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บทนา
การปฏิบตั ิหน้าที่ ในตาแหน่ งดะโต๊ะยุติธรรมมา ๑๐ กว่าปี ที่ศาล
จังหวัดสตูลและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล นอกเหนือจาก
หน้าที่ในตาแหน่งแล้วยังมีโอกาศได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องมุสลิม ร่ วม
ประชุ ม กับ หน่ ว ยงานต่ างๆ รวมทั้งออกบรรยายให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ
กฏหมายอิสลาม ทาให้ผูเ้ ขียนได้เจอกับปั ญหาและอุปสรรคต่างๆใน
การใช้กฎหมายอิสลามในจังหวัดสตูลและในสามจังหวัดภาคใต้ ซึ่ ง
อุปสรรคและปั ญหาเหล่านี้ จาเป็ นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กับ ประชาชนและ
ประเทศชาติ ผูเ้ ขียนเห็นว่า การที่ผเู้ ขียนมีโอกาศไปฝึ กอบรมหลักสู ตร
THE ISLAMIC PROCEDURE IN INTERITANCE AND FAMILY
CASES (กระบวนการพิจารณาคดีครอบครัวและมรดกในกฎหมาย
อิสลาม) ที่ UNIVERSITY OF PHILIPPINES สาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์
นั้นมีประโยชน์อย่างยิง่ สาหรับผูเ้ ขียนทั้งในด้านการเพิ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์ของผูเ้ ขี ยนเองและการนาความรู้และประสบการณ์จาก
การฝึ กอบรมในครั้งนี้มาใช้ประโยชน์ในการทางาน ในตาแหน่งหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
ผูเ้ ขียนเห็นว่าสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์มีสภาพปั ญหาที่ คล้ายคลึงกับ
ประเทศไทยเป็ นอย่างยิ่ง ไม่ว่าทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ การ
ใช้กฎหมายอิสลาม และแม้กระทัง่ จานวนประชากรมุสลิมที่ส่วนใหญ่
อาศัยอยูท่ างภาคใต้ของประเทศ

ผูเ้ ขียนเห็นว่า รายงานเล่มนี้ น่าจะมี ประโยชน์สาหรับผูอ้ ่าน และ
ผูเ้ ขียนยินดี นอ้ มรับคาติชมต่างๆจากผูอ้ ่าน และสุ ดท้ายขอนาคากล่าว
ของนักวิชาการมุสลิมท่านหนึ่งที่พูดถึงงานเขียนเพื่อเป็ นการเตือนสติ
ผูเ้ ขี ยนเองและท่านผูอ้ ่านที่เคารพ ท่ านอี มาด อัลอัสฟาฮานี กล่าวว่า
"ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นมนุ ษย์คนใดที่ได้เขียนหนังสื อเล่มหนึ่ งใว้ในวันนี้
นอกจากวัน พรุ่ ง นี้ หรื อ หลัง จากวัน พรุ่ ง นี้ จะมี ค นกล่ า วว่ า หากเขา
เปลี่ยนจุดนี้น่าจะดีกว่านี้ หากเขาเพิ่มตรงนี้ น่าจะดีกว่าเดิม หากเขาเอา
วรรคนี้ ขึ้ น ก่ อนจะดี มาก หรื อหากเขาตัดประโยคนี้ ออกจะสมบู รณ์
มาก" ซึ่งเป็ นคากล่าวที่เป็ นทั้งข้อคิดและกาลังใจแก่ผเู ้ ขียนทุกคน

สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา
จากการที่ ผูเ้ ขี ย นได้ศึกษาเปรี ย บเที ย บหัว ข้อที่ ไ ด้รับมอบหมาย
พบว่าหลักกว้างๆโดยภาพรวมของการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศ
ไทยกับประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกันเป็ นอย่างยิ่ง
อาจจะพูดได้ว่ามีความเหมือนกันถึงเกือบร้อยเปอร์ เซ็นเลยทีเดียว ซึ่ ง
ผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็ นเรื่ องปกติ เนื่ องจากกฎหมายอิสลามไม่ว่าจะที่ไหน
ประเทศใดในโลกนี้ ล้วนมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน คือ นามาจากอัล กุรอานและอัลฮาดีษเป็ นหลัก นัน่ คือสาเหตุหลักของความเหมือนหรื อ
คล้ายคลึงกันของกฎหมายอิสลาม ซึ่งจะมีความต่างเล็กๆน้อยๆในส่ วน
ของประเด็นปลีกย่อย เช่น ในประเทศไทยใช้กฎหมายอิสลามโดยยึด

ทัศนะ(มัสฮับ)ชาฟี อีลว้ น ๆ ในการรวบรวมสาระบัญญัติ (ผูเ้ ขียนเห็น
ว่าอาจเป็ นที่เดียวในโลก) ขณะที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์จะยึดเอาจากแต่ละ
ทัศ นะ (มัส ฮับ ) ตามที่ เ ห็ น ว่ า เหมาะสมหรื อ เป็ นประโยชน์ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิวฒั นาการการใช้กฎหมายอิ สลามของประเทศ
ฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้นาหน้าประเทศไทยไปถึ งขั้นที่ เขามี ไม่ ใช่ เฉพาะสาระ
บัญญัติเท่านั้นแต่เขามีวิธีสบัญญัติของอิสลามด้วย และประชาชนผู้
นับ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะใช้
กฎหมายอิสลามอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยูท่ างจังหวัดไหนหรื อภาค
ไหนของประเทศ แม้ว่าศาลชารี อะฮ์ของประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ จะมี อยู่ที่
ทางภาคใต้ของประเทศเท่านั้น แต่มุสลิมที่จงั หวัดหรื อภาคอื่นสามารถ
ไปฟ้ องร้องต่อศาลชารี อะฮ์ในภาคใต้ของประเทศได้ นี่ คือสิ่ งที่ผเู ้ ขียน
เห็นว่าเป็ นส่ วนของการวิวฒั นาการการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ และเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิง่ ที่จะนามาปรับใช้กบั ประเทศ
ไทยในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มุสลิมในประเทศไทยมี
โอกาศได้ใช้กฎหมายอิ สลามเฉพาะผูท้ ี่ อาศัยอยู่ในสี่ จงั หวัดภาคใต้
เท่านั้น ซึ่งนี่คือส่ วนหนึ่งที่เป็ นปัญหาของเราในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
แน่ น อนเหลื อ เกิ น ส าหรั บ การศึ ก ษาในทุ ก ๆเรื่ องว่ า ต้ อ งมี
วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายสาหรับผูท้ ี่ ทาการศึ กษาว่าต้องการอะไร
อย่ า งไร แต่ ไ ม่ ไ ด้ห มายความว่ า เราต้อ งได้ทุ ก อย่ า งตามที่ เ ราได้
ตั้งเป้ าหมายเอาไว้ เช่นเดี ยวกันการศึกษาการใช้กฎหมายอิสลามของ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์น้ นั เป้ าหมายก็คือเพื่อที่จะเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบความเป็ นไปได้ในการที่จะนาส่ วนที่เห็นว่าดีกว่ามาปรับ
ใช้กับ ประเทศไทย หรื อ ความเป็ นไปได้อ ย่า งไรที่ ป ระเทศไทยใน
อนาคตจะมี ศ าลชารี อ ะห์ ซึ่ ง ณ ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยกับ ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์มีความคล้ายคลึงกันมากในหลาย ๆ ด้าน ซึ่ งวัตถุประสงค์ก็
คือเพื่อที่จะนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กบั การใช้
กฎหมายอิสลามประเทศไทย

ขอบเขตการศึกษา
สาหรับขอบเขตของการศึกษานั้นมุ่งเฉพาะกระบวนการพิจารณา
คดีครอบครัวและมรดกในกฎหมายอิสลามเท่านั้นเพื่อที่จะนามาปรับ
ใช้ใ นอนาคต แต่ จ ากการศึ ก ษาพบว่า ที่ ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ใ นหลาย ๆ เรื่ อ ง

กฎหมายอิสลามไม่มีกาหนดใว้เนื่ องจากกฎหมายหลักของฟิ ลิปปิ นส์
(PD) ได้ระบุ อยู่แล้ว หรื อ หลาย ๆ เรื่ อ งในกฎหมายอิ สลามที่ ขดั กับ
กฎหมายหลักของฟิ ลิปปิ นส์ก็ตอ้ งยึดตามกฎหมายหลักของฟิ ลิปปิ นส์
โดยเฉพาะกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซ่ ึ งมี เพี ยง ๑๙ มาตราเนื่ องจากส่ ว น
ใหญ่มีบญ
ั ญัติแล้วในกฎหมายหลักของฟิ ลิ ปปิ นส์ ยกเว้นกรณี บาง
เรื่ องที่มีกระบวนการที่ต่างออกไปกฎหมายอิสลามจึงจาเป็ นที่จะต้อง
ระบุเอาไว้ ซึ่ งเหล่านี้ คือเหตุที่ทาให้เห็ นว่ากระบวนการใช้กฎหมาย
อิสลามในฟิ ลิปปิ นส์ตอ้ งเกี่ยวโยงกับกฎหมายอื่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สาหรั บประโยชน์ที่ ค าดว่า จะได้รั บ จากการฝึ กอบรมหลักสู ต ร
กระบวนพิ จ ารณาคดี ค รอบครั ว และมรดกในกฎหมายอิ ส ลามนั้น
ผูเ้ ขียนเห็นว่ามีมากมายเหลือเกินซึ่งส่ วนหนึ่งก็คือ
๑. เป็ นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผเู ้ ขียนและคณะ
๒.เป็ นการสร้ างความสัม พันธ์ ที่ดี ระหว่า งบุ คลากรของทั้งสอง
ประเทศ
๓. เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกันและ
กัน
๔. มี โ อกาศที่ จ ะได้น าสิ่ ง ที่ เ ห็ น ว่ า ดี มี ป ระโยชน์ ม าปรั บ ใช้ใ น
อนาคต

๕. ผูเ้ ข้ารั บ การอบรมได้รั บความรู้ วิธีพิ จ ารณาและกฎหมายวิธี
พิ จ ารณาที่ มี ใ ช้ อ ยู่ต ามแนวทางศาสนาทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
๖. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีโอกาศแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการปฏิบตั ิงานและปัญหาขัดข้องในการใช้กฎหมายอิสลาม

การศึกษาเปรี ยบเทียบ (ความเหมือน/ต่าง) กฎหมาย
พยานหลักฐาน
แนวคิด ทฤษฎี วิวฒั นาการของประเทศไทยกับประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในเรื่ องของกฎหมายพยานหลักฐานและกระบวนการพิจารณาพิเศษใน
ศาล ซึ่ งเป็ นหั ว ข้อ ที่ ผู้เ ขี ย นรั บ ผิ ด ชอบนั้ น ในส่ ว นของประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์น้ นั พอสรุ ปได้ดงั นี้
การใช้ ก ฎหมายอิ ส ลามในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ก็ ค ล้า ยคลึ ง กับ
ประเทศอื่ น ๆ ทัว่ โลก โดยถื อ ว่าการรั บฟั ง พยานหลักฐานก่ อ นการ
ตัดสิ นคดีถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นและมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง และให้ถือว่า
จาเลยทุกคนคือผูบ้ ริ สุทธ์ก่อนที่จะมีคาพิพากษาของศาล โดยในส่ วน
ของการใช้กฎหมายอิสลามในฟิ ลิปปิ นส์มีกฎหมายที่เป็ นสาระบัญญัติ
CODE OF MUSLIM PERSONAL LAWS OF THE PHILIPPINES
ทั้งสิ้ น 091 มาตรา ขณะที่กฎหมายอิสลามของฟิ ลิปปิ นส์ในส่ วนของ
วิธีสบัญญัติน้ นั มีเพียง 09 มาตรา โดยกระบวนการพิจารณาในศาลซึ่ ง

เริ่ มตั้งแต่ การยืน่ ฟ้ อง ยื่นคาร้อง และคาขอ จนกระทัง่ ถึงอุทธร ฎีกา ก็
มี การปฏิ บ ัติค ล้าย ๆ กับ ศาลอื่ น ๆ ทั่ว โลก โดยความมากน้อ ยของ
จานวนมาตราในสาระบัญญัติ และวิธีสบัญญัติอิสลามของฟิ ลิปปิ นส์
ไม่ใช่ประเด็นสาคัญ เพราะเรื่ องบางเรื่ องที่ไม่มีบญั ญัติใว้ในกฎหมาย
อิสลาม ได้ถูกบัญญัติใว้แล้วในกฎหมายอื่น โดยเป้ าหมายหลักของของ
กฎหมายวิธีสบัญญัติก็คือ เพื่อให้กฎหมายสาระบัญญัติได้บรรลุผล ซึ่ ง
ในความเป็ นจริ ง ไม่ มี อ ย่า งไหนที่ ส าคัญ กว่ า กัน แต่ มี ค วามส าคัญ
เหมือนๆกัน โดยเป้ าหมายหลักของกฎหมายวิธีสบัญญัติก็คือเพื่อให้ผู ้
เล่นทั้งสองฝ่ าย (คู่ความ) ได้เล่นอย่างบริ สุทธิและยุติธรรม
การยืน่ ฟ้ องโจทก์อาจจะยื่นฟ้ องเองหรื อมอบหมายให้ทนายความ
หรื อนิติกร และต้องทาเป็ นหนังสื อและต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมศาล
เพื่อที่จะได้เป็ นหลักฐานและทาให้ศาลได้มีอานาจที่จะพิพากษาคดี ใน
การยืน่ ฟ้ อง ยื่นคาร้องหรื อคาขอ จะต้องระบุชื่อ ที่อยูข่ องโจทก์ จาเลย
หรื อผูร้ ้องและเรื่ องหรื อข้อหาที่จะฟ้ อง คาบรรยายฟ้ องหรื อคาขอ ว่ามี
อะไรเกิดขึ้นอย่างไร และต้องการให้ศาลพิพากษา หรื อสั่งให้ทาอะไร
ให้อย่างไร จะต้องประกาศหรื อส่ งหมายให้ฝ่ายจาเลย โดยในส่ วนนี้ ที่
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์จะเน้นการส่ งหมายทางไปรษณี ย ์ และให้เวลาจาเลย
๑๐ วันในการยืน่ คาให้การ ยกเว้นกรณี จาเลยอยูต่ ่างประเทศศาลจะให้
เวลา ๖๐ วัน ซึ่งแม้วา่ จาเลยจะอยูต่ ่างประเทศก็จาเป็ นต้องส่ ง ไม่วา่ ผ่าน
ทางสถานทูต หรื อกระทรวงการต่างประเทศ และถือเป็ นความจาเป็ นที่
จะต้องให้จาเลยทราบเรื่ อง เพื่อความยุติธรรม และเพื่อที่จะเป็ นเหตุให้

ศาลได้มีอ านาจเหนื อ ผูน้ ้ ันหลัง จากที่ เ ขาได้ท ราบเรื่ อ งแล้ว ซึ่ งหาก
จาเลยไม่ สามารถไปศาลหรื อ ยื่นค าให้การด้ว ยตนเองได้ก็ส ามารถ
มอบหมายให้ ท นายท าแทนหรื อ ติ ด ต่ อ นิ ติ ก รให้ท าให้ ก็ ไ ด้ ซึ่ งจะ
อย่างไรก็แล้วแต่ฝ่ายจาเลยควรยื่นคาให้การเข้ามา เช่นต้องการปฏิเสธ
ข้อกล่าวหา ก็ให้ยื่นคาให้การเข้ามาเป็ นลายลักอักษร และหากจาเลย
ไม่ได้ยนื่ คาให้การมาในตอนต้น ศาลก็สามารถพิจารณาไปฝ่ ายเดียวได้
แต่ อ ย่ า งไรก็ แ ล้ว แต่ จ าเลยก็ ย งั สามารถมาร่ ว มได้ถึ ง แม้ไ ม่ ไ ด้ยื่ น
คาให้การเข้ามา และหากศาลยังไม่พิพากษาก็ยงั สามารถยื่นคาให้การ
เข้ามาได้อีก และในการพิจารณาฝ่ ายเดี ยวกรณี ที่ฝ่ายจาเลยไม่ได้ยื่น
คาให้การเข้ามา ฝ่ ายโจทก์จะต้องนาพยานหลักฐานมายืนยัน เบิกความ
ตามข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ งแม้ ว่ า จะเป็ นการพิ จ ารณาฝ่ ายเดี ย วก็ ไ ม่ ไ ด้
หมายความว่า ฝ่ ายโจทก์จะต้องชนะคดี แต่จะขึ้นอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและ
พยานหลักฐานที่นาเสนอ ส่ วนกรณี ที่ศาลได้มีคาพิพากษาแล้ว ศาลจะ
ให้เ วลาแก่ คู่ ค วามในการอุ ท ธรหรื อ ฎี ก าภายในระยะเวลา ๑๕ วัน
ขณะที่การใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยไม่อนุ ญาติให้อุทธรใน
ส่ วนของข้อกฎหมาย และให้ถือว่าคาตัดสิ นของดะโต๊ะยุติธรรมนั้น
เป็ นอัน เด็ ด ขาด อี ก อย่ า งที่ ก ารใช้ ก ฎหมายอิ ส ลามในประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์คล้ายคลึงกับประเทศไทยคือการไกล่เกลี่ยก่อนการฟ้ องร้อง
คดี โดยที่ ที่ ป ระเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ จ ะมี ส านั ก งานที่ เ รี ยกว่ า Agama
Arbitration Council ที่ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน แต่เฉพาะใน
บางเรื่ องเท่านั้น เช่นเรื่ องสามีไม่อนุญาติให้ภรรยาทางานนอกบ้าน ซึ่ ง

คล้าย ๆ กับในสี่ จงั หวัดภาคใต้ของประเทศไทยที่ ในแต่ ละจังหวัดมี
สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดที่มีหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทระหว่างคู่กรณี สาหรับ Agama Arbitration Council ของ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ น้ นั ไม่บงั คับว่าคู่กรณี ตอ้ งมาทาการไกล่เกลี่ยด้วย
ตนเอง แต่ อาจจะส่ งตัว แทนมาก็ได้ โดยที่ นั่นจะมี ผูไ้ กล่ เ กลี่ ย ที่ เป็ น
มุสลิมและเป็ นผูม้ ีความรู้เรื่ องกฎหายอิสลามเป็ นอย่างดี และแม้ว่าจะ
เคยมีการไกล่เกลี่ยมาแล้ว ก็อาจจะมีการไกล่เกลี่ยซ้ าอีกก็ได้
แต่สาหรับในชั้นศาลแต่หากไกล่เกลี่ยไม่สาเร็ จก็จาเป็ นที่จะต้องมี
การสื บพยาน ซึ่ งในการตัดสิ นคดี ของศาลชารี อะห์ที่ฟิลิ ปปิ นส์ ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามพยานหลักฐานไม่วา่ ในเรื่ องของจานวนและคุณสมบัติของ
ผูท้ ี่จะเป็ นพยาน ตัวอย่างเรื่ องจานวน เช่น
พยานในเรื่ องการผิดประเวณี พยานจะต้องเป็ นชาย ๔ คน
พยานในการพิสูจน์วา่ คนจนหรื อรวย พยานต้องเป็ นชาย ๒ คน
พยานในเรื่ องมรดก
พยานต้องเป็ นชาย ๒ คน
พยานในเรื่ องการเลี้ยงดูบุตร พยานหญิง ๓ คน
พยานในเรื่ องพิสูจน์ทรัพย์ พยานชาย ๑ คน กับคาสาบานโจทก์
เป็ นต้น
ซึ่ งหากนามาเปรี ยบเที ยบกับการใช้กฎหมายอิ สลามในสี่ จงั หวัด
ภาคใต้ข องประเทศไทย จะพบว่าอาจมี ข ้อแตกต่ า งกันบ้างเล็กน้อ ย
ทั้ง นี้ ก็ เ นื่ อ งมาจากในศาลในสี่ จ ัง หวัด ภาคใต้ข องประเทศไทยยึ ด
หลักการตามทัศนะของอิหม่ามชาฟี อีลว้ น ๆ ขณะที่กฎหมายชารี อะห์

ของฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ได้ยึดติดกับทัศนะใดทัศนะหนึ่ ง ตัวอย่างกฎหมาย
เกี่ยวกับพยานหลักฐานในสี่ จงั หวัดภาคใต้ของประเทศไทย เช่น
ในเรื่ องเกี่ ยวกับทรัพย์ ต้องมีพยานชายไม่น้อยกว่า ๒ คน หรื อ
พยานชาย ๑ คน รวมกับพยานหญิง ๒ คน หรื อพยานชาย ๑ คน รวม
กับการสาบานของฝ่ ายที่รับประโยชน์
ในเรื่ องที่เกี่ยวกับสตรี โดยตรง ต้องมีพยานชาย ๒ คน หรื อพยาน
ชาย ๑ คน รวมกับพยานหญิง ๒ คน หรื อพยานหญิง ๔ คน
คุณสมบัติของพยาน
สาหรับคุณสมบัติของผูท้ ี่จะเป็ นพยานตามกฎหมายชารี อะห์ของ
ฟิ ลิปปิ นส์ ส่วนใหญ่ก็เหมือนกับในสี่ จงั หวัดภาคใต้ของประเทศไทย
คือ
๑ – มีสติปัญญาเยีย่ งวิญญูชน
๒ – อวัยวะที่ใช้รับรู้ขอ้ เท็จจริ งนั้น ๆ ไม่พิการ
๓ – บรรลุศาสนภาวะ
๔ – เป็ นผูม้ ีความน่าใว้วางใจ
๕ – นับถือศาสนาอิสลาม
๖ – ไม่เป็ นคนขี้หลงลืม
๗ – ไม่เป็ นผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ
นี่ คือส่ ว นหนึ่ งของคุ ณสมบัติของผูท้ ี่ จะเป็ นพยานตามกฎหมาย
อิสลามได้ ซึ่ งเราจะเห็นว่า จะต้องเป็ นผูท้ ี่รู้และเข้าใจข้อเท็จจริ งนั้น ๆ
เป็ นอย่างดี ซึ่ งหมายความว่า มีความรู ้ในสิ่ งที่ เป็ นพยานด้วยการเห็ น

หรื อได้ยนิ ด้วยตนเอง ไม่ใช่รับมาจากคนอื่นอีกทอดหนึ่ ง แต่อย่างไรก็
ตาม พยานในช่ ว งรั บ รู้ ข ้อ เท็จ จริ ง นี้ ไม่ จ าต้อ งเป็ นผูน้ ับ ถื อ ศาสนา
อิสลาม บรรลุศาสนภาวะ หรื อมีความน่าใว้วางใจ

กระบวนพิจารณาพิเศษในศาล
ส าหรั บ การใช้ก ฎหมายอิ ส ลามของศาลชารี อ ะห์ ใ นประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ น้ นั จะมีกระบวนการพิจารณาพิเศษที่ ต่างไปจากกฎหมาย
หลักของฟิ ลิปปิ นส์ ( PD) เช่น ในเรื่ องการสาบาน ซึ่ งโดยภาพรวมแล้ว
ผูเ้ ขียนเห็นว่าในเรื่ องนี้ เหมือนกับในสี่ จงั หวัดภาคใต้ของไทย ซึ่ งการ
สาบาน คือ การนาเอาสิ่ งที่กฎหมายกาหนด เช่น พระนามของอัลเลาะฮ์
มากล่าวอ้างในรู ปแบบที่กฎหมายกาหนด เพื่อยืนยันสิ่ งที่เป็ นไปได้ท้ งั
สองทาง คือเป็ นจริ งหรื อไม่เป็ นจริ ง ที่มีอยูใ่ นคาพูดของตนว่าเป็ นจริ ง
ทั้งนี้เพื่อเป็ นหลักประกันถึงความเป็ นจริ งอย่างเที่ยงแท้แน่นอนโดยไม่
อาจเป็ นอย่างอื่น โดยในการสาบานนั้น ถ้าใช้คาสาบานที่ชดั เจนว่าเป็ น
การสาบาน คื อเป็ นคาที่ ไม่ สามารถทาให้เข้า ใจเป็ นอย่างอื่ นในทาง
กฎหมายได้ เช่ นค าว่า วัลลอฮี แม้ในขณะกล่ า วไม่ ไ ด้มีเ จตนาที่ จะ
สาบาน ก็ถือเป็ นการสาบาน แต่ถา้ ใช้คาสาบานที่ไม่ชดั เจนว่าเป็ นการ
สาบาน คือเป็ นคาที่สามารถทาให้เข้าใจเป็ นอย่างอื่นในทางกฎหมาย
ได้ ถ้าในขณะกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่จะสาบาน ก็ไม่ถือเป็ นคาสาบาน

โดยเมื่อการสาบานมีผลตามกฎหมาย ผูส้ าบานต้องปฏิบตั ิตามคา
สาบาน โดยที่ ถ้า ผู้ใ ดผิ ด ค าสาบาน ผู ้น้ ัน จะต้อ งได้รั บ โทษตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ในบทบัญญัติที่วา่ ด้วยการผิดคาสาบาน
ซึ่ งในการฟั งข้อเท็จจริ งตามกฎหมายอิสลาม โดยทัว่ ไปแล้วจะมี
หลักสาคัญอยู่ ๒ ประการ คือ
๑. หลักพยานหลักฐาน ซึ่ งเป็ นเรื่ องสาคัญที่ สุดสาหรับโจทก์หรื อผู ้
กล่าวอ้างข้อเท็จจริ ง ซึ่ งถ้าหากโจทก์หรื อผูก้ ล่าวอ้างข้อเท็จจริ ง มี
พยานหลักฐานที่ฟังได้ โดยเป็ นพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักมากกว่า
พยานหลักฐานของจาเลย ศาลต้องตัดสิ นไปตามพยานหลักฐาน
นั้น หากโจทก์ ไ ม่ มี พ ยานหลัก ฐานหรื อ มี พ ยานหลัก ฐานที่ มี
น้ าหนัก ไม่ มากกว่า พยานหลักฐานของจ าเลย ก็เ ป็ นหน้า ที่ ข อง
จาเลยในการสาบานปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของโจทก์ หรื อผูก้ ล่าวอ้าง
ข้อเท็จจริ ง เพื่อศาลจะได้ยกฟ้ องหรื อไม่รับฟั งข้อเท็จจริ งนั้น โดย
ในเรื่ อ งนี้ กฎหมายอิ ส ลามมี ที่ ม าจากค ากล่ า วของท่ า นนบี ที่ ว่ า
ความว่ า พยานเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นเหนื อ โจทก์ แ ละการสาบานเป็ น
สิ่ ง จ าเป็ นเหนื อ จ าเลย ซึ่ งก็ ห มายความว่ า พยานหลัก ฐานเป็ น
ภาระหน้าที่ ของโจทก์หรื อของผูอ้ า้ งข้อเท็จจริ ง และการสาบาน
เป็ นภาระหน้าที่ของจาเลยหรื อผูป้ ฏิเสธข้อกล่าวอ้างของอี กฝ่ าย
หนึ่ง

๒.หลักการสาบาน ซึ่งการสาบานเป็ นหลักสาคัญอย่างหนึ่ งในการฟั ง
ข้อเท็จจริ งตามกฎหมายอิ สลาม โดยกฎหมายกาหนดให้ศาลยก
ฟ้ องโจทก์หลังจากจาเลยสาบานปฏิเสธคาฟ้ องหรื อข้อกล่าวอ้าง
ของโจทก์ในกรณี ที่พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ าหนักมากกว่า
พยานหลักฐานของจาเลย และให้ศาลรับฟั งคาฟ้ องหรื อข้อกล่าว
อ้างของโจทก์ถา้ จาเลยไม่ยอมสาบาน ในขณะที่โจทก์ได้ทาการ
สาบานยืนยัน ข้อกล่ าวหาของตนหลังจากจาเลยไม่ ยอมสาบาน
และสุ ดท้ายถ้าต่างฝ่ ายต่างไม่ ยอมทาการสาบาน ให้ศาลยกฟ้ อง
โจทก์

การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
จากการศึ กษา วิเคราะห์ ผลดี ผลเสี ย หรื อจุดดี จุดเด่ นในการใช้
กฎหมายอิสลามระหว่างประเทศฟิ ลิปปิ นส์กบั ประเทศไทยพบว่า ทั้ง
สองประเทศต่างก็มีผลดี ผลเสี ย หรื อจุดดีจุดเด่นที่ต่างกันออกไปใน
การใช้กฎหมายอิสลามซึ่ งแน่นอนว่าสิ่ งเหล่านี้ จะนามาซึ่ งผลกระทบที่
แตกต่างกันออกไป ผูเ้ ขียนขอนาเสนอเพียงบางส่ วนเท่านั้น เช่น ผลดี
ในการใช้กฎหมายอิสลามของมุสลิมในฟิ ลิปปิ นส์ในเรื่ องเขตอานาจ
ศาล จะเห็ น ว่ า ศาลชารี อะห์ ข องฟิ ลิ ป ปิ นส์ มี อ านาจพิ จ ารณาคดี
ครอบครัวและมรดกของมุสลิมทั้งประเทศ แม้ว่าศาลชารี อะห์จะมีอยู่
ทางภาคใต้ของประเทศเท่านั้น แต่ประชาชนชาวมุสลิมจากทัว่ ทุกภาค
ของประเทศที่ตอ้ งการคาตัดสิ นตามกฎหมายอิสลามสามารถที่จะมา

ฟ้ องคดี ได้ที่ศาลชารี อะห์ที่มีอยู่ที่ภาคใต้ของประเทศ นั่นหมายถึงว่า
มุสลิ มชาวฟิ ลิ ปปิ นส์ ทุกคนมี สิทธิ ในการใช้กฎหมายอิ สลามในการ
ขจัดปั ญหาในระหว่างพวกเขา ซึ่ งตรงกันข้ามประเด็นนี้ เป็ นข้อด้อย
ของประเทศไทยที่กฎหมายกาหนดให้ชาวมุสลิมเฉพาะที่มีภูมิลาเนา
อยูใ่ นสี่ จงั หวัดภาคใต้คือ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล เท่านั้นที่มี
สิ ทธิ ใช้กฎหมายอิสลาม และอีกหนึ่ งปั ญหาที่มีผลกระทบเป็ นอย่างยิ่ง
ในการใช้กฎหมายอิ สลามในประเทศไทยคื อเรื่ องมรดก ซึ่ ง พ.ร.บ.
การใช้กฎหมายอิสลาม พ.ศ. ๒๔๘๙ มาตรา๓ ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
แพ่ ง เกี่ ย วด้ว ยเรื่ อ งครอบครั ว และมรดกของศาลชั้น ต้น ในจัง หวัด
ปั ต ตานี นราธิ ว าส ยะลา และสตู ล ซึ่ งอิ ส ลามศาสนิ ก เป็ นทั้ ง
โจทก์จาเลยหรื อเป็ นผูเ้ สนอคาขอในคดีที่ไม่มีขอ้ พิพาท ให้ใช้กฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพานิชย์วา่ ด้วยการนั้น
ซึ่งแน่นอนตามตัวบทข้างต้น การที่จะนากฎหมายอิสลามมาบังคับ
ใช้น้ นั คู่ความ(โจทก์จาเลย)ทั้งคู่จะต้องเป็ นผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม ซึ่ ง
ในบางกรณี จะมี ทายาทของผูต้ ายบางคนที่ เ ปลี่ ย นศาสนาเพื่ อ ความ
ได้เ ปรี ย บในการรั บมรดก แต่ ใ นประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ ในเรื่ อ งการรั บ
มรดกนั้นให้ถือผูต้ ายเป็ นหลัก ซึ่ งก็หมายความว่า หากผูต้ ายเป็ นผูน้ บั
ถือศาสนาใดก็ให้แบ่งมรดกตามลัทธิ ศาสนานั้น ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ตรงกับ
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ซึ่ งทั้งสองเรื่ องที่ผเู ้ ขียนยกมาถือว่าเป็ น
เรื่ องที่มีผลกระทบอย่างยิง่ ต่อมุสลิมในประเทศไทย

แนวทางแก้ไ ขปั ญ หา การประยุก ต์ หรื อ แนวทางการ
ปรั บ ปรุ งข้อ ดี ข ้อ เสี ย เรื่ องกฎหมายพยานหลัก ฐานและ
กระบวนพิจารณาพิเศษในศาล
สาหรับแนวทางการแก้ไขปั ญหาและข้อขัดข้องถื อเป็ นเรื่ องที่ มี
ความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งเพราะการแก้ไขปั ญหาและข้อขัดข้อง
คื อ ทางออกที่ ดีที่จะนามาซึ่ ง ความสงบสุ ข และความยุติธรรมให้แก่
สังคม เราอาจพบคงมีเฉพาะกฎหมายอิสลามเท่านั้นในประเทศไทยที่
หลังจากมี พ.ร.บ. การใช้กฎหมายอิสลามปี พ.ศ. ๒๔๘๙ มาแล้ว เรา
อาจไม่พบอะไรที่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาร่ วม ๗๐ ปี ผูเ้ ขียน
เห็ น ว่า นอกจากความเข้า ใจ ความจริ ง ใจ และความตั้ง ใจจริ ง ของ
บุคลากรในหน่วยงานศาลยุติธรรมแล้ว การเมืองก็มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ มี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง เพราะหากเราย้อ นดู
ประวัติศาสตร์ การใช้กฎหมายอิ สลามมาตั้งแต่ ตน้ เราจะพบว่าได้มา
เพราะเรื่ อ งทางการเมื อ ง ซึ่ งเนื่ อ งด้ว ยองค์ป ระกอบหลายๆอย่า ง
ดังกล่าวผูเ้ ขี ยนเห็ นว่าหลายเรื่ องที่ เราจาเป็ นต้องพึ่งการเมื องในการ
ผลักดัน

สรุ ป เสนอแนะ
จากการที่ ผู้เ ขี ย นได้มี โ อกาศไปฝึ กอบรมหลัก สู ต ร กระบวน
พิจารณาคดีครอบครัวและมรดกในกฎหมายอิสลาม ที่ University of
Philippines ผูเ้ ขียนพอมีขอ้ สรุ ปและข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ควรมีการเตรี ยมพร้อมในเรื่ องของภาษา ซึ่ งผูเ้ ขียนเห็นว่าเป็ น
ปั จจัยที่สาคัญมาก เนื่ องจากบุคลากรส่ วนใหญ่ของเรามีปัญหามากใน
เรื่ องของภาษาต่างประเทศ
๒. ควรให้มีการต่อยอดให้มีความต่อเนื่ องและติดตามผลงาน การ
พัฒนาการของผูเ้ ข้ารับการอบรม
๓. ควรมีแบบสอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะโดยภาพรวม
ของโครงการตามที่ แต่ ละคนได้พ บเห็ น และได้เ รี ย นรู ้ ไ ม่ เ ฉพาะแต่
หัวข้อที่ตนเองรับผิดชอบ

ภาคผนวกและประมวลภาพการฝึ กอบรมหลัก สู ต ร กระบวน
พิจารณาคดี ค รอบครั วและมรดกในกฎหมายอิ สลามที่ มหาวิทยาลัย
ฟิ ลิปปิ นส์

