าที่ผูกพัน
ของศาลยุติธรรมที่ต้องจัดให้มีขึ้น โดยที่ผู้พิพากษาที่จะเข้ามาเป็นองค์คณะในการวินิจฉัยอุทธรณ์คดี
ครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกไม่จ าต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น เนื่องจากเมื่อกฎหมาย
แห่งรัฐยอมรับให้กฎหมายอิสลามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแห่งกฎหมายของรัฐ อ านาจการตรวจสอบ
ตรวจทานการใช้กฎหมายย่อมเป็นอ านาจโดยชอบขององค์กรตุลาการที่ตั้งขึ้นตามบทบัญญิติแห่ง
กฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ หากแต่ต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรตุลาการของรัฐและ
องค์กรที่ใช้กฎหมายอิสลามที่ถูกสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.
2540 เพ่ือการสร้างเสถียรภาพในการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย   

6.2.4  องค์กรรับรองทางทะเบียน 
 ควรมีการก าหนดสถานะทางกฎหมายขององค์รับรองทางทะเบียนและให้สถานะหนังสือ
รับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามที่ท าขึ้นโดยคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในพ้ืนที่ 4 
จังหวัดที่มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามมีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับทะเบียนสมรสที่จดต่อเจ้า
พนักงานตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 โดยมีแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติดังนี้  

1. ให้แต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดในจังหวัดทั้ง 4 เป็นนายทะเบียน
อิสลามประจ าจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหย่าตามหลักศาสนา
อิสลาม 

2. ให้มีการออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนาย
ทะเบียนอิสลามในการท าหนังสือรับรองการสมรสและการหย่า  

3. หนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามถือว่าเป็นเอกสารมหาชน ก่อให้เกิดสิทธิ
นิติสัมพันธ์ในทางครอบครัวเช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
สามารถน าไปใช้ยืนยันสิทธิระหว่างบุคคลในความเป็นสามีภริยาและบุตร ต่อบุคคลที่สามได้
เช่นเดียวกับทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจด
ทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 โดยไม่จ ากัดพ้ืนที่แต่เฉพาะในพ้ืนที่ 4  จังหวัดเท่านั้น  

4. ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน
ครอบครัวพุทธศักราช 2478 ทั้งนี้เมื่อมีการจดทะเบียนรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามยัง
ส านักงานรับจดทะเบียนของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทั้ง 4 แล้วจะจดทะเบียนสมรสตาม



(262) 
 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกไม่ได้ และในทางกลับกันหากมีการจดทะเบียนสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็จะให้ทางคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทั้ง 4 ออก
หนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามไม่ได้อีกเช่นกัน 

5. โดยที่หนังสือรับรองดังกล่าวต้องมีรูปแบบเดียวกันตามที่ระเบียบก าหนดเช่นเดียวกับ
ทะเบียนสมรสตามที่เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช 2478 ออกให้
แต่ระบุไว้ว่าเป็นหนังสือรับรองการสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้อาจให้มีภาษามลายูท้องถิ่น
ประกอบกับภาษาไทยได้ในหนังสือรับรองดังกล่าว โดยมีเนื้อหาเพ่ิมเติมเกี่ยวการสมรสและการหย่า
และสิทธิต่างๆตามหลักศาสนาอิสลาม และกระบวนการต่าง ๆ ที่อาจมีขึ้น 

 
 6.2.5  องค์กรสร้างแบบแผนการใช้กฎหมายอิสลามอย่างเป็นเอกภาพ 
 ในการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพและเป็น
เอกภาพในกระบวนการน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ ควรจัดท าประมวลกฎหมายครอบครัวและ
มรดกอิสลามศาสนิกขึ้นเพ่ือสร้างความชัดเจนแห่งบทบัญญัติกฎหมายอิสลามที่จะน ามาใช้ในประเทศ
ไทย ทั้งยังเป็นการสร้างกรอบรูปแบบทางกฎหมายให้เป็นเอกภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
กฎหมายอิสลามทุกฝ่าย อาทิเช่น ประชาชนทั่วไป คู่ความในคดี ทนายความในคดีครอบครัวและ
มรดกอิสลามนิกชน ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด กอฎีหรือผู้ท าหน้าที่
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดโดยใช้กฎหมายอิสลาม ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจ าส านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด และผู้ท าหน้าที่นายทะเบียนอิสลาม ซึ่งนอกจากการจัดท าประมวลกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกไว้ในกฎหมายให้ใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยแล้วยังควรต้อง
มีการสร้างองค์กรหรือสถาบันพัฒนาและสร้างกรอบแบบแผนทางการใช้กฎหมายร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่บริหารองค์กรตามศาสานาอิสลามและองค์กรของศาลยุติธรรม  โดยการก่อตั้ ง
คณะกรรมการกฎหมายอิสลาม (Islamic Law Board or Shari’a Board) ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีตัวบทกฎหมายรองรับในอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งอาจอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 โดยเข้ามาท าหน้าที่ในส่วนเชื่อมประสานกับองค์กรทางศาลด้าน 
การก าหนดแนวทางในการใช้กฎหมายอิสลามร่วมกัน และท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการสร้างบรรทัด
ฐานในการใช้กฎหมายอิสลามที่กระท าโดยองค์กรที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารองคกร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540  อยู่ก่อนแล้วอันได้แก่ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  ตลอดจนมัสยิดต่าง ๆ ให้มีเอกภาพและรูปแบบที่
มั่นคง มีเสถียรภาพ และเชื่อถือได้ต่อไป 
 
 6.2.6  องค์กรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
 กระบวนการที่ส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมอิสลามคือขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทที่มิต้องน าคดีเข้าสู่กระบวนการตัดสินคดี ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเป็น
ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าว โดยที่การไกล่เกลี่ยหรือระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกของ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดจะมีลักษณะที่ค่อนข้างยืนหยุ่นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนมุสลิมในพ้ืนที่ได้มากกว่าระบบของศาลแห่งรัฐ ทั้งในเรื่องกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือมี
พิธีการมาก การใช้ภาษาพ้ืนถิ่น และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างน้อยหรือแทบไม่มีเมื่อเทียบกับกระบวนการ
ทางศาล ดังนี้จึงควรสร้างระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน พัฒนาบุคลากรในกระบวนการไกล่เกลี่ย 
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ตลอดจนสร้างกลไกที่เชื่อมประสานกับองค์กรอ่ืนอย่างเป็นระบบ และการให้ความส าคัญกับ 
การคุ้มครองสิทธิสตรี และเด็กท่ีต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอิสลาม 
 

6.2.7  การขยายขอบเขตทางพื้นทีก่ารใช้กฎหมายอิสลาม 
 การชยายอาณาเขตการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยไปยังพ้ืนที่อ่ืนนอกเขต 4 จังหวัดที่
มีชนมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก อาทิเช่นในจังหวัดสงขลาหรือกรุงเทพมหานคร ต้องได้ฉันทามติ
เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมุสลิมในพ้ืนที่ที่จะมีการขยายขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามในเรื่อง
ครอบครัวและมรดกนี้ก่อน โดยต้องท าการปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานยุติธรรมอิสลามในพ้ืนที่ที่
กฎหมายแห่งรัฐยอมรับให้ใช้กฎหมายอิสลามให้มีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชน์ในการอ านาวยความ
ยุติธรรมตามวิถีชีวิตของกลุ่มชนตามความเชื่อทางศาสนาให้ได้อย่างแท้จริงเสียก่อน แต่ทั้งนี้ก็ต้องเปิด
โอกาสให้ชนมุสลิมจากพ้ืนที่อ่ืนที่รัฐยังมิได้มีการให้ใช้กฎหมายอิสลามสามารถเข้ามาสู่ระบบการใช้
กฎหมายอิสลามของศาลในพ้ืนที่ 4 จังหวัดได้ โดยที่บุคคลไม่จ าเป็นต้องมีภูมิล าเนาขณะฟ้องคดีใน 4  
จังหวัดเท่านั้น แต่โดยผ่านกระบวนการออกหนังสือรับรองการสมรสของหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนายทะเบียนอิสลามในพ้ืนที่  โดยที่คู่สมรสที่ได้ออกหนังสือรับรองการสมรสดังกล่าวหากเกิด 
ข้อพิพาทหรือต้องการท าให้การสมรสสิ้นสุดลงต้องน าคดีเข้าสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขต
อ านาจตามพ้ืนที่ที่ได้ออกหนังสือรับรองการสมรสซึ่งจะน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ หรือให้นาย
ทะเบียนอิสลามที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการหย่าให้ ทั้งนี้คู่กรณีหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อาจน าข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
ก็ได้  
 
 6.2.8  การน ากฎหมายอิสลามมาใช้ผ่านช่องทางกฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ 
 เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมอิสลามในประเทศไทยมีลักษณะเป็นกระบวนการที่ใช้กับกลุ่ม
ชนเฉพาะกลุ่ม โดยการน ากฎหมายอิสลามมาปรับใช้ ซึ่งนอกจากกระบวนการระงับข้อพิพาททางศาล
แล้ว รูปแบบการอนุญาโตตุลาการยังสามารถน ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมอิสลามได้ อย่างไรก็
ตามหัวใจของกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือการเป็นรูปแบบการระงับข้อพิพาทโดยความสมัครใจ
ของคู่กรณี ดังนี้หากต้องน ากฎหมายอิสลามมาใช้ผ่านช่องทางกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของ
ไทยที่บังคับใช้อยู่จึงต้องสร้างรูปแบบโครงสร้าง กระบวนการตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนเข้ามา
ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยใช้กฎหมายอิสลาม ซึ่งควรมีการจัดตั้งองค์กรสถาบัน
อนุญาโตตุลาการที่น ากฎหมายอิสลามมาใช้อย่างเป็นระบบ (Institutional Arbitration) ที่มีความ
เชื่อมโยงกับระบบศาลแห่งรัฐ มีข้อบังคับในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และการก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้มาเป็นอนุญาโตตุลาการ ผู้ไกล่เกลี่ย และท่ีปรึกษาคดี อย่างชัดเจน เพ่ืออ านวยความยุติธรรมแก่
บุคคลที่ต้องน ากฎหมายอิสลามมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   
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