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บทที่ 1 บทนา
- สภาพปัญหาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยชนส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสเตียน แต่มีชนส่วนน้อยที่
นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่ในเกาะทางตอนใต้ของประเทศ เช่น เกาะมินดาเนา
เกาะตาวีตาวี เกาะบาซีลัน ฯลฯ บุคคลเหล่านั้นจะต้องใช้กฎหมายอิสลามในการแก้ปัญหา ทาง
รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เล็ งเห็น ถึ งความสาคัญของปัญ หาดั งกล่ าว จึงได้ออกกฎหมายพิ เศษให้ กั บ
ประชากรที่เป็นมุสลิม เริ่มด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเมื่อปี 1974(2517) ต่อมาเมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 1977(2520) ประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์คอส ได้ออกคาสั่งประธานาธิบดีที่ 1083
ที่ใช้รหัสว่า กฎหมายรับรองสถานะบุคคลมุสลิมของฟิลิปปินส์ ทาให้มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์ขึ้น
ตามบทความ 2 M.C. บทความ 137 M.C. และศาลฎีกาได้มีการสอบเนติบันฑิตชารีอะห์เป็นครั้ง
แรกเมื่อปี 1983(2526) ได้ผู้ผ่านการสอบเพียง 14 คนเท่านั้นจากผู้สอบทั้งหมด 182 คน และได้
แบ่งศาลชารีอะห์ออกเป็นสองชั้นศาล คือ ศาลชารีอะห์ท้องถิ่นหรือศาลชารีอะห์เชอร์คิต ซึ่งมี
ประมาณ 50 กว่าศาล และศาลชารีอะห์ ภูมิ ภ าคหรือ ศาลชารีอ ะห์ ดิ สทริ ค มีประมาณ 5 ศาล
ทั้งหมดนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครองพิเศษของบังซาโมโร ในทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์
- วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อทราบถึงวิธีการแข้ไขปัญหาของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ต่อผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่ง
เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ และนามาปรับใช้กับประเทศไทย เนื่องจากทั้งสองประเทศนี้มีสภาพ
ปั ญ หาคล้ าย ๆ กั น โดยเฉพาะผู้ ที่ กุ ม อานาจรัฐ เป็น ผู้ ที่นับ ถือ ศาสนาต่ างกั บ ชนกลุ่ มน้ อยที่ถู ก
ปกครอง เพียงแต่ผู้ที่กุมอานาจที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนที่ประเทศไทยผู้
กุมอานาจเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ และประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการเจรจากันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จนได้รับการยอมรับจากหลาย ๆ ประเทศว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดที่สุด จนปัจจุบันนี้เรื่อง
ความลัก หลั่นในหมู่ประชากรที่มีหลายหลายเชื้อชาติและศาสนาเกือบจะไม่มี ให้เห็นในประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งหากมาปรับใช้กับประเทศไทยแล้ว คิดว่าเรื่ องการก่อความไม่สงบที่เกิดขึ้นในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนี้อาจจะคลี่คลายไปในทางที่ดีก็เป็นได้
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- สมมติฐาน
ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีชนส่วนน้อยที่นับถือศาสนาอิ สลาม
เหมือนกัน โดยวิถีชีวิตของมุสลิม มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากผู้ที่นับถือศาสนาอื่น เนื่องจากว่า
มุสลิมต้องปฏิบัติใช้กฎหมายอิสลามในทุกมิติของการดารงชีวิต หากไม่แล้ว จะทาให้มุสลิมต้อง
กระท าผิ ด คาสั่ งสอนของศาสนาทั น ที ดั งนั้ น มุ สลิ ม ต้ อ งดิ้ น รนเพื่ อ เรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายอิสลามแก่พวกเขา ดั่งที่เราเห็นในประเทศไทยในอดีตเมื่อจอมพล. ป. พิบูลสงคราม ได้มี
การยกเลิกการใช้ข้อบังคับสาหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120 ในปี พ.ศ.2486 ประชาชน
ที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีได้มีการยื่นคาร้องต่อ
รัฐบาลขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามใหม่ ทาให้สถานการณ์ในพื้นที่โดยรวมเกิดความวุ่นวาย
และผู้นาศาสนาในพื้นที่ มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลกิจการอิสลามของสังคมมุสลิม ในแต่ละ
จังหวัด สุดท้ายแล้วรัฐบาลต้องออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจั งหวั ด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 และเช่นเดียวกันในประเทศฟิ ลิปปินส์ที่มี ค วาม
ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลที่เป็นคริสต์และมุสลิมในภาคใต้ของประเทศถึงขั้นรบราฆ่าฟันกัน จนในที่สุด
แล้วรัฐบาลของประธานาธิบดีมาร์คอสต้องออกกฎหมายเพื่อให้ใช้กฎหมายอิสลามภาคใต้ของ
ประเทศ
- ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอิสลามกับประชากรที่เป็นมุสลิมของประเทศฟิลิปปินส์
ที่บังคับใช้ในพื้นที่เกาะต่าง ๆ ทางใต้ของประเทศ โดยที่มุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้น
ด้วยการศึกษาวิธีการพิจารณาคดีของศาลที่ได้ตั้งขึ้นมาที่เรียกว่า ศาลชารีอะห์ ทั้งในเขตท้องถิ่น
หรือเซอร์คิตและเขตภูมิภาคหรือดิสทริคในภาคใต้ของประเทศว่า มีขั้นตอนการฟ้องร้องคดีเป็น
อย่างไร และเมื่อมีการตัดสินโดยศาลชารีอะห์แล้ว มี ขอบเขตในการบังคับอย่างไรบ้าง และหากผู้
ฟ้องไม่พอใจกับการตัดสินของศาลชั้นต้นแล้ว สามารถที่จะอุทธรณ์คดีต่อศาลสูงได้หรือไม่
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อเอาประสบการณ์การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในศาลชารีอะห์ของประเทศฟิลิปปินส์
มาปรับใช้กับประเทศไทย โดยเฉพาะเพื่อการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม
ว่าด้วยครอบครัวและมรดกในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ซึ่งจะทาให้
ได้ประโยชน์มากที่สุดกับประชาชนที่เป็นมุสลิมในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบ (ความเหมือน/ความต่าง)
- แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการศาลชารีอะห์ของประเทศฟิลิปปินส์กับประเทศไทย
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยนั้น บังคับเฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดก
สาหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล และใช้บังคับตาม
นิกายชาฟิอีย์เท่านั้น แม้จะมีผู้ที่นับถือนิกายอื่น ๆ ในพื้นที่ เนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ป ระชากรส่ ว นใหญ่นั บถื อศาสนาอิ สลามนิ ก ายชาฟิ อี ย์ ทางคณะกรรมการยกร่างหลัก
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ฉบับศาลยุติธรรม ได้เห็นพ้องให้ใช้เฉพาะนิกายชาฟิ
อีย์ เพื่อไม่ให้มีการโต้แย้งหรือคัดค้านจากประชาชน และการใช้กฎหมายอิสลามนี้บังคับกับคนที่มี
ภู มิ ลาเนาอยู่ ใ นพื้น ที่ สี่จั งวั ดชายแดนภาคใต้ เท่ านั้ น แม้ อ สั งหาริ ม ทรั พ ย์ จ ะอยู่ ที่ ไ หนก็ ต ามใน
ประเทศไทย และสามารถที่จะใช้คาตัดสินด้วยกฎหมายอิสลามในศาลที่ใช้กฎหมายอิสลามบังคับ
ทั่วประเทศไทย
นิกายชาฟีอีย์เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในแถบประเทศตะวันออกเฉียงใต้ของเอเซียยึด
หลักมาตั้งแต่ห้าหกร้อยปีมาแล้ว โดยนักเผยแพร่ศาสนาชาวเยเมนที่มาจากภูมิภาคฮัดรอมีย์ ซึ่งคน
ในละแวกนั้นนับถือศาสนาอิสลามนิกายชาฟีอีย์จนถึงปัจจุบัน ทาให้ผู้คนตั้งแต่เกาะสุมาตรา ชวา
แหลมมลายู เกาะบอร์เนียว ตลอดจนหมู่เกาะเล็กใหญ่ในทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับ
การเผยแพร่จากชาวเยเมนเกือบทั้งสิ้น จึงทาให้มุสลิมพื้นเมืองเกือบทั้งหมดในละแวกนี้นับถือ
นิกายชาฟีอีย์ ดังนั้นหากมีการใช้กฎหมายอิสลามบังคับ ใข้ในศาลชารีอะห์ในประเทศเหล่านั้น เรา
จะเห็นว่าใช้ตามหลักกฎหมายอิสลามของนิกายชาฟีอีย์ทั้งหมด แต่ที่ประเทศฟิลิปปินส์จะแตกต่าง
กับประเทศอีกหลาย ๆ ประเทศตรงที่ ประเทศฟิลิปปินส์เอาหลักจากนิกายอื่นในกลุ่มอะห์ลีซุน
นะห์ คือ นิกายมาลีกีย์ หรือฮัมบาลีย์ หรือฮานาฟีย์ หากเห็นว่าการใช้บังคับตามนิกายชาฟีอีย์นั้น
ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งเขาเรียกว่า วิธีตัฆยีร์ หมายความว่า การเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด
ส่วนการฟ้องร้องคดีนั้น ในประเทศไทยหากเป็นคดีครอบครัว ผู้ฟ้องร้องคดีต้องฟ้องที่ศาล
เยาวชนและครอบครัวในจังหวัดที่จาเลยมีภูมิลาเนาตามพระธรรมนนูญศาลยุติธรรม และที่ศาล
จังหวัดตามภูมิ ลาเนาของผู้ ตายหากเป็น คดีมรดก และในการพิจารณาคดีนั้น ให้ มีองค์ คณะที่
ประกอบด้วยดะโต๊ะยุติธรรมร่วมกันพิจารณากับผู้พิพากษาในข้อเท็จจริง ส่วนข้อกฎหมายอิสลาม
ดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัยเพียงผู้เดียว
และวิธีการฟ้องร้องคดี ในประเทศไทยนั้น ผู้ร้องหรือโจทก์ยื่นคาฟ้องที่ศาลตามขั้นตอน
เหมือนคดีทั่วไป และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะตรวจดูว่า เป็นคดีที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามหรือไม่
หากเป็นคดีครอบครัวที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามแล้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจะแต่งตั้งองค์ คณะผู้
พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษา 2 คน ดะโต๊ะยุติธรรม 1 คน และผู้พิพากษาสมทบเพื่ อ การ
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พิจารณาคดีในข้อเท็จจริง แต่การวินิจฉัยในข้อกฎหมายอิสลามให้เป็นอานาจหน้าที่ของดะโต๊ะยุติ
ธรรเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่หากเป็นคดีมรดกที่ต้องใช้กฎหมายอิสลามแล้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดจะแต่งตั้งองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษา 2 คน และดะโต๊ะยุติธรรม 1 คน ใน
การพิจารณาข้อเท็จจริง ส่วนพิจารณาข้อกฎหมายเป็นอานาจหน้าที่ของดะโต๊ะยุติธรรมคนเดียว
เท่านั้น และการวินิจฉัยของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามนั้นเป็นอันสิ้นสุดเด็ดขาด จะ
อุทธรณ์ฎีกาไม่ได้ จึงทาให้มีปัญหาในกรณีที่ดะโต๊ะยุติธรรมวินิจฉัยผิดพลาด คู่ความไม่สามารถ
อุทธรณ์คดีได้ จึงทาให้ต้องรับกรรมตลอดไป ซึ่งขาดความยุ ติธรรมให้กับประชาชนที่เป็นมุสลิมใน
พื้นที่ที่มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
และศาลไม่มีหน้าที่จดทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือทะเบียนผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลามให้กับคู่สมรสที่เป็นมุสลิมแต่อย่างใด เพียงแต่อาจจะเป็นการรับรองจากดะโต๊ะยุติธรรมที่ได้
ตรวจสอบแล้วว่า ผู้นั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามแล้ว
ส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์แยกออกเป็นเอกเทศจากศาลทั่วไปทั้ง
ศาลจังหวัด หรือศาลเทศบาล ซึ่งศาลในระดับท้องถิ่น เรียกว่า ศาลชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิต ณ
ปัจจุบันมีจานวน 33 ศาล จากทั้งหมด 56 ศาล และมีศาลที่สูงขึ้นกว่าศาลชารีอะห์ท้องถิ่นที่ตั้งขึ้น
ในเมืองใหญ่หรือจังหวัดในเกาะมินดาเนา เรียกศาลชั้นนี้ ว่า ศาลชารีอะห์ภูมิภาคหรือดิสทริค ณ
ปัจจุบันมีจานวน 5 ศาล และการพิจารณาคดีของศาลชารีอะห์ในประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มต้นด้วย
การฟ้ อ งที่ ศาลชารี อะห์ ท้องถิ่ นหรื อ เซอร์คิต ก่อ น แต่ หากต้ อ งการอุท ธรณ์คดี ที่ตั ด สิ นโดยศาล
ชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิตแล้ว ต้องอุทธรณ์ที่ศาลชารีอะห์ภูมิภาคหรือดิสทริก ในจังหวัดที่ ศาล
ชารี อ ะห์ ท้ อ งถิ่ น หรื อ เซอร์ คิต ตั้ งอยู่ แต่ เขาให้ เฉพาะกิ จ การที่ เรี ย กว่ าริ ฮาน หรื อ กิ จ การตาม
ประเพณีท้องถิ่นของบังซาโมโร สามารถที่จะฟ้องที่ศาลชารีอะห์ภูมิภาคหรือดิสทริคโดยตรง และ
กฎหมายฟิลิปปินส์อนุญาตให้อุทธรณ์คดีของศาลชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิตที่ศาลอุทธรณ์ทั่วไป
หรือศาลฎีกาโดยตรงตามส่วน 9 R.A. 9054
ผู้พิพากษาศาลชารีอะห์ชุดแรกได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีมาร์ คอสเมื่อปี ค.ศ.
1985 ประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลชารีอะห์ภูมิภาคหรือดิสทริคจานวน 3 คน และผู้พิพากษาศาล
ชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิตจานวน 7 คน บางส่วนได้ปลดเกษียณแล้ว และมีบางคนถึงแก่ความ
ตายก่อนเกษียณอายุราชการ ณ ปัจจุบันมีผู้พิพากษาศาลชารีอะห์จานวน 33 คน และมีที่เป็น
ผู้หญิง 3 คน และศาลฎีกากาหนดให้มีศาลชารีอะห์ภูมิภาคหรือดิสทริคจานวน 1 ศาลเท่านั้น
ส่วนวิธีการฟ้องร้องของศาลชารีอะห์ทั้งท้องถิ่นหรือเซอร์คิต หรือภูมิภาคหรือ ดิสทริคนั้น
จะทาด้วยวิธีการยื่นคาร้อง กล่าวหา หรือห้าม หรือคัดค้าน หรืออื่น ๆ ด้วยการเขียนและคาฟ้อง
เอง
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และการพิจารณาคดีของศาลชารีอะห์ทั้งชั้นท้องถิ่นหรือเซอร์คิต และชั้นภูมิภาคหรือดิสทริค ใช้ผู้
พิพากษาที่เรียกว่า ผู้พิพากษาชารีอะห์เพียงท่านเดียวเท่านั้นโดยไม่ประกอบเป็นองค์คณะ แต่เป็น
ที่น่าแปลกในประเทศฟิลิปปินส์นั้น
การสนับสนุนของเทศบาลหรือทางการท้องถิ่นต่อศาลชารีอะห์
ภายใต้กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์บังคับให้ทุก ๆ รัฐบาลท้องถิ่นต้องให้มี การจัดสร้าง
สานักงานศาลและอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในเขตการบริหารงานของตน เป็นหน้าที่ของ
เทศบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบในการสร้าง ซึ่งทาให้บางครั้งหน่วยงานเหล่านั้นไม่
มีงบประมาณเพียงพอที่จะสร้างสานักงานศาล แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ทางการท้องถิ่นมีจานวนมาก
ที่มิได้มีการจัดสร้างศาลชารีอะห์ ทาให้ต้องไปจัดการพิจารณาคดีในศาลท้องที่อื่นแทน อันที่จริง
แล้วศาลฎีกาได้สั่งให้มีการจัดสร้างสานักงานศาลชารีอะห์ในจังหวัดลานาวและในตาวีตาวี แต่คาสั่ง
เหล่านี้ไม่ได้รับการปฏิบัติจากทางการท้องถิ่น
และบางท้องที่มีสานักงานศาลแต่ไม่มีผู้พิพากษา เนื่ องจากไม่มีการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาล
ชารีอะห์
เพราะการจะได้มาของผู้พิพากษาชารีอะห์นั้นยากลาบากมากเพราะต้องสอบผ่านเนติบันฑิตทั่วไป
และเนติบันฑิตชารีอะห์พร้อมกัน จึงทาให้การที่จะได้ผู้พิพากษาชารีอะห์สักคนนั้นเป็นสิ่งยากมาก
เพราะนั ก ศึ ก ษาที่ จ บสาขากฎหมายอิสลามจากแถบประเทศอาหรับ ส่ วนใหญ่ ไม่ ไ ด้ ศึกษาวิ ชา
กฎหมายของฟิลิป ปิ น ส์ และนั ก ศึ ก ษาที่ จ บกฎหมายของฟิ ลิป ปิ น ส์ ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ศึก ษาวิ ช า
กฎหมายอิ ส ลาม แต่ ปั จ จุ บั น ทางรั ฐ บาลฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ตั้ ง สาขากฎหมายอิ ส ลามใน
มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว
ส่วนเขตอานาจศาลชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิตจะต้องฟ้องประเภทคดีดังนี้ คือ
1.ความผิดที่เกิดจากบทความ 181-185 จากกฎหมายมุสลิมโค้ท
2.การสมรส
3.การหย่า
4.การละเมิดสัญญาว่าจะสมรสกัน
5.จารีตประเพณี
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6.การแบ่งสินสมรสจากการหย่า
7.การสนับสนุน
8.การชดใช้ความเสียหาย
9.พิพาทเกี่ยวกับสินทรัพย์ร่วม
และจานวนประเภทคดีที่ฟ้องในศาลชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิตมีปริมาณดังต่อไปนี้
1.การหย่าด้วยการฟะซัคมีประมาณ 40 %
2.การหย่าด้วยการตอละก์มีประมาณ 10 %
3.การตกลงการหย่าที่ศาลมีประมาณ 20 %
4.ร้องหลังการหย่าร้างมีประมาณ 10 %
5.การสนับสนุนมีประมาณ 10 %
6.คดีอื่น ๆ มีประมาณ 10 %
และเขตอานาจศาลชารีอะห์ภูมิภาคหรือดิสทริคจะต้องฟ้องประเภทคดีดังนี้ คือ
1.คดีที่เกี่ยวกับการดูแล การปกครอง และรับรองความเป็นบิดา
2.การกาหนดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ตายที่เป็นมุสลิม
3.การประกาศคนสูญหายหรือ ตาย และการยกเลิก การแก้ไขรายการจดทะเบีย นของ
มุสลิม
4.การดาเนินการอันเกิดจากสัญญาตามจารีตประเพณี
5.ความเดือดร้อนจากคาสั่ง หรือข้อห้าม หรือการคัดค้านในเขตอานาจศาล
6.กฎหมายเกี่ยวกับบ้านของครอบครัว หรือการเปลี่ยนชื่อ
7.การดาเนินการทางแพ่งเกี่ยวกับการเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม หรือการรับรองบุคคลที่
เป็นมุสลิม
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8.รับฟ้องคาอุทธรณ์ทุกคดีจากศาลชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิตที่อยู่ในเขตอานาจศาล
ภูมภิ าคหรือศาลดิสทริคนั้น ๆ
และจานวนคดีที่มีการยื่นต่อศาลชารีอะห์ภูมิภาคหรือดิสทริคมีประมาณ 80 % ที่อุทธรณ์
จากศาลชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิต และมีประมาณ 20 % ที่ฟ้องต่อศาลโดยตรง
ส่วนคดีพิเศษที่มีการถกเถียงกันทั้งที่เกี่ยวข้องกับเขตอานาจศาลต่างประเทศและความ
ขัดแย้งของกฎหมาย และยังไม่ได้ข้อสรุป มีดังนี้คือ
1.มุสลิมต่างชาติสมรสในประเทศฟิลิปปินส์กับผู้หญิงฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมี
คุณสมบัติครบในขณะทาการสมรส ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อคู่สมรสนั้นได้หย่าภริยาตน ซึ่งการหย่านั้น
ไม่อนุญาตในประเทศฟิลิปปินส์
2.ชายฟิลิปปินส์ที่มิใช่มุสลิมสมรสกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งของฟิลิปปินส์ ที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ต่อมาเขาได้ไปทางานในประเทศมุสลิม และได้เปลี่ยนนับถือศาสนาอิสลามและได้สมรส
กับหญิงคนที่สองในประเทศมุสลิมนั้น ปัญหาก็คือ การสมรสคนที่สองนั้นจะนาไปใช้กับกฎหมาย
ของประเทศฟิลิปปินส์ได้หรือไม่
3.ในกรณีศาลชารีอะห์ของต่างประเทศได้มีคาสั่งหย่าให้กับ คนฟิลิปปินส์ ที่เปลี่ยนนับถือ
ศาสนาอิสลามที่ทางานในต่างประเทศ
ในประเทศฟิลิปปินส์กฎหมายจัดให้ศาลชารีอะห์มีหน้าที่นอกเหนือจากการตัดสิ น คดี
ดังนี้คือ
1.เจ้าหน้าที่ของทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนมุสลิม
2.การจดทะเบียนในกรณีดังนี้:
2.1.การสมรส
2.2.การหย่า
2.3.เพิกถอนการหย่า
2.4.การเปลี่ยนศาสนา
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สถานะปัจจุบันของศาลชารีอะห์ในประเทศฟิลิปปินส์
ตามที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น ศาลชารีอะห์ควรจะมีจานวน 56 ศาล แต่มกี ารดาเนินงานเพียง
33 ศาลเท่านั้น และศาลฎีกาได้เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ตาม R.A. 9054 ซึ่งเพิ่มคุณสมบัติของผู้จะ
สมัครเป็นผู้พิพากษาศาลชารีอะห์ต้องมีเนติบันฑิตทั่วไปและเนติบันฑิตชารีอะห์ นั่นหมายความว่า
ผู้ ที่ ตั้ ง ใจที่ จ ะสมั ค รสอบเพื่ อ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ พิ พ ากษาศาลชารี อ ะห์ ยากกว่ า การสมั ค รเข้ า
สอบแข่งขันเป็นผู้พิพากษาทั่วไป
และปัญหาที่ยังแก้ไม่จบของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิ ลิปปินส์ คือ ใน
ปัจจุบันไม่มีผู้พิพากษาที่เป็นมุสลิมในศาลฎีกาที่จะช่วยในการแก้ไขคดีที่อุทธรณ์จากศาลชารีอะห์
ภูมิภาคหรือดิสทริค และจากศาลชารีอะห์ท้องถิ่นหรือเซอร์คิต
นอกเหนือจากปัญหาที่กล่าวข้างต้นแล้ว มีปัญหาของโครงสร้างของศาลชารีอะห์ที่ยังไม่ได้
รับการแก้ไขจากกฎหมายพื้นฐานของบังซาโมโรในภูมิภาคด้วย
หลังจากที่ได้เปรียบเทียบการบังคับใช้กฎหมายอิสลามระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟิล
ลิ ป ปิ น ส์ แ ล้ ว จะมี ข้ อ เหมื อ นคื อ ทั้ งสองประเทศใช้ ก ฎหมายกั บ คนส่ ว นน้ อ ยของประเทศที่ มี
กฎหมายเกี่ยวกับทางแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดกเป็นของตนเองที่ไม่เหมือนกับของกฎหมาย
ทั่ ว ไปของประเทศ และทางการของทั้ งสองประเทศได้ จั ด ให้ มี ก ารบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายอิ ส ลาม
เหมือนกัน แต่ที่ประเทศไทยให้มีการบั งคับมาเป็น ร้อยปีแ ล้ว ส่วนที่ประเทศฟิลิปปินส์ไ ด้ อ อก
กฎหมายมาเพียงสี่สิบกว่าปีเท่านั้น แต่แม้กระทั่งประเทศฟิลิปปินส์จะออกกฎหมายการบังคับใช้
กฎหมายอิสลามใหม่กว่า แต่ได้แยกให้ศาลเป็นเอกเทศ มีผู้พิพากษาเฉพาะกฎหมายอิ สลาม ที่
เรียกว่า ผู้พิพากษาศาลชารีอะห์ และไม่มีผู้พิพากษาทั่วไปเข้าร่วมในการพิจารณาคดี มีเจ้าหน้าที่
ธุรการและสานักงานศาลเป็นของตนเองไม่ขึ้นกับศาลทั่วไป
และที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือ การที่ศาลที่ใช้บังคับกฎหมายอิสลามในประเทศไทยใช้
เฉพาะตามหลักนิกายชาฟีอีย์เท่านั้น แม้จะมีความเห็นจากนิกายอื่นที่ดีกว่า แต่ที่ประเทศฟิลิปปินส์
นั้น หากมีความเห็นต่างระหว่างนิกายในเรื่องที่ไม่เป็นหลักการ ก็มีการเลือกในแนวทางที่ดีกว่ามา
บังคับใช้ แม้ทางเลือกนั้นจากนิกายที่มิใช่นิกายชาฟีอีย์ก็ตาม และเรื่องการให้คนนอกเขตอานาจ
ศาลที่จะใช้บังคับใช้กฎหมายอิสลาม ซึ่งในประเทศไทยไม่อนุญาตให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามที่มี
ภูมิลาเนานอกเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ใช้กฎหมายอิสลามได้ แม้คู่กรณีทุก
ฝ่ ายต้ อ งการใช้บั งคั บกฎหมายอิ สลาม หรื อ หากคู่ ความมี ศาสนาต่ างกั นก็ไ ม่ สามารถใช้ บังคับ
กฎหมายอิสลามได้เช่นกัน ซึ่งต่างจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้สิทธิกับมุสลิมที่อยู่นอกเขตการใช้
บังคับกฎหมายอิสลามสามารถที่จะใช้บังคับกฎหมายอิสลามด้วยการไปยื่นคาร้องที่ศาลชารีอะห์
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ศาลใดศาลหนึ่งที่อยู่ทางใต้ของประเทศที่มีการจัดตั้งศาลชารีอะห์ ทั้ง สามารถใช้กับคู่ความที่มี
ศาสนาต่างกันด้วย
ส่วนการใช้กฎหมายอิสลามนั้น ในประเทศไทยต้องใช้บังคับตามพระราชบั ญญัติการใช้
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.
2489 และต้องตัดสินคดีตามที่มีอยู่ในคู่มือหลักการใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
ฉบั บ ศาลยุ ติธ รรม ที่ ป ระกาศใช้เมื่ อปี พ.ศ.2554 ส่ ว นที่ ป ระเทศฟิ ลิปปิน ส์ บั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย
อิสลามโดยคาสั่งของประธานาธิบดี เฟอร์ดินาน มาร์คอส ที่ 1083 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ.
1977 และใช้ม าจนถึ งปั จ จุ บั น โดยไม่ มี ก ารแก้ ไ ขแต่ อ ย่ า งใด ซึ่ งตามที่ ไ ด้ ต รวจสอบแล้ ว มี ข้ อ
กฎหมายบางอย่างผิดจากที่กาหนดในพระคาภีร์อัลกุรอาน ซึ่งทาให้ผู้พิพากษาศาลชารีอะห์บาง
ท่านไม่สบายใจ เช่น การแบ่งส่วนมรดกของพี่น้องร่วมแต่มารดาที่ในกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดให้
พี่น้องร่วมบิดามารดาจากัดสิทธิของพี่น้องร่วมแต่มารดา เป็นต้น
บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
- วิเคราะห์ ผลดี ผลเสีย หรือจุดดี จุดเด่น
จากการตรวจสอบข้อมูลในการไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศ
ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้พบว่า ประเทศฟิลิปปินส์มีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับชนมุสลิมที่มีอยู่ในประเทศ
ด้วยการออกกฎหมายอย่างฉุกละหุก หลังจากมีการรบราฆ่าฟันในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศที่มี
ชนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งต้องการแยกตัวเป็นเอกราชจากการปกครองของรัฐบาลที่
กรุงมะนิลา ทางได้เห็นปัญหานี้ อาจจะบานปลาย หากไม่มีการแก้ไขอย่างทันเวลา ฉะนั้นได้เสนอ
ให้มีการจัดตั้งกรรมการเพื่อให้มีการใช้กฎหมายอิสลามในเขตการปกครองที่ บังซาโมโรบริหารอยู่
จึงออกกฎหมายอิสลามด้วยคาสั่งของประธานาธิบดีเฟอร์ดินาน มาร์คอสขึ้นมา เพื่อจะได้ให้มีการ
ปกครองตนเองของชนบังซาโมโรที่นับถือศาสนาอิสลามที่ไม่ยอมรับกับการใช้กฎหมายทั่วไปของ
คนส่วนใหญ่ของประเทศ
ผลดีของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามของชนมุสลิมในประเทศฟิลิปปินส์ ก็คือ การที่พวก
เขาสามารถบังคับตามหลักการของอิสลามตามความเชื่อในวิถีชีวิตของพวกตน และทางการให้การ
ยอมรับทั่วประเทศและให้สิทธิเต็มที่ในการพิจารณาคดีของศาลชารีอะห์ในระดับพื้นที่ท้องถิ่นหรือ
เซอร์คิต และในระดับภูมิภาคหรือดิสทริค ซึ่งให้อานาจกับผู้พิพากษามุสลิมของศาลชารีอะห์อย่าง
เต็มที่ไม่มีผู้พิพากษาที่นับถือศาสนาอื่นมาร่วมการพิจารณาคดี ซึ่งตามหลักการของศาสนาอิสลาม
แล้ ว ถื อ ว่ าเป็ น การให้ อานาจเต็มกับ ผู้พิ พ ากษาอิ สลามหรื อดะโต๊ะ ยุติ ธ รรม และที่ สาคั ญที่สุด
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กฎหมายให้สิทธิกับมุสลิมที่อยู่นอกเขตพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอิสลาม สามารถฟ้องที่ศาลชารีอะห์
ได้ ซึ่งทาให้มุสลิมที่สานึกในองค์อัลเลาะห์ว่า หากตนเองไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพระองค์แล้ว จะ
ผิดต่อการปฏิบัติศาสนา จึงทาให้พวกเขาเหล่านั้นไปฟ้องที่ศาลชารีอะห์ได้ แม้ตนเองจะอยู่นอกเขต
การใช้บังคับกฎหมายอิสลามก็ตาม
แต่ข้อเสียของการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ คือ การที่กฎหมายอิสลามออก
โดยคาสั่งของประธานาธิบดี ซึ่งลาบากมากที่จะทาการแก้ไขกฎหมาย เพราะต้องลบล้างด้วยคาสั่ง
ของประธานาธิบดีเช่นกัน จึงทาให้ไม่มีการเสนอกฎหมายต่อประธานาธิบดี แม้จะมีข้อผิดพลาดใน
กฎหมายอิสลามก็ตาม อย่างเช่น คาผิดพลาดในบทกฎหมายอิสลามที่กาหนดให้พี่น้องร่ ว มแต่
มารดาถูกจากัดด้วยพี่น้องร่วมบิดามารดา ซึ่งในบทกฎหมายอิสลามไม่เป็น เช่นนั้น ทาให้พวกผู้
พิพากษาในศาลชารีอะห์ต้องหนักใจในการพิพากษาคดีนี้
และข้อเสียอีกอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ ก็คือ ส่ว นใหญ่
แล้ว ศาลชารีอะห์จัดตั้งในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศที่ห่างไกลจากเมืองหลวง ห่างไกลจากความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเกาะแก่ง ทาให้การคมนาคมลาบากมาก ซึ่ง
ทาให้ผู้มีคดีต้องมีการใช้จ่ายมากในการฟ้องร้องคดีอิสลาม
และการที่สานักงานศาลไม่เพียงพอกับจานวนผู้พิพากษาชารีอะห์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ทาให้
ผู้พิพากษาต้องไปพิจารณาคดีในพื้นที่ที่มีสานักงานศาล ซึ่งการคมนาคมลาบากทาให้บางครั้งบาง
คราวเกิดปัญหาการดาเนินคดีล่าช้า
ส่วนจุดดีหรือจุดเด่นของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์ คือ ใช้กฎหมาย
อิสลามกับชนมุสลิมทุกคนในประเทศได้ หมายความว่า ผู้ที่อยู่ในเขตอานาจศาลชารีอะห์ถูกบังคับ
ให้ ใ ช้ ก ฎหมายอิ สลามทุ ก คน แต่ผู้ที่ อ ยู่ น อกเขตอ านาจศาลชารี อ ะห์ มี สิท ธิ เ ลื อ กว่ า จะใช้ ศ าล
ชารีอะห์หรือศาลทั่วไป และประเด็นที่ใช้กฎหมายอิสลามได้นั้นมีมากพอสมควรไม่เฉพาะเรื่อง
ครอบครัวและมรดกเท่านั้น แต่หากเกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นฐานของประเพณีมุสลิมแล้ว สามารถที่จะ
ใช้กฎหมายอิสลามบังคับได้ อย่างเช่น การจานา จานอง เป็นต้น
แต่ที่เด่นที่สุดสาหรับการบังคับใช้กฎหมายอิ สลามในประเทศฟิ ลิปปินส์ คือ การที่ศาล
ชารีอะห์สามารถออกหนังสือจดทะเบียนสมรสของมุสลิ มและหนังสือรับรองการนับถือศาสนา
อิสลามของประชาชนที่เป็นมุสลิม ซึ่งทาให้ความเชื่อถือของเอกสารมีมาก เพราะออกโดยศาล ไม่
เหมือนกับประเทศอื่นที่ออกโดยหน่วยงานเฉพาะ ซึ่งไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่เป็นหน่วยงาน
อื่นที่เป็นนิติบุคคล เพียงแต่ทางรัฐบาลให้การอุนหนุนด้านงบประมาณนิดหน่อยเท่านั้น อย่างเช่น
สานักงานคณะกรรมการศาสนาอิสลามประจาจังหวัดในประเทศไทยที่ออกหนังสือทะเบียนสมรส
ให้กับมุสลิมแล้ว แต่หน่วยงานราชการไม่ยอมรับโดยอ้างว่าทางการยอมรับเฉพาะที่จดทะเบียนทาง
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แพ่งเท่านั้น ทาให้มีปัญหามากในการกาหนดฐานะของมุสลิมว่า เป็นโสดหรือสมรสแล้วหรือไม่
หรือทายาทมรดกคนนี้เป็นบุตรของผู้ตายหรือไม่ ทาให้การบังคับตามกฎหมายให้กับมุส ลิ ม ใน
ประเทศนั้นมีปัญหาที่แก้ไม่ตกถึงปัจจุบันนี้
บทที่ 4 แนวทางแก้ไขปัญหา การประยุกต์ หรือแนวทางปรับปรุง ข้อดีข้อเสียของศาลชารีอะห์
ในประเทศฟิลิปปินส์
การที่จะแก้ไขปัญหาในประเทศไทยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอิสลามนั้น ต้องเปิด
โอกาสให้กับมุสลิมที่อยู่ทั่วประเทศไทยสามารถที่จะใช้กฎหมายอิสลามได้ตามที่ประเทศฟิลิปปินส์
ได้เปิดโอกาสให้กับมุสลิมทุกคนที่อยู่ในประเทศ หากต้องการใช้กฎหมายอิสลามแล้ว สามารถที่จะ
ไปฟ้องที่ศาลชารีอะห์ใดก็ได้ที่อยู่ในภาคใต้ของประเทศ
และสิ่งสามารถเอาประสบการณ์ของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิปปินส์มา
ประยุกต์ใช้กับประเทศไทย คือ การที่ให้โอกาสกับคู่ความสามารถอุทธรณ์คดีทั้งในข้อเท็จจริงและ
ข้อกฎหมายในชั้นศาลที่ สูงกว่า อย่างเช่น หากผู้ฟ้องไม่พอใจกับการตั ดสิน คดีในศาลชารี อ ะห์
ท้องถิ่นหรือเซอร์คิต ก็สามารถอุทธรณ์ที่ศาลชารีอะห์ภูมิภาคหรือดิสทริคได้ หรือหากต้องการ
อุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์หรือที่ศาลฎีกาก็สามารถกระทาได้เช่นกัน ซึ่งหลักการนี้ หากมาปรับปรุงกับ
การอุ ท ธรณ์ ค ดี ที่ ด ะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรมได้ ตั ด สิ น ในศาลจั ง หวั ด ของแต่ ล ะศาลแล้ ว ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง
ดะโต๊ะยุติธรรมในชั้นศาลที่สูงกว่า ก็จะทาให้ความเป็นธรรมต่อคู่ความมีมากขึ้น
แม้ระบบการพิจารณาคดีของประเทศไทยเราจะแตกต่างกับประเทศฟิลิปปินส์ที่จะมีองค์
คณะในการพิจารณาคดี ก็ไม่เป็นปัญหา เพราะในข้อกฎหมายนั้นให้อานาจกับดะโต๊ะ ยุติธรรมที่
ประจาอยู่ที่ศาลสูงเป็นผู้พิจารณา เพียงแต่ต้องมีการแต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรมสองสามคนประจาอยู่ที่
ศาลสูงเท่านั้น
ส่วนการที่จะให้มุสลิมที่อยู่นอกเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล สามารถ
ฟ้องร้องด้วยการใช้บังคับกฎหมายอิสลามได้นั้น เพียงแต่แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ให้เปิดโอกาสกับ
มุ สลิ ม ที่ อ ยู่ ใ นจั งหวั ดอื่ น สามารถมาฟ้อ งที่ ศาลใดศาลหนึ่ งในสี่ จั งหวั ด ภาคใต้ ที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายอิสลาม หรือจะให้มีดะโต๊ะยุติธรรมประจาสานักงานอธิบดีผู้พพิ ากษาภาครับการพิจารณา
คดีในจังหวัดใกล้เคียงก็ยังได้
ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เราจะเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายอิสลามนั้น ไม่บังคับเฉพาะในเรื่อง
ครอบครัวและมรดกเท่านั้น แต่บังคับได้กับการรับรองสถานะของคน ตลอดจนในประเด็นแพ่งที่
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ประเพณีพื้นเมืองรับรองให้ เช่น ในเรื่องการจานา จานอง ที่เรียกว่า ริฮาน เป็นต้น หากมาเทียบ
กับประเทศไทยก็สามารถที่จะเอาเรื่องทางแพ่งที่ไม่เกี่ยวกับมรดก แต่ประชาชนมุสลิมในพื้นที่ทา
กันมาก โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานี นั่นก็คือ การทาหนังสือนาซาร์ของผู้ตาย ซึ่งถ้าดูแล้ว การทา
หนังสือนาซาร์นั้น เป็นการที่ผู้ตายมอบให้กับผู้รับ โดยกาหนดให้มีผลบังคับก่อนที่ผู้ตายถึงแก่ความ
ตายตามที่ตนกาหนด จึงเป็นเหตุให้การให้ประเภทนี้ไปเกี่ยวกับการตายของผู้ให้ หากให้มีการ
อนุโลมในการให้หนังสือนาซาร์ใช้บังคับเหมือนพินัยกรรม ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
บทที่ 5 สรุป เสนอแนะ
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มิใช่ประเทศมุสลิม
อย่างเช่น ประเทศฟิลิปปินส์ สิงค์โปร หรือกับประเทศมุสลิม อย่างเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
บรูไน ส่วนใหญ่แล้วใช้บังคับในเรื่องครอบครัวและมรดก ฉะนั้นกฎหมายอิสลามเกือบทั้งหมด
คล้ายคลึงกัน เนื่องจากว่า ประชากรมุสลิมในประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซี่ยนเกือบ
ทั้งหมดนับถือศาสนาอิ สลามนิก ายชาฟีอีย์ จึงทาให้กฎข้อบังคับต่าง ๆ เหมือนกันทุกประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศไทยเรา หลังจากได้มีการจัดทาคู่มือหลักกฎหมายอิ สลามว่าด้วยครอบครั ว
และมรดก ฉบับศาลยุติธรรม พ.ศ.2554 แล้ว ถือว่า มีกฎหมายอิสลามสาหรับใช้กับประชากร
มุสลิมในประเทศไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศอาเซี่ยน และหากมี
การแปลเป็นภาษาอาหรับ หรืออีกหลาย ๆ ภาษาแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ไม่เฉพาะให้กับคน
ไทยเท่านั้น แต่จะเป็นประโยชน์ให้กับประชากรประเทศอาเซี่ยนเกือบทุกประเทศ เพราะชุมชน
มุสลิมมีเกือบทุกประเทศของประเทศอาเซี่ยน จึงสมควรอย่างยิ่งที่สานักงานศาลยุติธรรมจัด ตั้ง
งบประมาณเพื่อให้มีก ารแปลคู่มือ หลักกฎหมายอิสลามว่ าด้ วยครอบครัว และมรดก ฉบับศาล
ยุติธรรม พ.ศ.2554 ให้เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายู ทั้งรูมีและยาวี เพื่อจะได้
เผยแพร่ความภูมิใจของประเทศเราที่มีการตรากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกอิสลาม
แม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศมุสลิมก็ตาม
เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันระหว่างผู้พิพากษาศาลที่ใช้กฎหมายอิสลามของประเทศ
อาเซี่ยนทั้งหมด เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ศาลชารีอะห์ในประเทศมาเลเซียได้มีการจัดตั้ งสมาคมศาล
ชารีอะห์อาเซี่ยนขึ้น จึงขอแนะนาให้สานักงานศาลยุติธรรม ดาเนินการติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
เพื่อส่งดะโต๊ะยุติธรรมให้เข้าร่วมกับสมาคมศาลที่ใช้กฎหมายอิสลามอาเซี่ยนและสมัครเป็นสมาชิก
ของสมาคมด้วย เพราะว่าทางสมาคมศาลที่ใช้กฎหมายอิสลามของประเทศอาเซี่ยนมีการประชุม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันทุกปี ซึ่งหากดะโต๊ะยุติธรรมได้เข้าร่วมแล้ว จะได้นามาพัฒนา
ทักษะของการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศเราได้
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ภาคผนวก
จากการศึ ก ษาดูงานการใช้ก ฎหมายอิสลามในประเทศฟิลิป ปินส์ ข องข้ าพเจ้าในครั้งนี้
สามารถนาเสนอตัวอย่างในภาคปฏิบัติจริงของประเทศฟิลิปปินส์ในเรื่องที่เห็นได้ชัดที่สุด คือ การ
ที่ให้คนมุสลิม ที่อยู่นอกเขตพื้นที่อ านาจศาลชารีอะห์ ทั้ งสองชั้น หากต้องการให้มีการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายอิสลามกับตนแล้ว ก็สามารถฟ้องในศาลชารีอะห์ใดก็ได้ที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศ
ฟิลิปปินส์
และตัวอย่างอีกอย่าง คือ ชาวฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ต้องการหย่าภริยาของตน
ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์เช่นกัน ซึ่งตามกฎหมายแพ่งของฟิลิปปินส์คู่สมรสจะไม่สามารถหย่ากันได้
บุคคลทั้งสองจึงได้เปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลาม แล้วไปทาการตกลงหย่าที่ศาลชารีอะห์ในภาคใต้ของ
ประเทศ และศาลชารีอะห์ได้รายงานสถานะของบุคคลทั้งสองว่า ได้หย่าขาดจากกันแล้ว ซึ่งจะทา
ให้บุคคลทั้งสองไม่ผูกมัดกันว่าเป็นสามีภริยากันอีก
แต่ ใ นความเห็ น ของข้าพเจ้ าในฐานะที่เป็น ผู้ ปฏิ บัติ งานทางด้ านการบังคั บใช้ กฎหมาย
อิสลามมาหลายปี ไม่เห็นด้วยที่ให้มีการรับฟ้องเมื่อมีการเปลี่ยนศาสนาเพื่อจุดประสงค์ในการหย่า
เพราะจะทาให้ระบบการปกครองเสียหาย และทาให้เป็ นช่องทางสาหรับผู้ที่มีเจตนาไม่ บริสุทธืใน
การแสวงหาช่องทางทางกฎหมาย
ส่วนข้อเสนอแนะของข้าพเจ้าที่จะเสนอให้ กับผู้มีอานาจจากการไปศึกษาดูงานในประเทศ
ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ ก็คือ การให้มีสิทธิอุทธรณ์ของคู่ความจากการตัดสินของดะโต๊ะยุติธรรมในศาล
จังหวัด เพราะหากไม่ มีสิท ธิ อุท ธรณ์คาตั ดสิน ของดะโต๊ะยุ ติ ธรรมแล้ว จะทาให้คู่ความต้ อ งรั บ
เคราะห์จนตาย ตัวอย่างเช่น ดะโต๊ะยุติธรรมได้แบ่งทรัพย์มรดกให้กับภริยาจานวน 1/8 จากกอง
มรดกทั้งหมด โดยสาคัญผิดว่าผู้ตายมีบุตร แต่สุดท้ายแล้วข้อเท็จจริงชี้ชัดว่า ผู้ตายไม่มีบุตรแต่
อย่างใด และภริยาจะต้องได้ รับส่วนแบ่งจานวน 1/4 จากกองมรดกทั้งหมด และคาตัดสินของ
ดะโต๊ะยุติธรรมได้ออกแดงไปแล้ว ทางภริยาต้องรับเคราะห์จากการสาคัญผิดของดะโต๊ะยุติธรรม
ตลอดชีวิต ไม่สามารถไปอุทธรณ์แก้ไขคาสั่งของดะโต๊ะยุติธรรมได้ แต่หากภริยามีสิทธิอุทธรณ์ใน
ข้อกฎหมายอิสลามที่ดะโต๊ะยุติธรรมชี้ขาดในศาลชั้นต้นแล้ว ก็สามารถที่เอาสิทธิของตนคืนมาได้
ดังนั้นในความเห็นของข้าพเจ้าแล้ว จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะให้ ทางสานักงานศาลยุติธรรม
จัดให้มีการแต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรมในชั้นศาลอุทธรณ์ เพื่อรองรับการอุทธณร์คดีจากศาลชั้นต้น ใน
จังหวัดที่มีการใช้กฎหมายอิสลามด้วย ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่า มีคดีอีกมากที่รอการอุทธรณ์การตัดสินของ
ดะโต๊ะยุติธรรมในระยะที่ผ่านมา
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