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การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้1

Law	 enforcement	 in	 the	 three	 southern	 border		

provinces
กรกฎ ทองขะโชค2

บทนำา

 เมื่อมีการกระทำาความผิดเกิดข้ึน การบังคับใช้กฎหมายอาญาโดยผู้บังคับใช้

กฎหมาย และผูถ้กูบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมท้ังกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาโดยตวัเอง

มีแบบแผน กลไก และขั้นตอนการดำาเนินการที่ใช้ระยะเวลายาวนานซ่ึงเป็นอุปสรรค 

และมีความล่าช้าอยู่แล้วกลับยิ่งกลายเป็นตัวเร่งในการสร้างเงื่อนไขความไม่ไว้วางใจ

เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องการกลไกที่มีความเหมาะสมและมีสิทธิภาพในการจัดการ

มากกว่าสถานการณ์ปกติ แม้จะเกิดสภาพปัญหาความรุนแรงที่ต่อเนื่องและขยายตัว

ในสามจงัหวดัชายแดนใต ้ซึง่ถอืเปน็สถานการณท์ีไ่มป่กตแิละโดยทัว่ไปมเีหตทุีจ่ะเสรมิ

ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยคำานึงผลกระทบต่อสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนน้อยลงไปกว่าปกติ

1 บทความเร่ืองน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย เร่ือง “การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ได้รับทุนสนับสนุน  
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 ด้วยเหตุดังกล่าว ความพยายามในการดำาเนินการให้กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาสอดคล้องกับหลักนิติธรรม จึงเป็นแนวทางที่เร่งด่วนและจำาเป็นสำาหรับ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความแตกต่างจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อื่นๆ 

ของประเทศ ในสภาวการณ์ของปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ทีพ่ฤตกิรรมความรนุแรงเปน็เรือ่งของการกอ่การรา้ย และมคีวามผดิเกีย่วกบัความม่ันคง 

การได้มาซ่ึงพยานหลักฐานในการเอาผิดผู้กระทำาผิด ย่อมไม่สามารถพ่ึงพาพยานบุคคลได้  

ตราบใดที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความไว้วางใจรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงมี

ความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีต้อง ศึกษาข้อเท็จจริงในการบังคับใช้กฎหมาย และการดำาเนิน

กระบวนการยตุธิรรมทางอาญา ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา พระราช 

กำาหนดบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดม้กีารประกาศใชม้าตัง้แต่

เมือ่ป ีพ.ศ. 2548 โดยกฎหมายฉบบัดงักลา่วมรีะยะเวลาในการบงัคบัใชเ้พยีงสามเดอืน 

แต่หากเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่สงบก็สามารถขยายระยะเวลาออกอีกไปได้คราว ๆ 

คราวละไม่เกินสามเดือน ซึ่งปัจจุบันมีการขยายระยะเวลาอีกสามเดือน เป็นครั้งที่ 39 

โดยจะมผีลสิน้สดุวนัที ่19 ธนัวาคม 2557 ซึง่มกีารขยายโดยอาศัย อำานาจตามมาตรา 5  

ส่วนพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และพระราชบัญญัติรักษา 

ความมัง่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 ซึง่นำามาบงัคบัใช ้กฎหมายพเิศษดังกลา่ว

ก็ไม่อาจทำาให้ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ลดลงแต่อย่างใด กับตรงกันข้าม

กลายเป็นการสร้างเงื่อนไข ทำาให้เกิดความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน ดังนั้น  

การจำาแนกกลุ่มภารกิจตามข้ันตอนการปฏิบัติของกฎหมาย ได้แก่ การป้องกัน ปิดล้อม  

ตรวจค้น ตั้งด่านสกัด รวบรวมพยานหลักฐาน จับกุม ซักถาม พูดคุย ควบคุมตัว  

การสืบสวนสอบสวน การปล่อยชั่วคราว การดำาเนินกระบวนการฟ้องร้องคดีต่อศาล  

การดำาเนนิกระบวนพจิารณาพพิากษาคด ีและการบงัคบัโทษภายหลงัศาลมคีำาพพิากษา

อนัเนือ่งมาจากในกลุม่จงัหวดัชายแดนภาคใตม้กีฎหมายพเิศษในสถานการณท์ีไ่มป่กติ

ใช้บังคับท่ีแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของประเทศท่ีมีสถานการณ์ปกติ แต่กฎหมายดังกล่าว

ข้างต้นเป็นเพียงวิธีการบังคับใช้ในการนำาตัวผู้กระทำาความผิดหรือผู้ต้องสงสัยมาเข้าสู่ 

กระบวนการยุติธรรม แต่เมื่อจะพิจารณาคดีและพิพากษาลงโทษผู้กระทำาความผิด 

กลับไปใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายพยานหลักฐานซึ่งเป็น

กฎหมายที่บังคับใช้อยู่เป็นการทั่วไปซ่ึงบังคับใช้อยู่ในพื้นที่ปกติ จึงจำาต้องศึกษา
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สำารวจความคิดเห็นและผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการยุติธรรมทุกกลุ่ม 
ในลักษณะเสียงสะท้อนจากพื้นที่และจากผู้มีส่วนได้เสียโดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย  
เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญาในสามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อศึกษากฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ 
การกระทำาความผิดทางอาญาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวจิยัเอกสาร (Documentary research) ขอ้มูลระดบั
ทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิจัยเอกสารกฎหมายต่าง ๆ  
และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัย ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) 

	 ข้อมูลภาคสนาม

 (1) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการใช้คำาถามปลายเปิดกับ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่  
เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการตำารวจชายแดนภาคใต้ (ศชต.) เจ้าหน้าที่
ตำารวจระดบัผูก้ำากบัการสถานตีำารวจ เจา้หนา้ทีร่ะดบับงัคับบญัชากองอำานวยการรกัษา
ความมั่งคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และผู้บริหารในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (2) ประชุมกลุ่มสนทนากลุ่มเจาะจง (Focus Group) กับบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ประชาชนซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณค์วามไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต ้(จงัหวดัปตัตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลาบางส่วน) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการประชุมกลุ่มสนทนาเจาะจงกลุ่มเจาะจงจะได้นำามาใช้ในการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลร่วมกับการรวมรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการโดยวิธีการวิเคราะห์ จะได้ดำาเนินไปตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative data) อันได้แก่ การพรรณนาข้อมูลตามปรากฏการณ์และวิเคราะห์ข้อมูล 
เพือ่แสวงหาขอ้คน้พบจากการศกึษาวจิยัอนัเปน็แนวทางนำาไปสู่แนวทางในการปรับปรงุ
กฎหมายหรือการบริหารงานยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป”
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ผลการวิจัย

	 การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 พบว่าภาพรวมของสถานการณ์ตลอด 11 ปี ไฟใต้3  มีเหตุรุนแรงรูปแบบต่างๆ  

เกิดข้ึนท้ังส้ิน 13,470 เหตุการณ์ หรือเฉล่ีย 3.44 เหตุการณ์ต่อวัน แยกเป็นเหตุความม่ันคง  

ซ่ึงหมายถึงเหตุรุนแรงท่ีกระทำาโดยขบวนการก่อความไม่สงบ จำานวน 9,040 เหตุการณ์ 

หรือเฉล่ีย 2.25 เหตุต่อวัน ส่วนท่ีเหลือเป็นอาชญากรรมท่ัวไป ส่วนในภาพรวมเหตุรุนแรง 

ตลอด 11 ปี ไฟใต้ 13,470 เหตุการณ์นั้น แยกเป็นประเภทของเหตุรุนแรงได้ดังนี้

 โจมตทีีต่ัง้ 34 เหตกุารณ ์ซุม่โจมต ี187 เหตกุารณ ์ยงิ 3,969 เหตกุารณ ์ระเบดิ 

2,985 เหตุการณ์ วางเพลิง 1,475 เหตุการณ์ ฆ่าด้วยวิธีการทารุณกรรม 88 เหตุการณ์ 

ประสงค์ต่ออาวุธ 169 เหตุการณ์ ชุมชนประท้วง 65 เหตุการณ์ ทำาร้าย 46 เหตุการณ์ 

อื่นๆ 22 เหตุการณ์ 

 ทางด้านสถิติความสูญเสีย จำานวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บตลอด 11 ปี

ไฟใต้ มีผู้เสียชีวิต เฉพาะจากเหตุการณ์ความมั่นคง รวมทั้งสิ้น 3,661 คน แยกเป็น 

ประชาชนทั่วไป 2,389 คน คิดเป็นร้อยละ 65.25 ทหาร 500 นาย คิดเป็นร้อยละ 

13.65 ตำารวจ 355 นาย คิดเป็นร้อยละ 9.69 ผู้นำาท้องถิ่น 226 คิดเป็นร้อยละ 6.17  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 142 คน คิดเป็นร้อยละ 2.92 ผู้นำาศาสนา 19 คน  

คิดเป็นร้อยละ 0.51 เจ้าหน้าที่รถไฟ 4 คน ร้อยละ 0.11 และคนร้าย 61 คนคิดเป็น

ร้อยละ 1.66

 จำานวนผู้บาดเจ็บท้ังส้ิน 9,494 คน เฉพาะจากเหตุการณ์ความม่ันคง แยกเป็น  

ประชาชนทั่วไป 5,352 คน คิดเป็นร้อยละ 56.37 ทหาร 2,407 นาย คิดเป็นร้อยละ 

25.35 ตำารวจ 1,386 นาย คิดเป็นร้อยละ 14.59 ผู้นำาท้องถิ่น 152 คิดเป็นร้อยละ 

1.60 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 124 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ผู้นำาศาสนา 24 คน  

คิดเป็นร้อยละ 0.25 เจ้าหน้าที่รถไฟ 42 คน ร้อยละ 0.44 และคนร้าย 7 คนคิดเป็น

ร้อยละ 0.07

3  ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ระหว่าง 4 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2557
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  ดา้นการดำาเนินคดตีามกระบวนการยตุธิรรม พบวา่มีการออกหมายจบัเฉพาะ 
คดีความมั่นคงโดยอาศัยอำานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ป.วิอาญา) และตามกฎหมายพิเศษ คือ พระราชกำาหนดการบริหาราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (หมาย ฉฉ.) รวมทั้งสิ้น 10,291 หมาย แยกเป็นหมาย 
ฉฉ. 5,512 หมาย, หมาย ป.วิอาญา 4,779 หมาย ยอดจับกุมรวม 7,275 หมาย  
แยกเป็นหมาย ฉฉ. 4,350 หมาย และหมาย ป.วิ อาญา 2,925 หมาย4

 ผลการสอบสวนและการดำาเนินคดี พบว่าตลอด 11 ปี ไฟใต้มีคดีอาญารวม
ทั้งสิ้น 147,049 คดี เป็นคดีความมั่นคง 9,755 คดี เป็นคดีรู้ตัวผู้กระทำาผิด 2,264 คดี 
คิดเป็นร้อยละ 23.21 ไม่รู้ตัวผู้กระทำาผิด 7,491 คดี คิดเป็นร้อยละ 76.79 เฉพาะคดี
รู้ตัวผู้กระทำาผิด จับกุมได้ 1,634 คดี เสียชีวิต 454 คดี หลบหนี 630 คดี

	 1.	กระบวนการยุติธรรมกับปัญหาการนำากฎหมายมาใช้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กำาหนดให้รัฐ
ตอ้งดแูลใหมี้การปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล จดัระบบงาน 
ของกระบวนการยุติธรรม ให้มีประสิทธิภาพและอำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกันหน้าท่ีดังกล่าวของกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงไม่ใช่เรื่องของการมุ่งเน้น 
หรือทุ่มเทงบประมาณและกำาลังคนลงไปในการปราบปรามอาชญากรรม แต่เพียง
ด้านเดียว แต่อีกด้านหน่ึงซ่ึงเป็นงานหลักสำาคัญ ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมจะต้องเน้น
ควบคู่ไปด้วย คือ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
จดัระบบงานของกระบวนการยตุธิรรมใหม้ปีระสทิธิภาพ และอำานวยความยตุธิรรมแก่
ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน สำาหรับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที ่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีรัฐบาลกำาลังทุ่มเทงบประมาณและกำาลังคนไปทำาการปราบปราม 
ในขณะนี้มีดังนี้5

 1)   อาชญากรรมทัว่ไป คอื อาชญากรรมทีม่ผีลกระทบตอ่รา่งกายชีวติ เสรภีาพ 
ของประชาชนท่ัวไป ผู้เสียหายก็คือประชาชนท่ัวไปเป็นรายบุคคล เป็นอาชญากรรมท่ัวไป 
เรียกกันว่า Street Crimes ซึ่งเกิดขึ้นทุกแห่งในโลก

4 http://www.isranews.org/south-news/scoop/item/35565-eleven_35565.html (สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2557)
5 จุฑารัตน์ เอื้ออำานวย.(2549). การดำาเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทาง 
  แก้ไข.พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ: สำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, หน้า 111-113
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 2) อาชญากรรมทีมี่ความสลบัซบัซอ้นและมคีวามพเิศษในพืน้ที ่เมือ่สภาพที่

เป็นพื้นที่ชายแดน เช่น การลักลอบนำาสินค้าเข้ามาโดยเสียภาษีไม่ถูกต้อง ไม่ผ่านด่าน 

ศุลกากร หรือการค้าของเถ่ือน น้ำามันเถ่ือน และเน่ืองจากพื้นที่ติดกับมาเลเซียก็มี 

หวยมาเลเซยีเขา้มา หวยใต้ดนิ นอกจากนัน้ยงัมเีรือ่งของปัญหายาเสพตดิ อาชญากรรม 

ที่ซับซ้อนในระดับนี้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความเสียหายอาจจะไม่ชัด 

ในรายบุคคล แต่เกิดความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

 3)  อาชญากรรมท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งอาจจะถือว่าขณะนี้เป็น

ปัญหาเฉพาะของพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น เร่ืองของการก่อการร้าย การแบ่งแยก 

ดินแดน การใช้กำาลังประทุษร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง แต่ไม่ถึงกับสงคราม

(War) หรือความขัดแย้งด้านอาวุธ (Armed Conflict Situation)6

 4) อาชญากรรมที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการปกครอง เช่น ความผิดท่ีเกี่ยว

กับการกระทำาต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ ทำาให้เสียทรัพย์ซึ่งมีไว้เพื่อประโยชน์ที่สาธารณะ 

เป็นต้น

	 2.	การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 นอกจากปญัหาการดำาเนนิกระบวนการยติุธรรมท่ีไมเ่ปน็ไปตามหลกักฎหมาย
แลว้ ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตย้งัมปีญัหาอนัเกดิจากการใช้กฎหมายพเิศษเพิม่ขึน้ 
มาอีก โดยเฉพาะผลจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และ 
พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนี้ คือ

 ภาคประชาชนยังมองว่าเป็นการส่งเสริมการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา  
พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญา หรือทางวินัย เนื่องจาก 
การปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทำาผิดกฎหมาย หากเป็นการกระทำา 
ที่สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรแก่เหตุ หรือไม่เกินกว่ากรณีจำาเป็น  
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี7 หลักกฎหมายเช่นนี้ 
อาจจะเป็นการให้ท้ายหรือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาได้

6  Model Legislative Provisions against Terrorist – Article 15 Terrorist Acts (Option A)
7 พระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 17
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 เจ้าหน้าที่ที่ทำาการจับกุม คุมขัง สืบสวน สอบสวน โดยอ้างกฎหมายพิเศษ  
เพือ่หลกีเลีย่งไมป่ฏบิตัติามกฎหมายปกต ิเช่น อา้งวา่อาศยัอำานาจตามกฎอยัการศกึฯ 
หรอืตามพระราชกำาหนดบรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิฯ โดยแท้ทีจ่รงิแลว้ ถ้าเปน็ 
การปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันปราบกรามอาชญากรรมตามปกติจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและรัฐธรรมนูญ ไม่สามารถอ้างกฎหมายพิเศษได้ และ
บางกรณีคำาร้องต่อศาลเพ่ือขอออกหมายจับ หมายค้น จะบรรยายคำาร้องเกินความเป็นจริง 
เพื่อใช้เป็นเรื่องความผิดต่อความมั่นคง ทั้งๆ ที่บางเรื่องเป็นอาชญากรรมธรรมดา

 การขัดแย้งทางความคิดในการป้องกันและปราบกรามอาชญากรรม8  
ปัญหาการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมท่ีไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายน้ัน เป็นกรณีท่ีเกิดข้ึน 
ทั่วไปในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น หากเม่ือใด 
เจา้หนา้ทีข่องรฐัในกระบวนการยุตธิรรมปฏบิตัหินา้ทีไ่ม่สอดคล้องกบัหลักรฐัธรรมนญู 
และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็จะย่ิงเป็นการเติมเช้ือความรุนแรงของปัญหา
ให้เกิดขึ้นทวีคูณ

 กรณีปัญหาของกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นเพียงการตอกย้ำาความขัดแย้ง
ของแนวความคิดในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในหมู่ผู้ปฏิบัติ และแม้ใน 
หมู่ประชาชนทั่วไปก็ยังมีแนวความคิดที่แตกต่างกันอยู่ โดยฝ่ายหนึ่งได้เรียกร้องให้ใช้
ความรนุแรงเดด็ขาดในการปอ้งกนัและปราบปรามอาชญากรรม แตอ่กีฝา่ยหนึง่เรยีกรอ้ง 
ให้คำานึงถึงหลักตามกฎหมาย และหลักตามนิติธรรมหรือเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

 แนวความคิดท่ีขัดแย้งกันดังกล่าวจึงเป็นเร่ืองธรรมดา แม้ในนานาอารยประเทศ 
ทีเ่จริญแลว้กผ็า่นการโตแ้ยง้โตเ้ถยีงกนัมากอ่นจนในทีส่ดุ ไดข้อ้สรปุวา่หลกัการ ดงักลา่ว
ไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด เพราะในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมน้ัน  
จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย (The Rule of Law) และเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
(Due Process of Law) ซ่ึงการปฏิบัติดังกล่าวเป็นการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีปัจจัยภายใน 
ท่ีเป็นจุดอ่อนและเง่ือนไขจากความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เก้ือกูลให้กลุ่มขบวนการต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศแสวงหา 
ประโยชน์จากการแอบอ้างความเช่ือทางศาสนาเข้าไปปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับประชาชน

8 จุฑารัตน์ เอื้ออำานวย. เรื่องเดิม, หน้า 114-116
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เพือ่สบืทอดเปน็รุน่ๆ ตอ่ไป ประกอบกบัสภาพพืน้ทีพ่รมแดนระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย ง่ายต่อการหลบหนีหลังจากก่อเหตุร้าย ท้ังน้ีท่ีผ่านมาการก่อความไม่สงบ 
มีลักษณะกระจายพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะตอบโต้ก่อกวนสร้างความสับสนต่อ 
หน้าหน้าที่รัฐ ซ่ึงจะส่งผลด้านจิตวิทยา และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาล9  

สำาหรับปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงข้ึนส่วนหนึ่งเกิดจากกระแสใน
ตะวันออกกลางต่อต้านชาติตะวันตก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร 
อาจทำาใหก้ลุม่กอ่การร้ายเขา้มาแสวง ประโยชนจ์ากสถานการณใ์นภาคใตไ้ด ้ประกอบม ี
เงื่อนไขการที่ไทยส่งทหารไปร่วมฟื้นฟูประเทศอิรักเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 
สามจงัหวดัชายแดนใต ้ซึง่เกดิข้ึนอยา่งตอ่เนือ่ง ไมว่า่การปล้นอาวธุปนืของทางราชการ 
วางเพลงิโรงเรยีนและอาคารสถานทีต่ลอดจนทรพัยส์นิของทางราชการ ยงิและทำารา้ย
เจ้าหนา้ทีร่ฐั พระภกิษแุละผูนั้บถอืศาสนาพทุธรวมทัง้ประชาชนทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม 
ถือเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบ (Systematic use of Violence)10

 การไม่สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดข้ึนซ้ำาซากเป็นการบ่อนทำาลาย 
อำานาจรัฐ11 สำาหรับการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่ต้องพบอุปสรรคคือการไม่ได้รับ 
ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงยากต่อการแก้ไขและทำาให้ 
เกิดเหตุการณ์รุนแรงนับวันจะซับซ้อนมากข้ึน จากเหตุการณ์ในอดีตเอง กรณีตากใบ12 

ว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวม 84 คน13 โดยผู้ที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากขาดอากาศหายใจ 
ระหว่างการควบคุมตัวไปจังหวัดปัตตานี เพราะอยู่ในระหว่างช่วงถือศีลอดบุคคล 
ดังกล่าวอ่อนเพลีย เพราะได้ทำาการประท้วงตลอดเกือบทั้งวัน โดยไม่ได้รับอาหาร 
และน้ำา และการควบคุมตัวดังกล่าวนั้น ยานพาหนะไม่เพียงพอ ทำาให้เกิดการแออัด 
ในระหว่างขนสง่ จากเหตกุารณด์งักลา่ว กอ่ใหเ้กดิความเคลอืบแคลงสงสยัแก่ประชาชน
จำานวนมากว่าเหตุใดไม่ประกาศรายชื่อผู้ถึงแก่ความตายต้ังแต่เริ่มต้นเพิ่งมาประกาศ 
ในภายหลัง และก่อให้เกิดข่าวลือท่ีแตกต่างกันมากมายในพ้ืนท่ี จนไม่สามารถหยุดย้ังได้  
อันเป็นการกระพือโหมความไม่พอใจให้แก่ญาติผู้ตายและผู้ถูกจับกุม

9 ศุภรา จันทร์ชิดฟ้าฬ. (2549). ความรุนแรงในสายหมอก : สิ่งที่เห็นและเป็นไปในสามจังหวัดชายแดนใต้. กรุงเทพฯ :  
 โครงการจัดพิมพ์คบไฟ,หน้า 90-93
10 James M. Polan.(1988).Understanding Terrorism : Groups, Strategies, and Respond, united State of America:  
 Prentice-Hall Inc.,p 5
11 โคทม อารียา.(2551). “สู่ประชาธิปไตยที่ปลดปล่อย : ความสำาคัญของการถ่ายโอนอำานาจ กรณีจังหวัดชายแดนใต้  
 มินดาเนาและปาปัวตะวันตก” ในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคโครงการประชาธิปไตย ความขัดแย้ง  
 และความม่ันคงของมนษุย์, มกราคม 2550. กรงุเทพฯ : ศนูยศ์กึษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวิทยาลยัมหดิล, หนา้ 21-22
12 เมธี ศรีอนุสรณ์.(2552). “เหตุตาย ท่ีตากใบ” วารสารกฎหมายใหม่. กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำากัด, หน้า 4-15
13 สุภาลักษณ์ กาญจนขุนดี.(2547). สันติภาพในเปลวเพลิง. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์เนชั่นบุคส์, หน้า 155 –175
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 เนือ่งจากการกอ่ความรนุแรงตอ่ชีวติ รา่งกาย เสรภีาพและทรพัยส์นิ ในจงัหวัด 

ชายแดนภาคใต้เป็นการกระทำาท่ีเป็นภัยร้ายแรงต้องแก้ไขให้ยุติลงโดยเร็ว จึงมีความจำาเป็น 

ตอ้งออกกฎหมายปอ้งกนัและปราบปรามการกอ่การรา้ยเพือ่รกัษาความปลอดภยัของ

ประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ14 ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงได้บัญญัติความผิดการก่อ 

การร้าย ขึ้นเม่ือวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยตราเป็นพระราชกำาหนดแก้ไข 

เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการก่อการร้าย

 ตอ่มาเมือ่วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ชว่งเวลา 19.30 น. ไดเ้กดิเหตรุะเบดิ 

ข้ึน 5 จุดรอบเมืองเทศบาลจังหวัดยะลา โดยวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  

คณะรัฐมนตรไีด้มีมตใิหอ้อก  “พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ  

พ.ศ. 2548” โดยยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิม (ปี พ.ศ. 2495) และออกเป็น 

พระราชกำาหนด เพื่อมอบอำานาจให้นายกรัฐมนตรีมีสิทธิประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

และโอนอำานาจของทุกฝ่ายเพื่อแก้สถานการณ์มาอยู่ที่นายกรัฐมนตรี โดยถือว่า 

“สถานการณ์ที่ยะลา” เป็นเหตุฉุกเฉินจำาเป็นรีบด่วนท่ีจะออกเป็น “พระราชกำาหนด” 

ได้ตามเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 218

 กฎอัยการศึก เป็นกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2475 โดยจะใช้บังคับก็ต่อ 

เมื่อมีการประกาศสงครามหรือเกิดสถานการณ์สงครามขึ้นแม้มิได้มีการประกาศ

สงครามต่อกัน ในทางปฏิบัติจะมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายทหารสามารถใช้อำานาจพิเศษบางประการ

 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  

นัน้เปน็กฎหมายทีเ่พิง่ตราออกมาบงัคบัใชเ้ฉพาะในกรณทีีป่รากฏเหตกุารณอ์นักระทบ

ต่อความมัน่คงในราชอาณาจกัร แตย่งัไมม่คีวามจำาเปน็ตอ้งประกาศสถานการณฉ์กุเฉนิ

ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และเหตุการณ์นั้นมี 

แนวโน้มท่ีจะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน ซ่ึงก็รวมถึงสถานการณ์การก่อการร้ายใน 

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยฝ่ายนิติบัญญัติได้เห็นชอบบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายดังกล่าวและได้ตราออกมาบังคับใช้ในรูปของพระราชบัญญัติ

14 หมายเหตุท้าย พระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120  

    ตอนที่ 76 ก วันที่ 11 สิงหาคม 2546 )
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 ความผิดฐานการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา การมีบังคับใช้กฎหมาย 

พิเศษไม่ว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551  

พระราชบัญญตักิฎอัยการศึก พทุธศกัราช 2475 และพระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ล้วนแล้วแต่ออกมาเพื่อบังคับใช้กับสถานการณ์

พเิศษเฉพาะกรณทีีเ่กีย่วกบัความมัน่คงและสงบเรยีบรอ้ยของประเทศชาตเิชน่เดยีวกนั 

ในกระบวนการยุติธรรมการท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐไปใช้อำานาจได้ แต่ในขณะเดียวกันจะประกันสิทธิ 

ของประชาชนไดอ้ยา่งไร ซึง่เปน็ขอ้โตแ้ยง้ทีถ่กูเบีย่งเบนอยูเ่สมอ กระบวนการยตุธิรรม

ในทางอาญาในภาวะปกตทิีไ่มใ่ชก้ฎหมายพเิศษกม็ขีอ้บกพรอ่งอยูเ่สมอไมใ่ชเ่ปน็กรณี

พึง่เจอ กระบวนการคน้หาความจรงิ โดยวธิเีอาตวัผูท้ีก่ระทำาความผดิเปน็ศนูยก์ลางใน

การหาความจริง ค้นหาความจริงแก่บุคคลที่สงสัยว่ากระทำาความผิด เพราะว่าวิธีการ

เดยีวทีใ่ชต้ลอด โดยใช้อำานาจหนา้ทีผ่ดิพลาดในการซอ้มทรมานในการคน้หาความจรงิ 

เป็นเครื่องมือพิสูจน์ความจริงก็มีเกิดขึ้น การมีเคร่ืองมือในทางกฎหมายตามพระราช

กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  

พุทธศักราช 2475 ซึ่งใช้เครื่องมือที่จะต่อต้านศัตรู เป็นเครื่องมือที่ใช้อำานาจเข้ามาใน

การแก้ไขปัญหา นั่นคือการค้นหา ควบคุมให้ได้บุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าได้กระทำา

ความผิด เพื่อนำาบุคคลนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

 ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2475 เจตจำานงต้องการ

ให้ทหารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี

อำานาจในการนำาตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถาม และควบคุมได้เจ็ดวัน พระราชกำาหนด

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เจตจำานงก็ต้องการหาความจริงจาก

การควบคุมในช่วงที่ให้เวลาสามสิบวัน ที่สามารถค้นหาความจริงในช่วงนั้น เพื่อนำาไป

สู่กระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ดีแม้พระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะเปน็การสรา้งการตรวจสอบในการควบคมุตวัวา่ใหศ้าลตรวจสอบ 

การควบคุมตัวในเบื้องต้น โดยใช้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบและในทางปฏิบัติในการที่ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจจะขออนุญาตในการควบคุมตัว ตามพระราชกำาหนดบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องได้รับความเห็นชอบสามฝ่ายด้วย คือ ทหาร  

ตำารวจ และปกครอง นั้นก็คือ ความประสงค์การตรวจสอบของข้อเท็จจริง  

ถ้าดูกรณีดังกล่าวก็อาจจะไม่ปรากฏในข้อเท็จจริง เพราะตามกรณีการควบคุมตัวของ 
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เจ้าพนักงานเกินกว่าเจ็ดวัน กฎหมายกำาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอต่อศาล 

เพือ่ขยายระยะเวลาการควบคมุตวัตอ่ไปอกีคราวละเจด็วนั แตร่วมระยะเวลาควบคมุตวั

ทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิสามสบิวนั แตใ่นทางปฏบิตัจิากการสมัภาษณบ์คุคลในกระบวนการ

ยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีกรณีใดท่ีศาลจะไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลา

การควบคุมตัว ซึ่งประเด็นดังกล่าวทำาให้เกิดข้อสงสัยกับญาติพี่น้องของผู้ถูกจับและ

ควบคุมตัวตามพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินว่า จับแล้วไปจะ

ทำาให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้ถูกจับหรือไม่

 หากพจิารณาตามพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พทุธศักราช 2547 การควบคุม

ตัวไม่มกีารตรวจสอบ เพราะทหารมีอำานาจเบด็เสรจ็เด็ดขาด แบบไมม่กีารตรวจสอบได ้

แตแ่ทจ้รงิการใชก้ฎอยัการศกึไมอ่นญุาตใหก้ารซอ้มทรมานทีบ่อกวา่มกีารทรมานไดใ้น 

พระราชบญัญตักิฎอยัการศึกตามความเคยชนิในการใชอ้ำานาจแบบนีก้อ็าจจะเกดิขึน้ได้ 

ถา้พิจารณาจากสถติขิองศนูย์มลูนธิทินายความมสุลมิในจังหวดัชายแดนภาคใต ้กรณมีี

การมาร้องเรียนเรื่องของการถูกทรมานจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการข่มขู่ ทำาร้ายร่างกาย 

ปรากฏอยู่ในสถิติที่ได้เข้ามาร้องเลียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กับทางศูนย์มูลนิธิทนายความในจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี 

 กรณีเมื่อมีการดำาเนินการกักบุคคลใดตามอำานาจของกฎอัยการศึกมาแล้ว  

หากจะดำาเนินการจับกุมและควบคุมตัวตามพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ 

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต่อไป ให้หน่วยที่ควบคุมตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  

พระพุทธศักราช 2547 และผู้ท่ีจะย่ืนคำาร้องต่อศาลเพื่อขอหมายจับและควบคุมตัว

ตามพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง

เก่ียวกับการควบคุมตัวของบุคคลจากศูนย์สถิติข้อมูลสืบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจ

ชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ก่อนจะดำาเนินการอื่นใด กรณีดังกล่าวให้รวมถึงหน่วยต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นกองอำานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน. ภาค 4 สน.)  

กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด (กอ.รนม. จังหวัด) 

ในการร้องขอหมายจบัและควบคุมตวัตามพระราชกำาหนดบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉนิ ตอ้งตรวจสอบเชน่นีเ้สมอทุกกรณ ีและหากตรวจสอบแลว้พบวา่ บคุคลดงักลา่ว 

ยังไม่มีหมายจับและควบคุมตัวตามพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้ย่ืนคำาร้องขออนุญาตจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัย  
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ต้องย่ืนต่อศาลที่มีเขตอำานาจ ผู้ร้องต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่าย คือ ปกครอง ทหาร ตำารวจ โดยลงชื่อให้ความเห็นชอบ 

ร่วมกันในคำาร้องหรือในเอกสารอ่ืนที่แนบมากับคำาร้อง แต่หากเป็นกรณีจำาเป็นและ 

เร่งด่วนไม่สามารถให้ทุกฝ่ายลงชื่อได้ทัน ให้ระบุเหตุนั้นไว้ในคำาร้อง

 จากการใชอ้ำานาจของรฐัในการคน้หาขอ้เทจ็จรงิทำาใหม้คีำาแนะนำาของประธาน

ศาลฎีกา เกี่ยวกับการพิจารณาคำาร้องขอจับกุมและควบคุมตัวบุคคล ตามพระราช

กำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 2548 ในประเดน็ของการรอ้งขอ

อนญุาตตอ่ศาลเพือ่จบักมุและควบคุมตวับคุคลตามพระราชกำาหนดการบรหิารราชการ

ในสถานการณฉ์กุเฉนิโดยกำาหนดใหเ้พือ่ใหศ้าลใชเ้ปน็ ไมว่า่จะตอ้งควรสอบถามผูร้อ้ง

ด้วยว่าเคยมีการอนุญาตให้จับกุม และควบตัวบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยอำานาจตาม 

พระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาก่อนท่ีศาลใดหรือไม่  

ซึ่งหากมี ศาลพึงไต่สวนให้ได้ความว่าการอนุญาตครั้งก่อนเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือ

เกี่ยวเนื่องกันกับที่ขอให้มีการจับกุมและควบคุมตัวคำาร้องครั้งนี้หรือไม่ และเมื่อครบ 

กำาหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีศาลมีคำาสั่งให้ออกหมายจับและควบคุมตัวแล้ว หากยังไม่

สามารถจับกุมบุคคลตามหมายได้ ศาลอาจเรียกผู้ร้องมาสอบถามหรือจะเพิกถอน

หมายจับและควบคุมตัวนั้นก็ได้ 

 ในคำาแนะนำาของประธานศาลฎีกาก็ยังกำาหนดในกรณีที่มีผู้ยื่นคำาร้องหรือ 

มเีหตอุนัสมควรสงสยัวา่การจบักมุหรอืควบคมุตวัไมเ่ปน็ไปตามกฎหมาย ใหศ้าลทำาการ

ไต่สวน โดยจะมีคำาสั่งให้ผู้ร้องนำาบุคคลผู้ถูกจับกุมและควบคุมตัวมาศาลเพื่อสอบถาม

ด้วยก็ได้ และหากได้ความว่าไม่มีเหตุที่จะจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว หรือ 

การจบักมุหรือควบคมุตวัไมช่อบด้วยกฎหมาย ให้ศาลเพกิถอนหมายจับและควบคุมตวั 

และในกรณท่ีีศาลมีคำาสัง่อนญุาตใหข้ยายระยะเวลาการควบคมุตวั ใหข้ยายได้คราวละ

ไม่เกินเจ็ดวัน แต่รวมระยะเวลาควบคุมตัวทั้งหมดต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน โดยไม่จำา

ต้องมีการออกหมายขัง
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การกำาหนดระดับการใช้อำานาจตามความร้ายแรงของสถานการณ์

  สำาหรับพระราชบญัญตักิารรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 

พระราชกำาหนดการบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิ พ.ศ. 2548 และกฎอยัการศกึ 

พุทธศักราช 2475 นั้นมีจุดร่วมที่เหมือนกันคือกฎหมายได้กำาหนดระดับการใช้อำานาจ

ตามความรา้ยแรงของสถานการณไ์ว ้โดยพระราชบญัญตักิารรกัษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 นั้นจะนำามาใช้ในภาวะที่ไม่ปกติแต่ยังไม่มีความจำาเป็นต้อง

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้นจะนำามาบังคับใช้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่

มีความร้ายแรงเกิดขึ้นในขณะที่กฎอัยการศึกใช้ในสภาวะสงครามจลาจล ที่ให้อำานาจ

ทหารในการประกาศและบังคับใช้กฎหมาย

 ในหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราช

อาณาจักร พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงคำานิยามคำาว่า “การกระทำาอันเป็นภัยต่อความม่ันคง 

ในราชอาณาจักร” ว่าหมายถึง “การกระทำาใดๆ อันเป็นการทำาลายหรือทำาความเสียหาย 

ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐไม่ว่าจะเป็นจารกรรม  

การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ การบ่อนทำาลาย  

การโฆษณาชวนเชื่อ การยุยง การปลุกปั่น การใช้กำาลังประทุษร้าย โดยมีเจตนา

มุ่งหมายให้เกิดความไม่สงบสุขในชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อความมั่นคงของรัฐ” ส่วนพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกไม่ได้มีการให้คำานิยามของ

คำาจำากัดความท่ีเป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวไว้แต่ก็ได้บัญญัติให้ใช้ได้ 

ในกรณี “เม่ือเวลามีเหตุอันจำาเป็นเพ่ือรักษาความเรียบร้อยปราศจากภัยซ่ึงจะมีมา 

จากภายนอกหรือภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 2 แห่ง พระราชบัญญัติ 

กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457”

 จากคำานิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีจุดร่วมที่เหมือนกันในความหมายของ 

คำาว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกำาหนดการบริหารในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยในพระราชกำาหนดน้ีได้ให้คำานิยามว่า สถานการณ์ฉุกเฉินหมายถึง  

“สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือ

เป็นภัยต่อความม่ันคงของ รัฐหรืออาจทำาให้ประเทศหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
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ประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำาความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 

ตามประมวลกฎหมายอาญา...” ส่วนพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกแม้จะไม่ได้มี 

การให้คำาจำากัดความไว้ แต่สถานการณ์ในการประกาศในการประกาศใช้ย่อมเป็นกรณี

ที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติและจำาเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความสงบ

เรียบร้อยของบ้านเมืองเช่นเดียวกัน

แนวการกำาหนดนโยบายทางอาญาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 นโยบายทางอาญา คือ นโยบายสาธารณะประเภทหนึ่งซึ่งเป็นนโยบาย

สาธารณะที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและแนวทางปฏิบัติงานราชการในการอำานวยความ

ยุตธิรรมทีส่ง่ผลตอ่การทำางานของกระบวนการยตุธิรรมโดยรวมและประชาชน จากแนว

ความคิดการใช้สิทธิในชีวิต สิทธิร่างกายและเสรีภาพ และความเสมอภาค ซึ่งเป็นสิทธ ิ

ทีโ่อนกนัใหแ้กไ่มไ่ด ้ซึง่ใครจะละเมดิหรอืไมก่ระทบสทิธดิงักลา่วไมไ่ด ้แตเ่มือ่ประชาชน

ในสงัคมเกดิความเชือ่ในแนวคดิความคดิวา่สทิธธิรรมชาต ิผูม้อีำานาจปกครองกจ็ำาเปน็

ต้องเคารพในแนวคดิดงักลา่วมฉิะนัน้อาจเกดิปญัหาความชอบธรรมในอำานาจปกครอง

ขึ้นได้ สิทธิพื้นฐานดังกล่าวย่อมครอบคลุมไปถึงสิทธิต่างๆ ไม่ว่าสิทธิที่จะได้รับ 

การคุ้มครองป้องกันไม่ให้ถูกจับกุม คุมขัง โดยตามอำาเภอใจ สิทธิที่จะไม่ถูกล่วงละเมิด

ในเคหสถาน สทิธเิสรภีาพในการเคลือ่นยา้ยถิน่ทีอ่ยู ่สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ และ

เสรีภาพในการนับถือศาสนา ซึ่งต่อมาได้มีการจัดทำาสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นกฎบัตร

สหประชาชาติขึ้นมา 

 ในพืน้ทีส่ามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ได้ววิฒันาการจากความแตกตา่งไมว่า่จะ

เป็นในเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา จึงเป็นสิ่งที่ยากจะก่อให้เกิดความร่วมมือภายในสังคม 

ความขัดแย้งจึงค่อนข้างที่จะเปราะบางในการรวมตัว การใช้อำานาจในทางการเมือง 

จึงค่อนข้างที่จะใช้วิธีเป็นการบังคับมากกว่าเป็นการประสานประโยชน์ระหว่าง 

กลุม่ ความหลากหลายของกลุม่ จะทำาหนา้ทีป่กปอ้งผลประโยชน์ของสมาชกิของตนเอง  

ขณะเดียวกันอาจเรียกประโยชน์ หรือการสนับสนุนจากรัฐบาลในลักษณะต่างๆ  

ตามลักษณะของกลุ่ม และมีบุคคลอาจจะเป็นสมาชิกได้มากกว่าหนึ่งกลุ่มก็ได้  

แต่การที่บุคคลเป็นสมาชิกในหลายๆ กลุ่มน้ันจะเป็นการลดความรู้สึกแปลกแยก  
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หรือโดดเดี่ยว(Sense of Alienation) เพราะในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ประชาชนมีความเป็นกลุ่มในลักษณะกลุ่มตามศาสนา ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มหลักได้ 

คือ กลุ่มอำานาจเก่า โดยขบวนการแนวร่วมปลดแอกแห่งชาติปัตตานี กลุ่มผู้นำาศาสนา 

นักวิชาการ โดยขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี

 การกำาหนดนโยบายทางอาญา มีความขัดแย้งของแนวคิดด้านปราบปราม

อาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (Crime Control Model) โดยที่เน้นหนักไปในทาง

ป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม โดยเชื่อว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ

ยุติธรรมอยู่ที่การควบคุม ระงับและปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลักใหญ่ จะต้องมี 

สถิติการจับกุมผู้กระทำาความผิดและมีการพิพากษาลงโทษผู้กระทำาความผิดสูง 

เนือ่งจากเจา้หนา้ทีไ่มส่ามารถควบคมุหรอืปราบปรามอาชญากรรมหรอืจบักุมผูก้ระทำา

ความผิดมาลงโทษได้ ย่อมแสดงให้เห็นว่าความสงบเรียบร้อยของสังคมสูญสิ้นไป 

และเสรีภาพของประชาชนผู้สุจริตย่อมได้รับความกระทบกระเทือน การควบคุม 

อาชาญกรรมอย่างมีประสิทธิภาพจึงจำาเป็นต้องการการดำาเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ในระดับสูง ซึ่งในระบบกระบวนการทางอาญาน้ัน จะต้องมีการจับกุม การฟ้องร้อง 

และการพิจารณาผู้กระทำาความผิดอาญาได้เกือบทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องรวมถึง 

การดำาเนินการที่รวดเร็ว มีการดำาเนินการในรูปแบบที่เป็นทางการน้อย และปราศจาก 

อุปสรรคที่กินเวลา การปฏิบัติงานของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ 

ความไม่สงบจึงเป็นการทำางานของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ทหาร และฝ่ายปกครองที่มี 

ประสิทธิภาพสูงเช่นน้ี ทำาให้มีผลการปราบปรามอาชญากรรมสูงตามไปด้วย  

แต่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเป็นกระบวนการ 

ยุติธรรมที่มีแต่การดำาเนินคดี (Litigation) 15 แต่เกือบจะไม่มีการบริหารงานยุติธรรม  

(Criminal Justice Administration) ซึ่งเรื่องของการดำาเนินคดีอาญาในชั้นเจ้าพนักงาน 

เพราะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมยังทำางานแบบแบ่งภาระข้ันตอนตามภารกิจหน้าท่ี

ในส่วนของการดำาเนินคดีอาญาจะดำาเนินไปตามข้ันตอนต่างๆ โดยมีกระบวนการ 

กลั่นกรอง (Screening Process) ในแต่ละขั้นตอนเพียงแค่นั้นยังไม่มีระบบประสาน

อย่างชัดเจน

 

15 คณิต ณ นคร.(2557). อภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน หน้า 50-51 
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บทสรุป

 เครื่องมือที่ก่อให้เกิดผลกระทบในมิติต่างๆ หลายด้านการประกาศใช้ 

พระราชกำาหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซ่ึงใช้บังคับหลังจากมีการประกาศ 

กฎอัยการศึกก็ไม่ได้ทำาให้เกิดความรู้สึกท่ีดีกว่าการใช้กฎอัยการศึก เพราะเห็นได้ 

จากพระราชกำาหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ได้ให้อำานาจเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพลเรือนมากว่า 

อำานาจฝ่ายทหาร เคร่ืองมือท่ีถูกใช้เพ่ืออำานวยความสะดวกสำาหรับเจ้าหน้าท่ีในการจัดการ 

กับปัญหาความขัดแย้ง จึงอาจบรรลุความสำาเร็จเพียงส่วนหนึ่งแห่งการนำาตัว 

ผู้ต้องสงสัยมาควบคุมไว้ เพื่อขยายผลการสืบค้นข้อมูลเท่าน้ัน แต่ไม่ประสบผล 

ในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ รู้สึกม่ันใจถึงความเที่ยงตรง 

ในการจำาแนกผู้กระทำาความผิดจากประชาชนท่ัวไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำา ผลท่ีตามมา 

ทำาให้ประชาชนกลับมาเช่ือม่ันในรัฐและการทำางานของเจ้าหน้าท่ีรัฐก็อาจจะไม่บรรลุผล  

กลบัจะทำาใหป้ระชาชนทีม่ใิชก่ลุม่ผูก้อ่ความไมส่งบเรยีบรอ้ยแสดงการเพกิเฉยตอ่ตา้น 

ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี การนำากฎหมายพิเศษมาใช้ จึงอาจกลายเป็นจุดอ่อน 

สำาคัญที่ควรปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ให้สามารถใช้กฎหมายพิเศษ 

ในการตอบสนองประชาชนเป็นส่ิงสำาคัญย่ิง คือ การปรับเปล่ียนความคิดของประชาชน 

ให้กลับคืนมาได้ เพราะเมื่อได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนแล้ว การชี้เบาะแส 

ร่องรอยพยานหลักฐานและผู้กระทำาความผิดที่หลบซ่อนอยู่ย่อมกลายเป็นส่ิงที่ได้รับ 

ความร่วมมือได้โดยง่ายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสถิติการก่อเหตุ 

ความไม่สงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำานวนที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำาเสมอ  

แต่จำานวนการฟ้องคดีเก่ียวข้องกับความม่ันคงกลับมีจำานวนน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับ

จำานวนการเกิดเหตุ และโดยเฉพาะจำานวนคดีที่ศาลพิจารณาลงโทษก็กลับน้อยลง 

ตามไปอีก และมีจำานวนที่ศาลพิจารณาพิพากษายกฟ้องจำานวนก็มากขึ้นตามลำาดับ 

จึงจำาเป็นต้องเปล่ียนนโยบายทางอาญา และยกเลิกพ้ืนท่ีการบังคับใช้พระราชกำาหนด

บรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิให้นอ้ยลงในพืน้ท่ีไมม่คีวามจำาเปน็และเจา้หนา้ที่

รัฐสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยได้ตามปกติ 

 ในพื้นที่ที่ยกเลิกการบังคับใช้พระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 คือ อำาเภอนาทวี อำาเภอจะนะ อำาเภอสะบ้าย้อยและอำาเภอเทพา  

ในจังหวัดสงขลา อำาเภอแม่ลาน ในจังหวัดปัตตานี แต่กลับใช้กฎหมายพิเศษอีกฉบับ
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ในการดูแลพื้นที่ คือ พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  

พ.ศ. 2551 ซึ่งได้เปิดช่องให้ใช้กระบวนการอบรมแทนการดำาเนินคดีกับผู้ต้องหาที่

กระทำาความผดิตามทีค่ณะรฐัมนตรกีำาหนดและผูน้ัน้กลบัใจเขา้มอบตวัตอ่เจา้หนกังาน 

หรือพนักงานสอบสวนได้ดำาเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่าบุคคลน้ันได้กระทำาไป

เพราะหลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพ่ือการเปิดโอกาสให้ผู้นั้นกลับใจมอบตัวจะเป็น

ประโยชน์ต่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เม่ือพนักงานสอบสวนส่ง

รายงานการสอบสวนและความเหน็ไปใหผู้อ้ำานวยการกองอำานวยการรกัษาความม่ันคง 

และผู้อำานวยการเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงานสอบสวนผู้อำานวยการส่งบันทึก

สำานวนพร้อมทั่งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ พนักงานอัยการยื่นคำาร้องต่อศาล 

เพื่อให้ศาลส่ังให้ส่งตัวให้ผู้อำานวยการเพื่อรับการอบรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขและ

ศาลเห็นสมควรศาลจะสั่งให้ส่งผู้ต้องหานั้นให้ผู้อำานวยการ เพื่อเข้ารับการอบรมเป็น

เวลาไมเ่กนิหกเดอืน และศาลกำาหนดสทิธใินคดอีาญามาฟอ้งผูต้อ้งหาเปน็อนัระงบัไป  

ซึ่งรัฐกำาลังมองถึงการหาแนวร่วมจากภาคประชาชนให้เห็นว่าภาครัฐมีมาตรการใน 

เชิงสมานฉนัทไ์มล่งโทษผูท้ีห่ลงผดิหรอืรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ ์กระบวนการดงักลา่วคล้ายกับ 

การต่อรองให้ผู้ต้องหารับสารภาพเพ่ือไม่ต้องฟ้องดำาเนินคดีอาญาผู้ต้องหา  

(Plea Bargaining) ซ่ึงเป็นส่ิงใหม่ในกระบวนการยุติธรรมของไทย หน่วยงานท่ีเก่ียวจะมี 

วิธีการหรือมาตรการอย่างไรที่จะประกันว่าจะมีการช้ีแจงให้สาธารณะชนได้ทราบ 

ในข้ันตอนในกระบวนการยุติธรรมตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายใหม่เหล่าน้ีหรือไม่  

การดำาเนินการมีความโปร่งใส่ตรวจสอบได้หรือไม่อย่างไร รวมท้ังมีข้ันตอนท่ีจะป้องกัน 

ไม่ให้มีการใช้กฎหมายโดยมิชอบ ดังท่ีได้เคยเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎอัยการศึก  

และพระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งได้ส่งผลให้ประชาชน 

สูญเสียความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรมไป แต่หากสามารถดำาเนินการโดยขบวนการ 

ฝึกอบรมระยะไม่เกินหกเดือนโดยให้ภาคชุมชนมีส่วนร่วมและได้กระทำาในชุมชนจริง  

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ก็จะเป็นการดึงกำาลังมวลชนให้เข้ามีส่วนร่วมใน 

การแจ้งข่าวเบาะแสในการเกิดความไม่สงบเรียบร้อยได้ดีย่ิงขึ้น และประกาศใช้ของ 

พระราชการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำาหนดพ้ืนท่ี 

หา้อำาเภอของสองจงัหวดักเ็หน็วา่อาจเกดิอุปสรรคในการทีจ่ะใหผู้ท้ีห่ลงผดิหรอืรูเ้ทา่มิ 

ถึงการณ์ ได้เข้าสู่ขบวนการฟ้ืนฟูได้ เพราะหากเป็นผู้หลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

อยู่นอกพื้นที่ดังกล่าว หรือก่อเหตุนอกพื้นที่ดังกล่าวก็จะขัดกับการประกาศใช้ 
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กฎหมายเฉพาะพื้นที่ จึงควรประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 เพิ่มเติมในอำาเภอที่เหตุการณ์เกิดความสงบ และไม่ควรให้

ผูก้ระทำาความผดิหรอืผูก้อ่เหตซุึง่มพียานหลกัฐานชดัเจนแนน่อนวา่ไดก้ระทำาความผดิ

เข้าสู่ขบวนการตามกฎหมายดังกล่าวด้วย

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรกำาหนดใหห้นว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่เปน็เจา้ภาพในการบรหิารจดัการ 

  ในการบงัคบัใชก้ฎหมายตัง้แตเ่มือ่มเีหตเุกดิจนการฟอ้งคดตีอ่ศาลปจัจบุนั 

  แต่ละหน่วยงานยังทำางานแยกส่วน

 2. ควรกำาหนดพื้นที่เพิ่มเติมในการยกเลิกประกาศใช้พระราชกำาหนดบริหาร 

  ราชการในสถานการณฉ์กุเฉนิโดยพจิารณาจากพืน้ทีซ่ึง่ไมไ่ดเ้กิดเหตกุารณ ์

   อันเนื่องมาจากพี่น้องมุสลิมเกิดความกังวลในการใช้อำานาจของรัฐ 

 3. ควรสร้างรปูแบบใหอ้งคก์รเอกชนไมว่า่จะเปน็ศนูยม์ลูนธิทินายความมสุลมิ 

   หรอืองคก์รเอกชนอ่ืนเขา้มารว่มในการบรหิารจดัการในรปูแบบของการมี 

  ส่วนร่วมตามกฎหมายพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน 

  ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 เปน็กองบญัชาการผสมพลเรอืน รว่มกบัตำารวจ  

  ทหารด้วย อันเนื่องมาจากเป็นองค์กรที่ประชาชนในพื้นที่ไว้วางใจ 

 4. ควรกำาหนดรูปแบบให้ชัดเจนถึงการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ 

  การรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ในการกำาหนดถึงข้อบังคับของ 

  ความหมายของคำาว่าผู้หลงผิดหรือผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ว่ากรณีบุคคลใด  

  หรือการกระทำาความผิดประเภทใดที่จะอยู่ในข่ายของการส่งให้ผู้อำานวย 

  การรักษาความมั่นคงภายในอบรม
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ปัญหาการขอรับคา่เสียหายเบือ้งต้นตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	พ.ศ.	2535	

ในจังหวัดพัทลุง1

ธนากร โกมลวานิช 2

1.	ความเบื้องต้น

 นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำาดับ 
ในทุก ๆ  ดา้น รวมถงึด้านการคมนาคมขนสง่ ปรมิาณการใช้รถทีเ่พิม่ข้ึน ทำาใหม้อีบุตัเิหตุ
จากรถเกดิขึน้เป็นจำานวนมาก สง่ผลใหมี้ผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ พกิาร และเสยีชวีติจำานวนมาก 
ตามมา นอกจากนั้นเมื่อมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นผู้ท่ีประสบอุบัติเหตุมักประสบ
ปัญหามีเงินไม่เพียงพอในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล แม้ในบางกรณีผู้ประสบอุบัติเหตุ
จะมีสิทธิตามกฎหมายในการเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนได ้แตก่ารใชส้ทิธทิางศาลตอ้งใชเ้วลา และมคีา่ใชจ้า่ยสงู ทำาใหผู้ท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ 
จากอุบัติเหตุทางรถบางรายไม่ได้เงินค่าสินไหมทดแทนอย่างถูกต้องและทันท่วงที
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในขณะน้ันจึงได้พยายามผลักดันให้มีการตราพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ขึ้น โดยเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์สำาคัญ

1 เป็นส่วนหน่ึงของรายงานวิจัยเรื่อง “ปัญหาการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
  จาก รถ พ.ศ. 2535 ในจังหวัดพัทลุง”
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ของพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 คอื ตอ้งการใหผู้ป้ระสบภยั

จากรถไดร้บัการชดใชค้า่เสยีหายและได้รบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้ทีแ่นน่อนและทันทว่งท ี2

 อย่างไรก็ดี แม้เจตนารมณ์พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ต้องการให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น 

ที่แน่นอนและทันท่วงทีก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาอยู่หลายประการ 

โดยเฉพาะในจังหวัดพัทลุง ซึ่งทำาให้ผู้ประสบภัยจากรถไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่

แนน่อนและทนัทว่งทตีามเจตนารมณข์องพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

พ.ศ. 2535 โดยละเอียดจะกล่าวต่อไปในบทความนี้

	 2.	 ระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	พ.ศ.	2535

 เนือ่งจากพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 มุง่คุม้ครอง

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือชีวิตเน่ืองจากประสบภัยจากรถ ซึ่งถือเป็นการให้หลักประกัน

ด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างหน่ึง โดยเป็นการให้หลักประกันสุขภาพเฉพาะกรณีที่

เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ระบบหลักประกันสุขภาพของ

ไทยมหีลายระบบดว้ยกนั ดงันัน้ ความคุม้ครองตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยั 

จากรถ พ.ศ. 2535 จึงเกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ ด้วย ดังนี้

	 2.1	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

กำาหนดหลกัการใหบ้คุคลผู้มสีญัชาตไิทยทกุคนมสีทิธไิด้รบับรกิารสาธารณสขุทีค่ณุภาพ

และมีประสิทธิภาพ แต่กระบวนการหรือขั้นตอนในการรับบริการ ประชาชนผู้มีสิทธิ

ต้องดำาเนินการตามขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดด้วย เช่น ลงทะเบียนเลือกหน่วย

บริการประจำา เป็นต้น 

2 เหตุผลท้ายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 44  
 หน้า 56 วันที่ 9 เมษายน 2535. ค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557. จาก  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ 
  PDF/2535/A/044/45.PDF
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 อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้าแล้วก็มิได้หมายความว่าจะสามารถรับบริการทางการแพทย์ได้ทุกประเภท 

เพราะกฎหมายกำาหนดประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขท่ีบุคคลมีสิทธิ 

ได้รับเอาไว้ด้วย โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุม

ครั้ง 1/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 การกำาหนดประเภทและขอบเขตของ 

บริการสาธารณสุขท่ีบุคคลมีสิทธิได้รับให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 4 ว่าด้วยการรับบริการทาง 

การแพทย์ ซึ่งค่าบริการทางการแพทย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ได้รับ

ความคุ้มครอง และ 2. กลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

	 1.	กลุ่มที่ได้รับความคุ้มครอง	ได้แก่	

 (1) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการควบคุมโรค

  (2) การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 

จนสิน้สดุการรกัษา ทัง้นี ้รวมถงึการแพทยท์างเลอืกทีผ่า่นการรบัรองของคณะกรรมการ 

 (3) การคลอดบตุร รวมกนัไมเ่กนิ 2 ครัง้ กรณทีีบุ่ตรมชีวิติอยู ่(กรณบีตุรคลอด

แล้วรอดออกมามีชีวิต) โดยนับตั้งแต่ใช้ สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพ

 (4) ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ

 (5) การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำาฟันปลอมฐานพลาสติก  

การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำานม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

 (6) ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

 (7) การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

 (8) การบริการทางการแพทย์หรือค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากข้อ (1) - (7)  

ที่คณะกรรมการกำาหนด

	 2.	กลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง	ได้แก่	

 (ก) กลุ่มบริการที่เกินความจำาเป็นพื้นฐาน
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  1. การรักษาภาวะมีบุตรยาก

  2. การผสมเทียม

  3. การกระทำาใดๆ เพ่ือความสวยงาม โดยไมม่ข้ีอบง่ช้ีทางการแพทย์

  4. การตรวจวินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจำาเป็นและไม่มี 
ข้อบ่งช้ีทางการแพทย์  การรักษาท่ีอยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

 (ข) กลุ่มบริการที่มีงบประมาณจัดสรรเป็นการเฉพาะ

  5. การบำาบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

  6. อุบัติเหตุการประสบภัยจากรถและอยู่ในความคุ้มครองตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตาม
กฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย

 (ค) กลุ่มบริการอื่นๆ ได้แก่ โรคเดียวกัน ที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวใน 
โรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน ยกเว้นกรณีมีความจำาเป็น ต้องรักษา
ต่อเนื่อง จากการแทรกซ้อน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์3

  จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการ
ประสบภยัจากรถและอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองผูป้ระสบภยั 
จากรถ เฉพาะส่วนที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุน ตามกฎหมายดังกล่าวต้องเป็น 
ผู้จ่าย จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามหลักประกันสุขภาพ

	 2.2	กองทุนประกันสังคม

 ปจัจบุนัการประกนัสงัคมเปน็เรือ่งสำาคญัทีร่ฐับาลของประเทศตา่ง ๆ  สว่นใหญ่
นำาระบบประกนัสงัคมไปในการใหห้ลกัประกนัชวีติแกป่ระชาชนของตนตัง้แตเ่กดิจนตาย  
หลักการประกันสังคมเป็นระบบการเฉล่ียทุกข์ และเฉล่ียสุขภายในกลุ่มบุคคลท่ีเป็นสมาชิก
ของกองทุนประกันสังคม โดยสมาชิกของกองทุนประกันสังคม หรือผู้ประกันจะมีหน้าท่ีจ่ายเงิน
สมทบเขา้กองทนุ และมสิีทธไิดร้บัประโยชน์จากกองทนุ 7 ประเภท ไดแ้ก ่เจบ็ปว่ยหรอื
ประสบอันตราย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร ชราภาพ สงเคราะห์บุตรและว่างงาน

3 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. มปท. มปป.  หน้า 25-35. ค้นเมื่อวันที่ 27   
 พฤษภาคม 2557 จาก : http://library.nhso.go.th/

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 มกราคม - ธันวาคม 2557





 อยา่งไรกด็ ีพระราชบัญญตัปิระกันสงัคม พ.ศ. 2533 ไมบ่ญัญัตไิวอ้ยา่งชดัเจน

วา่ผูท้ีไ่ดร้บับาดเจ็บจากอุบตัเิหตจุากรถจะมสีทิธไิด้รบัประโยชนท์ดแทนในกรณปีระสบ

อนัตราย หรือเจบ็ป่วยเพือ่เป็นคา่บรกิารทางแพทยจ์ากกองทุนประกันสังคมหรอืไม่ แต่

อย่างไรก็ดี ในประเด็นน้ีศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้แล้วว่า ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

จากรถแม้จะได้รบัเงนิคา่สนิไหมทดแทนเพือ่เปน็คา่รกัษาพยาบาลจากบรษิทัประกันภยั

ตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถแลว้ กย็งัคงมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัประโยชน์

ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย หรอืเจบ็ปว่ยเพือ่เปน็คา่บรกิารทางแพทยจ์ากกองทนุ

ประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อีกทางหนึ่งด้วย ทัง้นี ้ ตาม

คำาพิพากษาศาลฎีกา 2110/2551 และคำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2040/2539  

	 2.3	สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของข้าราชการ	 	

 ปัจจุบันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของข้าราชการ

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  

ซึ่งมีสาระสำาคัญดังนี้ 4

	 ผู้มีสิทธิ หมายความว่า

 (1) ข้าราชการและลูกจ้างประจำาซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำาจาก 

เงินงบประมาณรายจา่ย งบบคุลากรของกระทรวง ทบวง กรม เวน้แตข่า้ราชการตำารวจช้ัน 

พลตำารวจซ่ึงอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำา

 (2) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจาก 

เงินงบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้

 (3) ผู้ได้รับบำานาญปกติหรือผู้ได้รับบำานาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ 

ตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำาเหน็จ

บำานาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 

ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด

4 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 127. ตอน 23 ก. วันที่ 2 เมษายน 2553. หน้า 1-7. ค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557.

 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/023/1.PDF
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	 บุคคลในครอบครัว หมายความว่า

 (1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุ
นิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความ
อปุการะเลีย้งดูของผูม้สีทิธแิตท่ัง้นี ้ไมร่วมถงึบตุรบญุธรรมหรอืบตุรซึง่ได้ยกให้เปน็บตุร
บุญธรรมของบุคคลอื่น

 ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลสำาหรับบุตร 
ได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม

	 สิทธิด้านสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำาหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน ใน
กรณีดังต่อไปนี้

 (1) การเขา้รับการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทัง้ประเภท 
ผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน

 (2) การเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลกัเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังกำาหนด ประเภทผู้ป่วยใน

 (3) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่มิใช่ 
สถานพยาบาลตาม (2) ประเภทผูป้ว่ยใน เฉพาะกรณทีีผู่ม้สีทิธหิรอืบคุคลในครอบครวั
ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำาเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาล
ในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

 (4)  การเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามทีก่ระทรวง
การคลังกำาหนดประเภทผู้ป่วยนอก เป็นครั้งคราว เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทาง
ราชการมีความจำาเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น
สถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือไม่ก็ตาม

 อย่างไรก็ดี ในกรณีมีการทำาสัญญาประกันภัย (รวมถึงกรณีประกันภัยตาม 
พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ) ซึง่ใหค้วามคุ้มครองในการรกัษาพยาบาล
แก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวต้องขอรับค่า 
เสียหายเบือ้งตน้เป็นคา่รกัษาพยาบาลจากบรษิทัประกันภยักอ่น หากสทิธท่ีิจะได้รบัเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาต่ำากว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
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 จากท่ีกล่าวข้างต้น อาจกล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้ ผู้ประสบภัยจากรถที่มี 

สิทธิ 30 บาท รักษาทุกโรค และผู้ประสบภัยจากรถที่มีเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

ข้าราชการ ในกรณีท่ีประสบภัยจากรถ ผู้ที่มีสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือผู้มีสิทธิ

ข้าราชการจะใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือสิทธิข้าราชการไม่ได้ โดยต้องใช้สิทธิ

ประกนัภยัตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 เสียกอ่นจนครบ

จำานวนคา่เสยีหายเบือ้งตน้ คอื 15,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลส่วนทีเ่กนิ 15,000 บาท  

ผู้ประสบภัยจากรถ จึงจะสามารถใช้สิทธิ  30 รักษาทุกโรค หรือใช้สิทธิข้าราชการได้ตามปกติ  

แต่ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ได้ทำาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ พ.ศ. 2535 ไว้ ผู้ประสบภัยจากรถจะต้องชำาระ ค่ารักษาพยาบาลเองจำานวน 

15,000 บาท ส่วนค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ 15,000 บาท จึงจะสามารถใช้สิทธิ 30 บาท

รักษาทุกโรคหรือสิทธิข้าราชการได้ตามปกติ ส่วนผู้ประสบภัยจากรถที่มีสิทธิประกัน

สังคมผู้ประสบภัยจากรถสามารถใช้สิทธิได้ทั้ง 2 ทาง กล่าวคือ ผู้ประสบภัยจากรถมี

สิทธิเรียกร้องให้บริษัทผู้รับประกันภัยให้ชำาระค่าสินไหมทดแทน และแม้ผู้ประสบภัย 

จากรถได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว ผู้ประสบภัยจากรถยัง 

มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากกองทุนประกันสังคมได้อีกด้วย ทั้งนี้ 

ตามคำาพิพากษาฎีกาที่ 2110/25515 และคำาพิพากษาฎีกาที่ 2040/25396 

	 3.	 วิธีการและขั้นตอนการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นใน

จังหวัดพัทลุง	

 ตามข้อ 6 ของกฎกระทรวง กำาหนดความเสียหายท่ีจะให้ได้รับค่าเสียหาย 

เบือ้งตน้ จำานวนเงินคา่เสยีหายเบือ้งตน้ การรอ้งขอรบัและการจา่ยคา่เสยีหายเบือ้งตน้ 

พ.ศ. 2552 กำาหนดวธิกีารรอ้งขอรบัค่าเสยีหายเบือ้งตน้เอาไวก้ว้าง ๆ  วา่ใหผู้ป้ระสบภยั 

จากรถเป็นผู้ร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น แต่หากผู้ประสบภัยจากรถไม่สามารถร้อง 

ขอรบัค่าเสยีหายเบือ้งตน้ได ้ใหส้ถานพยาบาลทีร่กัษาตวัผูป้ระสบภยัและได้รบัโอนสทิธิ

เรยีกร้องจากผูป้ระสบภยัเปน็ผูร้อ้งขอรบัคา่เสยีหายเบ้ืองตน้แทนผู้ประสบภยัจากรถได้

5  คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2110/2551. ค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557.  จาก http://deka2007.supremecourt.or.th/ 
   deka/web/docdetail.jsp 
6  คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2040/2539. ค้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557.  จาก http://deka2007.supremecourt.or.th/  
  deka/web/docdetail.jsp  
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 อย่างไรก็ดี โดยปกติเมื่อมีอุบัติเหตุทางรถและมีผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บจะถูก 

ส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ในทางปฏิบัติโรงพยาบาลจึงมีส่วน 

สำาคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าเสียหายเบื้องต้น นอกจากนั้นตาม 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 และตามขอ้ 6 ของกฎกระทรวง 

กำาหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 

การรอ้งขอรบัและการจา่ยค่าเสยีหายเบือ้งตน้ พ.ศ. 2552 โรงพยาบาลสามารถรอ้งขอ

รับค่าเสียหายเบ้ืองต้นแทนผู้ประสบภัยจากรถได้ โรงพยาบาลจึงมีบทบาทสำาคัญใน 

การกำาหนดขัน้ตอนการเบกิเงนิค่าเสยีหายเบือ้งตน้พระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยั 

จากรถ พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลแต่ละแห่งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจะมี 

ขั้นตอนเบิกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่แตกต่างกัน ดังนี้

 3.1	โรงพยาบาลท่ีไม่มีระบบการเบิกเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นแทนผู้ประสบภัย	

จากรถ โรงพยาบาลบางแห่งเป็นโรงพยาบาลที่ต้ังข้ึนใหม่ และมีเจ้าหน้าที่น้อย  

เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์7 จะไม่มีระบบการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแทน 

ผู้ประสบภัยจากรถ ดังน้ัน ผู้ประสบภัยจากรถที่ใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรคและ 

ผูป้ระสบภยัจากรถทีใ่ชส้ทิธขิา้ราชการจะตอ้งชำาระคา่รกัษาพยาบาลภายในวงเงนิไม่เกนิ 

15,000 บาท ให้กบัโรงพยาบาลไปก่อน และหลงัจากนัน้จงึนำาใบเสรจ็คา่รกัษาพยาบาล 

พร้อมหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปใช้เป็นหลักฐานในการเบิกเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 

จากบริษัทประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

หากมีค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน 15,000 บาท ผู้ประสบภัยจากรถจึงจะสามารถ 

ใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรคและสิทธิข้าราชการได้  

 3.2	 โรงพยาบาลที่มีระบบการเบิกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแทนผู้ประสบ

ภัยจากรถ โรงพยาบาลท่ีมีระบบการเบิกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแทนผู้ประสบภัย 

จากรถอาจเป็นได้ 2 ประเภท ดังนี้

 ประเภทท่ี	1	โรงพยาบาลทีมีระบบวางเงินประกันการชำาระค่ารักษาพยาบาล	

เมือ่ผูป้ระสบภัยจากรถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลประเภทนี ้เจา้หนา้ทีข่อง

โรงพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย

7  วราพรรณ อินทองช่วย. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์. สัมภาษณ์. 29 สิงหาคม 2556
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จากรถฯ จะให้คำาแนะนำาแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยใน โดยให้

ญาติผู้ป่วยเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเบิกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่

ของโรงพยาบาล หากญาติผู้ป่วยนำาเอกสารมายื่นครบถ้วนก่อนที่แพทย์จะอนุญาต

ให้ออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 15,000 บาท 

แต่ถ้าญาติผู้ป่วย (ผู้ป่วยใน) ยังไม่นำาเอกสารมายื่น หรือนำาเอกสารมายื่นไม่ครบ และ

แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วย ออกจากโรงพยาบาลแล้ว หรือกรณีผู้ป่วยนอกซึ่งมีเอกสาร 

ไมค่รบถว้น (ผูป้ว่ยนอก สว่นใหญม่เีอกสาร ไมค่รบ) กรณเีชน่นีผู้ป้ว่ยตอ้งวางเงินประกนั

การชำาระคา่รกัษาพยาบาลท่ีเกดิขึน้ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 15,000 บาท ใหแ้กโ่รงพยาบาล 

และเมื่อผู้ป่วยนำาเอกสารมาย่ืนให้แก่โรงพยาบาลครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันที่ 

วางเงินประกันโรงพยาบาลก็จะคืนเงินประกันให้กับผู้ป่วย หลังจากนั้นโรงพยาบาล

ก็จะนำาเอกสารท่ีได้รับจากผู้ป่วยไปเบิกจากบริษัทประกันภัยแทนผู้ป่วย เพื่อนำาเงิน 

จากบรษัิทประกนัภยัมาชำาระ คา่รกัษาพยาบาลทีเ่กดิขึน้ตอ่ไป แตถ่า้ผูป้ว่ยไม่นำาเอกสาร

มายื่นให้แก่โรงพยาบาลภายใน 90 วัน โรงพยาบาลก็จะยึดเงินประกันและถือว่าเงิน

ประกันดังกล่าวเป็นเงินท่ีผู้ป่วยชำาระเป็นค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาล ในจังหวัด

พัทลุงส่วนใหญ่มีระบบวางเงินประกันการชำาระค่ารักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล 

ป่าพะยอม8 โรงพยาบาลบางแก้ว9 โรงพยาบาลป่าบอน10 เป็นต้น   

 ประเภทท่ี	2	โรงพยาบาลท่ีไม่มีระบบวางเงินประกันการชำาระค่ารักษาพยาบาล 

ผู้ประสบภัยจากรถที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลประเภทนี้ ถ้าเป็นผู้ป่วย

ในเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะแนะนำาให้นำาเอกสารท่ีต้องใช้ในการทำาเรื่องเบิกค่า 

เสียหายเบื้องต้นมาย่ืนให้กับโรงพยาบาลให้ครบถ้วนก่อนที่แพทย์จะอนุญาตให้ออก

จากโรงพยาบาล เพ่ือโรงพยาบาลจะได้รวบรวมเอกสารส่งไปยังบริษัทประกันภัยเพ่ือเบิก 

คา่เสยีหายเบือ้งตน้แทนผูป้ระสบภัยจากรถ แตใ่นญาติของผูป่้วยในไมน่ำาเอกสารมายืน่ 

หรือนำามาย่ืนไม่ครบก่อนแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล หรือกรณี 

ผูป้ว่ยนอก ( ซึง่สว่นใหญ่มเีอกสารไมค่รบถว้น ) ผูป้ว่ยจะตอ้งจา่ยเงนิค่ารกัษาพยาบาล

8 คสริยาภรณ์ ศิริธร. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลป่าพะยอม. สัมภาษณ์. 29 สิงหาคม 2556.
9 กัลยา แก้วชูทอง. เจ้าหน้าที่ด้านประกันภัย โรงพยาบาลบางแก้ว. สัมภาษณ์. 29 สิงหาคม 2556.
10 สาวลี ณ มณี. เจ้าหน้าที่ด้านประกันภัย โรงพยาบาลป่าบอน. สัมภาษณ์. 29 สิงหาคม 2556.
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ให้กับโรงพยาบาล แล้วนำาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานอื่น ๆ  ไปเบิกกับ
บริษัทประกันภัยเอง โรงพยาบาลไม่มีระบบวางเงินประกันการชำาระค่ารักษาพยาบาล 
เช่น โรงพยาบาลพัทลุง11 โรงพยาบาลควนขนุน12 เป็นต้น   

	 4.	ปัญหาเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นในจังหวัดพัทลุง

	 ปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นที่พบในจังหวัดพัทลุงมี ดังนี้ 
 1.	โรงพยาบาลแตล่ะแหง่ยงัมแีนวปฏบิตัใินเร่ืองการรอ้งขอรบัคา่เสยีหาย	
เบ้ืองต้นแทนผู้ประสบภัยจากรถท่ีแตกต่างกัน แม้โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในจังหวัดพัทลุง 
จะมีระบบการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากรถ  
แตใ่นบางโรงพยาบาลยงัไมม่รีะบบการรอ้งขอรบัค่าเสยีหายเบือ้งต้นแทนผูป้ว่ยซึง่เปน็ 
ผูป้ระสบภยัจากรถ ทำาใหผู้ป้ระสบภยัจากรถจะตอ้งดำาเนนิการขอรบัค่าเสียหายเบือ้งตน้ 
จากบริษัทผู้รับประกันภัยเอง ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีผู้ประสบภัยจากรถจะต้องประสบกับ
ปัญหาหลายประการ เช่น ไม่ทราบขั้นตอนและวิธีการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น 
ไม่ทราบว่าบริษัทประกันภัยต้ังอยู่ที่ใด ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง 
เมือ่ตอ้งเดนิทางไปยืน่ขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากผูร้บัประกนัภยั ซึง่มสีว่นใหญ่มกัจะ
มสีำานกังานสาขาตัง้อยูท่ีอ่ำาเภอเมอืงพทัลงุเพยีงแหง่เดยีว สว่นอำาเภออืน่ ๆ  ในจงัหวดั
พัทลุงจะไม่มีสำานักงานสาขาของบริษัทประกันตั้งอยู่ เป็นต้น นอกจากนั้น แม้บาง 
โรงพยาบาลจะมรีะบบการรอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบ้ืองตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถกต็าม 
แตไ่มม่รีะบบวางเงินประกนัการชำาระคา่รกัษาพยาบาล ในกรณเีช่นนี ้หากผูป้ระสบภยั
จากรถเป็นผู้ป่วยใน แต่ยังรวบรวมเอกสารท่ีใช้ประกอบการร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น
ไม่ครบ และแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว หรือผู้ประสบภัยจากรถเป็น 
ผู้ป่วยนอกและมีเอกสารท่ีใช้ประกอบการร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นไม่ครบ กรณีเช่นน้ี  
ผู้ป่วยซึ่งประสบภัยจากรถซ่ึงใช้สิทธิข้าราชการ หรือใช้สิทธิ 30 รักษาทุกโรค จะต้อง
ชำาระค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลและนำาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งไปรอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากบรษิทัผูร้บัประกนัภยัเอง ในกรณเีชน่นี ้ 
ผู้ประสบภัยจากรถก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่เกิดข้ึนในกรณีที่โรงพยาบาลไม่มี
ระบบการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นแทนผู้ประสบภัยจากรถ 

11 พิลัยลักษณ์ ฉ้วนกลิ่น. พนักงานการเงินและบัญชี  โรงพยาบาลพัทลุง.  สัมภาษณ์.  30 สิงหาคม 2556.
12 อัญชลี ยอดราช. พนักงานพิมพ์ ทำาหน้าที่ด้านประกัน พ.ร.บ. โรงพยาบาลควนขนุน. สัมภาษณ์. 7 มกราคม 2557
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 2.	เจา้ของรถไมจ่ดัใหม้กีารประกนัภัยความเสยีหายต่อผูป้ระสบภยัจากรถ		
แม้เจา้ของรถโดยทัว่ไปจะทราบวา่รถท่ีตนใชห้รอืมไีวเ้พือ่ใช้จะตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยั  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก็ตาม แต่ก็มีเจ้าของรถ
จำานวนมากที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
โดยไมจั่ดใหม้กีารประกนัภยัรถ โดยเฉพาะรถจกัรยานยนตเ์กา่ ซึง่เจา้ของรถเกา่เหลา่นี ้
มักไม่ให้ความสำาคัญในการชำาระภาษีรถประจำาปี และไม่จัดให้มีการประกันภัยด้วย  
ซึ่งการที่เจ้าของรถไม่จัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา 7 ประกอบมาตรา 37 แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2539 ซึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาอย่างน้อย 2 ประการ ดังนี้

	 2.1	 ผู้ประสบภัยจากรถท่ีได้รับบาดเจ็บต้องชำาระค่ารักษาพยาบาลเอง		
ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากรถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้
สิทธิข้าราชการในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค 
จะต้องจะชำาระค่ารักษาพยาบาลเองในวงเงินค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 15,000 บาท  
จะใช้สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรคไม่ได้ แต่ค่ารักษาพยาบาลในส่วน
ที่เกินกว่า 15,000 บาท ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิ 30 บาทรักษา 
ทุกโรคได้ตามปกติ   

 2.2	 ปัญหาผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีประกันภัยแจ้งเท็จว่ารถที่เกิด
อบุตัเิหตเุปน็รถอกีคนัหนึง่ซึง่มีประกันภยั	(ปญัหาการเปล่ียนรถ)	ตามทีก่ลา่วแล้ววา่  
ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากรถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้
สิทธิข้าราชการในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค 
โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนภายในวงเงิน 15,000 บาท ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิข้าราชการ  
หรือใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค จะต้องชำาระค่ารักษาพยาบาลเอง ทำาให้ผู้ป่วยจำานวนหน่ึง  
ซึ่งประสบภัยจากรถที่ไม่ได้จัดให้มีการประกันภัย แต่เวลาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของ 
โรงพยาบาลว่า รถคันที่เกิดเหตุเป็นรถอีกคันหน่ึงซ่ึงมีประกันภัย ซึ่งเป็นการให้ข้อมูล
เท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล และหลังจากนั้นก็รวบรวมเอกสารจากรถที่ 
ผู้ประสบภัยอ้างว่าเป็นรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งน้ี เพ่ือที่จะให้โรงพยาบาลดำาเนินการ
ร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันมาชำาระค่ารักษาพยาบาล และตนเอง
จะได้ไม่ต้องชำาระค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินของตนเอง

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 มกราคม - ธันวาคม 2557





	 3.	ความผิดฐานไม่จัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย	

จากรถ	 พ.ศ.	 2535	 มิได้เป็นหน่ึงในข้อหาหลักของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

โดยปกติเจ้าหน้าที่ตำารวจจะเน้นจับกุมผู้กระทำาความผิด 10 ข้อหลักก่อน แต่เนื่องจาก

ความผิดฐานไม่จัดให้มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

พ.ศ. 2535 มิได้เป็นหนึ่งในบรรดาข้อหาหลักที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติกำาหนดขึ้น 

ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่ค่อยให้ความสำาคัญในการจับกุมผู้ที่กระทำาความผิดตาม 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เมือ่เจา้หนา้ทีต่ำารวจไมก่วดขนั

จับกุม จึงทำาให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายโดยไม่จัดให้มีประกันภัยเป็นจำานวนมาก เม่ือรถ

ไม่มีประกันภัย หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นย่อมก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามอีกหลายประการ

ดังกล่าวได้กล่าวแล้วตามข้อ 2 

 4.	การทีส่ำานักงานตำารวจแหง่ชาตไิมม่รีะบบบนัทกึขอ้มลูการกระทำาความ

ผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	พ.ศ.	2535 ระเบียบกรมการ

ประกนัภัย วา่ดว้ยอัตราเปรยีบเทยีบปรบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองผูป้ระสบภยั 

จากรถ พ.ศ. 2547 ซึ่งกำาหนดอัตราเปรียบเทียบปรับเอาไว้ ดังนี้ 

 ความผิดครั้งที่	1 เปรียบเทียบปรับ 500 บาท    

 ความผิดครั้งที่	2 เปรียบเทียบปรับ 1,000 บาท   

 ความผิดครั้งที่	3 เปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท   

 ความผิดตั้งแต่ครั้งที่	4	ขึ้นไป	เปรียบเทียบปรับ 10,000 บาท

 จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการกระทำาความผิดฐานไม่จัดให้มีประกันภัย 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ในแต่ละครั้งการใช้

ดุลยพินิจในการลงโทษปรับไม่เท่ากัน ยิ่งมีการการกระทำาความผิดมากขึ้นเท่าใด 

การลงโทษปรับจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ดี สถานีตำารวจส่วนใหญ่ในจังหวัดพัทลุง 

ไม่มีการบันทึกข้อมูลการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ พ.ศ. 2535 ลงในระบบคอมพวิเตอร์ออนไลน์ (online) ทำาใหไ้มส่ามารถตรวจสอบ 

ได้ว่า การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 

ของผูก้ระทำาความผดิ เปน็การกระทำาความผดิครัง้ทีเ่ทา่ใด ทำาใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจจะตอ้ง 

สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำาความผิดคร้ังแรก ทำาให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร      
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 5.	เจา้ของรถมคีวามเขา้ใจคลาดเคลือ่นเกีย่วกบัการจดัใหม้กีารประกนัภยั	

กับการชำาระภาษีรถประจำาป ี โดยเจ้าของรถจำานวนมากเข้าใจว่ารถที่ไม่ได้ชำาระภาษ ี

รถประจำาปีจะไม่สามารถทำาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ พ.ศ. 2535 ได้ ดังนั้น เจ้าของรถโดยเฉพาะรถเก่า หรือรถที่ใช้ภายในหมู่บ้าน 

(ไม่ได้ใช้ขับเข้าในตัวเมือง) ซ่ึงเจ้าของรถไม่ได้ชำาระภาษีรถประจำาปี เจ้าของรถจึงไม่ 

ทำาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ด้วย ทั้ง ๆ  

ที่ในความเป็นจริงแล้วกฎหมายกำาหนดไว้แต่เพียงว่า รถท่ีจะชำาระภาษีรถประจำาปี 

จะตอ้งจดัใหม้ปีระกนัภยัเสยีกอ่นหรอืกลา่วอกีนยัหนึง่ คือ รถทีไ่ม่มปีระกนัภยัจะชำาระ

ภาษรีถประจำาปีไม่ได ้แตร่ถทีไ่มไ่ดช้ำาระภาษรีถประจำาป ีกฎหมายไมไ่ดห้า้มทำาประกนัภยั  

ดังนั้น รถที่ไม่ได้ชำาระภาษีประจำาปีจึงสามารถทำาประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ได ้และมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคุิม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ยงับงัคบัใหเ้จา้ของรถทีม่รีถไวเ้พือ่ใช้ตอ้งจดัใหม้กีารทำา

ประกันภัยอีกด้วย ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเช่นนี้ เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งท่ีเจ้าของรถ 

ไม่จัดทำาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 6.	เจา้ของรถขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงระหวา่ง	

การจัดให้มีการประกันภัยรถกับสิทธิในการรักษาพยาบาล เจ้าของรถบางส่วน 

ไม่ทราบว่าหากได้รับบาดเจ็บอันเน่ืองมาจากการใช้รถ จะต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล 

จากบริษัทประกันภัยตาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ก่อน  

จำานวน 15,000 บาท ส่วนที่เกิน 15,000 บาท ผู้ป่วยจึงจะสามารถใช้สิทธิ 30 บาท

รักษาทุกโรค หรือสิทธิข้าราชการได้ หากรถที่เกิดอุบัติเหตุไม่มีประกันตามพระราช

บญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ผูป้ว่ยทีไ่ดร้บับาดเจบ็อนัเนือ่งมากจาก

อุบัติเหตุจากการใช้รถ จะต้องชำาระค่ารักษาพยาบาลเองจำานวน 15,000 บาท ส่วนที่ 

15,000 บาท จงึจะสามารถใชส้ทิธ ิ30 บาทรกัษาทกุโรค หรอืสทิธขิา้ราชการได ้การขาด

ความรู้ความเข้าในประเด็นน้ีทำาให้เจ้าของรถส่วนหน่ึงไม่ตระหนักถึงความสำาคัญของ

การจัดให้มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 7.	ผู้ประสบภัยจากรถไม่ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการการเบิกเงินค่าเสีย

หายเบื้องต้น  แม้ว่าประชาชนโดยทั่วไปจะทราบว่าเจ้าของรถมีหน้าที่ทำาประกันตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แต่เมื่อประสบภัยจากรถ 
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จนเปน็เหตใุหไ้ดรั้บบาดเจ็บ หรอืเสยีชวีติ บคุคลโดยทัว่ไปมกัจะไมท่ราบวา่ขัน้ตอนการ
เรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนจากบรษิทัผู้รับประกนัภัยจะตอ้งดำาเนนิการอยา่งไร จงึทำาให้
ผูป้ระสบภยัจากรถสว่นหนึง่ไมร่อ้งขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้จากบรษิทัผู้รบัประกนัภยั
ทำาให้ผู้ประสบภัยจากรถสิทธิอันพึงมีพึงได้

 8.	 ผู้รับประกันภัยเรียกเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเรียกร้อง	
ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ประสบภัยจากรถเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด ในกรณีที่ 
ผู้ประสบภัยจากรถได้รับบาดเจ็บการร้องของรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎกระทรวง 
กำาหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จำานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น  
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ. 2552 กำาหนดให้ยื่นหลักฐาน 
เพื่อใช้ประกอบการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นไม่มาก หลัก ๆ  มีเอกสารเพียง 2 ชิ้น  
คือ 1. ใบเสร็จรับเงิน และ 2. สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ 
ทางราชการออกให ้เทา่นัน้ แตใ่นทางปฏบิตับิรษิทัประกนัภยัจะกำาหนดใหโ้รงพยาบาล
เรียกเอกสารดังต่อไปนี้จากผู้ประสบภัยจากรถ

 (1) บันทึกประจำาวันตำารวจพร้อมสำาเนาถูกต้องจากร้อยเวร  2 ฉบับ

 (2) สำาเนาบัตรประชาชน ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (ถ้าเป็นเด็กใช้สูติบัตร) 2 ฉบับ

 (3) สำาเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร   2 ฉบับ

 (4) สำาเนากรมธรรม์ประกันภัย (พ.ร.บ.)  2 ฉบับ 

 (5) สำาเนาคู่มือทะเบียนรถ   2 ฉบับ

 (6) สำาเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ (พร้อมให้เจ้าของรถเซ็นสำาเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ

 (7) สำาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถ (พร้อมให้เจ้าของรถเซ็นสำาเนาถูกต้อง) 2 ฉบับ

 (8) ใบเปลี่ยนแปลงทะเบียนรถ (ถ้ามี)  2 ฉบับ

 (9) สำาเนาบตัรประชาชนผูย่ื้นหลกัฐาน (กรณญีาตยิืน่แทนผูป้ระสบภยั) 2 ฉบบั

 จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบริษัทประกันภัยเรียกเอกสารท่ีใช้ประกอบ
คำารอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบือ้งตน้เกนิกวา่ทีก่ฎหมายกำาหนดอยา่งมาก ทำาใหผู้ป้ระสบภัย 
จากรถต้องประสบกับความยุ่งยาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรวบรวมเอกสาร 
ใหถู้กตอ้งและครบถว้น ทำาใหเ้จา้ของรถไมช่อบทีจ่ะใชส้ทิธิรอ้งขอรบัค่าเสียหายเบือ้งตน้ 

จากบริษัทประกันภัย      
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 9.	ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด 

ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และ 

ขอ้  613  ของกฎกระทรวง กำาหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการรอ้งขอรบัคา่เสยีหาย 

เบื้องต้นจากกองทุนและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุน พ.ศ. 2552 กำาหนด

ให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้จ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ภายในเจ็ดวัน

นับแต่วันที่ได้รับคำาร้องขอ โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด หากผู้รับประกันภัย 

ฝ่าฝืนไม่จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายในกำาหนด 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำาร้องขอ  

ต้องระวางโทษปรับปรับต้ังแต่หน่ึงหมื่นบาทถึงห้าหม่ืนบาทตามมาตรา 44 แห่ง 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 แตใ่นทางปฏบิตัผิูร้บัประกนัภยั 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมักจะใช้เวลาในการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น 

ประมาณ 2 สปัดาห ์– 1 เดอืน ซึง่เกนิกวา่ระยะเวลาตามทีก่ฎหมายกำาหนด การทีบ่ริษทั 

ประกันภัยจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นล่าช้า อาจทำาให้โรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้ร้องขอรับ 

ค่าเสยีหายเบือ้งตน้แทนผูป้ระสบภยัจากรถ หรอืผูป้ระสบภยัจากรถไดร้บัความเสียหาย

 10.	 กรณีผู้ประสบภัยจากรถเป็นผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลแต่ละ

โรงพยาบาลจะมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ผู้ประสบภัยจากรถที่มีสิทธิประกันสังคม  

หากพิจารณาตามกฎหมายแล้ว ผู้มีสิทธิประกันสังคมสามารถใช้สิทธิได้ทั้ง 2 ทาง  

กล่าวคือ สามารถใช้สิทธิได้ทั้งสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  

พ.ศ. 2535 และสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แต่อย่างไรก็ตาม 

ในบางโรงพยาบาลถ้าผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บจากรถที่มีประกันภัยตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โรงพยาบาลจะไม่ให้ผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสังคม

แต่จะให้ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือ 

บางโรงพยาบาลแม้จะไม่ใช้วิธีการบังคับให้ผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสังคมให้ใช้สิทธิเบิก 

ค่าเสียหายเบ้ืองต้นจากผู้รับประกันภัย แต่จะใช้วิธีแนะนำาให้ผู้ป่วยประกันสังคมใช้สิทธิเบิก 

ค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535  

รักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมได้ การกระทำาในลักษณะเช่นนี้ถือเป็น 

การจำากัดสิทธิของผู้ป่วยที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

13  ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 126. ตอนที่ 97 ก. 25 ธันวาคม 2552. หน้า 30. ค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557.

   จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/A/023/1.PDF
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	 11.	 ปัญหากรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลคืนเงินประกันการชำาระค่า
รักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยไปแล้วแต่ต่อมาพบว่าผู้ป่วยยื่นเอกสารเท็จ ตามที่กล่าว
แลว้วา่โรงพยาบาลท่ีมรีะบบวางเงนิประกนัการชำาระคา่รกัษาพยาบาล เม่ือผูป้ระสบภยั
จากรถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล เจา้หนา้ทีข่องโรงพยาบาลจะสอบถาม
ว่ารถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 หรือไม่ หากรถคันดังกล่าวมีประกันภัยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะให ้
คำาแนะนำาผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย (โดยเฉพาะผู้ป่วยใน) ให้ญาติผู้ป่วยเตรียมเอกสาร 
ทีใ่ชใ้นการเบกิเงินคา่เสยีหายเบือ้งตน้มายืน่ใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องโรงพยาบาล หากญาต ิ
ผูป้ว่ยนำาเอกสารมายืน่ครบถว้นกอ่นทีแ่พทยจ์ะอนญุาตใหอ้อกจากโรงพยาบาล ผูป้ว่ย
จะไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 15,000 บาท แต่ถ้าญาติผู้ป่วย (ผู้ป่วยใน) 
ยังไม่นำาเอกสารมายื่น หรือนำาเอกสารมายื่นไม่ครบ และแพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยออก
จากโรงพยาบาลแลว้ หรอืกรณีผูป้ว่ยนอกซึง่มเีอกสารไมค่รบถว้น (ผูป้ว่ยนอก สว่นใหญ ่
มเีอกสารไมค่รบ) กรณเีชน่นีผู้ป้ว่ยตอ้งวางเงนิประกนัการชำาระคา่รกัษาพยาบาลทีเ่กดิ
ขึน้ภายในวงเงินไม่เกนิ 15,000 บาท ให้แกโ่รงพยาบาล และเมือ่ผูป้ว่ยนำาเอกสารมายืน่ 
ให้แก่โรงพยาบาลครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่วางเงินประกันโรงพยาบาลก็จะ
คืนเงินประกันให้กับผู้ป่วย

 อย่างไรก็ดี ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในกรณีท่ีผู้ป่วยแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีของ 
โรงพยาบาลว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 แตค่วามจรงิรถคนัทีเ่กดิอบุตัเิหตไุมมี่ประกนัภยัตามพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และในเวลาท่ีผู้ป่วยซ่ึงเป็นผู้ประสบภัยจากรถ
ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยยังส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกเงิน 
คา่เสยีหายเบือ้งตน้ไม่ครบถว้น ผูป้ว่ยจงึตอ้งวางเงนิประกนัการชำาระคา่รกัษาพยาบาล
ให้กับโรงพยาบาลไปก่อน และต่อมาเม่ือผู้ป่วยนำาเอกสารท่ีใช้ในการเบิกค่าเสียหายเบ้ืองต้น
มายื่นครบถ้วน โรงพยาบาลจึงคืนเงินประกันการชำาระค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย  
หลักจากนั้นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจึงส่งเอกสารที่ได้รับจากผู้ป่วยไปที่บริษัทผู้รับ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อเบิกเงิน 
คา่เสยีหายเบือ้งตน้ แตเ่มือ่เจ้าหนา้ทีข่องบรษิทัผูร้บัประกนัตรวจสอบพบวา่ผูป้ว่ยแจง้
ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แท้ที่จริงแล้วรถที่เกิดอุบัติเหตุไม่มี
ประกันภัย แต่ผู้ป่วยแจ้งกับเจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลว่ารถท่ีเกิดอุบัติเหตุเป็นรถอีกคันหน่ึง 

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 มกราคม - ธันวาคม 2557





ซ่ึงมีประกันภัย แล้วนำาเอกสารของรถคันท่ีมีประกันภัยมาย่ืนต่อโรงพยาบาล ในกรณีเช่นน้ี  
บริษทัประกนัภยัจะไมจ่า่ยคา่เสยีหายเบ้ืองตน้ใหก้บัโรงพยาบาล โดยบรษิทัประกนัภยั 
จะแจ้งให้โรงพยาบาลไปเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลเอากับผู้ป่วยเอง ทั้งๆ ที่ 
โรงพยาบาลได้คืนเงินประกันการชำาระค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยไปแล้ว เนื่องจาก
โรงพยาบาลเชื่อโดยสุจริตว่าบริษัทประกันจะต้องจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับ 
โรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลให้รวบรวมเอกสารส่งให้กับบริษัทผู้รับประกันภัย 
ครบถ้วนตามที่บริษัทผู้รับประกันภัยกำาหนดแล้ว ทำาให้โรงพยาบาลประสบปัญหา 
ในการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย

	 12.	ปญัหากองทนุทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถจา่ยเงนิคา่เสียหายเบือ้งตน้	
เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด เมื่อมีความเสียหายเกิดแก่ผู้ประสบภัยจากรถ 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 กรณเีชน่น้ีผูป้ระสบภยัจากรถหรอืบคุคลตามทีก่ฎหมายกำาหนดมีสิทธิรอ้งขอ
ใหก้องทนุทดแทนผูป้ระสบภยัจากรถจ่ายเงนิคา่เสยีหายเบือ้งตน้ได ้โดยกองทนุทดแทน
ผู้ประสบภัยจากรถจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัยให้เสร็จส้ินภายใน 7 วัน 
นบัแตว่นัทีไ่ดรั้บคำารอ้งขอ ทัง้นี ้โดยไมต่อ้งรอการพสิจูนค์วามรบัผิด ทัง้นี ้ตามมาตรา 25  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แต่เมื่อสำานักงาน คปภ. 
จังหวัดพัทลุง ได้รับคำาร้องขอเงินค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วไม่ทำาการพิจารณาจ่ายเงิน 
ค่าเสยีหายเบือ้งตน้แกผู่ร้อ้งขอทนัทแีตก่ลบัไปตรวจสอบกอ่นวา่บคุคลใดเปน็เจา้ของรถ  
เพ่ือเรียกให้เจ้าของรถชำาระเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นก่อนทำาให้จ่ายเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น
เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด

	 13.	 ปัญหาการในการยึดรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายเพ่ือให้เจ้าของรถ
จา่ยคา่เสียหายเบือ้งต้น แมว้า่ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 จะให้อำานาจแก่นายทะเบียนในการยึดรถคันที่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายไว้จนกว่าเจ้าของรถจะจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้น แต่ในทางปฏิบัติ 
เมื่อนายทะเบียนจะกระทำาการยึดรถ นายทะเบียนมักจะถูกเจ้าของรถขัดขวาง ข่มขู่ 
คุกคาม ทำาให้นายทะเบียนไม่สามารถยึดรถได้
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5.	ข้อเสนอแนะ
 1. กระทรวงสาธารณสขุควรกำาหนดใหม้รีะเบยีบเพือ่กำาหนดใหส้ถานพยาบาล 
ทุกแหง่ในสังกัดกระทรวงธารณสุขกำาหนดให้มรีะบบการรอ้งขอรบัคา่เสยีหายเบื้องต้น 
แทนผูป้ว่ย ทัง้นีเ้พือ่อำานวยความสะดวกให้แกผู่ป้ว่ยในการยืน่ค้ำารอ้งขอรบัคา่เสยีหาย 
เบื้องต้นโดยไม่ต้องเดินทางไปที่บริษัทผู้รับประกันภัยซึ่งอยู่ห่างไกล เนื่องจากผู้รับ
ประกันภัยมักมีสำานักงานสาขาตั้งอยู่ที่อำาเภอเมืองเพียงเดียว ส่วนอำาเภออื่นมักไม่มี
สำานกังานสาขาของบริษทัผูร้บัประกนัภยัตัง้อยู ่ทัง้นี ้ระเบยีบของกระทรวงสาธารณสุขจะ
ตอ้งกำาหนดใหส้ถานพยาบาลจะตอ้งมรีะบบวางเงนิประกนัการชำาระค่ารกัษาพยาบาล 
เอาไวด้ว้ยทัง้ผู้ปว่ยนอกและผูป้ว่ยใน เพือ่อำานวยความความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ระสบภยั
จากรถที่เตรียมหลักฐานไม่ครบ ( แต่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว หรือ 
ผู้ประสบภัยจากรถเป็นผู้ป่วยนอก ) ให้สามารถนำาเอกสารมาย่ืนเพ่ิมเติมให้กับสถานพยาบาล
ในภายหลัง โดยผู้ประสบภัยจากรถจะได้ไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำาร้องขอรับค่าเสียหาย
เบื้องต้นจากบริษัทผู้รับประกันภัยด้วยตนเอง ซึ่งกรณีเช่นนี้ผู้ประสบภัยจะไม่ได้รับ 
ความสะดวก และเสียค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากบริษัทประกันภัยมักมีที่ต้ังอยู่ห่างไกล 
ดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

 นอกจากนั้น ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวจะต้องกำาหนดให้ 
ผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นผู้ป่วยซ่ึงใช้สิทธิประกันสังคมสามารถเลือกใช้ประกันสังคม 
หรือจะใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถก็ได้ และห้ามสถาน
พยาบาลบังคับหรือแนะนำาเชิงบังคับให้ผู้ประสบภัยจากรถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

 2. สำานักงานตำารวจแห่งชาติควรกำาหนดให้ความผิดฐานไม่จัดให้มีการประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นความผิด 1 ในข้อหา
หลกัดว้ย เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีต่ำารวจกวดขนัจบักมุอยา่งเครง่ครดั เพือ่ใหผู้ก้ระทำาความผดิ
เกดิความเขด็หลาบไม่กลา้กระทำาความผดิซ้ำา และการลงโทษผูก้ระทำาความผิดจะทำาให้
บุคคลอื่นไม่กล้ากระทำาผิดในลักษณะเดียวกันอีกด้วย ทั้งนี้ ความผิดในข้อหาไม่จัดให้
มีการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ถือเป็น
หัวใจหลักของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เนื่องจากหาก
เจ้าของรถไม่จัดให้มีการประกันภัยย่อมก่อให้เกิดความเสียหายตามมามากมาย เช่น 
ผู้ประสบภัยท่ีใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค สิทธิข้าราชการต้องชำาระค่ารักษาพยาบาลเอง 
ปัญหาแจ้งความเท็จว่ารถคันที่เหตุอุบัติเหตุมีประกันทั้ง ๆ ที่รถท่ีเกิดอุบัติเหตุเป็น 
รถที่ไม่มีประกันภัย เป็นต้น
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 3. สำานักงานตำารวจแห่งชาติควรจัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลจำานวนครั้งที่
เจา้ของรถไมจ่ดัใหม้ปีระกนัภยัตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจาก พ.ศ. 2535  
เนื่องจากตามระเบียบของกรมการประกันภัยความผิดฐานไม่จัดให้มีการประกันภัย
ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 ครัง้แรก และครัง้ต่อ ๆ  ไป  
อัตราค่าปรับจะไม่เท่ากัน โดยระบบดังกล่าวต้องเป็นระบบที่มีการบันทึกข้อมูลการ
อย่างรวดเร็ว และต้องมีระบบออนไลน์ (online) เพื่อเจ้าหน้าท่ีตำารวจที่ปฏิบัติอยู่
สามารถตรวจสอบไดว้า่ผูก้ระทำาความผดิกระทำาความผดิครัง้นีเ้ปน็ครัง้ทีเ่ทา่ใด เพือ่ให้
เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ปฏิบัติงานอยู่สามารถกำาหนดโทษปรับได้อย่างถูกต้อง

 4. ควรทำาการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถทราบว่า แม้รถจะไม่ได้มีการชำาระภาษี
รถประจำาปี ก็สามารถทำาประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 ได้ โดยอาจประชาสัมพันธ์ผ่านทางนายอำาเภอ กำานัน และผู้ใหญ่บ้าน 
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวโดยเฉพาะกำานัน และผู้ใหญ่บ้านเผยแพร่ข่าวสารดังกล่าวให้แก่
ลูกบ้านต่อไป

 5. ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค และผู้ที ่
สทิธขิา้ราชการเพือ่รกัษาพยาบาลทราบวา่หากได้รบับาดเจบ็จากอบุตัเิหตจุากรถจะตอ้ง
ใช้สิทธิร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ. 2535 ก่อน หลังจากนั้นจึงสามารถใช้สิทธิ สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือ 
สิทธิข้าราชการได้

 6. ควรแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535 ในประเด็นดังต่อไปนี้

 6.1 ควรมีบทบังคับให้ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยท่ีทำาหน้าท่ีขายประกันภัย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่ต้องอธิบายถึง 
ข้ันตอนการเบิกจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้นให้เจ้าของรถผู้เอาประกันทราบ รวมท้ังบังคับให้ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์หรือเอกสารประกอบกรมธรรม์เก่ียวกับข้ันตอนการเบิกค่าเสียหายเบ้ืองต้น  
เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทราบขั้นตอน รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการร้องขอ
รับค่าเสียหายเบ้ืองต้น และเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะได้สามารถร้องขอรับค่าเสียหาย 
เบื้องต้นได้อย่างมั่นใจ

 6.2 ในการยึดรถตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 ควรมีบทให้อำานาจแก่นายทะเบียนในการร้องขอกำาลังสนับสนุน
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จากเจ้าหนา้ทีต่ำารวจเพ่ือชว่ยเหลอืและดแูลความปลอดภัยใหก้บันายทะเบยีนในขณะที ่
ทำาการยึดรถตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
พ.ศ. 2535

 7. เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
ซึ่งเป็นผู้มีอำานาจกำากับดูและบริษัทผู้รับประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ควรกำาชับให้บริษัทผู้รับประกันภัยและกองทุนทดแทน 
ผู้ประสบภัยจากรถ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด 7 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับคำาร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น รวมทั้งต้องกำาชับมิให้บริษัทผู้รับ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เรียกหลักฐาน 
ที่ใช้ประกอบคำาร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้ง
เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจะต้องทำาตรวจสอบ
อยู่เสมอว่าบริษัทผู้รับประกันภัยจ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นเกินระยะเวลาที่กำาหนด 
หรือเรียกหลักฐานเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดหรือไม่

 8. กระทรวงสาธารณสุขควรทำาความตกลงร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจากรถจำากัดให้ชัดเจนว่าในกรณีที่ผู้ประสบภัยจากรถวางเงินประกันการ
ชำาระค่ารักษาพยาบาลไว้กับโรงพยาบาล และต่อมาผู้ประสบภัยจากรถนำาหลักฐาน
มายื่นให้กับโรงพยาบาลครบถ้วนเพื่อให้โรงพยาบาลย่ืนคำาร้องขอรับเงินค่าเสียหาย
เบื้องต้นแทนผู้ประสบภัยจากรถ และโรงพยาบาลได้คืนเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับ 
ผู้ประสบภัยจากรถไปแล้ว และเมื่อบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำากัดได้
คำาร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้นและได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพบว่า รถที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายไม่มีประกันภัยแต่ผู้ประสบภัยจากรถแจ้งข้อความอันเป็นเท็จว่ารถคัน 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายมีประกันภัย แล้วนำาหลักฐานเกี่ยวกับการทำาประกันภัย 
ของรถคันอื่นที่มีประกันภัยมาย่ืนเพื่อร้องขอรับค่าเสียหายเบ้ืองต้น (เปลี่ยนรถ) 
ในกรณีเช่นนี้ข้อตกลงร่วมดังกล่าวควรกำาหนดให้ชัดเจนเลยว่า ในกรณีที่ผู้ประสบภัย
ยื่นหลักฐานที่ใช้ประกอบการร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นครบถ้วนแล้ว บริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเสียหายเบื้องต้น (ที่เป็นค่ารักษา
พยาบาล) ให้กับโรงพยาบาล และหากตามข้อเท็จจริงแล้วรถคันที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มี
ประกันภัย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะต้องดำาเนินการเรียกเงินค่าเสีย
หายเบื้องต้นท่ีจ่ายให้กับโรงพยาบาลไปแล้ว คืนจากเจ้าของรถที่ไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายไปต่อ
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บทบาทศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/คลินิกกฎหมาย		

คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 ในการช่วยเหลือ

ทางกฎหมายแก่ผู้มีอรรถคดี

      พรรณชม อ่อนน้อย 1 

 ตามสภาพในสังคมบุคคลย่อมเหลื่อมล้ำาหรือแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องอายุ  

การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ทำาให้ผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าใน

ทางอายุ การศึกษา เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ประสบปัญหา

เกี่ยวกับอรรถคดีมีอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรม รัฐจึงต้องพยายามแก้ไขปัญหา 

ลดความแตกต่างดังกล่าวที่มีอยู่นั้นให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อที่จะอำานวยความยุติธรรม

ให้แก่คนในสังคมนั้น โดยให้โจทก์หรือจำาเลยสามารถดำาเนินการต่อสู้คดีได้อย่างเสมอ

ภาคกัน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ เข้าถึงความยุติธรรมโดยง่ายได้ รัฐได้ออกกฎหมาย

หลายฉบบัเพือ่รบัรองสทิธใินการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม เชน่ รฐัธรรมนญูแหง่ราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 2  หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 4 สิทธิ

1  นติศิาสตรบณัฑติ, เนติบณัฑิตไทย, นติศิาสตรมหาบณัฑิต, ทนายความ, อาจารยพ์เิศษคณะนติิศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
2  สิ้นสุดลงตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 มกราคม - ธันวาคม 2557





ในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 40 (1) (3) (5) และ (7) ก็ได้บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม โดยมีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว 

และทั่วถึง มีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ 

เปน็ธรรม ผูเ้สยีหาย ผูต้อ้งหา จำาเลย และพยานในคดอีาญา มสีทิธไิดร้บัความคุม้ครอง 

และความช่วยเหลือที่จำาเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และ

ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจำาเลย

มีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม โอกาส

ในการตอ่สูค้ดอียา่งเพียงพอ การตรวจสอบหรอืไดรั้บทราบพยานหลักฐานตามสมควร 

การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ และได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว 

ทำาให้มีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจำาเลยเพื่อให้ผู้ยากไร้

หรือด้อยโอกาสได้รับความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม เช่น บทบาทของศาลใน

การถามเรื่องทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173  

มีโครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐบาล เช่น สำานักงานคุ้มครองสิทธิ

และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (ส.ค.ช.) ในความรับผิดชอบของสำานักงาน

อยัการสงูสดุ สำานกังานใหค้วามชว่ยเหลอืทางกฎหมายของสำานกัอบรมศกึษากฎหมาย 

แห่งเนติบัณฑิตยสภา โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ และให้บริการช่วยเหลือ

ประชาชนทางกฎหมายของสถาบนัการศกึษาตา่งๆ ทีม่กีารเรยีนการสอนวชิานิตศิาสตร ์

เช่น สำานักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ การให้ความช่วยเหลือโดยภาคเอกชน เช่น สภาทนายความ 

 มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์ ก็ได้มี

ศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/คลินิกกฎหมาย ให้บริการช่วยเหลือแก่ประชาชนเช่นกัน 

เปน็โครงการทีค่ณะนติิศาสตรไ์ดจั้ดตัง้ขึน้ตามนโยบายของอาจารย์ศรตุ จุย๋มณี คณบดี

คณะนติศิาสตร ์เมือ่ป ีพ.ศ.2555 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหก้ารศกึษาและปลกูฝงัจรยิธรรม

ของผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแก่นิสิตในเรื่องการให้บริการวิชาการแก่ประชาชน

ที่ขาดความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนและเพ่ือให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตาม

ภารกิจพ้ืนฐานของสถาบันการศึกษา โดยโครงการคลินิกกฎหมายมีพันธกิจ 4 ด้าน 

ดังต่อไปนี้

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
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 1. ให้คำาปรึกษากฎหมายแก่บุคลากร นิสิตในมหาวิทยาลัยรวมถึงประชาชนท่ัวไป

 2. จัดการบริการวิชาการทั้งรูปแบบ การอบรม สัมมนา เป็นต้น

 3. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก

 4. หน้าที่ประการอื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 โครงการน้ีได้ให้ความสำาคัญกับการบริการแก่กลุ่มคนหรือประชาชนผู้ด้อย
โอกาสในสังคม โดยมีนิสิตบุคลากรภายนอกซึ่งเป็นอาสาสมัครเป็นผู้ให้บริการภายใต้
การกำากับดูแลอย่างใกล้ชิดตามหลักวิชาการของคณาจารย์

 เม่ือประมาณเดอืนเมษายน 2557 ศนูยใ์หค้ำาปรกึษากฎหมาย/คลนิกิกฎหมาย
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับการติดต่อจากนายเอ็นชอม อีริค วีโก้
(Mr.Nshom Eric Vigho) หรือนายอีริค ชาวแคเมอรูน ผ่านทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นุกูล อินทระสังขา รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาวิชาการ เพื่อขอคำาปรึกษาและ 
ขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย กรณีพี่สาว นางสาวเอเลคต้า เอเขียม วีโก้  
(Ms.Electa Asheum Vigho) หรือนางสาวเอเลคต้า ถูกรถยนต์เก๋งชนได้รับบาดเจ็บสาหัส  
เหตุเกิดท่ีจังหวัดพัทลุง ศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/คลินิกกฎหมาย โดยอาจารย์
ศรุต จุ๋ยมณี  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้ให้คำาปรึกษาทาง 
กฎหมายและช่วยเหลือตามรูปคดี

 จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เกี่ยวข้องและพยานหลักฐานแล้วได้ความว่า 
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 เวลาประมาณ 20.00 นาฬิกา นางสาวเอเลคต้า 
ซึ่งมีภูมิลำาเนาอาศัยอยู่ประเทศแคเมอรูน ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะ 
นกัทอ่งเทีย่ว เม่ือถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิจังหวดัสมทุรปราการ แลว้โดยสารรถบสั
ประจำาทางสายกรุงเทพ-หาดใหญ่ ต่อมาลงที่อำาเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อมาพบ
เพื่อนร่วมชาติเดียวกันที่พักอาศัยอยู่ในอำาเภอป่าบอน ในระหว่างข้ามถนนสายเอเซีย
นางสาวเอเลคตา้ไดป้ระสบอุบตัเิหตุถกูรถยนตเ์กง๋สว่นตวัทีข่บัมาดว้ยความเรว็สงูพุง่ชน 
ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีสมองช้ำาบวม กระดูกแขนขวาและขาขวาหัก แขนขาอ่อนแรง 
ทัง้สองขา้ง ชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้สือ่สารโตต้อบไมไ่ดจ้นถงึปจัจบุนั แพทย์มคีวามเหน็
วา่นางสาวเอเลคตา้ ทพุพลภาพสิน้เชิงถาวรตอ้งเปน็อมัพาตไปจนตลอดชวีติ ทรพัยส์นิ
ทีต่ดิตวัได้รับความเสยีหายและสญูเสยีหลายรายการ ผูป้ระสบเหตไุดน้ำาส่งโรงพยาบาล
และพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทลุง

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
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 นางสาวเอเลคตา้ไมม่ญีาตใินประเทศไทย ไมม่สีถานทูตหรือสถานกงสลุของ 

ประเทศแคเมอรูนในประเทศไทย ที่จะช่วยเหลือดูแลออกค่ารักษาพยาบาลและ 

ชว่ยเหลอืทางอรรถคดไีด ้การชว่ยเหลอืดแูลในเบือ้งตน้ได้รบัอนเุคราะหจ์ากครสิตจกัร 

รม่เย็นแบบ๊ตสิต ์จงัหวดัพทัลงุ และสมาชกิของครสิตจักรฯ จนกระทัง่ตดิตอ่ครอบครวัของ 

นางสาวเอเลคต้าในประเทศแคเมอรูนได้ นายอีริคน้องชายร่วมบิดามารดาของ 

นางสาวเอเลคต้าได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาดูแลเฝ้าไข้นางสาวเอเลคต้า 

 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง ได้ยื่นฟ้องผู้ขับขี่

รถยนต์เป็นจำาเลยต่อศาลจังหวัดพัทลุง ฝ่ายนางสาวเอเลคต้ามีความประสงค์จะเข้า

เป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการโจทก์และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากจำาเลย  

แต่ขัดข้องในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดีเพราะนางสาวเอเลคต้าบาดเจ็บทรัพย์สิน

เสียหายและสูญหาย ไม่มีรายได้ใดๆ อีกทั้งไม่สามารถดำาเนินคดีได้ด้วยตนเอง 

 จากข้อเท็จจริงข้างต้นผู้เขียนในฐานะตัวแทนศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/

คลินิกกฎหมายได้ให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นายอีริคดังนี้

 1. สิทธิในทางอาญา เมื่อจำาเลยได้ขับรถยนต์ชนนางสาวเอเลคต้าจนได้รับ

บาดเจ็บสาหัส หากนางสาวเอเลคต้าไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำาความผิดหรือ 

เป็นผู้ก่อให้ผู้อ่ืนกระทำาความผิดน้ันด้วย หรือเป็นผู้ยินยอมให้มีการกระทำาความผิดต่อตน หรอื

การกระทำานั้นจะต้องมิได้มีมูลจากการที่ตนเองมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือความสงบ 

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นางสาวเอเลคต้าย่อมเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) 3 มีอำานาจ

เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาจำาเลยในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส  

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 4 หรือ 

เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30 5

3  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) “ผู้เสียหาย หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจาก   
  การกระทำาความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำานาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4, 5 และ 6”
4  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28 “บุคคลเหล่านี้มีอำานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล
5  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 30 “คดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหา 
   จะยื่นคำาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ในระยะใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นก็ได้”
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 2. สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่ง การกระทำาของจำาเลยเป็นกรณี
ทำาใหน้างสาวเอเลคตา้ไดเ้สยีหายแกร่า่งกายหรอือนามยั นางสาวเอเลคตา้มีสทิธิเรยีก
รอ้งคา่สนิไหมทดแทนจากจำาเลยตามบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์
มาตรา 444 วรรคแรก 6 และมาตรา 446 วรรคแรก 7 ดังนี้

 (1) ค่ารักษาพยาบาลที่ใช้ไปแล้วและค่าใช้จ่ายอันต้องเสียไป ได้แก่ ค่ารักษา
พยาบาลทั้งที่เสียไปแล้วและที่ต้องเสียต่อไปเท่าที่จำาเป็นจนกว่าจะหายหรือเสียชีวิต 
เช่น ค่าผ่าตัดใส่กะโหลกเทียม ค่าผ่าตัดเปลี่ยนท่อที่ฝังไว้ในศีรษะเพื่อระบายน้ำาที่เกิด
จากอาการสมองบวม ค่าท่อยางสำาหรับให้อาหาร ค่าแผ่นผ้าอนามัย ค่าจ้างพยาบาล
ผู้มีความรู้ด้านวิชาชีพพยาบาลมาทำาหน้าที่ดูแลรักษาจนกว่าจะหายหรือเสียชีวิต 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนางสาวเอเลคต้ากลับประเทศแคเมอรูน เช่น เงินค่า
พาหนะเดินทางจากจังหวัดพัทลุงไปท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยต้อง
ใช้รถพยาบาลทีม่อุีปกรณเ์ครือ่งมอืแพทย์ในการดแูลรกัษาระหวา่งเดนิทาง ค่าเดนิทาง
จากประเทศไทยไปยังประเทศแคเมอรูนพร้อมพยาบาลไปด้วยจำานวน 2 คน สำาหรับ 
ตัวนางสาวเอเลคต้าต้องใช้ที่น่ังในเคร่ืองบินถึงจำานวน 6 ท่ี เพราะต้องนอนไป  
ส่วนพยาบาลต้องเสียค่าเดินทางไปและกลับ 

 ค่าใช้จ่ายที่นายอีริคต้องเดินทางจากประเทศแคเมอรูนมายังประเทศไทย 
เพ่ือเยี่ยมไข้และเฝ้าไข้นางสาวเอเลคต้า ซึ่งต้องเสียค่าใช้ในการทำาหนังสืออนุญาต
ให้เข้าประเทศไทย (Visa) ค่าโดยสารเคร่ืองบินและรถยนต์เดินทางไปและกลับ  
ค่าต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าประเทศไทย (Visa) จนกว่าจะสามารถนำาตัวนางสาว
เอเลคต้า กลับประเทศแคเมอรูนได้ เน่ืองจากนายอีริคเดินทางเข้าประเทศไทยใน
ฐานะนักท่องเที่ยว ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลไทยให้อยู่อาศัยในประเทศไทยมีกำาหนด
ไม่เกิน 60 วัน เมื่อครบกำาหนดหากจะอยู่ต่อต้องดำาเนินการต่ออายุหนังสืออนุญาต
ให้เข้าประเทศไทย (Visa) 

6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 444 วรรคแรก “ในกรณีทำาให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น  
  ผู้เสียหายชอบท่ีจะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงาน 
   สิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันนั้นและในเวลาอนาคตด้วย” 
7 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 วรรคแรก “ในกรณีทำาให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี 
  ในกรณีทำาให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ 
  ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธิน้ันจะได้รับสภาพกันไว ้
   โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว”
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 ค่าต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าประเทศไทย (Visa) จนกว่าจะสามารถ

กลับประเทศแคเมอรูนได้ และค่าปรับเน่ืองจากไม่ได้ต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้า

ประเทศไทย (Visa) เพราะหลังเกิดอุบัติเหตุนางสาวเอเลคต้าไม่สามารถช่วยเหลือ 

ตัวเองได้ จึงไม่อาจไปต่ออายุหนังสืออนุญาตให้เข้าประเทศไทย (Visa) ตามกำาหนด 

ไดจ้นตอ้งถกูปรับตามกฎหมาย ซึง่ถอืวา่เปน็คา่ใชจ้า่ยทีต้่องเสยีไปจำาเลยตอ้งชดใชด้้วย 

 (2) ค่าสิ่งของสูญหาย คือเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและเงินไทยที่ติด 

ตัวนางสาวเอเลคต้ามีมูลค่าไม่น้อยกว่า 40,000 บาท สูญหายไปในขณะถูกรถชน 

 (3) ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วยและค่าเสียความสามารถ

ประกอบการงานในเวลาอนาคต กอ่นเกิดเหตนุางสาวเอเลคตา้ประกอบอาชพีพยาบาล

และมธีรุกจิรา้นขายยาในประเทศแคเมอรนู มรีายไดเ้ดือนละไมน่อ้ยกวา่ 20,000 บาท 

เมื่อได้รับอุบัติเหตุรถชนแล้วไม่สามารถมีรายได้จากการกระกอบอาชีพดังกล่าวได้อีก

และทำาให้เสียความสามารถประกอบการงานในอนาคต 

 (4) ค่าเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงิน คือ ค่าทุกข์ทรมาน เนื่องจาก 

นางสาวเอเลคต้า ได้รับอาการบาดเจ็บช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ส่ือสารโต้ตอบไม่ได้ 

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ขาดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายต้องนอนนิ่งอยู่กับ 

ที่จนถึงวันตาย 

 เมื่อคำานวณแล้วรวมค่าไหมทดแทนที่นางสาวเอเลคต้ามีสิทธิเรียกร้องได้ 

ทั้งสิ้นเป็นเงินจำานวน 6,651,998 บาท 

 ค่าสินไหมทดแทนนี้นางสาวเอเลคต้าสามารถดำาเนินการเรียกร้องได้ 

สองช่องทาง

 ช่องทางแรก นำาคดีไปฟ้องเรียกร้องทางแพ่งต่างหาก กรณีนี้จะต้องเสียค่า 

ฤชาธรรมเนียมโดยเฉพาะค่าขึ้นศาลต้องเสียในอัตราร้อยละ 2 ของทุนทรัพย์ 

ที่เรียกร้อง

	 ช่องทางที่สอง เรียกร้องรวมไปในคดีอาญาให้เสร็จเสียในคราวเดียวกัน 

เพราะการกระทำาของจำาเลยเป็นเหตุนางสาวเอเลคต้าได้รับอันตรายแก่ร่างกายจิตใจ 

หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายใน

ทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำาความผิดของจำาเลย ตามประมวลกฎหมาย 
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วธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 44/1 8 วรรคแรก ในการเรยีกรอ้งตามชอ่งทางนี ้นอกจาก 

เป็นผลดีที่ได้ดำาเนินคดีไปเสียในคราวเดียวกันแล้ว ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 

อีกด้วย เพราะไม่ต้องเสียธรรมเนียม เว้นแต่เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนสูงเกินควร 

หรอืดำาเนนิคดโีดยไมส่จุรติตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 253 

วรรคแรก 9 

 อยา่งไรกต็าม แมว้า่นางสาวเอเลคตา้จะมสีทิธเิปน็โจทกห์รอืเขา้ร่วมเปน็โจทก์

กับพนักงานอัยการในคดีอาญาและเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย แต่จาก

อุบัติเหตุทำาให้นางสาวเอเลคต้าได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถรับรู้หรือส่ือสารได้ต้อง

นอนอยู่บนเตียงอยู่ตลอดเวลา จึงจำาต้องมีผู้จัดการแทน นางสาวเอเลคต้ามีบุตรเป็น

ผู้เยาว์ สามีก็ได้เลิกร้างกันไปแล้ว ยังมีบิดามารดาอันเป็นผู้บุพการีที่มีอำานาจจัดการ

แทนนางสาวเอเลคต้าตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 5(2)10 โดยเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ 

เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย

8 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/1 วรรคแรก “ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ ถ้าผู้เสียหาย 

 มีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อ 

 เสรีภาพในร่างกาย ช่ือเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเน่ืองมาจากการกระทำาความผิดของจำาเลย 

 ผู้เสียหายจะยื่นคำาร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้”

9  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 253 วรรคแรก “ในคดีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ซึ่งมีคำาร้องให้คืน 

 หรอืใชร้าคาทรพัยส์นิตดิมากบัคำาฟ้องอาญาตามมาตรา 43 หรอืมคีำาขอของผูเ้สยีหายขอให้บงัคับจำาเลยชดใชค่้าสนิไหม 

 ทดแทน มิให้เรยีกคา่ธรรมเนยีม เวน้แตใ่นกรณทีีศ่าลเหน็วา่ผูเ้สยีหายเรยีกคา่สนิไหมทดแทนสงูเกนิสมควร หรอืดำาเนนิคด ี

 โดยไม่สุจริต ให้ศาลมีอำานาจสั่งให้ผู้เสียหายชำาระค่าธรรมเนียมท้ังหมดหรือแต่เฉพาะบางส่วนภายในระยะเวลาที่ 

 ศาลกำาหนดก็ได้ และถ้าผู้เสียหายเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งศาลให้ถือว่าเป็นการทิ้งฟ้องในคดีส่วนแพ่งนั้น”

10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 5 “บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้ 

  (1) ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซึ่งได้กระทำาต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถ  

 ซึ่งอยู่ในความดูแล

  (2) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแต่ในความผิดอาญาซ่ึงผู้เสียหายถูกทำาร้ายถึงตายหรือ 

 บาดเจ็บจนไม่ สามารถจะจัดการเองได้

  (3) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทำาลงแก่นิติบุคคลนั้น” 
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วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 311 ได้ แต่เน่ืองจากผู้บุพการีของนางสาวเอเลคต้า

อาศัยอยู่ในประเทศแคเมอรูน ไม่อาจจะเดินทางมาจัดการแทนนางสาวเอเลคต้าได้ 

ในประเทศไทยคงมีแต่นายอีริคน้องร่วมบิดามารดาที่เดินทางมาเยี่ยมไข้และเฝ้าไข้ 

นางสาวเอเลคตา้ แตก่มิ็ใชบ่คุคลตามมาตรา 5(2) จึงไมอ่าจจดัการแทนนางสาวเอเลคตา้ 

ได้ตามบทบัญญัตินี้

 ดงัท่ีกลา่วมาแลว้วา่ นางสาวเอเลคตา้ไดร้บับาดเจบ็สาหสัไมส่ามารถชว่ยเหลอื

ตัวเองได้ ส่ือสารโต้ตอบไม่ได้ ต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลาและทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 

หรือเป็นอัมพาตตลอดชีวิต จึงถือว่านางสาวเอเลคต้าเป็นบุคคลวิกลจริต เทียบได้

กับคำาพิพากษาฎีกาที่ 490/2509 (ประชุมใหญ่)12 หลังเกิดเหตุนางสาวเอเลคต้าไม่ม ี

ผูอ้นบุาลหรอืบคุคลใดทีจ่ะจดัการคดอีาญาและเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนจากจำาเลย

แทน นายอีรคินอ้งชาย จงึเปน็ญาตทิีม่อีำานาจรอ้งตอ่ศาลขอใหต้ัง้ตนเปน็ผูแ้ทนเฉพาะ

คดีของนางสาวเอเลคต้าเพ่ือจัดการแทนได้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 6 วรรคแรก13 และมาตรา 3 

11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 3 “บุคคลดั่งระบุในมาตรา 4, 5 และ 6 มีอำานาจจัดการต่อไปนี้แทน 
 ผู้เสียหายตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ

  (1) ร้องทุกข์

  (2) เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา หรือเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ

  (3) เป็นโจทก์ฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

  (4) ถอนฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

  (5) ยอมความในคดีความผิดส่วนตัว ”
12 คำาพิพากษาฎีกาที่ 490/2509 (ประชุมใหญ่) 

  คำาว่าบคุคลวิกลจริต ตามทีบั่ญญัตไิว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 29 น้ี มิไดห้มายเฉพาะถงึ 
 บคุคลผู้มจีติผดิปกตหิรอืตามทีเ่ขา้ใจทัว่ ๆ  ไปวา่บา้เทา่นัน้ไม ่แตห่มายถงึบคุคลทีมี่กริยิาอาการผดิปกติเพราะสติวปิลาส  
 คอื ขาดความสำานกึ ขาดความรูส้กึ และขาดความรบัผดิชอบดว้ย เพราะบคุลดงักลา่วน้ีไม่สามารถประกอบกจิการของตน 
 หรือประกอบกิจส่วนตัวของตัวได้ทีเดียว

  ผู้ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา มีอาการพูดไม่ได้ หูไม่ได้ยิน ตาทั้งสองข้าง 
 มองไม่เหน็ มีอาการอย่างคนไมม่สีตสิมัปชญัญะใด ๆ  ถอืวา่เปน็บคุคลวกิลจรติ ตามความหมายประมวลกฎหมายแพง่ 
 และพาณิชย์ มาตรา 29 แล้ว
13 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา 6 วรรคแรก “ในคดอีาญาซึง่ผูเ้สยีหายเปน็ผูเ้ยาวไ์มม่ผีูแ้ทนโดยชอบธรรม  
 หรอืเปน็ผูว้กิลจรติ หรอืคนไรค้วามสามารถไมม่ผีูอ้นบุาล หรอืซึง่ผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูอ้นบุาลไมส่ามารถจะทำาการ 
 ตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถนั้นๆ ญาติของผู้นั้น หรือ 
 ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอาจร้องต่อศาลขอให้ตั้งเขาเป็นผู้แทนเฉพาะคดีได้”
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 หลงัจากไดร้บัคำาปรกึษาทราบถงึสทิธหินา้ทีข่องนางสาวเอเลคตา้และนายอรีคิ 

ตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหก้ารรบัรองไวด้งักลา่วขา้งตน้แล้ว นายอรีคิไดย้ืน่คำารอ้งขอให้

ศาลมีคำาสั่งตั้งตนเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางสาวเอเลคต้า และศาลได้มีคำาส่ังตั้งให้

นายอรีคิเปน็ผูแ้ทนเฉพาะคดีของนางสาวเอเลคตา้ นายอรีคิในฐานะตวัแทนเฉพาะคดี

ของนางสาวเอเลคตา้จึงไดย้ืน่คำารอ้งขอเขา้รว่มเปน็โจทกก์บัพนกังานอยัการ พรอ้มท้ัง

ไดเ้รยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทนใหก้บันางสาวเอเลคตา้ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา

ความอาญา มาตรา 44/1 

 การที่ศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/คลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีโอกาสให้คำาปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นายอีริค

และนางสาวเอเลคต้า นอกจากเป็นการดำาเนินการไปตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังเป็น 

การช่วยเหลือชาวต่างชาติที่มีทุกข์ในทางคดีและขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี

ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ อันเป็นการช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรม ตลอดจน

เป็นโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ และทำาให้ต่างประเทศเช่ือม่ัน 

ในความเสมอภาคกันทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย 

 ผู้เขียนเห็นว่าศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/คลินิกกฎหมายต่าง ๆ เท่าที่มีอยู่

ไม่ว่าจะเรียกในชื่อหรือรูปแบบใด จะสังกัดในหน่วยงานรัฐหรือเอกชนก็ตาม ต่างมี 

ความสำาคัญในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ด้อยโอกาสทั้งในทางอายุ  

การศกึษา เชือ้ชาต ิศาสนา ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ใหเ้ขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม

ได้สะดวกและง่ายขึ้น หากศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/คลินิกกฎหมายต่างๆ รวมทั้ง

ศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/คลินิกกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

สามารถจัดหาทนายความเข้ามาร่วมช่วยเหลือได้ด้วย เพราะบางกรณีจำาต้องดำาเนิน

กระบวนการพิจารณาในศาลคดีจึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ อาจเป็นทนายความอาสาที่

ศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/คลินิกกฎหมายจัดหาเอง หรือประสานขอความร่วมมือ 

จากสภาทนายความซ่ึงมีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและทนายอาสาอยู่แล้ว ก็จะทำาให้

ศูนย์ให้คำาปรึกษากฎหมาย/คลินิกกฎหมายสามารถช่วยเหลือผู้มีอรรถคดีที่มาขอคำา

ปรึกษาหรือช่วยเหลือทางคดีได้รับการปกป้องสิทธิและสามารถเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาหลักกฎหมายอิสลามในประเทศไทย

ประคอง เตกฉัตร 1

 ประเทศไทยมปีระชากรสว่นหนึง่ทีน่บัถอืศาสนาอสิลามมาตัง้แตส่มัยโบราณ 

ดงัปรากฏหลกัฐานทางประวตัศิาสตรบ์่งชีว้่า ในสมยัเริม่แรกทีค่นไทยเขา้มาตัง้ถิน่ฐาน

ในสุวรรณภูมินั้น ผู้คนในเมืองนครศรีธรรมราชลงไปจนสุดภาคใต้กระทั่งถึงมาเลเซีย 

รวมทั้งสิงคโปร์ สุมาตรา มาละกา และหมู่เกาะอินโดนีเซียเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม

แทบท้ังสิ้น2 ดังนั้น ศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาหน่ึงของประเทศไทย และกฎหมาย

อิสลามก็ควรนับเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายบ้านเมืองของประเทศไทยด้วยเช่น

เดียวกนั ดงัที ่สมบรูณ ์พทุธจกัร ไดท้ำาการศกึษาทางนติศิาสตรเ์กีย่วกบัการใช้กฎหมาย

อิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ให้ข้อคิดเห็นว่า  

“...เมือ่กฎหมายอสิลามเปน็สว่นหนึง่ของหลกัการทางศาสนาอสิลามทีม่สุลมิไดศ้รทัธา

ยึดม่ัน จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยรู้จักคุ้นเคยกับกฎหมายอิสลามมาช้านานพร้อม ๆ

กับการเข้ามาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย และประเทศไทยได้รู้จักกฎหมาย

อสิลามกอ่นทีจ่ะรูจ้กักฎหมายของประเทศตะวันตก เมือ่มสุลมิเปน็ประชาชนสว่นหนึง่  

1 รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
2 ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ, มุสลิมในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ปริ้นติ้ง), 2539, หน้า 1.
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ของประเทศไทย ดงันัน้ ศาสนาอสิลามก็เปน็ศาสนาหนึง่ของประเทศไทย และกฎหมาย

อสิลามกน็า่จะถอืวา่เปน็กฎหมายอกีประเภทหนึง่ของประเทศไทย ในฐานะท่ีประชาชน

ชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยึดปฏิบัติติดต่อกันมา 

เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะได้รับการรับรองจากรัฐหรือไม่ก็ตาม อิสลามศาสนิกก็จำาต้อง

ยึดถือปฏิบัติ” 2 

  ในประวัติศาสตร์ชาติไทยนับแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี 

และกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความเข้าใจ 

และยอมรับซ่ึงกันและกันภายใต้ความสัมพันธ์ในฐานะเมืองประเทศราช ผู้ปกครองหัวเมือง

ต่าง ๆ  ในภาคใตข้องประเทศไทยหลายเมอืง กเ็ปน็ผูน้บัถอืศาสนาอสิลาม ไมป่รากฏวา่ 

มกีารสง่คนไทยทีน่บัถอืศาสนาพทุธลงไปปกครอง เมือ่ถงึกำาหนดปกีเ็พยีงสง่ตน้ไมเ้งนิ

ต้นไม้ทองเข้ามายังเมืองหลวงส่วนกิจการอ่ืน ๆ เมืองมลายูต่าง ๆ มีอิสรภาพที่จะ

ปกครองตนเอง 3 ชาวไทยมุสลิมในอดีตจึงได้ใช้กฎหมายอิสลามลักษณะต่าง ๆ แตกต่าง 

กันไปตามประวัติความเป็นมาของมุสลิมแต่ละกลุ่ม เช่น ชาวไทยมุสลิมท่ีอาศัยอยู่ 

ในกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้มีการใช้กฎหมายอิสลามและ 

มีศาลกรมท่าขวาซึ่งมีขุนนางมุสลิมเป็นเจ้ากรมและข้าราชการมุสลิมในกรม พิจารณา

คดีของมุสลิมเช้ือสายต่าง ๆ ไม่ว่ามุสลิมเชื้อสายเปอร์เซีย ชวา มลายู เป็นต้น  

เด่น โต๊ะมีนา ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ พบบันทึกทางประวัติศาสตร์โดยหม่อมราชวงศ์ 

เสนย์ี ปราโมช ระบุวา่ “ข้อยกเวน้นีต้กทอดมาจากประวตัเิดมิทีม่ศีาลกรมทา่ซา้ยพจิารณา

คดชีนชาตจินี และมศีาลกรมทา่ขวาพจิารณาคดชีนชาตแิขก ศาลทัง้สองตดัสนิคดตีาม

กฎหมายและประเพณขีอง ชนชาตนิัน้ ๆ  แตส่ำาหรบัชนชาตจินีไมป่รากฏวา่มกีฎหมาย

หรือประเพณีผัวเมียมรดกเป็นการแน่นอน ศาลกรมท่าซ้ายจึงใช้กฎหมายไทยบังคับ  

แต่ชนชาติแขกนับถือศาสนาอิสลามมีกฎหมายและประเพณีแน่นอนในเรื่องผัวเมีย

มรดก ศาลกรมท่าขวาจึงใช้กฎหมายอิสลามบังคับ” 4

2 สมบรูณ ์พุทธจกัร, การใช้กฎหมายอสิลามในเขตจงัหวดัปตัตาน ีนราธวิาส ยะลา และสตูล, วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหา   
   บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (สำาเนา), 2529, หน้า 1.
3 ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ, เรื่องเดิม, หน้า 2
4 เด่น โต๊ะมีนา, กฎหมายอิสลาม (Islamic Law), พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยรามคำาแหง), 2532, หน้า 22.
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 นอกจากนัน้ในเมอืงปตัตานเีดมิก็ไดม้กีารใชก้ฎหมายอสิลามอยา่งอสิระและ

ได้จดัตัง้สถาบนัศาสนาอสิลามเพือ่การบรหิารกฎหมายอสิลาม สุลตา่นซึง่เปน็ผูน้ำาสูงสุด

ทางศาสนาได้แต่งตั้งมุฟตีย์เป็น ที่ปรึกษาในเรื่องศาสนา สุลต่านมูฮัมมัด ซาฮ แต่งตั้ง

ชัยค์เศาะฟียุดดีน นักวิชาการอิสลามจากเมืองปาไซ สุมาตรา เป็นมุฟตีย์ ต่อมาภาย

หลังตำาแหน่งน้ีได้เปลี่ยนเป็น “Datuk Seri Faja Fiqah” 5 ชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ตาม 

หวัเมอืงมลายูอ่ืน ๆ  กม็กีารใช้กฎหมายอสิลามทัง้ในความอาญาและความแพ่งตลอดมา 

จนกระทัง่มกีารปฏิรปูการปกครองแผน่ดนิในสมยัราชกาลที ่5 สง่ผลกระทบอยา่งลกึซึง้

ใหบ้งัเกดิการเปล่ียนแปลงตดิตามมาตอ่รปูแบบของรฐัและระบบกฎหมายในสงัคมไทย 6

  การบงัคบัใชก้ฎหมายอสิลามของชาวมสุลมิในหวัเมอืงตา่ง ๆ  เริม่เปลีย่นแปลง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) ได้เปลี่ยนแปลง 

การปกครองโดยโปรดเกล้าฯ ประกาศกฎข้อบังคับสำาหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง 

พ.ศ. 2444 ให้ยกเลิกการปกครองแบบเก่ามาเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล และให้หัวเมือง 

ทั้งเจ็ดเมืองคงเป็นเมืองอยู่ตามเดิมอยู่ในความปกครองของเทศาภิบาล และ 

ใหพ้ระยาเมืองเปน็ผูร้กัษาราชการบา้นเมอืงต่างพระเนตรพระกรรณ โดยในกฎข้อบงัคบั

นี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมและกฎหมายอิสลามโดยตรง ได้แก่ ข้อที่ 32 บัญญัติว่า  

“ให้ใช้พระราชกำาหนดกฎหมายทั้งปวง ในความอาญาแลความแพ่ง แต่ความแพ่ง 

ซึ่งเกี่ยวด้วยศาสนาเร่ืองผัวเมียก็ดี และเร่ืองมรดกก็ดี ซึ่งคนนับถือศาสนาอิสลาม  

เป็นทั้งโจทก์จำาเลย หรือเป็นจำาเลยให้ใช้กฎหมายอิสลามในการพิจารณาแลพิพากษา 

และให้โต๊ะกาลีซึ่งเป็นผู้รู้ในศาสนาอิสลามเป็นผู้พิพากษาตามกฎหมายอิสลามนั้น” 7

 ข้อบังคับดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสถานะของกฎหมายอิสลามเริ่มได้รับการ

ยอมรับอย่างเป็นทางการในระบบศาลของประเทศไทย ในช่วงเวลานี้การใช้กฎหมาย

อิสลามของสังคมมุสลิมอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้าเมืองเดิม ข้อบังคับสำาหรับ

ปกครองในบริเวณเจ็ดหัวเมือง พ.ศ. 2444 ได้ยกเว้นกฎหมายแพ่งของไทยในบริเวณ

เจ็ดหัวเมือง ละกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและมรดกยังคงบังคับใช้อยู่

5 Ibrahim Syukri, Sefarah Kerajaan Melayu Patani, (Selangor : Universiti Kebangsaan Malaysia), 2002, หน้า 34.
6 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, นิติศาสตร์ไทยเชิงวิพากษ์. (กรุงเทพฯ : วิญญูชน) 2549, หน้า 21.
7 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 18 หน้า 720 วันที่ 22 ธันวาคม ร.ศ. 120
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ในบริเวณนี้ แต่ต้องถูกควบคุมโดยรัฐบาลไทย ข้อบังคับดังกล่าวให้โอกาสสังคมมุสลิม

ในบริเวณเจ็ดหัวเมืองจัดต้ังศาลศาสนาที่มีกอฎีเป็นผู้พิจารณาตัดสินคดีที่เกี่ยวข้อง 

กบัชาวมสุลมิ ภายใตข้อ้บงัคบันีบ้ทบาทของกอฎยีงัคงมอีสิระและมีอำานาจเหมือนเดมิ 

แตม่อีำานาจเฉพาะในเรือ่งของครอบครวัและมรดกเทา่น้ัน ซึง่ในเรือ่งของอาชญากรรม

และอื่น ๆ อยู่ภายใต้อำานาจของผู้พิพากษา

ส่วนที่	1	:	ความเป็นมาของการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย

 ความเปน็มาของการใชก้ฎหมายอสิลามในประเทศไทย อาจแบง่ออกเปน็ 3 ยคุ  

ได้แก่ ยุคก่อนปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 ยุคปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 

และยุคปัจจุบัน ดังนี้

	 1.	การใช้กฎหมายอิสลามในยุคก่อนปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่	5

 ในสมัยสุโขทัย การใช้กฎหมายอิสลามจำากัดอยู่ในบริเวณทางตอนใต้หรือ 

ทีเ่รยีกวา่ จงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นปจัจบุนัเทา่นัน้ เนือ่งจากนโยบายดา้นการปกครอง

ต่อบริเวณที่เรียกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรูปแบบหัวเมืองประเทศราช คือ  

หวัเมอืงเหลา่น้ีมลีกัษณะทีเ่ปน็เมอืงข้ึน ใช้หลกัการปกครองโดยไมไ่ดส้ง่คนไปปกครอง 

แต่ให้ปกครองกันเองเพียงแต่ต้องแสดงความสวามิภักดิ์ แต่ละหัวเมืองจะทำาการ

ปกครองตนเองและบรหิารกจิการทัง้หลายดว้ยความเปน็อสิระเดด็ขาดจากการปกครอง

ของกรุงสุโขทัย การปกครองแต่ละหัวเมือง เจ้าเมืองมีอำานาจในการปกครองตาม

ขนบธรรมเนียม ซึ่งหมายถึง เป็นการปกครองเมืองตามหลักการของศาสนาอิสลาม

นั้นเอง เพราะเจ้าเมืองและประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม การตัดสิน 

คดีความอยู่ในอำานาจของเจ้าเมืองก็ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายอิสลามที่ใช้อยู่ใน 

หวัเมอืงเหลา่นัน้ กฎหมายอิสลามในยคุนัน้จึงมฐีานะเปน็ตวักำาหนดความสมัพนัธข์อง

ประชากรในหัวเมือง โดยที่กรุงสุโขทัยไม่ได้นำาเอาหลักกฎหมายที่ใช้อยู่ทั่วไปมาบังคับ

ใช้ในหัวเมืองเหล่านี้

 ในสมัยอยธุยา การใชก้ฎหมายอสิลามนอกจากจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบับรเิวณ

ที่เรียกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว การใช้กฎหมายอิสลามยังมีความเกี่ยวข้อง

กับมุสลิมในเมืองหลวงอีกด้วย โดยที่การใช้กฎหมายอิสลามในกรุงศรีอยุธยามี 

พระยาจุฬาราชมนตรีซ่ึงมีฐานะเป็นผู้นำาประชาคมมุสลิม ทำาการพิจารณาคดีครอบครัวและ 
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มรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ดังข้อมูลที่ปรากฏในสารตราของเสนาบดีกระทรวง

ยุติธรรม ที่ 30/4353 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2460 ซึ่งมีความว่า “ถ้าบุคคลผู้นับถือ

ศาสนาอิสลามพิพาทกันด้วยความแพ่งลักษณะผัวเมียและทรัพย์มรดก ให้ตุลาการ

พึงพิจารณาและบังคับคดีตัดสินคดีโดยลัทธิประเพณีอิสลามตามคัมภีร์โกหร่าน 

พระมะหะหมัดนั้น” ดังปรากฏในกระทรวง หลวงภักดีวิจารณ์ตุลาการ กรมท่าขวา 

ขึ้นแต่พระยาจุฬาราชมนตรีนั้นสืบมา 

 ตำาแหน่งจุฬาราชมนตรีเร่ิมมีข้ึนคร้ังแรกในสมัยอยุธยา แต่ยังไม่มีหลัก

ฐานยืนยันว่าได้รับการจัดตั้ง ขึ้นดังกล่าวครั้งแรกเมื่อใด อย่างช้าที่สุดคงจัดต้ังขึ้นใน 

รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2145 ถึง พ.ศ. 2170) หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด

ในปัจจุบันคือกฎหมายตราสามดวงที่กล่าวถึงการจัดแบ่งการบริหารกรมท่าขวาคือ 

พระอัยการตำาแหน่งพลเรือน โดยปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า “พระจุลาราชมนตรี” 

ถือศักดินา 1,400 เท่ากับขุนนางราชทินนาม “โชดึก” เจ้ากรมท่าซ้ายฝายจีน

	 2.	การใช้กฎหมายอิสลามในยุคปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่	5

 เมื่อได้มีการจัดต้ังกระทรวงยุติธรรมข้ึนในสมัยรัชกาลที่ 5 บทบาทหน้าที่ 

ตุลาการเก่ียวกับการรับเร่ืองราวร้องทุกข์และตัดสินคดีความของมุสลิมของจุฬาราชมนตรี

ถูกยกเลิกไป ซึ่งต่อมากฎหมายที่บัญญัติเก่ียวกับอำานาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรีก็ 

ไมไ่ดบ้ญัญตัใิหจ้ฬุาราชมนตรมีอีำานาจหนา้ทีด่า้นการตดัสนิคดคีวามเกีย่วกบัครอบครัว

และมรดกอีก ยงัคงอยูเ่ฉพาะการใชก้ฎหมายอสิลามในบริเวณ 7 หวัเมอืง แตม่รีปูแบบ

แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระยะ

	 2.1	การใช้กฎหมายอิสลามในระยะแรก

 การดำาเนินการใช้ระยะน้ีรัฐมีนโยบายเก่ียวกับการใช้กฎหมายอิสลาม 

โดยการตัดสินคดีความยังให้เจ้าเมืองมีอำานาจในการตัดสินคดีต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ประเพณีอิสลาม เว้นแต่คดีที่มีโทษถึงประหารชีวิตหรือริบทรัพย์ เจ้าเมืองต้องขอ 

พระบรมราชานุญาตเหมือนหัวเมืองชั้นในเสียก่อน และคดีที่มีการอุทธรณ์ต้องส่งให้

ข้าหลวงพิจารณา อย่างไรก็ตาม รัฐได้พยายามจะเข้ามาจัดระเบียบการใช้กฎหมาย

อิสลามมากข้ึน โดยให้มีคณะผู้พิพากษาทำาการพิจารณาตัดสินคดีตามกระบวนการ

ยุติธรรมสมัยใหม่ แต่คดีที่เก่ียวกับครอบครัวและมรดกในศาสนาอิสลามให้พิจารณา

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 มกราคม - ธันวาคม 2557





ตามหลักกฎหมายอิสลามโดยไม่ได้ทำาการยกเลิก แต่ได้มีการแก้ไขด้วยการเลือก 

อาจารย์สอนศาสนาอิสลามที่มีคนนับถือมากเป็นดะโต๊ะยุติธรรมขึ้นไว้คณะหนึ่งราว 

20 คน ถ้าคนนับถือศาสนาอิสลามเป็นความกันหรือเป็นจำาเลยในคดีที่ต้องตัดสิน

ด้วยกฎหมายทางศาสนาอิสลาม คือ ความผัวเมีย ความมรดก ให้คู่ความเลือกดะโต๊ะ

ยุติธรรมที่ตั้งไว้เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายละคนหรือหลายคนตามท่ีตกลงกันมาน่ังชำาระ 

และตัดสินคดีความในศาลท่ัวไป แตถ้่าคูค่วามเปน็ไทยพทุธหรอืคดปีระเภทอืน่ ศาลทัว่ไป

จะเป็นผู้ชำาระและตัดสินคดีตามกฎหมายบ้านเมือง

 ในระยะน้ีเจ้าเมืองมีอำานาจในการตัดสินคดีต่าง ๆ  ตามกฎหมายประเพณีอิสลาม 

ซึ่งมีอำานาจเต็มทั้งในด้านข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และการดำาเนินกระบวนพิจารณา

	 2.2	การใช้กฎหมายอิสลามในระยะที่สอง

 ในช่วงนี้มีเหตุการณ์สำาคัญ คือ การประกาศใช้กฎข้อบังคับสำาหรับปกครอง

บริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ร.ศ. 120 หรือ พ.ศ. 2444  

ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายของรัฐฉบับแรกที่ได้กำาหนดรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามไว้

อย่างชัดเจน โดยกำาหนดให้ใช้กฎหมายอิสลามในคดีแพ่งท่ีเกี่ยวด้วยครอบครัวมรดก 

ในกรณีที่ผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามเป็นทั้งโจทก์จำาเลยหรือเป็นจำาเลย ซึ่งเดิมก่อน

ประกาศใชก้ฎขอ้บงัคบัสำาหรบัปกครองบรเิวณ 7 หวัเมอืง ร.ศ. 120 นัน้ การใชก้ฎหมาย

อิสลามยังไม่มีขอบเขตที่แน่นอน เป็นเพียงแต่รัฐได้ยอมให้เจ้าเมืองนำาเอากฎหมาย

อิสลามพิจารณาตัดสินคดีที่เกี่ยวด้วยลัทธิศาสนาอิสลาม

 ตามความในกฎข้อบังคับสำาหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120  

ข้อท่ี 32 เป็นอำานาจของผู้พิพากษาตามหลักกฎหมายอิสลามที่เรียกว่า “กอฎี”  

ในภาษาอาหรับและภาษามลายู แต่ในภาษามลายูจะมีการเพิ่มคำาว่า “โต๊ะ” นำาหน้า 

ซึ่งเป็นคำาที่บ่งบอกถึงการให้เกียรติ เรียกกันว่า “โต๊ะกอฎี” แต่มีการเพี้ยนคำาเรียกว่า 

“โต๊ะกาลี”

 ต่อมา พ.ศ. 2460 มีสารตราของกระทรวงยุติธรรม ที่ 30/4353 ลงวันที่  

24 กันยายน พ.ศ. 2460 ดำาเนินการตามกระแสพระบรมราชโองการให้ขยายขอบเขต

การใช้กฎหมายอิสลามรวมไปถึงจังหวัดสตูล และตราสารฉบับนี้ได้กำาหนดหลักเกณฑ์

ในการใช้กฎหมายอิสลามอย่างชัดเจนมากขึ้น ดังนี้
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 1. กำาหนดตำาแหน่งตุลาการฝ่ายอิสลามให้เรียกว่าดะโต๊ะยุติธรรม มีหน้าที่

เป็นผู้ปรับบทกฎหมายอิสลาม เป็นตุลาการบังคับคดีแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดก

ตามกฎหมายอิสลามเทียบอำานาจศาลแขวง

 2. กำาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมไว้ว่า ต้องเป็น 

ผู้ท่ีมุสลิมนับถือเป็นผู้กอปรด้วยวัยวุฒิควรแก่การเคารพนับถือในฐานะผู้ใหญ่มีความรอบรู้ 

ในหลกักฎหมายอสิลามและมคีวามจงรกัภกัดตีอ่แผ่นดินเปน็ตลุาการพจิารณาคดแีพง่

ตามประเพณีอิสลาม

 เดิมตามกฎข้อบังคับสำาหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง กำาหนดคุณสมบัติ

ของผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งดะโต๊ะยุติธรรมเพียงแต่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและ 

รู้จักกฎหมายอิสลามก็เพียงพอแล้ว

 3. การใช้กฎหมายอิสลามมีเขตอำานาจพิจารณาคดีเฉพาะคดีแพ่งลักษณะ 

ผัวเมียและมรดก โดยดะโต๊ะยุติธรรมที่ตัดสินน้ันต้องลงช่ือในการพิพากษาคดี 2 คน 

หรือพร้อมกับผู้พิพากษาศาลจังหวัด รวมเป็น 2 คน 

 4. คดีที่ต้องบังคับตามหลักกฎหมายว่าด้วยครอบครัวมรดกนั้น คู่ความ 

จะต้องนับถือศาสนาอิสลาม

 เดิมตามกฎข้อบังคับสำาหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง เพียงแต่คู่ความที่จะ

เป็นจำาเลยนับถือศาสนาอิสลามก็สามารถบังคับตามหลักกฎหมายอิสลามได้แล้ว

 มีข้อสังเกตว่า ในสารตราของเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมฉบับดังกล่าว เรียก 

“กอฎ”ี ว่า “โตะ๊กาซ”ี และ “โตะ๊กอฎ”ี และกำาหนดใหเ้รยีกตลุาการผูพ้จิารณาและตดัสนิ

คดีความตามกฎหมายอิสลามว่า “ดะโต๊ะยุติธรรม” แทน เทียบคำา “เสนายุติธรรม”  

ในมณฑลพายัพ

 ในการใชก้ฎหมายอิสลามว่าดว้ยครอบครวัและมรดก ซึง่จะตอ้งนำามาใชแ้ทน

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการยกขึ้นใช้บังคับคดีจะต้องมี

ที่มาจากตำารากฎหมายอิสลามซ่ึงเป็นภาษามลายูและภาษาอาหรับ ทำาให้ไม่สะดวก

แกก่ารวนิจิฉยัชีข้าดคด ีในปี พ.ศ. 2472 กระทรวงยตุธิรรมจงึไดจ้ดัทำากฎหมายอสิลาม

ว่าด้วยครอบครัวและมรดกขึ้น และแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2484 กฎหมายอิสลามว่าด้วย

ครอบครัวและมรดกนี้เรียกว่า “หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก”  
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ได้พมิพแ์จกจา่ยใหแ้กศ่าลทีต่อ้งใชท้กุศาลและให้ถือฉบบันัน้เป็นหลกั ใหด้ะโตะ๊ยตุธิรรม

และผู้ร่วมการประชุมลงนามไว้ว่า เมื่อมีคดีเกิดขึ้นดะโต๊ะยุติธรรมจะช้ีขาดบังคับคดี 

ตามหลักกฎหมายอิสลามท่ีรวบรวมไว้น้ีตลอดไป หากมีปัญหาใดซึ่งไม่มีกล่าวไว้ใน 

หลักกฎหมายน้ีจะบังคับได้ก็ให้นำาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัดแย้งกับหลักกฎหมายน้ี  

ทัง้นี ้ตามความในขอ้ความเบือ้งตน้ มาตรา 1 ทีม่คีวามวา่ “เมือ่ไมม่บีทบญัญติัแหง่หลกั

กฎหมายนีท้ีจ่ะใช้บังคบั	ใหน้ำาบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณามาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายนี้”  

และเม่ือดะโต๊ะยุติธรรมเข้ารับหน้าท่ีใหม่ ก็ถือเป็นระเบียบว่าจะต้องให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังใหม่ 

รับรองคำาแปลหลักกฎหมายอิสลามดังกล่าวนี้ไว้เป็นหลักฐานว่าจะใช้คำาแปล 

หลักกฎหมายนั้นเป็นหลักวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอันเกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดก  

จะไม่นำาตำาราอื่นมาใช้บังคับแก่คดีดังกล่าวเป็นอันขาด

 แม้ “หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก” ดังกล่าว ตรวจชำาระ 

และจัดพิมพ์เสร็จ แต่เน่ืองจากในปี พ.ศ. 2486 มีประกาศพระราชกำาหนดแก้ไข 

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติ บรรพ 5 และบรรพ 6 ซ่ึงเป็นผลให้

ยกเลิกการใช้กฎหมายอิสลามอันเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกใน 4 จังหวัดภาคใต้ 

ฉะนั้นความจำาเป็นที่จะต้องมีกฎหมายอิสลามจึงเป็นอันระงับ จนกระทั่ง พ.ศ. 2489  

ได้มีประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 

นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 แล้วจึงมีคำาสั่งกระทรวงยุติธรรมให้ถือกฎหมาย

อิสลามฉบับ “หลักกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดก” นั้น เป็นหลักบังคับ 

คดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกต่อมาจนบัดน้ี ซึ่งถือเป็นคู่มือหลักกฎหมาย

อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกฉบับแรกของประเทศไทย

	 3.	การใช้กฎหมายอิสลามในยุคปัจจุบัน

 ประเทศไทยประกาศใช้กฎหมายแพ่งพาณิชย์ บรรพ 5 และบรรพ 6 ใน 

พ.ศ. 2478 แตร่ฐัมนีโยบายชดัเจนทีจ่ะใหป้ระชาชนใน 4 จงัหวดัภาคใตป้ฏบิตัศิาสนกจิ 

ใหเ้ปน็ไปตามลทัธิศาสนาอสิลาม จึงยกเวน้ไมใ่หน้ำาประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

บรรพ 5 และบรรพ 6 มาใช้บังคับใน 4 จังหวัดภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้

บทบัญญัติ บรรพ 5 มาตรา 6 และพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 6 มาตรา 4  
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ทำาให้การใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่กระทบกระเทือนข้อบังคับสำาหรับปกครอง

บริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ในส่วนที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก

 ใน พ.ศ. 2486 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลนำานโยบาย

รัฐนิยมและชาตินิยมมาใช้ โดยเห็นว่าสมควรขยายบทบัญญัติ บรรพ 5 และบรรพ 6 

แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิยใ์หท้ัว่ถงึเพ่ือความม่ันคงและวฒันธรรมของชาต ิ 

โดยมาตรา 3 ของพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ  

บรรพ 5 ไดย้กเลกิมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตัใิหใ้ชบ้ทบญัญตั ิบรรพ 5 และมาตรา 3  

ของพระราชกำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 6 ได้ยกเลิก

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 6 ส่งผลให้มีการยกเลิกการ

ใช้กฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกและยกเลิกอำานาจและหน้าที่ของ 

ดะโต๊ะยุติธรรม ตั้งแต่นั้นมาประชาชนชาวมุสลิมทั้งหมดใน 4 จังหวัดภาคใต้ต้องอยู่

ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก

เช่นเดียวกับประชาชนทั้งประเทศ

 เม่ือสิน้สงครามโลกครัง้ที ่2 ประเทศองักฤษในฐานะผูช้นะสงครามเริม่เขา้มามี

บทบาทตอ่ปญัหาความขดัแยง้ในภูมิภาคจงัหวดัชายแดนภาคใตย้ิง่ขึน้ และสถานการณ์

ทางด้านการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ในภาวะหัวเล้ียวหัวต่อ ประกอบกับ

จอมพล ป. พิบูลสงคราม หมดอำานาจลงพร้อมกับแนวความคิดรัฐนิยมและชาตินิยม 

รฐับาลในสมัยน้ันจงึออกพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการศาสนปูถมัภฝ์า่ยอสิลาม พ.ศ. 2488  

และประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี 

นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มีผลใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน

 บทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามฯ นั้น ยังขาด

รายละเอียดที่เป็นสาระสำาคัญสำาหรับการใช้กฎหมายอิสลามอยู่มาก จึงทำาให้การใช้

กฎหมายอิสลามเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถที่จะรับรองสิทธิ

อนัเกดิจากสถานะทางครอบครวัตามกฎหมายอสิลามได ้กระทรวงยตุธิรรมจงึไดจ้ดัให้

มีการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล 

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 มีนาคม 2525 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา โดยมีเหตผุลว่า นบัต้ังแตม่พีระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการใชก้ฎหมายอสิลามในเขต

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
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เป็นเวลา 35 ปีแล้ว ยังไม่เคยมีหน่วยราชการใดหรือสถาบันใดจัดให้มีการประชุมหรือ 

สัมมนาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวน้ีเลย ซ่ึงเป็นเหตุให้มีปัญหาต่าง ๆ ใน

การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเนือง ๆ ในการสัมมนาแบ่งผู้เข้าร่วม 

การสัมมนาเป็น 3 กลุ่ม สำาหรับกลุ่มที่ 1 เป็นเร่ือง “ปัญหาการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดภาคใต้” กลุ่มที่ 2 เรื่อง  

“ปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดภาคใต้” และกลุ่มท่ี 3 เร่ือง “บทบาท ฐานะ  

และคุณสมบัติของดะโต๊ะยุติธรรม” ผลการสัมมนาของท่ีประชุมใหญ่ นายมารุต บุญนาค 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม ไดเ้สนอแนะตอ่เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีตามหนงัสอื

กระทรวงยตุธิรรม ที ่ยธ 0401/5242 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2525 แตง่ตัง้คณะกรรมการข้ึน

คณะหนึง่มอีำานาจหนา้ทีพ่จิารณาขอ้เสนอแนะจากการสมัมนาการใช้กฎหมายอสิลาม

ในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล และเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

รวมท้ังระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลาม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชาติสืบไป  

ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

 ต่อมาเดือนมกราคม 2547 ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเกิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน รัฐบาลมีนโยบายพัฒนา 

ดา้นตา่ง ๆ  เพือ่นำาความสงบกลบัคนืมาในเขตพืน้ทีด่งักลา่ว สว่นหนึง่กอ่ใหเ้กดิกระแส 

การพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามทั้งในด้านสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ โดยมีร่าง 

พระราชบญัญตักิารใชก้ฎหมายอสิลามทีเ่สนอเขา้สูก่ารพจิารณาของ สภาผูแ้ทนราษฎร 

รวม 3 ร่าง ได้แก่ ร่างท่ีเสนอโดยนายฮอซาลี ม่าเหร็ม กับคณะ ร่างท่ีเสนอโดย  

นายนัจมุดดีน อูมา กับคณะ และร่างที่เสนอโดยนายวิรัตน์ กัลยาศิริ กับคณะ

 ในส่วนของศาลยุติธรรม ใน พ.ศ. 2553 ได้มีนโยบายประธานศาลฎีกา โดย

นายสบโชค สขุารมณ ์เกีย่วกบัการเสรมิสรา้งและพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความคิดเห็น  

และวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและสันติสุข และสำานักงานศาล

ยุติธรรมโดยนายวิรัช ชินวินิจกุล เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม เห็นชอบจัดให้มี

โครงการสง่เสรมิประสทิธภิาพงานยตุธิรรมศาลในจังหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่สนบัสนนุ
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ข้อมูลงานด้านบริหารจัดการคดี งานวิชาการและอื่น ๆ ของศาลยุติธรรมในเขตพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมไดม้คีำาสัง่คณะกรรมการ

บริหารศาลยุติธรรม ที่ 13/2553 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553 และที่ 2/2554 ลงวันที่ 

29 เมษายน 2554 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทำาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย

ครอบครัวและมรดก โดยให้คณะอนุกรรมการมีอำานาจหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวม

หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก คำาพิพากษาศาลฎีกา ข้อวินิจฉัย

ของจุฬาราชมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำาคู่มือเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันใน 

การปฏิบัติงาน  รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และ 

ดำาเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมอบหมาย นอกจากน้ีในปีเดียวกันน้ัน 

สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำานักงานศาลยุติธรรม ได้ดำาเนินการจัดทำารายงาน 

การวจิยัเร่ือง “การปรบัใชก้ฎหมายอสิลามในประเทศไทย” โดยมีผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

ดร.กติตศิกัดิ ์ปรกต ิอาจารย์ประจำาคณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร ์กบัคณะ 

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาระบบกฎหมายอิสลาม

โดยรวม ทัง้ในสว่นทีเ่กีย่วกับกฎหมายสารบญัญตัแิละกฎหมายวธิสีบญัญตั ิเพือ่ศกึษา

การใช้กฎหมายอิสลามและองค์กรบริหารและพัฒนาระบบการใช้กฎหมายอิสลามใน

ประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการใช้กฎหมายอิสลามใน

ประเทศไทยให้เกิดความเสมอภาค และเพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมขององค์กรศาล

ในการใช้กฎหมายอิสลาม

ส่วนที่	 2	 :	 การจัดทำาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ

มรดกในประเทศไทย

	 1.	สถานภาพของคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก

 หลักกฎหมายอิสลามไม่ใช่กฎหมายบ้านเมืองของประเทศหนึ่งประเทศใด 

โดยเฉพาะ ไม่ใชก่ฎหมายทีผ่า่นกระบวนการตราของสภานติบิญัญตั ิแตเ่ปน็ขอ้บญัญตัิ 

ท่ีอัลเลาะฮ์ประทานให้แก่มุสลิมมาเป็นเวลาช้านาน เป็นหลักการท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลง

ได้ตามยุคสมัยและสถาพรอยู่เป็นนิรันดร์ บรรดามุสลิมผู้ศรัทธาท้ังหลายไม่ว่าอยู่ในบ้านเมือง

หรอืประเทศหนึง่ประเทศใด ล้วนยดึถอืคมัภรี ์อัลกรุอานเลม่เดยีวกนั คมัภรีอ์ลักรุอาน

จึงเป็นธรรมนูญศาสนบัญญัติที่สำาคัญยิ่งในศาสนาอิสลาม คู่มือหลักกฎหมายอิสลาม
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ว่าด้วยครอบครัวและมรดกที่กระทรวงยุติธรรมได้จัดทำาขึ้นแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2484  

ดังกล่าวแล้ว เป็นเพียงการรวบรวมหลักการในศาสนาอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวและ

มรดกที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอาน ซุนนะฮฺของท่านนบี มติเอกฉันท์ (อิจญ์มาอฺ) 

และหลักการเทียบเคียง (กียาส) คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก

จึงมีสถานะเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายครอบครัวและมรดกอิสลาม ซึ่งเคยมีคำา

วินิจฉัยประธานศาลฎีกาที่ ยช.14/2542 ระหว่าง นายดาโอะ ดือเระ ผู้ร้อง วินิจฉัยว่า  

การร้องขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ เมื่อปรากฏว่าผู้เยาว์เป็นอิสลามศาสนิกอยู่ใน

จังหวัดนราธิวาส ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขต

จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ซ่ึงบัญญัติไว้โดยเฉพาะตาม 

หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในบรรพ 1 ลักษณะ 5 หมวด 2 

อำานาจปกครองและอำานาจเลีย้งด ูซ่ึงตอ้งมดีะโตะ๊ยตุธิรรมเปน็ผู้ชีข้าดกฎหมายอสิลาม  

กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว คำาว่า “หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในบรรพ	 1	

ลักษณะ	 5	 หมวด	 2” คือ เน้ือหาตามคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว 

และมรดก ซึง่จัดทำาในครัง้ที ่1 แลว้เสรจ็ในป ีพ.ศ. 2483 (ฉบบักระทรวงยตุธิรรม) นัน่เอง

 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมีการใช้คำาต่าง ๆ  

ตามแบบประมวลกฎหมายอื่น ๆ เช่น ข้อความเบื้องต้น บรรพ มาตรา หมวด เป็นต้น 

ซึ่งการใช้คำาต่าง ๆ  เหล่านี้ อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย

ครอบครัวและมรดกนี้มีสถานะเดียวกับประมวลกฎหมายอ่ืน ๆ จึงมีความพยายาม

แก้ไขข้อความต่าง ๆ เหล่านี้ในคู่มือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น โดยการใช้

คำาอื่น ๆ ที่แสดงถึงสถานภาพที่แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายทั่วไป เช่น ใช้คำาว่า 

“ข้อ” แทนคำาว่า “มาตรา”	เป็นต้น

	 2.	การจัดทำาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามด้วยครอบครัวและมรดกครั้งที่	1

 2.1 ลำาดับการดำาเนินการยกร่างคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว

และมรดก

  1) เมื่อ พ.ศ. 2472 กระทรวงยุติธรรมต้องการคำาแปลภาษาไทย

กฎหมายอสิลามวา่ด้วยครอบครวัและมรดก จงึสัง่อธบิดผีูพิ้พากษาศาลมณฑลปตัตานี

จัดการให้ผู้ชำานาญทางภาษาแปลขึ้นเป็นภาษาไทย
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  2) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานีมอบให้ดะโต๊ะยุติธรรมศาล
มณฑลปัตตานี เรียบเรียง และให้นายต่วนจิ เด่นอุดม ผู้ช่วยจ่าศาลจังหวัดปัตตานีเป็น
ผู้แปลภาษาไทยแล้วเสนอต่อกระทรวงยุติธรรมใน พ.ศ. 2473

  3)   พ.ศ. 2474 กระทรวงยตุธิรรมขอใหส้มหุเทศาภบิาลตรวจคำาแปลนัน้  
สมุหเทศาภิบาลได้ขอให้พระศรีบุรีรัฐตรวจคำาแปล พระศรีบุรีรัฐได้ตรวจคำาแปล 
และทำาความตกลงกับดะโต๊ะยุติธรรมศาลมณฑลปัตตานีเสร็จใน พ.ศ. 2475

  4) พ.ศ. 2478 ข้าหลวงยุติธรรมภาคใต้ส่งสำาเนาคำาแปลกฎหมาย
อิสลามฉบับดังกล่าวมาให้ศาลจังหวัดสตูล 1 ฉบับ

  5) พ.ศ. 2479 ข้าหลวงยุติธรรมภาคใต้ส่ังให้ดะโต๊ะยุติธรรมศาล
จังหวัดสตูลตรวจ คำาแปลที่ส่งมาให้นั้น ซึ่งดะโต๊ะยุติธรรมศาลจังหวัดสตูลได้ตรวจและ
ทำาคำาทักท้วงเสนอไป

  6) พ.ศ. 2480 ข้าหลวงยุติธรรมภาคใต้แจ้งว่าได้เสนอขอชำาระ
คำาแปลกฎหมายอิสลามต่อกระทรวงยุติธรรม โดยจะประชุมดะโต๊ะยุติธรรมทุกศาล  
เสรจ็แลว้ขอใหพ้ระยาสมนัตรฐับรุนิทรแ์ละหลวงประไพพทิยาคณุยกรา่ง ซึง่ไดร้บัอนมุตัิ
จากกระทรวงยุติธรรมแล้ว

  7) พ.ศ. 2481 ข้าหลวงยุติธรรมภาคใต้ได้ดำาเนินการประชุมดะโต๊ะ
ยตุธิรรมทีศ่าลจงัหวดัปตัตาน ีเปดิประชมุตัง้แตว่นัที ่9 ถงึวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2481 
รวม 6 วัน เพื่อให้โอกาสดะโต๊ะยุติธรรมเสนอข้อทักท้วงทั้งหมด ปรากฏว่ามีความเห็น
ทักท้วงคำาแปลเพิ่มเติมนอกจากที่เสนอไปแล้วจำานวนมาก

  8)  อกี 5 เดอืนตอ่มา ดะโตะ๊ยตุธิรรมบางทา่นยงัมไิด้เสนอคำาทกัทว้ง 
ขา้หลวงยตุธิรรมภาคใตไ้ดเ้ตอืนดะโตะ๊ยตุธิรรมใหรี้บจดัการทำาคำาทกัทว้งเสนอโดยเรว็

  9) เมื่อดะโต๊ะยุติธรรมได้ทราบคำาส่ังข้าหลวงยุติธรรมแล้วช้ีแจงว่า  
ไม่สามารถจะทำาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะข้อบัญญัติในศาสนาอิสลามที่ใช้เป็น
กฎหมายบังคับคดีอยู่โดยปกตินั้นมิได้ใช้คัมภีร์อัลกุรอาน แต่ใช้คำาอธิบายอัลกุรอาน  
ซึ่งเรียกว่า “กีตาบ” บังคับคดี ซ่ึงมีผู้เรียบเรียงบรรยายไว้หลายสิบกีตาบใช้ชื่อ 
ต่าง ๆ กัน บางกีตาบบรรยายข้อความยืดยาว บางกีตาบบรรยายหลักย่อ ๆ บาง  
กีตาบบรรยายคำาแนะนำาในทางปฏิบัติปนกับหลักกีตาบหนึ่งอาจมีข้อความผิดเพี้ยน
แตกต่างขัดแย้งกับอีกกีตาบหนึ่ง
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  คำาแปลซ่ึงดะโต๊ะยุติธรรมศาลจังหวัดปัตตานีเรียบเรียงนั้นได้คัด 

จากกตีาบตา่ง ๆ  มารวบรวมเรยีบเรยีงข้ึนใหม ่มไิดแ้ปลถอดมาจากกตีาบใดกตีาบหนึง่

โดยเฉพาะ ข้อความบางขอ้ในคำาแปลนัน้ ไมท่ราบวา่ยกมาจากกตีาบใด เพราะมไิดบ้อก

ทีม่าแหง่กตีาบทีย่กมาเรียบเรยีง คน้ดแูลว้กไ็มพ่บ ขอ้ความบางขอ้กไ็มเ่ข้าใจความหมาย 

ทั้งไม่ทราบว่าแปลมาจากคำาใด นอกจากนั้นยังขาดหลักสำาคัญ อีกมาก ซึ่งถ้าจะทำาคำา

ทักท้วงให้หมดสิ้นก็เท่ากับเป็นการร่างใหม่ซึ่งจะต้องใช้เวลานาน

  10) เน่ืองจากคำาชี้แจงเหตุขัดข้องของดะโต๊ะยุติธรรมที่ไม่สามารถ

จะทำาคำาทักท้วงให้เสร็จโดยเร็ว หลวงประไพพิทยาคุณเห็นว่า หากดะโต๊ะยุติธรรม 

ยังคงดำาเนินการต่อไปโดยลำาพังตามเดิมจะไม่สามารถทำาคำาทักท้วงและเพ่ิมเติมให้สำาเร็จ 

ภายในเวลาอันสมควร จึงใช้โอกาสดังกล่าวเข้าช่วยตรวจคำาแปลแต่ละข้อตั้งแต่ต้น

โดยลำาดับ เมื่อมีข้อสงสัยทักท้วงหรือเพิ่มเติมในข้อใด หลวงประไพพิทยาคุณ บันทึก

รวบรวมไว้โดยละเอียด ครั้นทำาไปได้บ้างเล็กน้อยก็ปรากฏว่ามีข้อความขยายเพิ่มเติม

จากคำาแปลมากมายและมเีหตผุลอกีหลายประการซึง่สมควรทีจ่ะยกรา่งเพิม่เตมิในชัน้นี ้ 

กล่าวคือ นอกจากมีข้อความที่จะต้องเพ่ิมเติมจำานวนมากแล้ว ตามคำาแปลนั้นเองก็

มีข้อบกพร่องอยู่มากมาย เช่น ข้อความบางข้อบางตอนต่อเนื่องกันควรเรียงอยู่แห่ง

เดยีวกนั กเ็รยีงกระจดักระจายไวต้า่งทีก่นัหา่งไกลกนัมากบา้งนอ้ยบา้ง เรยีงซ้ำากนับา้ง 

บางขอ้กเ็ปน็คำาแนะนำา ซึง่สนันิษฐานไดว่้าเพราะรวบรวมจากกตีาบหลายฉบบัดว้ยกนั  

เมื่อตรวจพบหลักในกีตาบใดเป็นที่ถูกใจก็ยกมาเรียบเรียงเพิ่มเติมต่อไป โดยมิได้

ประมวลเรื่องที่ควรรวมเป็นข้อเป็นหมวดไว้ในที่เดียวกัน คำาแปลโดยมากเต็มไปด้วย

อุทาหรณ์ บางข้อก็เรียงหลักซ่อนไว้ในอุทาหรณ์สับสนยุ่งยากทั้งหลัก ทั้งเชิงเรียงและ 

ทั้งสำานวนโวหารยากที่จะเข้าใจ คำาแปลหลายแห่งใช้สำานวนไม่ตรงตามความหมาย

ในภาษาไทย ทำาให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไปบ้าง ไม่เข้าใจความหมายบ้าง สงสัยบ้าง  

ต้องอาศัยดะโต๊ะยุติธรรมยกหลักในกีตาบต่าง ๆ มาแปลให้ฟัง ซึ่งพอที่จะทำาให้

เข้าใจความหมายได้ถูกต้องตรงกัน แต่ทำาให้การตรวจคำาแปลดำาเนินไปโดยล่าช้ามาก  

เมื่อหลวงประไพพิทยาคุณเสนอขอยกร่างในชั้นน้ีเพื่อช่วยประหยัดเวลาให้รวบรัด 

ข้าหลวงยุติธรรมภาคใต้ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ

  11) การยกร่างหลักกฎหมายอิสลาม บรรพ 1 ว่าด้วยครอบครัว 

ได้เริ่มประชุมทำาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2481 โดยใช้เวลาที่ว่างจากราชการ 
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ทำาเป็นบางวันบางเวลาแล้วแต่โอกาสจะอำานวย ต่อมาเห็นว่าการยกร่างล่าช้ามาก

จึงได้ทำาเป็นงานประจำาวันตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา แม้เช่นนั้นก็

ปรากฏว่าผลของงานไม่ลุล่วงไปได้เร็วสมความประสงค์ของทางราชการ โดยเหตุผล

หลายประการ เช่น

  (1) พื้นความรู้ของดะโต๊ะยุติธรรมไม่ถึงขนาดพอที่จะหยั่งถึงปัญหา

อนัจะพงึเกดิข้ึนได ้จงึไมส่ามารถทีจ่ะรวบรวมหลกัการตา่ง ๆ  ได้หมดสิน้โดยลำาพงั ท้ังนี้

เพราะไม่มีสำานกัศกึษา กีตาบทีเ่ปน็หลกัฐาน ดะโตะ๊ยติุธรรมก็ไมเ่คยผา่นการศกึษาจาก

สำานกัศกึษาเชน่วา่นัน้ นอกจากศกึษาจากผูรู้บ้า้งและจากตำาราบ้างเทา่นัน้ ประกอบกบั

คดปีระเภทศาสนาอสิลามซึง่มมีาสูศ่าลในขณะน้ันมจีำานวนเล็กนอ้ย อยา่งมากประมาณ

ปีละ 10 เรื่อง บางปีก็ไม่ถึง 10 เรื่อง คดีแทบทั้งหมดมีแต่ปัญหาข้อเท็จจริงง่าย ๆ  

ไมค่อ่ยจะมปีญัหาข้อกฎหมาย ดะโตะ๊ยตุธิรรมจงึไมไ่ดเ้ตรยีมศึกษาปญัหาขอ้กฎหมาย

มาก่อน ฉะนั้นเมื่อต้องมารวบรวมหลักกฎหมายอิสลามเพื่อยกร่างให้เป็นไปตามรูป

แบบกฎหมายในปัจจุบัน จึงไม่สามารถที่จะรวบรวมหลักการให้สมบูรณ์ได้โดยลำาพัง 

จำาต้องช่วยสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อคงหลักการให้สมบูรณ์ ซึ่งดะโต๊ะยุติธรรม

ต้องขอเวลาตรวจค้นหลักฐานอยู่เป็นประจำา ครั้นได้หลักการแล้วก็บันทึกรวมไว้เป็น 

รายข้อย่อย เมื่อรวบรวมหลักการได้พอที่จะรวมเป็นหมวดได้แล้วก็ปรับปรุงแบ่งแยก

อีกชั้นหนึ่ง ข้อใดซึ่งควรรวมเข้าเป็นข้อเดียวกันก็รวมเข้าด้วยกัน ข้อใดซึ่งควรแยกออก

จากกันก็แยกออกไปและจัดเรียงลำาดับข้อซึ่งควรเรียงไว้ก่อนและหลังไปพร้อมกันด้วย 

ในที่สุดจึงยกร่างเป็นมาตราโดยสำานวนกฎหมาย

  (2) ปญัหาซบัซอ้นมักมีเกิดข้ึนในขณะยกรา่งมาก ดะโตะ๊ยตุธิรรมตอ้ง

ใชเ้วลาคน้ควา้หลกัฐานจากกตีาบหลายฉบบั ปญัหาบางขอ้ตอ้งใช้เวลาค้นหาหลักฐาน

หลายวัน

  (3) ปญัหาบางขอ้เมือ่ตรวจคน้แลว้ปรากฏวา่ไมมี่บญัญตัไิวใ้นกตีาบ 

แต่ถ้าละทิ้งไว้หลักการก็จะบกพร่อง จำาต้องร่างไว้เพ่ือให้หลักการสมบูรณ์ ต้องอาศัย

หลักเทียบเคียงและลงมติร่างไป

  (4) บ่อยครั้งที่ร่างมาตราใดมาตราหนึ่งเสร็จแล้วภายหลังดะโต๊ะ

ยุติธรรมตรวจพบในกีตาบอีกฉบับหน่ึงบัญญัติหลักไว้แนบเนียนมีเหตุผลดีก็เสนอขอ

แก้หลักในมาตราที่ร่างไปแล้วบ้าง ขอเพิ่มเติมบ้าง ก็ต้องยุบมาตรานั้นยกร่างใหม่  
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บางมาตราที่แก้ไขใหม่กระทบถึงมาตราอื่นที่เกี่ยวโยงถึงกัน ก็ต้องย้อนไปยุบมาตรา
นั้นยกร่างใหม่อีก บางมาตราที่แก้ไขแล้ว ภายหลังดะโต๊ะยุติธรรมพบหลักในกีตาบอื่น
มีเหตุผลดีกว่าที่แก้มาแล้วก็เสนอขอแก้ซ้ำาอีก

  (5)  ในบางครัง้ดะโตะ๊ยตุธิรรมเข้าใจความหมายแหง่ถอ้ยคำาภาษาไทย 
บางคำาคลาดเคลื่อน แปลคลาดเคลื่อนไป ทำาให้การยกร่างคลาดเคล่ือนจากความมุ่ง
หมายไปด้วย เม่ือปรากฏข้ึนภายหลังก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่ร่างไปแล้ว
นั้นใหม่ มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความคลาดเคลื่อน

  12) การยกร่างหลักกฎหมายอิสลามทั้งบรรพ 1 บรรพ 2 ตั้งแต่ต้น 
ตลอดมาไม่ต้องใช้ล่าม โดยดะโต๊ะยุติธรรมรู้ภาษาและหนังสือไทย โดยเฉพาะ 
นายเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ ดะโต๊ะยุติธรรมรู้ภาษาไทยในเกณฑ์ดีและมีปฏิภาณ
คล่องแคล่วรวดเร็วเป็นประโยชน์แก่การยกร่างอย่างมาก

  13) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา มีความพยายาม
ยกร่างหลักกฎหมายอิสลามได้รวดเร็วย่ิงข้ึน โดยใช้เวลาประชุมจนถึง 18 นาฬิกา 
ทุกวัน รวมทั้งวันอาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ และต่อมาได้ประชุมในเวลากลาง
คืนอีกคืนละ 2 ถึง 3 ชั่วโมง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน รวมเวลาประมาณ 1 ปี  
จงึยกรา่งลกัษณะครอบครวัเสรจ็ และใชเ้วลาประชมุทีจ่งัหวดัสงขลาอกีประมาณ   2 เดอืน 
จึงแล้วเสร็จ

  ส่วนลักษณะมรดกมีเนื้อหาน้อยกว่าลักษณะครอบครัว ใช้เวลาร่าง
ประมาณ 3 เดือน และใช้เวลาประชุมที่ศาลจังหวัดสงขลาอีกประมาณ 3 สัปดาห์

	 2.2	แนวทางการยกร่างคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก

 การยกร่างคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกครั้งที่ 1  
ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกฉบับ
กระทรวงยุติธรรม” ได้ถือคำาแปลฉบับดังกล่าวแล้วเป็นหลักประกอบกับข้อความ 
ที่ดะโต๊ะยุติธรรมศาลจังหวัดสตูลทักท้วงเพิ่มเติม

 กตีาบฉบบัทีด่ะโตะ๊ยตุธิรรมศาลจังหวัดปตัตานนีำามารวบรวมเรยีบเรยีงปรากฏ 
ตามบันทึกคำาแปลเป็นกีตาบภาษาอาหรับรวม 6 กีตาบ คือ (1) ฆอยะตุลมักศูด (2) ฟัตหุลมุอีน 
(3) มุฆนิลมุหตาจญ์(4) ชัรหุลเราะห์บียะฮ์ (5) หาชิยะฮ์ อัลบาญูรีย์ อะลาชัรหุชชันชูรีย์ 
และ (6) หัลลุลมุชกิลาต
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 ส่วนกีตาบฉบับที่ดะโต๊ะยุติธรรมจังหวัดสตูลนำามารวบรวมเรียบเรียงปรากฏ

ตามบันทึกคำาแปลเป็นภาษายาวี (มลายู) รวม 7 กีตาบ คือ (1) มะรออะตุฏเฏาะลับ  

(2) กัสฟุลลิษาม (3) ฟัรอุลมะซาอิล (4) มุตตะอัลเล็ม (5) มัฏละอิลบัดเรน  

(6) อีฎอฮุลบาบ และ (จ) ฟะตาวา เกาะดะฮี ฟี อะห์กามุนนิกาห

 กีตาบเหล่านี้เป็นสมุดตีพิมพ์ขนาด 8 หน้ายก บางกีตาบมีเพียงเล่มเดียว  

บางกีตาบก็มีมากกว่า 1 เล่ม รวมเป็นหนังสือนับร้อยยกขึ้นไป กีตาบทุกกีตาบไม่มี

เลขกำากับหัวข้อ ไม่มีข้อความเบื้องต้น หรือบทเบ็ดเสร็จทั่วไป โดยมากนิยมกล่าว

ขอ้ความอยา่งเดยีวกนัซ้ำาแลว้ซ้ำาอกีในทีต่า่ง ๆ  การยกบทขึน้ปรับคดใีชว้ธิอีา้งชือ่กตีาบ  

หน้า และคราว หรือปีที่ตีพิมพ์

 สำาหรบัมัชฮบัทีส่ำาคญัในหลกัศาสนาอสิลามพอจำาแนกออกเปน็ 4 มชัฮบั คอื

  (1) ซาฟีอีย์

  (2) หะนะฟีย์

  (3) ฮัมบาลีย์ และ

  (4) มาลิกีย์

 ในมชัฮบัทัง้สีน่ี ้มหีลกัปฏบิตัผิดิแผกแตกตา่งกนัมากบา้งนอ้ยบา้ง มัชฮบัหนึง่ 

ก็มีกีตาบสำาหรับมัชฮับนั้นโดยเฉพาะ อิสลามิกชนผู้ศรัทธาเลื่อมใสนับถือมัชฮับใด 

ก็ปฏิบัติตามข้อบัญญัติในกีตาบ สำาหรับมัชฮับนั้น ประเทศไทยและสหพันรัฐมาเลเซีย

ในขณะนั้นนิยมนับถือมัชฮับชาฟีอีย์ ฉะนั้นกีตาบที่ดะโต๊ะยุติธรรมทุกศาลใช้เป็น 

บทบงัคบัคดแีละอาศยัเปน็ตน้ฉบบัในการเรยีบเรยีงและยกรา่งจงึเปน็บญัญตัขิองมชัฮบั

ชาฟีอีย์ทั้งสิ้น

 ข้อบัญญัติบางประการซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่น่าจะมีอยู่ในร่างนี้ หากแต่ไม่มี

บัญญัติไว้ในกีตาบของมัชฮับชาฟีอีย์ แม้จะมีบัญญัติไว้ในที่อื่น ดะโต๊ะยุติธรรมก็ไม่

เห็นชอบด้วยในการที่จะประมวลไว้ในร่าง เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา กีตาบ 

ของมชัฮบัชาฟอีียบ์ญัญตัใิหส้ามอีปุการะภรยิาดว้ยอาหาร เครือ่งนุง่หม่ และเคหสถาน 

แต่มิได้บัญญัติให้สามีจ่ายค่ายาหรือค่าป่วยการแพทย์รักษาภริยาในขณะภริยาคลอด

บตุรหรือปว่ยไข ้สว่นตำาหรบัของนาวาว ี(ฉบบัภาษาองักฤษ) ซึง่กระทรวงยตุธิรรมจดัหา

ให้ไวส้ำาหรบัศาลทีม่ดีะโตะ๊ยตุธิรรม บญัญตัใิหส้ามจ่ีายคา่ยาคา่ปว่ยการแพทย์ไวช้ดัแจง้ 
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ดะโตะ๊ยตุธิรรมกไ็มเ่หน็ชอบด้วยทีจ่ะนำาขอ้บญัญตันิีม้าประมวลไวใ้นรา่ง โดยอา้งว่ามติ

ของนาวาวีอาจเป็นของมัชฮับอื่นที่มิใช่มัชฮับชาฟีอีย์

 ในการยกรา่งครัง้นีไ้ดร้วบรวมข้อความทีก่ลา่วซ้ำาในทีต่่าง ๆ  เขา้ไวใ้นทีเ่ดยีวกนั 

เรยีบเรียงเปน็ข้อความเบือ้งตน้เพือ่ใชไ้ด้ทัง้ลกัษณะครอบครวัและลกัษณะมรดก ท้ังได้

รวบรวมขอ้บญัญตัซิึง่กระจดักระจายอยูใ่นกตีาบตา่ง ๆ  แตเ่กีย่วเนือ่งกนัเข้ามารวมเปน็

มาตราเดียวกัน ฉะนั้นข้อความในมาตรา หนึ่ง ๆ โดยมากจึงมีที่มาจากกีตาบหลายกี

ตาบ มากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่กรณี

 การจัดแบ่งลักษณะ หมวด และมาตรา ตลอดจนการให้นามลักษณะและ 

นามหมวด รวมทัง้ถอ้ยคำาสำานวนไดจ้ดัเรยีบเรยีงขึน้ใหมท้ั่งส้ิน โดยพยายามวางรูปโครง

ใหเ้ปน็ไปตามรปูแบบกฎหมายในปจัจบุนั ถอ้ยคำาใดเปน็ศพัทพ์เิศษใช้เฉพาะในศาสนา

อสิลามและหาศพัทภ์าษาไทยทีเ่หมาะสมแกค่วามหมายมไิด ้กค็งรปูศพัทน์ัน้ไวต้ามเดมิ 

โดยวางบทวิเคราะห์ศัพท์ไว้เพื่อทราบความหมายแต่ละศัพท์ ศัพท์เหล่านี้หากศัพท์ใด

มีหมวดบรรยายหลักการก็เรียงศัพท์นั้นไว้เป็นบทนำาแห่งหมวดนั้น ส่วนศัพท์ใดซึ่งไม่มี

หมวดบรรยายหลกัการกเ็รยีงเปน็บทวเิคราะหศ์พัทท์ัว่ไปรวมอยูใ่นมาตรา 2 โดยเฉพาะ

 ที่ประชุมลงมติให้แสดงข้อความสำาคัญไว้ในท่ีนี้ว่า หลักกฎหมายว่าด้วย

ครอบครัวและมรดกน้ีได้รวบรวมขึ้นถูกต้องตรงกับคัมภีร์อัลกุรอานและกีตาบแห่ง

ศาสนาอิสลามทกุประการ ฉะนัน้เมือ่คดพีพิาทเกดิขึน้เกีย่วแกเ่รือ่งครอบครวัและมรดก

ในศาลจงัหวดัปตัตานี ยะลา นราธวิาส และสตลูแลว้ ดะโตะ๊ยตุธิรรมทัง้หลายจะไดช้ีข้าด

บังคับคดีไปตามบทมาตราที่ได้รวบรวมไว้ในหลักกฎหมายนี้ตลอดไป หากมีปัญหาข้อ

ใดซึง่ไมมี่ขอ้ความท่ีไดร้วบรวมไวน้ีจ้ะบงัคบัได ้กจ็ะนำาบทบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิยแ์ละประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ซึง่เปน็กฎหมายของบา้น

เมืองมาใช้บังคับแก่คดีครอบครัวและมรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่าที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกับหลักกฎหมายนี้ และ ในที่สุดที่ประชุมขอให้ข้าหลวงยุติธรรมภาคใต้นำาร่างหลัก

กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมรดกน้ีเสนอกระทรวงยุติธรรมต่อไป ซึ่งพระนิติการณ์

ประสม ข้าหลวงยุติธรรมภาคใต้ มีหนังสือศาลจังหวัดสงขลา ที่ 330/2484 ลงวันที่ 11 

มีนาคม 2484 แจ้งข้อสังเกตต่าง ๆ ถึงปลัดกระทรวงยุติธรรม สรุปได้ดังนี้
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 1. หลักกฎหมายอิสลามน้ีเดิมที่ประชุมใช้ช่ือว่า “คำาแปลกฎหมายลัทธิ

สาสนาอิสลาม” ครั้นในการประชุมครั้งท่ี 3 พิจารณาร่างภาคมรดก มีผู้เสนอว่า

กฎหมายอิสลามที่รวบรวมขึ้นมิใช่คำาแปลมาจากกฎหมายอิสลามตรง ๆ ความจริงได้

ทำาโดยวิธียกร่างขึ้นใหม่เรียงลำาดับดำาเนินตามแบบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

โดยอาศัยหลักจากกีตาบต่าง ๆ ซ่ึงดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้แปลมาจากภาษามลายูและ

ภาษาอาหรบั ฉะนัน้ทีใ่ชช้ือ่วา่ “คำาแปลกฎหมายลทัธสิาสนาอสิลาม” ก็จะไม่ตรงกบั

ข้อเท็จจริง ที่ประชุมจึงตกลงใช้ชื่อใหม่ว่า “หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว

และมรดก”

 2. การทำาหลักกฎหมายนี้ หลวงประไพพิทยาคุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

จงัหวดัสตลู เปน็ผูย้กรา่งขึน้แลว้นำาเสนอทีป่ระชมุพจิารณาวา่ การประชมุไดท้ำากนั 3 ครัง้  

ครั้งที่ 1 ประชุมว่าด้วยภาคครอบครัวที่จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 9 ถึงวันที่ 14 

เมษายน 2481 ครั้งที่ 2 ประชุมว่าด้วยภาคครอบครัวต่อไปที่จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วัน

ที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2482 ครั้งที่ 3 ประชุมว่าด้วยภาคมรดกที่จังหวัด

สงขลา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2483

 3. การประชมุ 2 ครัง้แรกนัน้ได้พจิารณาภาคครอบครวัแลว้เสรจ็ ในการประชมุ

ครั้งที่ 3 จึงได้พิจารณาแต่เฉพาะภาคมรดก ส่วนภาคครอบครัวคงพิจารณาแก้ไขเพียง

เล็กน้อยในเรื่องถ้อยคำาเท่าที่มี ผู้เสนอขึ้นขอให้แก้ การประชุมภาคมรดกน้ีได้ประชุม

กันเป็น 2 วาระ คือ เมื่อพิจารณาร่างครั้งที่ 1 แล้ว ได้พิจารณาร่างครั้งที่ 2 อีกครั้งหนึ่ง 

จึงเป็นอันเสร็จการประชุม

 4. ในการประชุมคร้ังที่ 3 น้ี ที่ประชุมดะโต๊ะยุติธรรมได้เสนอปัญหาสำาคัญ

เรือ่งหนึง่ คือ ปญัหาการจดทะเบยีนสมรสและการหยา่ของอสิลามกิชนซึง่อยูใ่นจงัหวัด

ที่ใช้กฎข้อบังคับบริเวณ 7 หัวเมือง เนื่องจากพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5  

และบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ประมวลกฎหมายนั้น  

ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎข้อบังคับสำาหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120  

ในสว่นทีเ่กีย่วดว้ยครอบครวัและมรดก ฉะนัน้ การสมรสและการหยา่ของบคุคลผูน้บัถอื

ศาสนาอิสลามในบรเิวณนีไ้มอ่ยูภ่ายในบงัคบัของการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการนั้น ดังนี้ การสมรสและการหย่าของ

บุคคลเหล่านี้ไม่ต้องจดทะเบียนก็สมบูรณ์
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 ดะโต๊ะยุติธรรมบางนายรวมทั้งพระยาสมันตรัฐบุรินทร์เสนอว่า ในโอกาส 

ที่ได้ทำาหลักกฎหมายอิสลามข้ึน ควรสนับสนุนขอให้รัฐบาลออกฎหมายบังคับการ 

จดทะเบยีนสมรสและการหยา่ของ อสิลามกิชนซึง่อยู่ในบริเวณนีด้้วย เพือ่ใหก้ารสมรส

และการหย่าได้เป็นหลักฐานมั่นคง ทั้งสะดวกในการไปติดต่อกับต่างประเทศซึ่งมีการ 

จดทะเบียนกัน เช่น ในสหรัฐมลายู เป็นต้น พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ให้ความเห็นว่า  

แมกี้ตาบจะไมไ่ดบ้ญัญตัไิว้ในเรือ่งนี ้แตก่มิ็ไดข้ดักบัทางบ้านเมอืง ศาสนากบับ้านเมอืง

ต้องอาศยัซึง่กนัและกนั ศาสนาจะดำารงอยูไ่ดก้โ็ดยความคุ้มครองบา้นเมือง แตมี่ดะโตะ๊ 

ยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า การที่จะออกกฎหมายบังคับเช่นนั้น เกรงว่าจะขัดกับ

ศาสนา เพราะตามศาสนาอิสลามการสมรสและการหย่าขาดกันย่อมทำาได้โดยไม่ต้อง

จดทะเบียน ในที่สุดที่ประชุมดะโต๊ะยุติธรรมตกลงขอให้เสนอรัฐบาลออกกฎหมาย

บังคับให้จดทะเบียนการสมรสและการหย่า

 ในส่วนความเห็นของพระนิติการณ์ประสมเห็นว่า การบังคับให้มีการ 

จดทะเบียนน่าจะมีผลดี เพราะนอกจากจะให้การสมรสและการหย่าของบุคคลเหล่านี ้

มีหลักฐานย่ิงขึ้นแล้ว พระราชบัญญัติการจดทะเบียนสมรสจะได้ใช้ไปทั่วทุกจังหวัด 

รวมทั้งจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล จึงควรให้มีการจดทะเบียนขึ้น

เพื่อให้เป็นระเบียบทั่วกัน การที่จะให้จดทะเบียน หากคู่สมรสไม่ปฏิบัติตามจะใช้วิธี

บังคับ (sanction) ประการใดนั้น ควรดำาเนินตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนสมรส  

ซึ่งออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ถ้าไม่จดทะเบียนการสมรส

และการหย่านั้นก็ไม่สมบูรณ์ แต่ดะโต๊ะยุติธรรมหลายนายเห็นว่า การบังคับในรูปนั้น

เกรงว่าจะขัดกับศาสนา เพราะตามกฎหมายอิสลาม การสมรสและการหย่าไม่จำาต้อง

จดทะเบียน จึงขอให้บังคับอย่างแบบกฎหมายของสหรัฐมลายู คือ ถ้าคู่สมรสใดไม่จด

ทะเบียนการสมรสหรือการหย่าต้องมีโทษทางอาญา (ปรับไม่เกิน 25 เหรียญ) หรือ 

จำาไถ่โทษ 1 เดือน) ตามที่ดะโต๊ะยุติธรรมเสนอ ดังนี้ พระนิติการณ์ประสมยังไม่เห็น

พ้องด้วย เพราะการสมรสก็ดี การหย่าก็ดี เป็นกรณีแพ่งควรให้มีการบังคับ (sanction) 

ในทางแพ่ง ตามหลักกฎหมายไทยที่ดำาเนินอยู่ โดยถ้าเกรงว่าจะขัดกับศาสนาอิสลาม

ก็อาจบัญญัติขึ้นว่า การสมรสและการหย่าจะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้ปฏิบัติตามศาสนา

อิสลามและจดทะเบียนตามกฎหมายแล้วทั้ง 2 ประการ ดังนี้ ไม่เห็นว่าจะขัดกับ

ศาสนาอยา่งใด สว่นเจา้หนา้ทีใ่นการรบัจดทะเบยีนนัน้ ชัน้แรกทีป่ระชุมดะโตะ๊ยตุธิรรม 
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ขอให้โต๊ะอิหม่ามซ่ึงเป็นผู้ทำาพิธีตามลัทธิศาสนาอยู่แล้วเป็นเจ้าหน้าท่ี แต่พระนิติการณ์-

ประสม เหน็วา่ควรใหเ้ปน็หนา้ท่ีของสามญัชน ทีป่ระชมุตกลงขอใหก้รมการอำาเภอเปน็

นายทะเบยีน แตก่ารสมรสหรอืการหยา่ทีต่อ้งถอืปฏบิตัติามลทัธศิาสนาดว้ยนัน้ ตอ้งใหคู้่ 

สมรสนำาหลักฐานของโต๊ะอิหม่ามหรือผู้ประกอบพิธีศาสนาไปแสดงต่อนายทะเบียนด้วย 

จึงให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

 5. การบังคับใช้หลักกฎหมาย หากใช้เพียงประดุจตำาราหรือเครื่องมือแก่ดะ

โต๊ะยุติธรรมและ ผู้พิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดีเท่านั้นก็ไม่มีผลบังคับได้จริง

อยา่งกฎหมาย ดะโตะ๊ยตุธิรรมอาจแสดงความเห็นขดัแยง้ขึน้ใหมต่ามอตัโนมัต ิโดยเปน็ 

ผูรู้ก้ฎหมายนีฝ้า่ยเดยีวและไมม่อีะไรผูกมดั ฉะนัน้เพือ่เปน็หลักฐานในช้ันนีใ้นวนัทีเ่สรจ็

การประชุม จึงทำาบันทึกข้ึนฉบับหน่ึง ให้ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้ท่ีร่วมการประชุมลงนามไว้ว่า  

เม่ือมีคดีเกิดข้ึนดะโต๊ะยุติธรรมจะช้ีขาดบังคับคดีตามหลักกฎหมายท่ีรวบรวมไว้น้ีตลอดไป  

หากมีปัญหาใดซึ่งไม่มีกล่าวไว้ในหลักกฎหมายนี้จะบังคับได้ ก็ให้นำาบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้

บังคับเท่าที่ ไม่ขัดแย้งกับหลักกฎหมายนี้

	 2.3	บทสรุป

 โดยภาพรวมแลว้ คูม่อืหลกักฎหมายอสิลามวา่ดว้ยครอบครวัและมรดกฉบบั

กระทรวงยุติธรรมจัดทำาขึ้นโดยแปลจากตำารากฎหมายอิสลามมัชฮับชาฟีอีย์ ซึ่งเป็น

สำานักกฎหมายอิสลามตามประเพณีนิยมของมุสลิมไทยส่วนใหญ่ รวมถึงชาวมุสลิม 

ในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เนือ้หาโดยรวมของคู่มือหลักกฎหมายอสิลามว่าดว้ย

ครอบครวัและมรดกเปน็เนือ้หาสารบญัญตั ิอนัเปน็สาระทีป่รากฏอยูใ่นตำารากฎหมาย

อสิลามทีใ่ชเ้ปน็แหลง่อา้งองิในการจดัทำาคูม่อืดงักลา่วและตำารากฎหมายอสิลามทัว่ไป

 หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ประกอบด้วยข้อความเบ้ืองต้น 

บรรพ 1 ครอบครัว บรรพ 2 มรดก บรรพครอบครัว มี 5 ลักษณะ บรรพมรดกมี 6 

ลักษณะ คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกนี้มีลักษณะเป็นตำารา

รวบรวมคำาฟตัวาทางกฎหมายอสิลามสำาหรบั ผูพ้พิากษา โดยการคดัสรรฟตัวาดงักลา่ว 

จากตำารากฎหมายอิสลามในมัชฮับซาฟีอีย์ มีสาระลักษณะเดียวกับตำาราอัลฟะตาวา  

อัลฮินดียะฮฺ ซึ่งคณะนักวิชาการนำาโดยชัยค์นิซอ มุดดีน อัลบุลฆีย์ ได้รวบรวมตาม
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บญัชาของสลุตา่นมุฮมัมดั โอรงัเซบ แห่งราชวงศม์องโกล หนงัสอืฟตัวานีจ้งึเป็นเสมอืน 

สารานุกรมฟัตวาในมัซฮับอบูหะนีฟะฮฺ เน้ือหาของคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา

ด้านสารบัญญัติดังที่ปรากฏอยู่ในตำารากฎหมายอิสลามท่ัวไป แต่ก็ยังขาดเนื้อหาอีก

บางส่วน เช่น การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาหมั้น กรณีสินสมรส เป็นต้น 

และไม่มีเนื้อหาด้านวิธีสบัญญัติที่จำาเป็นสำาหรับการใช้กฎหมายอิสลาม นอกจากใน

กรณทีีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัความสมบรูณข์องสญัญาตา่ง ๆ  ดังกลา่วเทา่นัน้ ผูร้า่งคูม่อื 

ไม่ได้บรรจุเนื้อหาสาระใด ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการต่าง ๆ ที่จำาเป็นสำาหรับการใช้

กฎหมายอสิลามดงัทีป่รากฏอยูใ่นกฎหมายทัว่ไป เชน่ การจดทะเบยีนสมรส ผูม้อีำานาจ 

จดทะเบยีนสมรส การจดทะเบยีนสมรส ผู้มอีำานาจจดทะเบยีนหยา่ การจดัการทรพัยสิ์น

หลังสิ้นสุดการสมรส เป็นต้น

 ดังนั้น กล่าวได้ว่าการใช้กฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกได้มี

การนำามาใช้ในศาลชั้นต้นในคดีแพ่งภายใต้อาณาเขตของ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2444 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติของ 

กฎขอ้บงัคบัสำาหรบัปกครองบรเิวณเจด็หวัเมอืง ร.ศ. 120 และไดม้กีารยกเลกิการใชใ้น 

ปี พ.ศ. 2486 โดยรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม แต่ถูกนำากลับมาใช้ใหม่ในปี 

พ.ศ. 2489 โดยรฐับาลของนายปรดี ีพนมยงค์ 8  และมกีารใช้เรือ่ยมาจนกระทัง่ปจัจบุนั 

(พ.ศ.2556) รวมระยะเวลาประมาณ 112 ปี

 การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด

ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 ทำาให้ชาวไทยมุสลิมในจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ทั้งสี่จังหวัดดังกล่าว มีสิทธิใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ

มรดกแทนบทบัญญัติตามมาตราที่เก่ียวข้องในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

บรรพ 5 และบรรพ 6 ในกรณีที่ทั้งโจทก์และจำาเลยเป็นมุสลิม หรือมุสลิมเป็นผู้เสนอ

คำาขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาท นอกจากน้ียังกำาหนดให้มีการแต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรมจาก 

ชาวไทยมสุลมิใหป้ระจำาศาลจงัหวดัทัง้สีด่งักลา่วและศาลจงัหวัดเบตง จงัหวดัละ 2 คน  

และ 1 คน ตามลำาดบัอีกดว้ย ใหด้ะโตะ๊ยุตธิรรมเปน็ผูว้นิจิฉยัชีข้าดในขอ้กฎหมายอสิลาม 

และคำาวินิจฉยัชีข้าดของดะโตะ๊ยตุธิรรมในข้อกฎหมายอสิลามเปน็อนัเดด็ขาดในคดีน้ัน

8 ปิยนารถ บุนนาค, นโยบายปกครองของรัฐบาลไทยต่อชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ.2475-2516),  
 พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 2547, หน้า 117.
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 อย่างไรก็ตาม การใช้กฎหมายอิสลามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้

กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 นั้น  

ในทางปฏิบัติทำาให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ของรัฐเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามทั้งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำารวจ  

เจ้าพนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่สรรพากร ปัญหาความเช่ือว่ากฎหมายมีผลบังคับ

เฉพาะในศาล ปญัหาการขยายขอบเขตครอบคลมุจงัหวดัอืน่นอกเขต 4 จงัหวดัภาคใต ้ 

ปัญหาเรื่องจำาเลยท่ีเป็นมุสลิมย้ายภูมิลำาเนาออกจากเขต 4 จังหวัดภาคใต้  

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใช้กฎหมายอิสลาม ในการบังคับคดี ปัญหาอายุความมรดก ปัญหา 

การอุทธรณ์ ฎีกา คำาวินิจฉัยช้ีขาดของดะโต๊ะยุติธรรม รวมท้ังปัญหาเก่ียวกับบทบาทฐานะ  

และคุณสมบัติของดะโต๊ะยุติธรรม ดังที่สมบูรณ์ พุทธจักร ได้สรุปว่า “พระราชบัญญัต ิ

ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล  

พ.ศ. 2489 ยังขาดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นโครงสร้างสำาหรับการใช้กฎหมายอิสลาม 

เพียงแตก่ำาหนดใหศ้าลชัน้ตน้โดยดะโตะ๊ยุตธิรรมเปน็ผูว้นิจิฉยัชีข้าดขอ้กฎหมายอสิลาม 

ไม่ได้กำาหนดขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามและวิธีพิจารณาคดีเอาไว้เป็นการเฉพาะ 

ตลอดจนสถาบันทางศาสนาอื่น ๆ ที่จำาเป็นต่อการบริหารกฎหมายอิสลามเหมือนกับ

ประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จึงก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ การใช้กฎหมายอิสลาม 

จึงไม่อาจจะสนองตอบนโยบายของรัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้...” 9

 กระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามขึ้น เม่ือวันที่ 

13 มีนาคม พ.ศ. 2525 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การสัมมนาในครั้งนี้นับเป็นการสัมมนา

เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามครั้งแรกภายหลังจากที่ได้มีการใช้กฎหมายนี้มาเป็น 

เวลา 35 ปี10 แต่ผลสรุปของการสัมมนาจำากัดอยู่เฉพาะกรณีการเยียวยาปัญหา 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเก่ียวกับการใช้กฎหมายอิสลามในกรณีท่ีมีการขัดแย้ง

กับหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นซึ่งเป็นปัญหา 

ปลีกย่อย ในขณะที่รากเหง้าของปัญหาที่แท้จริงหลายปัญหายังมิได้รับการพิจารณา

9 สมบูรณ์ พุทธจักร, เรื่องเดิม, หน้า 199.

10 กระทรวงยุติธรรม, การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล, วันที่ 13-14  
 มีนาคม 2525 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, 2525, หน้า 11.
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เพื่อหาทางแก้ไข เช่น ประเด็นปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามให้มีผลบังคับนอกศาล 
ปัญหาการขยายขอบเขตครอบคลุมจังหวัดอื่นนอกเขต 4 จังหวัดภาคใต้ ปัญหาเรื่อง
จำาเลยทีเ่ปน็มสุลมิยา้ยภมูลิำาเนาออกจากเขต 4 จงัหวดัภาคใต ้เพือ่หลกีเลีย่งการบงัคบั
ใช้กฎหมายอิสลาม ปัญหาการอุทธรณ์ ฎีกาคำาวินิจฉัยชี้ขาดของดะโต๊ะยุติธรรมและ 
อืน่ ๆ  ซึง่เป็นปญัหาสำาคญั แตท่ีป่ระชมุสมัมนาสว่นใหญเ่หน็วา่เปน็ปญัหาในทางปฏบิตัท่ีิ 
สามารถแก้ไขได้โดยทางการบริหารและการปกครอง มิจำาต้องแก้ไขตัวบทกฎหมาย11

 ผลของการสมัมนาสะทอ้นใหเ้หน็ความเขา้ใจอยา่งจำากดัเกีย่วกบัสถานะของ
กฎหมายอิสลามในระบบกฎหมายไทย จึงมิได้นำาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาและแก้ไข
ปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมายอสิลามตามทีค่าดหวงั ปญัหาทีแ่ทจ้รงิยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ข  
การใช้กฎหมายอิสลามจึงไม่อาจสนองตอบนโยบายของรัฐในการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตามท่ีพึงประสงค์ จนกระทั่งผ่านพ้นไปอีกกว่า 20 ปี เม่ือปัญหา 
ความไมส่งบและความรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใตไ้ดป้ระทขุึน้มาอกีครัง้ในป ี
พ.ศ. 2547 และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน จึงเกิดกระแสการเรียกร้องให้
มีการปรับปรุงการใช้กฎหมายอิสลาม แม้ว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสาเหตุมา
จากหลายประการและมีความสลับซับซ้อนด้วยหลายปัจจัย แต่การปรับปรุงพัฒนา 
การใช้กฎหมายอิสลามและการจัดให้มีองค์กรศาลเฉพาะท่ีเหมาะสมก็เป็นมาตรการ
หนึ่งที่ได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงควบคู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา 
ท่ีต้นเหตุและไม่ใช้อาวุธและความรุนแรง หากเป็นการใช้อาวุธทางปัญญาและองค์ความรู้ 
เป็นฐานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติที่
ให้เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์และให้ปรับปรุงเรื่องการปรับใช้กฎหมาย
อิสลามและระบบศาลอิสลามหรือศาลชารีอะฮฺด้วย12 

 ข้อเสนอเรื่องการปรับปรุงพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามจึงได้รับความสนใจ
จากหลายฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการจัดเวทีประชุมสัมมนาและ 
การศกึษาดงูานหลายครัง้ เชน่ ศนูย์อำานวยการบรหิารจังหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.)  
ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ

11 เรื่องเดียวกัน, หน้า 130-134.
12 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ :  
 เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ : บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร, (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและ 
 ราชกิจจานุเบกษา) 2549, หน้า 80-82.
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รูปแบบที่เหมาะสมในการดำาเนินคดีครอบครัวและมรดกตามหลักศาสนาอิสลามใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี  
โดยท่ีประชุมได้มีฉันทานุมัติให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดตั้ง 
คณะทำางานเพื่อพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายอิสลามและนำาไปสู่การจัดทำาร่าง 
ข้อบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกในเวลาต่อมา

 ในปี พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดให้การประชุม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทำาร่างข้อเสนอ/มติในประเด็นนโยบาย
สาธารณะ มีข้อเสนอด้านการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โดยตวัแทนเครอืขา่ยและสถาบนัการศกึษาอดุมศกึษาอสิลามในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ได้เสนอให้พิจารณาจัดตั้ง “ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” เป็นแผนกหนึ่ง
ในศาลยุติธรรม13

 ในปี พ.ศ. 2552 สภาท่ีปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสต.) 
คณะกรรมการยุติธรรม ความเสมอภาคและความมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  
ผู้บริหารระดับสูง ศอ.บต. ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศ 
ศรีลังกาและประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2552 โดยเฉพาะใน 
ประเทศศรีลังกาซึ่งเป็นต้นแบบของเมืองพุทธที่มีมุสลิมอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ 
มีบริบททางสังคมที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย พบว่ามีการจัดทำาประมวลกฎหมายที่
เรียกว่า Code of Muhammadan Law โดยในขั้นแรกให้ใช้บังคับเฉพาะในโคลัมโบ  
ในปี ค.ศ. 1806 และต่อมาได้ขยายการใช้ออกไปทั่วประเทศในปี ค.ศ. 1852 พร้อม
ทั้งมีศาลทำาหน้าที่พิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลาม เรียกว่า Quazi (หรือกาซี) และ
ได้มีการก่อตั้งศาลอุทธรณ์พิเศษ (Special Court of Appeal) เพื่อพิจารณาอุทธรณ์ 

คำาตัดสินของ Quazi14

13 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), รวมมติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551,  
 (กรุงเทพฯ : หจก.สหพัฒนไพศาล), 2551 หน้า 53.
14 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำานักบริหารงานยุติธรรม, รายงานการศึกษาดูงานประเทศ 
 ศรีลังกาและประเทศอียิปต์ ในเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการบังคับใช้ ป.พ.พ.  
 ว่าด้วยครอบครัวและมรดก และ ป.พ.พ. ที่เกี่ยวข้องอื่นกับชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลาม วันพฤหัสบดีที่  
 19 มีนาคม 2552, ณ หอประชุมสำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2552  
 หน้า 15-16.
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 ภายหลงัจากการศกึษาดงูานดงักลา่ว ศนูยอ์ำานวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแนวทางการบังคับใช้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดก และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอ่ืน 

กับชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในวันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ หอประชุมสำานักงาน

อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตาน ีอำาเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 

โดยได้รับเกียรติจาก ชัยค์ ดร. อาลี ญุมอฮฺ มูฮัมมัดอับดุลวะฮฺฮาบ ผู้ชี้ขาดทางศาสนา

อิสลาม (มุฟตีย์) ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่องการใช ้

กฎหมายอิสลามในประเทศอียิปต์ และในวันเดียวกันได้มีการจัดสานเสวนาการ

สร้างความเข้าใจและการผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย  

โดยนายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล นายอาซิส เบ็ญหาวัน  

ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา นายอับดุลลอฮฮฺ ดาโอ๊ะ และ นายเจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ 

ต่อมาในวันที่ 10-11 เมษายน 2552 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(ศอ.บต.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำา

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้ึน้ ณ โรงแรมพาราไดซ ์อำาเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา เพือ่รบัฟงั 

ความผิดเห็นตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย15

 การปรับปรุงและพฒันาการใชก้ฎหมายอสิลามในประเทศไทยจงึเปน็ประเดน็

สำาคัญซึ่งอยู่ในความสนใจของสังคมและเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนาน ปัญหาบาง

ประการคาบเกี่ยวระหว่าง หลักกฎหมายอิสลามกับกฎหมายไทยตลอดจนธรรมเนียม

ประเพณีและบริบททางสังคม ในขณะที่ บางประการเป็นปัญหารายละเอียดของ

กฎหมายอสิลามทีม่ขีอ้ปลีกยอ่ยแตกตา่งระหวา่งมซัฮบั (สำานกัคิดทางกฎหมายอิสลาม) 

ซึ่งยากท่ีจะหาข้อยุติได้ ในการแก้ปัญหาและปรับปรุงพัฒนาการปรับใช้กฎหมาย

อสิลามจงึจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งศกึษาทบทวนและเผยแผอ่งคค์วามรูใ้นกฎหมายอสิลามและ 

องค์ความรู้ในกฎหมายไทยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนกฎหมายของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือทำา 

การศึกษาเปรียบเทียบอันจะนำามาซ่ึงข้อสรุปท่ีเหมาะสม ผู้เขียนได้เล็งเห็นความจำาเป็น 

ที่จะต้องศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด เรื่องการปรับใช้กฎหมายอิสลาม

ในประเทศไทยเพื่อศึกษาระบบกฎหมายอิสลามโดยรวมทั้งในส่วนสารบัญญัติและ

15 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สำานักบริหารงานยุติธรรม ข้อมูลการใช้กฎหมายอิสลาม 
 และการพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย, 2552 หน้า 29.
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วิธีสบัญญัติ ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยให้องค์กรมุสลิม  
ผู้พิพากษา นักกฎหมาย ทนายความ นักวิชาการ นักสังคมสงเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้อง
ทัว่ไปมสีว่นรว่มในการวพิากษแ์ละแสดงความคดิเหน็ตลอดจนรว่มกำาหนดทศิทางการ
พัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย อันจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่สำาคัญสู่การนำา
สันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทย

3.	การจัดทำาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกคร้ังท่ี	2

 นับแต่การจัดทำาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
ฉบับกระทรวงยุติธรรมเสร็จสิ้นลงในปลาย พ.ศ. 2483 และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489  
มีผลใช้บังคับ คู่มือดังกล่าวถูกนำามาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดีในสถานะ 
เป็นกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยการนั้นในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลเรื่อยมา  
โดยมิได้มีการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หลักกฎหมายอิสลามที่นำามารวบรวมไว้
ในคูมื่อยงัขาดรายละเอียดอกีจำานวนมากดงักลา่วแลว้ในบทสรปุขา้งตน้ คณะกรรมการ 
บริหารศาลยุติธรรมเล็งเห็นถึงความสำาคัญในข้อนี้ จึงมีคำาสั่งที่ 13/2553 ลงวันที่ 21 
กันยายน 2553 และที่ 2/2554 ลงวันที่ 29 เมษายน 2554 ลงนามโดยนายสบโชค  
สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกาในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม  
เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก โดยมีเจตนารมณ์เพื่อรวบรวมปรับปรุงและจัดทำาคู่มือหรือหนังสือกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก โดยมีเจตนารมณ์เพื่อรวบรวมปรับปรุงและจัดทำา
คู่มือหรือหนังสือกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกนำามาใช้ประโยชน์ใน 
การศกึษา อา้งอิง อนัเปน็การคุม้ครองสทิธเิสรภีาพขัน้พืน้ฐานของประชาชนโดยเฉพาะ 
ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงมีอธิบดีผู้พิพากษา 
ภาค 9 เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้เขียนเป็นอนุกรรมการด้วยผู้หนึ่ง

	 3.1	แนวทางการยกร่างคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก

 การยกร่างคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ซึ่งต่อไปนี้
เรยีกวา่ “คูม่อืหลักกฎหมายอสิลามวา่ดว้ยครอบครวัและมรดกฉบบัศาลยตุธิรรม” 

ได้นำาหนังสืออ้างอิงของมัซฮับชาฟิอีย์และหนังสืออ้างอิงรวมมัซฮับมารวบรวมเรียบเรียง
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 สำาหรับหนังสืออ้างอิงของมัซฮับชาฟิอี ย์  คือ (1) ฟุตูหุลวะฮ์ฮาบ  

(2) อัลเฆาะเราะรุลบะฮียะฮ์ (3) ชัดร์หุดณ์โรฎ (4) อัลบุญัยริมีย์ อลา ชัดร์ฮิลมันฮัจญ์ 

(5) อัลบุญัยริมีย์ อลัลเคาะตีบ (6) มุฆนียุลมุห์ตาจญ์ (7) ตุห์ฟะตุลมุห์ตาจญ์  

(8) นิฮายะตุลมุห์ตาจญ์ (9) ฮาชิยาตานุ คอลยูบี วะอุมัยเราะฮ์ (10) หนังสืออื่น ๆ  ฯลฯ

 ส่วนหนังสืออ้างอิงรวมมัซฮับ คือ อัลเมาสูอะตุล ฟิกฮียะฮ์ อัลกุวีตียะฮ์

 ขั้นตอนในการจัดทำาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก

ฉบับศาลยุติธรรม คณะอนุกรรมการมีแนวทางในการดำาเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้

 ระยะที่หน่ึง เป็นการรวบรวมหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ

มรดกให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์กว่าที่ได้มีการจัดทำาคู่มือในครั้งที่ 1 โดยมีระยะเวลา

ดำาเนินการระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 และจัดพิมพ ์

เป็นรูปเล่มเพื่อเสนอประธานศาลฎีกาใช้เป็นคู่มือแทนคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่า 

ด้วยครอบครัวและมรดกฉบับกระทรวงยุติธรรม

 ระยะที่สอง เป็นการเขียนคำาอธิบายคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วย 

ครอบครัวและมรดกเรียงตามข้อโดยมีคำาพิพากษาศาลฎีกา ข้อวินิจฉัยของ

จุฬาราชมนตรีในส่วนที่เก่ียวข้องตำาราอ้างอิง เพื่อให้บุคคลทั่วไปมีความรู้และ 

ความใจหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมากยิ่งขึ้น และเมื่อมี 

ความสมบูรณ์ในคำาอธิบายอาจมีการขัดเกลา ปรับปรุงคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่า

ด้วยครอบครัวและมรดกท่ีดำาเนินการในระยะที่หน่ึงให้มีความกะทัดรัดทำานองเดียว

กับรูปแบบการร่างกฎหมายของบ้านเมือง โดยมีระยะเวลาดำาเนินการระหว่างวันที่ 1 

ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ภายใต้การดำาเนินการของโครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพงานยุติธรรมศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ในการยกรา่งครัง้นีไ้ดร้วบรวมข้อความทีก่ลา่วซ้ำาในทีต่่าง ๆ  เขา้ไวใ้นทีเ่ดยีวกนั

เรียบเรียงเป็นข้อความเบ้ืองต้นเพ่ือใช้ได้ทั้งในเร่ืองครอบครัวและมรดก และรวบรวม 

ข้อบัญญัติซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในกีตาบต่าง ๆ แต่เกี่ยวเนื่องกันเข้ามารวมเป็น 

ข้อเดียวกัน ฉะนั้นข้อความในข้อหนึ่ง ๆ โดยมากจึงมีที่มาจากกีตาบหลายกีตาบมาก

บา้งนอ้ยบา้ง แลว้แตก่รณ ีถอ้ยคำาใดเปน็ศพัทพ์เิศษใชเ้ฉพาะในศาลอสิลามและหาศพัท ์

ภาษาไทยทีเ่หมาะสมแกค่วามหมายมไิดก้ค็งรปูศพัท์นัน้ไวต้ามเดิม โดยวางบทวเิคราะห์

ศัพท์ไว้เพ่ือทราบความหมายแต่ละศัพท์ ศัพท์เหล่าน้ีหากศัพท์ใดมีหมวดบรรยายหลักการ 
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ก็เรียงศัพท์นั้นไว้เป็นบทนำาแห่งหมวดนั้น เช่น ข้อ 209 คำาว่า “อีละอ์” ข้อ 233 คำาว่า  
“อิลาน” เป็นต้น ส่วนศัพท์ใดซ่ึงไม่มีหมวดบรรยายหลักการก็เรียงเป็นบทวิเคราะห์
ศัพท์ทั่วไปรวมอยู่ในข้อ 1 ย่อย โดยเฉพาะ เช่น ข้อ 1 (48) คำาว่า “มะฮัดร์อันควร” 
ข้อ 1 (52) คำาว่า “อิดดะฮ์ร็อจญอียะฮ์” เป็นต้น ทำานองเดียวกับการจัดทำาคู่มือหลัก
กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกฉบับกระทรวงยุติธรรม

 อย่างไรก็ตาม การจัดแบ่งเนื้อหาในคู่มือมีความแตกต่างกับการจัดทำาคู่มือ
หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก ครั้งที่ 1 อยู่บ้าง กล่าวคือ มิได้แบ่ง
เปน็ “มาตรา” แตแ่บง่เปน็ “ขอ้”	แทน เพือ่ปอ้งกันความเขา้ใจคลาดเคลือ่นของบคุคล
ทัว่ไปวา่คูมื่อหลกักฎหมายอสิลามวา่ดว้ยครอบครวัและมรดกมีสถานะเดยีวกบัประมวล
กฎหมายอื่น ๆ ของบ้านเมือง

 สำาหรับเนื้อหาว่าด้วยครอบครัวแบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้

 ลกัษณะ	1 การสมรส ม ี4 หมวด คอื การสูข่อและหม้ัน เงือ่นไขแหง่การสมรส 
วลี พยาน ในการสมรส

 ลักษณะ	2 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา มี 3 หมวด คือ สิทธิหน้าที่ของ
สามีภริยา เวรอยู่ร่วมกับภริยาแต่ละคนของสามี ทรัพย์สินระหว่างสามีและภริยา

 ลักษณะ	 3 การขาดจากการสมรส มี 9 หมวด คือ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  
การฟ้องหย่า การหย่า การหย่าที่มีทัณฑ์บน ข้อกำาหนด เงื่อนไขหรือเง่ือนเวลา  
การคืนดี อีละอ์ ซีฮาดร์ ลิอาน การหย่าโดยมีสินจ้าง

 ลักษณะ	4 มะฮัดร์ มี 3 หมวด คือ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มุดอะฮ์ อิดดะฮ์

 ลักษณะ	5 ผู้บุพการีและผู้สืบสันดาน มี 5 หมวด คือ บุตร อำานาจปกครอง 
อำานาจเลี้ยงดู ค่าอุปการะเลี้ยงดูเครือญาติ ค่าให้นมบุตร

 ส่วนเนื้อหาว่าด้วยมรดกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 ลักษณะ	1 พินัยกรรม มี 5 หมวด คือ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป พินัยกรรมทรัพย์สิน 
พินัยกรรมจัดการ ผู้จัดการมรดก การรวบรวมทรัพย์มรดก

 ลักษณะ	 2 การแบ่งปันมรดก มี 6 หมวด คือ บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ทายาท 
ทายาทประเภทหนึ่ง ทายาทประเภทสอง ทายาทประเภทสาม ทารกในครรภ์  
บุคคลสูญหาย บุคคลเพศที่สาม และผู้พ้นจากการเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
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	 3.2	การประชุมพิจารณาร่างคู่มือกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก

 สำานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้จัดประชุมพิจารณาร่างคู่มือหลัก

กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกฉบับศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาล

จังหวัดสงขลา รวม 15 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน 

 ต่อมาคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม โดยนายไพโรจน์ วายุภาพ  

ประธานศาลฎีกา เล็งเห็นว่า ตามที่ศาลยุติธรรมได้ดำาเนินการจัดทำาหนังสือ 

คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เพื่อให้ศาล 

ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ใช้ประโยชน์ในการศึกษา อ้างอิง 

อันเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาขั้นพื้นฐานของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ เนื้อหา ได้อย่างชัดเจน 

ย่ิงข้ึน จงึเหน็สมควรจัดทำาคำาอธบิายหนงัสอืคูม่อืหลกักฎหมายอิสลามวา่ดว้ยครอบครวั

และมรดก (ฉบับศาลยติุธรรม) จึงแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการจัดทำาคำาอธบิายหลกักฎหมาย

อสิลามวา่ดว้ยครอบครวัและมรดก (ฉบบัศาลยตุธิรรม) ตามคำาสัง่คณะกรรมการบรหิาร

ศาลยุติธรรม ที่ 7/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

จัดทำาคำาอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) 

ซึ่งมีอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 เป็นประธานกรรมการ และผู้เขียนเป็นกรรมการด้วย 

ผู้หนึ่งให้คณะอนุกรรมการมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ดำาเนินการจัดทำาคำาอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก 

(ฉบับศาลยุติธรรม) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงาน

 2. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

 3. ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมอบหมาย

 ขณะนี้การจัดทำาคำาบรรยายในภาคครอบครัวเสร็จสิ้นแล้ว กำาลังดำาเนินการ

จัดพิมพ์เผยแพร่ ส่วนในภาคมรดกกำาลังดำาเนินการคิดว่าก่อนสิ้น เดือนตุลาคม 2558 

น่าจะเสร็จส้ินและดำาเนินการพิมพ์เผยแพร่ได้ ต่อไปก็คงพัฒนาไปถึงการรวบรวม 

กฏหมายวธิพีจิารณาความกฎหมายอสิลาม เพราะมีการดำาเนนิกระบวนพจิารณาหลาย

ขั้นตอนที่ไม่อาจนำาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ได้ มีหลักการและ 
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วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันมาก ไม่ว่าองค์คณะในการพิจารณาคดี การฟ้อง การให้การ 

การนำาสบืพยาน ภาระการพสิจูน ์ลกัษณะของพยาน การชัง่น้ำาหนกัพยาน การบงัคับคด ี 

ผู้เขียนเชื่อว่า การศึกษา การให้เหตุผล การอ้างอิง การถกเถียง การโต้แย้ง แม้แต่ 

การคดัคา้น การแสดงความไมเ่หน็ดว้ย ลว้นแตจ่ะกอ่ใหเ้กดิการพฒันากฎหมายอิสลาม

ในประเทศไทยทั้งสิ้น
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How	 does	 human	 rights	 function	 properly	 to	 the		
forgotten	group	(Rohingyas)? 

Saovanee Kaewjullakarn and Arnon Sriboonroj1

 

Introduction
 This picture illustrates the consequence of violence between Buddhist  
Rakhine and Muslim Rohingyas during June 2012 and October 2013. This 
situation led to loss over a hundred lives, eradication of thousands homes and 
displacement of some thousands of Rohingyas. Today most of Rohingyas in 
Arakan state live in camps.
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There are more than 100,000 Rohingyas have escaped from Myanmar by leaky 

open boat to Malaysia, Bangladesh and Thailand. 1 The wooden vessel carried 

many women and children. Unsurprisingly, some of them had died and gone 

missing during the journey.

 According to this image, it can be said that Rohingyas become a  

vulnerable group who needs of international protection from International  

instruments and needs support from Human rights organizations.

Who	are	Rohingyas?

 Rohingyas are people who have been living in Rakhine state, formerly 

known as Arakan state, in the western part of Myanmar. Even though the United 

Nations (UN) and other international communities called this religious ethic group 

as “Rohingyas”, the government of Myanmar ( GOM) usually describes this group 

is an illegal migrant who arrived from Bangladesh. 2 

 Where originally Rohingyas come from has still been a controversial issue. 

In contrast, it is widely accepted by GOM that Rohingyas are Begali Muslims from 

Bangladesh. GOM has insisted on the fact that this group has lived unlawfully in  

Myanmar’s territory while Bangladesh denounces that Myanmar government applies 

extreme policy in order to return these Muslims to Bangladesh.3 For this reason,  

Rohingyas have not recognized as citizenship either by Bangladesh or GOM.  

This leads to the condition of being “statelessness”

1 Human Rights Watch (2013) “Dispatches : Decisive Action on Burma’s Rohingya Crisis” Available from http:// 
 www.hrw.org/news/2014/10/20/dispatches-decisive-action-burmas-rohingya-crisis, ( Accessed : 31st October 2014) 
2 International Crisis Group (2013) The Dark Side of Transition : Violence against Muslims in Myanmar, Asia Report,  
 No. 251, p.3. available from : http://www.crisisgroup.org/~/media/files/asia/south-east-asia/burma-myanmar/251- 
 the-dark-side-of-transition-violence-against-muslims-in-myanmar.pdf ( Accessed : 28th October 2014).
3 Nehginpao Kipgen,(2013) “Conflict in Rakhine State in Myanmar : Rohingya Muslims’ Conundrum”, Journal of  
 Muslim Minority Affairs, Vol. 33, No.2, p.4. 
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Human	rights	and	statelessness

	 A.	Recognition	of	the	individual	as	subject	of	international	law

  Only state and international organization have legal status under the 

traditional theory of international law. In contrast, the result of internalization of 

human rights provides individual become partial subjects of international law. 4 

According to the Universal Declaration of Human Rights ( UDHR) article 15 and 

the Convention on the Rights of the Child 1989 (CRC) article 7 and 8 as well as 

article 24(3) of the International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR), 

provide that State oblige individuals within its territory enjoy the right to obtain 

nationality.

 In general, state applies 2 significant elements for granting nationality to  

individual. The first rule called “jus sanguinis” which means no matter of where 

children are born, they will get the nationality of their parents because of blood 

origin. And the other principle called “jus soli”, explains that state will grant  

nationality to children who are born within its territory. 5 

 Nevertheless, in the Roghingyas case, applying these principles tend  

to be a problematic.

	 B.	What	is	a	problem	of	becoming	stateless	person

 The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Person ( the UN  

convention 1954) article 1(1) provides that “Stateless person” means a person 

who is not considered as a national by any state under the operation of its law. 

It is noticeable that although GOM has not signed or ratified this convention yet6,  

4 Walter Kalin and Jorg Kunzil. (2010) The Law of International Human Rights Protection .New York : Cambridge  
 University Press. p.15
5 Jan Klabbers. (2013) International law.New York : Cambridge University Press. pp. 118-120.
6 List of state party. available from https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSONLINE& 
 mtdsg_no=V~3&chapter=5&Temp=mtdsg2&lang=en
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this definition become a customary international law by the observation of the  

International Law Commission.7 Therefore, it binds all states to accept  

this legal term.

 Moreover, the UN convention 1954 also helps GOM to arrange and 

implement action plan by providing identity papers and travel documents to 

stateless persons. These methods have already accepted among several other 

non-Contracting States.8 

 In international law, there are two doctrines explained about different 

category of statelessness as follows;

(A) De jure (In law) statelessness which means that this person is legally stateless 

and is not recognized as national by any state

(B) The second kind of this condition called “de facto statelessness” (In fact). 

There are three scholars 9 tried to define the term of “de facto stateless people” 

as “people who have not been formally denied or deprived of nationality but who 

lack the ability to prove their nationality or, despite documentation, are denied 

access to many human rights that other citizens enjoy. These people may de 

facto stateless-that is, stateless in practice, if not in law-or not rely on the state 

of which they are citizens for protection”.10 

7 United Nations High Commissioner for Refugees, Expert Meeting : The concept of Stateless Persons  
 under International Law summary Conclusion, meeting held at Prato, Italy, 27-28 May 2010, available from  
 http://www.unhcr.org/4cb2fe326.html ( Accessed 19 October 2014). 

8 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2012. Guidelines on Statelessness No.3 : the status of  
 statelessness persons at the national level, HCR/GS/12/03, p. 11. available from http://www.refworld.org/ 
 cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=5005520f2 (Accessed 20 October 2014).

9 These three scholars include Goris, Harrington and Kohn

10 Andres Ordonez Buitrago.(2011) Statelessness and Human Rights : the role of the United Nations High  
 Commission for Refugees (UNHCR). EAFIT journal of International law, Vol. 2 02 p. 4. Available from  
 http://www.eafit.edu.co/revistas/ejil/Documents/ejil-jul-dec-2011/articulo_1[1]_2011-2.pdf ( Accessed : 19  
 October 2014).
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 Nevertheless, the term of de jure stateless persons is not defined in 

the UN Convention 195411. In Rohingyas situation, it is clear that Rohingyas are 

de jure stateless as it was interpreted in the Summary Conclusions of the Prato  

Expert Meeting of article 1(1) of the UN Convention 1954 that individual can 

become stateless if state where he or she has a factual attachment denies to grant 

that person as its nationality.12 Why does GOM deny to grant Burmese national 

to Rohingyas? Because the 1982 Burma Citizenship law allows GOM to do this.

The	problem	of	the	1982	Burma	Citizenship	law

 Under the 1982 Citizenship law, Rohingyas are denied to obtain their 

citizenship. 13 The law states that there are only 8 national races 14 recognized 

as a Myanmar citizen and according to the list, Rohingyas are placed in the  

session 2 (e) which provides that “Foreigner means a person who is not  

a	 citizen or an	 associtate	 citizen or a	 naturalized	 citizen. This law has  

led to justify systematic arbitrary and treat against the Rohigyas in a  

discriminating manner. Because of this racist law, they also have  

experienced problem of limitation of movement and the right to life as well  

as accessing to civil services. This includes but not limit to the right to health  

and education and are subject to force labor and prosecution.15

11 UNHCR the UN Refugee Agency. (2014) Handbook on Protection of stateless persons : under the 1954  
 convention relating to the status of statelessness persons p, 5. Available from http://www.unhcr.org/53b698ab9. 
 html (Accessed : 19 October 2014). 
12  Open Society Foundations. De Jure Statelessness in the real world : Applying the Prato Summary Conclusion  
 p. 4. Available from http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/prato-statelessness-20110303.pdf. 
 (Accessed : 19 October 2014). 
13 For more information about this law, Please visit, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid= 
 3ae6b4f71b (Accessed on 19 October 2014). 
14 These 8 national races include The kachin, Kayah,Karen,Chin,Burman,Mon, Rakhine and Shan. Because these  
 groups have settled before 1823.
15 Human Rights Council : Gay MacDougall.(2012) Report of the independent expert on minority issues,  
 Gay MacDougall”, p.18. available from http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=47d685ea2  
 (Accessed: 19 October 2014).
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International	protection	of	this	group

A.	International	mechanism

 Almost every states include Myanmar become a party of UN, therefore, 

GOM is obliged to comply with the UN Charter especially article 55 (c) “Universal 

respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all 

without distinction as to race, sex,langugages or religious. Furthermore, GOM not 

only be a party to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women (CEDAW) and CRC but also GOM ratified both of them. For this 

reason, it can be interpreted that stateless persons ( Rohingyas) in Myanmar 

enjoy the rights under those conventions.

 International treaties on statelessness generally consist of two principles:  

the protection and the avoidance of statelessness. The rights of stateless  

persons are provided under the UN Convention 1954. However, this Convention 

does not oblige state parties to grant to right of residence to stateless persons.  

The 1961 Convention also aimed at preventing statelessness. It requires state 

parties granting nationality to person who is born in their territories.

 Even though, the UN Convention 1954 and the 1961 Convention on the 

Reduction of Statelessness (the UN Convention 1961) play an important role to 

protect and prevent person to become stateless, these two instruments cannot 

apply in Rohingyas case effectively because GOM has not been a state party of 

them. However, some of these provisions are international customary law.

B	Regional	legal	tool

 The problem of stateless of the Rohingyas needs regional legal  

corporation to solve this issue. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

is international government institution which has several mechanism to deal with 

Royingyas as can explain following;
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 1. ASEAN charter. The purposes of ASEAN charter include to promote 

and protect human rights. Under article 1(7) and article 2 (I) provides that to 

promote and protect human rights are the main principles obliging all ASEAN 

member states.16 Moreover, under article 14, it establishes ASEAN human rights 

body to reaffirm that human matter is one of the main concerns of ASEAN.

 2. The ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR). 

The mandate of the AICHR is to promote and protect human rights under article 

1.4 and 1.6 of its TOR17 

 It is obviously to see that the functions of the commission indicate to 

promote human rights rather the protection. The ASEAN charter itself respects 

national sovereignty of other member states and complies with the principle 

of non-interference in the internal affair of member states as well as a non- 

confrontation approach.18  Therefore, it is no surprised that ASEAN has long been  

criticized as “a paper tiger” or sometimes “a toothless tiger” for its inability to 

cope with the disputes within ASEAN countries.

16 Article 4 of ASEAN Charter; “The member states of ASEAN are Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia,  

 Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam.” 

17 Terms of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights ; 1.4 and 1.6, available at  

 http://www1.umn.edu/humanrts/research/Philippines/Terms%20of%20Reference%20for%20the%20ASEAN% 

 20Inter-Governmental%20CHR.pdf. (Accessed 22 October 2014).

18 Article 2(e), (k) of ASEAN Charter.
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How	can	human	rights	be	implemented	to	Rohingyas?

 Under international law, states have to do what they commit to do.  
Futhermore, the UN human rights treaties require states must respect, protect 
and fulfill the rights of individuals within their territories.19 According to annual  
report 2013 of Amnesty International claims that Rohingyas faced with several 
kinds of human rights violation include physical abuse, rape, destruction of  
property and unlawful killings by GOM.20

 The principle of Pucta sunt servanda requires state party to respect and 
comply with the agreement which state singed or ratified and state should comply 
with this principle in good faith. 21 GOM clearly breaches human rights treaties for 
instance UN Charter article 55 (c) “Universal respect for, and observance of, 
human rights and fundamental freedoms for all without distinction”, under CRC 
article 37 and article 2 provides that all children who become stateless prohibit 
from torturing and all kind of inhuman treatment and CEDAW article 2 22 provides 
the prohibition on all kinds of discrimination of Female stateless. In this case, 
GOM oblige to protect, respect and fulfil the rights of individuals in state’s territory 
regardless of nationality. 

  In international human rights context, state is allowed to bring case about  
violation of international human rights instruments before International Court of Justice  
(ICJ) even none of its nationals are affected because it is the character of human 
right obligations called erga omnes. However, an inter-sate procedures are hardly 
apply since sovereignty and internal affairs of state are respected by another state. 

19 Professor Emeritus and Co-Director edited by Daniel Moeckli and et all (2014) International Human Rights  
 Law 2nd edition UK : Oxford university Press, p101-104.
20 Amnesty International ( Annual Report 2013), Myanmar : Abuses against Rohingya erode human rights  
 progress available from http://www.amnesty.org/en/news/myanmar-rohingya-abuses-show-human-rights-progress- 
 backtracking-2012-07-19 (Accessed : 29 October 2014)
21 Supra note 20 .p98.
22 Silvia di Gaetano. (2013) How to protect the rights of the stateless Rohingya people in Myanmar. Master of Arts  
 in Human Rights and conflict Management –X Edition 2011/2012., Institute of law, Politics and Development.,  
 p.27-30, available from http://www.academia.edu/4970469/How_to_protect_the_rights_of_he_stateless_ 
 Rohingya_Master_Dissertation?login=&email_was_taken=true ( Accessed: 20 October 2014) 
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 Other mechanisms for enforcement international human rights are  

bringing case before regional institution, AICHR is responsible for handling with 

GOM about Rohingyas problem as a regional mechanism. Rohingyas case cannot 

solve by AICHR since the context of ASEAN way, each ASEAN state member avoid 

discussing controversial issue that arise within ASEAN state member. Furthermore, 

ASEAN is not a supranational organization like European Union (EU). This leads 

to lack of enforcement when state violates international human rights treaties.

 Unlike in Europe, Africa and the Americas, these continents have  

potential legal instruments in order to fight against human rights within its regions 

for example the European Convention on Human rights 1950 and the American 

Declaration on the Rights and Duties of Man 1948 and the American Convention  

on Human Rights. These two conventions have influence commissions and  

courts which can pressure member states refrain from violating human rights. 

 As a national human right mechanism, Myanmar National Human Rights 

Commission can play an importance role in this part as well. This commission is 

an independence organ which has the main tasks to promote human rights and 

corporate with the UN, regional institution and national institutions of other state 

to function human rights. In additional, Today Civil society and NGOs human 

rights are the key elements to check and balance for promotion and protection 

of human rights especially within Myanmar. 

Conclusion	

 The problem of Rohignyas is one of the primary concerns of International 

communities. However, ASEAN hardly brings this dispute to its agenda. Penalties 

from International communities are another option to handle with Rohingya such 

as UN and EU. It is widely accepts that protection of human rights is one of the 

purposes and principles of UN charter, the work of the various UN mechanisms 
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and UN human rights treaties play an important role to protect human rights 

in global system. CEDEW and CRC conventions are also key human rights  

instruments which were ratified by GOM. For this reason, UN can use these legal 

tools to force GOM to respect, protect and fulfil human rights. Additional, EU may 

impose non humanitarian assistance as well as non being trade partner against 

GOM because GOM seriously breaches the rights of ethic group. 

 It is obviously to say that bias is one of the main obstacles which has 

led the human rights situation in Myanmar become worse. GOM attempts to  

differentiate Royingyas from other ethnic groups. They are also discriminated by 

1982 Citizenship law. This law leads Rohingyas become stateless. The statelessness  

condition causes other forms of persecution and exploitation. In order to handle 

with prejudice, education is the answer of this issue. Providing knowledge about 

human rights to Burmese and rising awareness of understanding of living together 

regardless of race, religious would reduce the tension among Buddhist Rakhine, 

Muslim Rohingyas and GOM.
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The	Utilization	of	Fish	Landing	Port	For	Fishing	Fleet/

Fish	Transporting	Fleet	Based	on	Fishery	Law

Ema Septaria and Muhammad Yamani 1 

Abstract
 This article aims to elaborate regulations related to the utilization of fish 

landing port (PPI) in Bengkulu city in order to see the correspondence between 

das sollen and das sein conducted by fishing fleets and fish transport fleet. This 

article used yuridical normative method especially to inventory the positive law in 

fisheries law in relation to the utilization of fish landing port in the city of Bengkulu. 

The main legal source materials used in the form of legislation. Literature studies 

conducted with both on line and off line. Legal materials were analyzed by using 

interpretation grammatical, historical and authentic way or another interpretation

1 Lecturers at Faculty of Law, University of Bengkulu
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by category problems. The result shows that, first Rules regulating PPI utilization 

in the city of Bengkulu can be found in District Regulation No. 11 Year 2011 

on Specific Licenses Retribution. This regulation requires the owner of the fleets 

(as a compulsory retribution) to have a business license. Violation of these rules 

will be subject to administrative sanctions such as fines of 2% per month of 

the total retribution to be paid. Criminal sanctions such as imprisonment of 3 

(three) months or a fine not exceeding three (3) times the amount of levy payable 

Application of Article 41 of Fishery Law requires fleets owners to land the fish 

at landing ports as specified in the SIPI has not been done. It can be caused 

by background comes from education law, the supervisor holds a Bachelor of 

Fisheries fisheries . So is the legal structure in the harbor, although holds a law 

degree but do not quite have the latest rules regarding references harbor. Other 

factors that support the implementation of this rule is not culture ( fishing fleets 

owners ) who do not obey the law . This is reflected in data showing only 10 % 

of owners having licenses.

Key words : Fish landing ports, fishing fleet, sustainable fisheries.

Introduction

 Indonesia as an archipelagic nation is one of the countries with the largest  

number of islands (17,508 islands) and of 81,000 km coastline and about 3.1 million  

km2 extensive sea, or 62% of the territory. The vast ocean water is rich in the types  

and potential of fisheries, where the common fisheries potential of 305 660 tons/year 

as well as the potential of marine approximately 4 billion USD/year.2  

In 2011, production of Indonesian catching fish production was increase  

significantly, from 5,039,446 tonnes in 2010 to 5,345,729 tons in 2011.  

By contrast, in Bengkulu it fell from 44.241 tons in 2010 to 39.860 tons in 2011.3

2 Supriadi dan Alimudin, 2011, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, P. 2
3 Retrieved from http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=56&notab=5 at Friday, 
 April 12 2013
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  Not only been experienced by Indonesia, and by the smallest nations such 

as the Marshall Islands, Kiribati and Tuvalu, offshore marine resources rep-resent 

almost the sole opportunity for substantial economic development,4 it’s even also 

felt by big countries such as France and Spain where they precisely learned from 

Philippines.5 The world’s fisheries are perceived to be in crisis, leading to livelihood 

and nutritional insecurity in fisheries-dependent areas of developing countries.6 

The increasing intensity of fishing poses a variety of problems ranging from about 

seizure of Fisheries Resources (SDP) in a certain waters (Cod Wars in the Cod 

Wars in Iceland, the problem donut hole line in the north pacific ocean near 

Alaska or enactment which restrict water line Hague George Banks between the 

United States and Canada), to the practice of illegal fishing (flag of convenience 

problem, IUU Fishing and others.7 However, problems arise not dampen the 

global fish production. Statistical data from the FAO states that the total global 

production of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic animals continued 

to rise and reached 148.5 million tons in 2010. While catching fish production 

ranges from around 90 million tons from 2001.8 In fisheries, Indonesia became the 

second largest fishing nation after China.9 Unless accompanied by a sustainable 

management the increasing intensity of fishing will lead to the extinction of the 

fish.10 Consequently, responsible management becomes one of the key answers 

to the challenges of sustainable fisheries development.11

4 Michael Lodge, “New Approaches to Fisheries Enforcement,” Review of European Community & International  
 Environmental Law, 1993, Vol.2 p.277-284. <doi:10.1111/j.1467-9388.1993.tb00124.x>
5 Hazel O. Arceo and others, “Moving beyond a Top-down Fisheries Management Approach in the Northwestern  
 Mediterranean : Some Lessons from the Philippines,” Marine Policy, 39 (2013), 29–42.
6 Edward H. Allison, “Big Laws, Small Catches: Global Ocean Governance and the Fisheries Crisis,” Journal of  
 International Development, 13 (2001), 933–950 <doi:10.1002/jid.834>.
7 Prof Brian J Rothclind as quoted by Lucky Adrianto, Implementation of CCRF in Perspective of Developing  
 Countries, “International Law Journal,” LPHI, Jakarta. P. 471.
8 Retrieved from ftp://ftp.fao.org/FI/STAT/summary/YB_Overview.pdf hlm.xvi at Friday, April 11 2013
9 Ibid.
10 Daniel Pauly and others, “Towards Sustainability in World Fisheries.,” Nature, 418 (2002), 689–695.
11 Lucky Adrianto, Op Cit. 
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  Indonesia has ratified the United Nations Convention on the Law of the 

Sea 1982 through Act no. 17 Year 1985 on Indonesia Ratification of the 1982 

UNCLOS which is then implemented in The Act No. 6 Year 1996 on Indonesian 

Waters, and ratified the Agreement for the Implementation of the provision of the 

1982 UNCLOS relating to the conservation and management of fish stradding 

Highly Migratory Fish Stock and Stock (UNIA 1995), and also adopted a Code 

of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). The Code was developed in 1995 

by the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations includes 

a set of recommendations for reducing the negative impacts of fishing activities 

on marine ecosystems. The Code is widely believed to be an important tool 

for fisheries management and, although the Code is voluntary, all stakeholders  

concerned with the management and development of fisheries, and conservation 

of fishery resources, are actively encouraged to implement it. Previous analysis at 

global scale showed widespread low compliance with the Code of Conduct that 

may be partly due to a lack of empirical support for the overall ecological benefits 

of adhering to the Code.12 By ratifying these international provisions Indonesia  

willing to foster and be bound to what has been outlined by the international rules, 

particularly CCRF related to sustainable fisheries management and sustainable. 

To support the rules and general principles CCRF Indonesian government has 

established a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 5 

of 2008 on Business fisheries as a refinement of the Regulation of the Minister 

of Marine Affairs and Fisheries No. 17 of 2006 (PERMENKP No. 5 Year 2008).

 Bengkulu is a province with of 387.6 km ² coastal sea area. No wonder 

if Bengkulu people tend to choose fishing for a living. This trend is even increased 

due to the price of fish has increased as well.13 Fishermen Bengkulu also varies 

from small to modern categories. Recognizing the fact that many Indonesian 

12 Marta Coll and others, “Sustainability Implications of Honouring the Code of Conduct for Responsible Fisheries,”  
 Global Environmental Change, 23 (2013), 157–166.
13 Interviewed with Ipan, at Koperasi LEPP Bina Masyarakat, Pasar Bengkulu, Tuesday, April 12 2013.

วารสารวิชาการนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 มกราคม - ธันวาคม 2557





people living on coastal areas and into fishing, then to accelerate the growth of 

coastal areas and coastal resources optimally, Government improve facilities in 

the field of fisheries by building a fishing port. The existence of the fishing port 

(hereinafter abbreviated as PP) is expected to become a hub of business activities 

in the fisheries system 

 PP is defined normative juridically as a place consisting of land and 

surrounding waters with certain limits as a system of government activities and 

business activities, used as a fishing boat rests, anchored and/or unloading fish 

that equipped with the safety of shipping and activities supporting fisheries. It is 

noted that fish landing is an early stage of a series of activities carried out before 

the fish finally distributed. Landing fish is an activity of unloading the fish caught 

from fishing fleets and/or fish carrier fleet at ports listed in fishing license (SIPI) 

and fis transporting license (SIKPI), both processing and non-processing.14 

 As stated in Fishery Law, fish landing has to be done at fish landing port 

which is pointed in SIPI and SIKPI.15 This article contains element of coercion, it 

can be seen from the presence of administrative sanctions-warning, suspension,  

or revocation of a license if it is not implemented. The nature of force is an  

element of the law in order to achieve its goal of order and justice. The law also 

aims to protect or restrict a person’s interests by allocating a power to him for 

acting in the interests of the power. The allocation is practiced in a measured 

scope of power.16 Government coercion as outlined in Article 41 of Act No. 45 

Year 2009 is an effort in fisheries field in achieving sustainable fisheries so that 

the availability of fisheries resource still able to meet the needs of the Indonesian 

people now and in the future.

14 Article 1 point 11 Act No.45 Year 2009 on the amandemend of Act No. 31 Year 2004 on Fisheries.
15 In capture fisheries bussiness, fishing fleet owner has to have three documents- SIUP, SIPI and SIKPI that are  
 related one each other.
16 Sacipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, P. 36-39.
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 Fishing activity is concentrated in Pulau Baai port, which is located 
approximately 20 km south of the capital city of Bengkulu. The port is a major 
port as a supporter of economy in the region supported hiterland areas along 
the western coast of Sumatra. In addition Baai Island, there are two other fish 
landing ports (PPI) are Pasar Baru and Tapak Padri.17 In this article, the term 
used is fishing fleet/fishing transport fleet because fishing fleet can be operated 
as fish carrier fleet and it is allowed under Act No. 45 Year 2009. Both types 
of fleets are also burdened with the same obligations in terms of landing fish. 
Fishing fleets landing on Pulau Baai varied ranging from fishing boats weighing 
up to 10 GT untill 30 GT. 

 This article does not use the term fisherman boats because this term 
is not contained in the Fisheries Act. Fisherman is interpreted as anyone whose 
livelihoods are fishing, so the term is too general to be used in this study.  
Furthermore, the obligation of fish landings in the PPI is charged to owners of 
fishing fleets and fleets transporting fish, not the fishermen. 

 If connected with law in books, both the fishing fleet and fish carrier 
fleets owner is subject to the same obligations, that they need to land the fish 
on the PPI which has been set in SIPI and/or SIKPI. However, if observed, in the 
region adjacent to PPI Pasar Baru are small fishing fleets anchored on the shore 
and on the land side there is outside the PPI we can see fish selling activity.18 

Besides, local fishermen land their fish at their own dock and fish traders buy 
fish directly to the fleet.19

 Facing the fact of unload the fish, what have been done by local fishermen 
hasn’t arose a conflict. However, if loading and unloading fish outside PPI then it 
will be difficult to keep tabs on the amount of fish caught, what type of fish caught,  

17 Ocean Fishing Port of Bengkulu is Pulau Baai
18 Surveyed at PPI Pasar Baru and around it, Sunday, March 24 2013.
19 Retrieved from http://www.bisnis-sumatra.com/index.php/2013/02/kondisi-tempat-pelelangan-ikan- 
 bengkulu-buruk/ , Tuesday, March 26 2013
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while the data is necessary for the supervision and control of the fisheries source 
in order to avoid over fishing and illegal fishing. Illegal and unreported fishing 
Contributes to overexploitation of fish stocks and is a hindrance to the recovery 
of fish Populations and ecosystems, 20 will directly affect the degradation of fish 
resources Bengkulu City.21 

 This article aims to elaborate regulations related to the utilization of fish 
landing port (PPI) in Bengkulu city in order to see the correspondence between 
das sollen das sein conducted by fishing fleets and fish transport fleet.

Method
 This article used yuridical normative method especially to inventory the 
positive law in the field of fisheries law in relation to the utilization of fish landing 
port in the city of Bengkulu. The main legal source materials used in the form 
of legislation. To complement the existing legal materials, interviewed will be 
conducted with informant from formal legal officers (whose duties and functions 
related to the fishing port). Besides, observation in das sein held at PPI Pulau Baai 
by interviewing the owner of the fishing fleets. Determination of the informant is 
purposive with regard to administrative or legal apparatus that includes a formal 
leader institution leader Marine and Fisheries Agency and the Head PPI Pulau 
Baai. Required legal material were collected by the laws of search methods both 
written and unwritten laws of primary and secondary legal materials. Literature 
studies conducted with both on line and off line. Legal materials were analyzed 
by using interpretation grammatical, historical and authentic way or another  
interpretation by category problems. Interpretation of the results were compared 
to each other then the result of what regulation that bind fishing fleet owners.

20 David J. Agnew and others, “Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing,” PLoS ONE, 4 (2009).
21 There are certain species that set as protected fish so forbidden to catch. See Report Facilitation Fish Species 
 Conservation Area. Department of Marine and Fisheries, City of Bengkulu, (Fish Species Protection Workshop,  
 Year 2011.
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Result	and	Discussion
 According to Brandt as quoted by Ria Marhaeni Silombo,22 the  

fishermen is a person whose livelihood is fishing. Mulyadi expressed a  

broader definition that the Fisherman is a group of people whose lives  

depend directly on marine products, either by way of arrest or cultivation.23 

In this sense the term fishing is not just for people who indulge as fishing, 

but also for fish farmers. 

Definition	of	Fishing	Fleet
 Fishing fleet is a unit of fish capture that has important role for fishermen, 

nelayan, both for transportation mean from fishing base to fishing ground 

and as a place collect the fish. It has features in some aspects as velocity 

(speed), manuverability, seaworthy, navigable area, soutness of hull structure, 

engine propulsion, fishing equipment that is different from other common 

fleets.24

 Development of fishing fleets is very diverse, starts from traditional 

with only based on the knowledge of heredity, to modern that have taken  

advantage from technological advances.25

22 Marhaeni Ria Silombo, 2010, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional,PT. Gramedia Pustaka Utama,  
 Jakarta. P.3.

23 Mulyadi S, 2007, Ekonomi Kelautan, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, P. 7.

24 Ayodhya retrieved from 

 http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58207/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf?sequence=2 ,  
 Sunday, March 7 2013

25 Fyson, retrieved from 

 http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58207/BAB%20I%20Pendahuluan.pdf?sequence= ,  
 Sunday, March 7, 2013 
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Clasification	of	Fishing	Fleet26	
 The shape and type of fishing fleets is different, this is caused by  

differences in the purpose of fishing effort, target species in fishing effort and 

water conditions. Therefore, the classification of fishing boats also vary both by 

means of ship propulsion, fleet size, fleet function, group type fishing gears, and 

according to the scale of fishing effort.

 FAO classifies selective fisheries for some countries classify fisheries 

in Indonesia in two main categories, namely : small-scale fisheries; using a 

machine outside <10 HP or <6 GT with 1 lane area (4 miles) of coastline, 

and is using the machine outside <50 HP or <25 GT with 2 lines operating  

area (4 miles - 8 miles), and (2 ) which is a large-scale fisheries fishing  

industry, using the machine in <200 HP or 100 GT area operasi.3 lines and 

4 (8 miles-12 miles and / or> 12 miles).

 According to the definition of fishing boats set out in Article 1 point 9 of 

Fisheries Law, the fishing fleets can be a ship, boat or other floating device 

that is used to :

 1. fishing 

 2. Support the fishing operations 

 3. fish breeding 

 4. Transportation of fish 

 5. fish processing 

 6. training fishery 

 7. Research / exploratory fisheries

26 Retrieved from
 http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/55110/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf? 
 sequence=4 , Sunday March 7, 2013
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Definition	of	Fishing	Port
 According to Lobis, the fishing port is a blend region between land and 

sea, used as the base of fishing activities, has various facilities start from the fish 

landed untill they are distributed.27

 Detailed of Aspects of the fishing harbor according to the Directorate 

General of Fisheries are:28 

 1. Production : Fishing port as a place for fishermen to carry out its  

 production activities, ranging from supplies to meet the needs of fish in  

 the sea untill unloading their catch.

 2. Processing : fishing port provide the means necessary to process

 their catch.

 3. Marketing : fishing harbor is the center point of initial collection and  

 marketing of their catch. 

From Article 1 point 3 Fisheries Law, it can be noted that the port is used as the 

governmental activities and business activities fishery. This means the fisheries 

business activities should remain regulated, supervised, controlled and monitored 

so that it becomes sustainable fisheries. Thus, the port is expected to be a control 

of number and type of fish caught, but it can prevent the fishing protected fish, 

that is the philosophy of why the fishermen have to be landed the port.

27 Lubis retrieved from 
 http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/58363/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA. 
 pdf?sequence=3 
28 Ibid
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Regulations	on	Utilization	of	Fish	Landing	Port	 (PPI)	 in	City	of	

Bengkulu	

Fisheries	Law	

 In this Act stated that Governments organize and conduct training  

management of fishing ports. Furthermore, Article 48 regulates any person 

who benefit directly from the resources of fish and the environment in and 

outside of the fishing ground are charged of fishery retribution and include in  

non-tax revenues, but small fishermen are not subject to this. The results of the 

retribution will be used for fisheries development and conservation of fisheries 

and environmental SDI.

Regulation	of	Ministry	of	Marine	and	Fishery	Affairs	No.	8	Year	

2012	on	Fishery	Harbor	

 Given the important role of the fishing port of Marine and Fisheries  

Minister issued Decree No.8 Year 2012 on Fishery harbor which regulates fishing 

port classification; management of fishing ports; requirements and / or technical 

standards in the planning, development, operation, management, and supervision 

of fishing ports; working area and the operation of the fishing port and inland 

waters covering certain parts of the working area and the operation became 

fishing ports. This of course means to optimize the potential of the existing fishing 

in waters where the national long-term development of Indonesia in the field of 

marine geared to improve the welfare of poor families in coastal areas through 

developing small-scale productive economic activity that is able to provide  

employment opportunities to the wider poor families.
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District	Regulation	of	Bengkulu	Province	No.	2	Year	2012	on	Spatial	

Plan	of	Bengkulu	Province	2012-2032

 In this regulation is said that the regulation over fishing port of Bengkulu  

province refers to spatial planning in order not to collide with each other  

across sectors, with due regard to sustainability and environmental capacity,  

and vulnerability to disaster areas. Article 54 states that the structure of  

one embodiment of a sustainable space is to make improvements to Ocean 

fishing ports; and Article 57 paragraph (4) establishes the development of 

fisheries areas is done through the improvement of infrastructure in the fishing 

port city of Bengkulu, North Bengkulu, Mukomuko district, Seluma District, 

South Bengkulu District, Kaur, and Central of Bengkulu. Of this regulation 

can be seen that Bengkulu Local Government has set a plan to make  

improvements to PPI Baai Island into Ocean Fishery Port (PPS).

District	 Regulation	 of	 Bengkulu	 Province	 No.10	 Year	 2011	 on	

Retribution	of	Services

 Charges for services are district retribution as a payment of services or 

of special licenses provided by local government to adhere to the principle of  

commercial as it can basically also be provided by the private sector.29  

One of them is the fishing harbor services levy. This levy is a payment for services  

provided by the fishing harbor, is owned and / or managed by the local  

government. This levy is included in the harbor service, including other  

facilities in the fishing port are provided, owned and / or managed by the  

local government. In the case of port, DKP as a working unit that  

serves as treasurer of the receipt of income levy, while Revenue is  

coordinator levy harbor.30 If the cumpolsary levy doens’t pay on time or pay

29 Article 1
30 Article 23
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less than it should be, the administrative sanctions of 2 % (two percent) 

interest per month of the levy payable or less paid and charged with using 

STRD should be fulfill by him. Amount of port land rent is a IDR 40.000 

meters per year, while the port warehouse is IDR 2.500.000 , -

District	Regulation	 of	Bengkulu	Province	No.	 11	Year	 2011	 on	

Specific	Licensing	Retribution

 Retribution on specific retribution is a district retributin as a payment for 
services or certain special permits provided and / or administered by District 
Government for the benefit of private persons or entities. These licenses are 
given in order to develop, set, control, and supervise of activities, use of 
space, use of natural resources, goods, infrastructure, facilities, or certain 
facilities in order to protect the public interest and environment. One type 
of it is retribution on fisheries bussiness which is the payment for granting 
license to an individual or entity to perform activities of fishing bussiness and 
fish breeding. Compulsory levies in this retribution are individuals or entities 
pursuant to legislation.

 Of the legislation that has been mentioned in the use of PPI Pulau Baai, 
fishing fleets owner as the direct benefit taker of fisheries sources have an  
obligation to pay a fee for licensing of fishing bussiness. District regulation 
No.11 Year 2012 on Specific Licensing Retribution regulate that anyone or body  
doing business both catching and aquaculture fisheries must have licenses, 
except fishermen and fishing fleets under 5 GT. The arrangement of the license  
is at Department of marine and fishery affairs (DKP) for fleets weighing  
30 – 60 GT, and in the City of DKP for vessels measuring less than 30 GT .  
Sanctions for fleets owners who do not pay on time or less pay is the payment  
of interest of 2 % per month of the levy payable or paid or charged.31

31 Article 26
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Implementation	of	Article	41	of	Fishery	Law

Technical	and	Operational	Criteria	Fishery	Port

 In order to be optimally utilized fishing port must have the technical and 

operational criteria as stipulated in PERMENKP No.8 Year 2012 on Fisheries 

Harbor. PPI Pulau Baai port facilities, breakwater on the right side is not in a 

good condition. Local pier is broken by earthquake.32

Obligation	to	Land	the	Fish	at	Fish	Landing	Port	

 Article 41 pharagraph (2) of fishery law set out that every fishing fleets 

and fish transport fleets shall land the fish catch in the fishing port set in SIPI 

and/or SIKPI. Article 41 A states Every person who owns and / or operates 

fishing fleets and / or fish transporting fleets that does not load and unload the 

fish caught in the fishery port will be subject to administrative sanctions such as 

warnings, license suspension, or revocation of license. The significance of this 

requirement is that there is a fishing port and the operation of government functions 

to support activities related to the management and utilization of fish resources 

and the environment ranging from pre-production, production, management to 

marketing.

 Permen KP No.8 Year 2012 on Fishery Port explained that the function 

of government to the fishing port is a function to carry out the arrangement, 

guidance, control, monitoring and safety and operational safety of fishing boats 

in the fishing port. Among these functions, the function implementation and 

monitoring of fish resources is the most crucial government functions relating to 

the order and discipline of the ship.

32 Retrieved from http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/userfiles/daerah/1703/attachment/Company%20 
 Profile%20Pelabuhan%20Bengkulu.pdf
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Control on Fish Landing

  From the definition of control by Prayudi,33 M. Manulang,34 and Saiful 

Anwar,35 knownn that control is intended to support the smooth implementation  

of activities that can be realized efficiency, effectiveness, and appropriate  

according to plan and in line with it, to prevent early mistakes in the  

implementation. The results of monitoring can also be used as the basis for 

refinement routine plan and subsequent plans. 

  In the field of fisheries, surveillance has an important role and must 

be considered because the fish resources (SDI) despite marine renewable  

natural resources should be managed and utilized rationally, optimally,  

efficiently, and responsibly to utilize all the functions and benefits of a  

balanced manner so that it can be capital for sustainable development.  

Results or income derived from the utilization of fish resources are reinvested  

to develop the recovery efforts, rehabilitation, and provisioning for the benefit  

of present and future generations, in order to be optimally utilized for  

the welfare of the nation.

  In accordance with the function and role of the PPI, port manager is 

required to be able to optimize the management of the facilities available for 

the benefit of continuity of fishing activities and also be able to adjust the 

capacity of existing facilities. With the development of fishery production, with 

services provided, it is expected to increase various aspects of business 

fishing activities, whether conducted by the fishermen and fish management.

33 Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981,P 80
34 M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, P.18.
35 Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004, P.127
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Based on Fishery Law

  Control of the fish landing provided in Article 66 of Fisheries  
Law regulating fisheries supervisor assigned to oversee the orderly  
implementation of the provisions of the legislation in the field of fisheries. 
Supervisory fisheries referred in Article 66 is the civil servants who works in 
the field of fisheries are appointed by the minister or a designated official. 
Supervisory fisheries as referred to in paragraph (1) may be educated to be 
civil servants Investigators Fisheries. Supervisory fisheries as referred to in 
paragraph (2) can be defined as the functional supervisor of fisheries officers. 
The scope of the regulatory region of the fishery under Article 66 B, while 
the supervisory authority of the fisheries regulated in Article 66 C.

  District regulation of Bengkulu Province No.07 Year 2008 on  
Organization and Administration of District Offices of Bengkulu Province 
states that in the fisheries sector, the central government through the  
co-administration can assign tasks to local government. In Bengkulu  
province the body is Department of Marine and Fisheries which duty is  
assisting the Governor in carrying out their duties affairs of regional  
autonomy in the area of marine and fisheries. The scope of the task  
DKP is all the effort and planning, processing, evaluation and  
preparation of technical policies and services in the field of marine  
affairs and fisheries, technical guidance and coordination in the field of  
marine and fisheries agencies and the scope of cross-district / city, functional  
position coaching group, coaching Technical Implementation Unit of the 
Department, namely the port.

  In District Regulation of Bengkulu Province No.11 Year 2011 on Specific  
Licensing Retribution, the Governor or the competent authority verify  
compliance of the fulfillment of a levy in order to implement this regulation.36

36 Article 30 paragraph (1)
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The owner have to show the fleets being examined and or lend books and  

records and other related documents, and give opportunity to the  

designated officer to enter the place or room that may be necessary and 

provide assistance in order to smooth the examination.37 

  Fishing fleets owner who do not meet the obligation to pay the  

retribution and cause financial losses is considered do a violation that punishable  

imprisonment for a maximum of 3 (three) months or a fine not exceeding 

three (3) times the amount of levy payable. 

Governor	Regulation	on Establishment of Organization, Job Description and 

Functions of tecnical implementation unit at the Office and Board (UPTD) of 

Bengkulu Province.

 One of UPTD Bengkulu province is The Hall of Fishery Port. The Head 

of the hall duty is to carry out the management and maintenance of fishing 

ports, providing port services, implementation services and facilities. From 

the three regulations we see that Government gives the duty to control to the 

district government. The district followed it up by setting District Regulation  

No.7 Year. In the field of fishing ports, the Governor issued the regulation over it. 

It is clear that in controlling the fish landing, the supervisor from DKP in 

coordination with the Head of the Port to monitor the activities of unloading 

by fishing fleets/fish transporting fleet.

Fish landing at Ppi Pulau Baai

 Landing the fish is a must for fishing fleets/fis transporting fleets. Fishing 

fleets that load and unload the fish is not only form Bengkulu but also from 

ourside Bengkulu such as from Padang and Sibolga, weighing from 4 to  

98 GT GT.

37 Article 30 paragraph (2)
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  Data from PSDKP unit Bengkulu on departure and arrival of fishing fleets 

from July 2013 to September 2013 shows that fishing fleets anchored on 

PPI were 90% weighing under 30 GT. Furthermore, from the same source 

is also known from the total of 241 fishing fleets only 2.9% had licenses. 

Comparing with the previous data, the fishing fleets that were supposed to 

land on the PPI shoulf be more than that, but the data shows only 70%  

of the fishing vessel landed.

 There are several reasons of why fishing fleets choose to land and 

unload on their dock, the first due to the PPI facility defunct, second there 

is not quite large area. However enumerators of DKP still try to get data on 

outcomes and types of catches though their reluctance is often seen to be 

recorded. Head of PSDKP unit explained that the control is difficult because 

the number of supervisors much fewer (4 persons) than the number of fishing 

fleets going in and out of the port.38 While Head of the hall fishing port stated 

that controlling is not a part of his job, but data from supervisor from DKP 

will be used as report material. 

Conclusion
 The information from DKP supervisory somewhat different compared 

with data showing there is a boat that weighs 98 GT belay and anchor in PPI. 

Enforcement of violations of cumpolsary to land the fish at fish landing port never 

been done according to the supervisor and the head of the port the offense is 

not the same as other crimes, so it can be tolerated. 

 From the description above shows that officers are supposed to enforce 

the rules do not understand the philosophical basis, juridical and sociological rule 

that requires landing of fish at the port base. If the data on the number and type 

38 Interviewed in PSDKP unit Pulau Baai, Friday October 11 2013.
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of catch is not accurate then the policy will be taken in the field of fish caught 

will not be effective, furthermore, sustainability SDI disturbed even threatened 

with extinction.

 Thus, the answer to why only 70% of fishing fleets unload at PPI was 

due to a lack of control and port facilities that less supportive. Lack of supervision 

can be concluded from there has never been a fleet that get an administrative 

sanctions as specified in the Act. In addition 90% of the fishing fleets licenses has 

expired yet they can run their business peacely without warning and sanctions. 

 Application of Article 41 of Fishery Law requires fleets owners to land the 

fish at landing ports as specified in the SIPI has not been done. Implementation 

of Article 41, has already been followed up by the Local Government normatively 

Bengkulu to make legislation on Licensing Certain levies. These regulations already 

contain a firm and clear sanctions for offenders, but the law can not walk alone 

in the absence of legal structures that enforce these rules. In terms of loading 

and unloading in the PPI , fisheries supervisor and the head of the harbor as well 

as its ranks responsible for the implementation of this activity.

 Ignorance of the law on fisheries structure of existing rules can be caused 

by background comes from education law, the supervisor holds a Bachelor of 

Fisheries fisheries . So is the legal structure in the harbor, although holds a law 

degree but do not quite have the latest rules regarding references harbor. Other 

factors that support the implementation of this rule is not culture ( fishing fleets 

owners ) who do not obey the law . This is reflected in data showing only 10 % 

of owners having licenses.

 Various explanations for the lack of success enforcement, non-compliance  

with the rules by the fishermen (boat owners) can be due to lack of traction on the 

rule of law. The root of the problem is the capacity of fishing vessels that exceed 

the limit, for example, there are more boats than the number of fish available.  
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This leads to the fishermen (fleet owners) ignore conservation because the  

competition to get as many fish as possible.39 

Recommendation

 1. DKP increase the number of fisheries inspectors 

 2. DKP increase admnistratif surveillance and sanctions in the form of 

a written warning, revocation of permission to ship owners that do not land the 

catch in PPI Baai Island. 

 3. DKP disseminate these rules to the ship owners through counseling 

forum. 

 4. Bengkulu Regional Government made a special regulation governing 

the landing of fish at fish landing ports for ship owners.

39 Churcill and Lowe, The Law of The Sea, Manchester University Press, Oxford, 1999, P.321
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