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ท่ีมาที่ไป 

เม่ือวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่โรงแรม ซีเอส ปตตานี กลุมสถาบันทางวิชาการ องคกรสื่อ และ
องคกรพัฒนาเอกชนในภาคใต ไดรวมกันเสนอนโยบายแหงชาติเพื่อการแกปญหาวิกฤตความรุนแรง
ชายแดนใตตอผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคการเมืองท่ีคาดวาจะไดรับ
เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ๔ พรรค ไดแก พรรคประชาธิปตย ชาติไทย พลังประชาชน และ
เพื่อแผนดิน พรอมท้ังรวมทําสัญญาประชาคมรับขอเสนอนโยบายดังกลาวดวย โดยมี ศ.นพ. ประเวศ วะสี 
เปนสักขีพยาน โดยมีขอเสนอนโยบายปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อแกไขปญหาความยากจนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

4 พฤศจิกายน 2551 จัดทาํโครงการพฒันาเอกสารทางวิชาการ 5 ดาน เพือ่พัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายเพื่อการพฒันาพืน้ท่ีพหุวฒันธรรมชายแดนใต ประกอบดวย การปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการ
เฉพาะพื้นท่ี การปฏิรูประบบความยุตธิรรม การปฏิรูประบบการศกึษา การปฏิรปูระบบเศรษฐกิจ การปฏิรูป
สังคม ประเพณี วฒันธรรม 

การจัดเวทีระดับพื้นที่ของแตละดาน  จํานวน 5 ครั้ง คือวันที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เร่ือง การ
ปฏิรูปการศึกษาชายแดนใต 15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เร่ือง การปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม 
16 พฤศจิกายน 2551 เรื่องการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตและการปฏิรูป
โครงสรางการบริหารจัดการเฉพาะพื้นที่  17 พฤศจิกายน 2551  เร่ืองเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนใต 
โดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในสวนภาครัฐ ภาคประชาสังคม เขามารวมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และ
พิจารณา  

20 พฤศจิกายน 2551 จัดเวทีสมัชชาเยียวยาผูไดรับผลกระทบ โดยมีผูเกี่ยวของ ประกอบดวย 
ตัวแทนชุมชน 46 ชุมชน ตัวแทนพรรคการเมืองในพื้นที่ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และ
คณะทํางาน เพื่อเขามารวมยกรางขอเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบสุขภาพทั้ง 5 ดาน ในพื้นที่พหุ
วัฒนธรรมชายแดนใต  



กระบวนการที่ผานมาเปนสิ่งท่ีบงบอกถึงความหนักแนนของรายงานเลมน้ีวา มีความหมายและ
สําคัญตอกระบวนพัฒนากระบวนการทางดานนโยบายสาธารณะที่ไดระดมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมา
ชวยกันสังเคราะหแนวทางเพื่อพัฒนาเปนขอเสนอแนะสูการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายเหลาน้ี เพื่อใหอีก
หลายชีวิตโดยเฉพาะประชาชนที่อยูในหวงทุกขภาวะ ไดมีความหวังและกําลังใจกับการดําเนินชีวิตภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีสุขภาวะที่ดีเปนทุนทางสังคมตอไป 

คณะทํางานวาระการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม มีความหวังวา หนังสือเลมนี้จะมี
คุณคาที่จะเปนแรงบันดาลใจใหกับผูที่เกี่ยวของไดรวมรับรู รวมตระหนัก และนําไปสูการรวมกันสรางสังคม
สุขภาวะใหเกิดในพื้นที่ในอนาคต 

 คณะทํางานวาระฯ 

   กุมภาพันธ 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

1. บทนํา 1 
2. ขอคิดเห็นจาก ๕ เวที ในพื้นที่ 12 
3. ประเด็นหลักที่เสนอตอท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 43 
4. จากนโยบายสูการขับเคลื่อนในพื้นท่ี 50 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 บทนํา 

ขอมูลและสถานการณโดยทั่วไป 

1.  สภาพปญหาในปจจุบัน 
วิกฤตการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากจะเกิดการทําราย การบาดเจ็บ การตาย 

ความเครียด ความหวาดกลัวแลว  ขณะนี้สถานการณกําลังนําไปสูการขาดความเชื่อม่ันในหนวยงานของรัฐ  
ประชาชนขาดความไววางใจซึ่งกันและกันอยางรุนแรง และยังสงผลกระทบตอการพัฒนาทั้งดาน เศรษฐกิจ  
สังคม  สิ่งแวดลอม และการศึกษา 

  “ความรูสึก” ในเรื่องความแตกตางทางชาติพันธุและศาสนาในอดีต รวมถึงปจจัยทางวัฒนธรรม
และอัตลักษณ ความเชื่อวามีการเลือกปฏิบัติของรัฐ ไดถูกสรางใหเปนเงื่อนไขความขัดแยงในปจจุบัน ทําให
คนจํานวนมากในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตยิ่งรูสึกวาไมไดรับความยุติธรรมในกระบวนการทางการเมือง
และการบริหารราชการในระดับทองถิ่น ความรูสึกดังกลาวกลายเปนบริบทหรือเงื่อนไขท่ีทําใหเกิดความ

รุนแรงในพื้นที่ กลาวคือทําใหเกิดขออางในการใชความ
รุนแรงเพื่อการเรียกคืนความสูญเสียอํานาจในดานวฒันธรรม 
สัญลักษณและความยุติธรรมและมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

1.1 โครงสร างการบริหารจัดการเพื่อการ
แกปญหา 

เหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต สวนหนึ่งมาจากความพยายามสรางความหวาดกลัว
และความหวาดระแวง ความรุนแรงขยายวงออกไปมากจน
ไมสามารถควบคุมได การบริหารตามนโยบายจากสวนกลาง
และใชโครงสรางองคกรการจัดการในพื้นท่ีที่ไมเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นท่ี เปนปจจัยหน่ึงท่ีทําใหไมสามารถบรรเทา
ความรุนแรงของสถานการณ  จึงจําเปนจะตองมีการจัด
โครงสรางการบริหารจัดการใหมโดยการกระจายอํานาจ ซึ่ง
จะทําใหการแกปญหาในดานตางๆ มีความเหมาะสมมากขึ้น 



 

1.2 สภาพปญหาระบบความยุติธรรม 
ตามหลักกฎหมายอิสลามเม่ือมีปญหาคดคีวาม โดยเฉพาะที่เก่ียวกบัครอบครวัและมรดกที่

มุสลิมเปนท้ังโจทกและจําเลย ดาโตะยตุธิรรมมีอํานาจเด็ดขาดในการพจิารณาพพิากษาคดี แตปจจุบันใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประชากรสวนใหญนับถอืศาสนาอิสลามนัน้ ผูพพิากษาศาลชั้นตน ไดแกศาล
จังหวัดและ ศาลเยาวชนและครอบครวัจะทําการพจิารณาและพพิากษาปญหาและคดีความตางๆ ทีเ่กิดขึ้น    
โดยมีดาโตะยุติธรรมหนึ่งนายใหคําปรึกษาและวินจิฉยัชี้ขาดตามขอกฎหมายอิสลามเทานั้น สวนอํานาจ
พจิารณาขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานเปนของผูพพิากษาศาลชั้นตน ทําใหไมสามารถใชกฎหมายอิสลาม
ควบคูกับกฎหมายที่มีอยูไดเทาที่ควร ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งทีจ่ะตองมีการสถาปนาศาลชะรีอะฮฺเพือ่พฒันา
ระบบการพจิารณาคดีครอบครัวและมรดกของชาวมุสลมิและผลักดันใหจัดตั้งศาลครอบครวัและมรดกใน
ประเทศไทย 

1.3 สภาพปญหาระบบการศึกษา 
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนับเปนกุญแจสําคัญที่สุดประการหนึ่งในการแกไข

ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต หากคุณภาพการศึกษาต่ําก็ยอมสงผลกระทบตอปญหา
สุขภาพ การวางงาน  การถูกเอารัดเอาเปรียบ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และตองตกเปนเหยื่อของผู
ไมหวังดีในที่สุด 

นอกจากจะมีการเรียนศาสนาในโรงเรียนสามัญตามปกติ ในพื้นที่ก็ยังจัดใหมีศูนยการศึกษา
อิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ท่ีสอนศาสนาพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชนไมจํากัดอายุ  โดยเรียนนอกเวลา
เรียนปกติคือเรียนในวันเสาร-อาทิตย หรือวันจันทรกับวันพฤหัสตอนเย็น 

แมวาจะมีระบบการศึกษาหลากหลายแตพบวา ในป 2545 ประชากรอายุ 20-29 ป ไดรับ
การศึกษาสามัญโดยเฉลี่ยรวม 8.3 ป ซึ่งต่ํากวาเยาวชนในจังหวัดอื่นๆ ในภาคใตท่ีไดรับ 9.5 ป และเยาวชน
ในภาคอื่นๆ ไดรับ 9 ป นอกจากนี้ เพียงรอยละ 2 ของประชากรวัยเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต
เทาน้ันที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทั่วประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการ
พบวานักเรียนจากสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดคะแนนต่ํากวานักเรียนในภาคอื่นๆ ในทุกวิชายกเวน
ภาษาอังกฤษ1 ปญหาในระดับผลการศึกษาสายสามัญที่ต่ํากวาเกณฑปกตินั้นอาจเปนปญหาเฉพาะที่เกิด
ขึ้นกับเยาวชนมุสลิมเทาน้ัน  โดยประมาณ 2 ใน 3 ของเด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะถูก
ผูปกครองสงไปเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีชั่วโมงเรียนรวมกันสัปดาหละ 35 ชั่วโมง
เทียบกับโรงเรียนของรัฐที่มีชั่วโมงเรียน 25 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาหเนื่องจากผูปกครองสวนใหญตองการให

                                                        
1 รายงานคณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันทแหงชาติ, มปป. 



บุตรหลานเรียนศาสนาควบคูไปกับการเรียนสายสามัญ จึงนิยมเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
และยังมีผูปกครองบางสวนที่ยังคงนิยมใหเรียนศาสนาเพียงอยางเดียว จึงสงบุตรหลานใหเรียนสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ  

นอกจากนี้พบวา  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สวนใหญอยูใน
ระดับที่ควรปรับปรุงโดยเรงดวนถึงพอใชในทุกปจจัยคุณภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุนในอัตรารอยละ 60 และรอยละ 40   คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาตรา 
15(2) ที่ตั้งอยูในจังหวัดยะลา ปตตานีและนราธิวาสสวนใหญ อยูในระดับท่ีควรปรับปรุงโดยเรงดวนถึงพอใช
ในทุกปจจัยคุณภาพ  

สาเหตุของปญหาในการจัดการศึกษา 
(1) ประชาชนไมยอมรับและไมเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาที่มาจากรัฐ เน่ืองจากรัฐเขามาจัด

การศึกษาของทองถิ่นโดยปราศจากความเขาใจมิติทางวัฒนธรรมอยางแทจริง อีกทั้งขาดการมีสวนรวมทั้ง
จากทองถิ่น และจากภาคประชาชนอยางเหมาะสม  

(2) ปญหาอคติ  มุสลิมบางสวนเขาใจวารัฐใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการกลืนวัฒนธรรม
มลายูมุสลิมใหหมดสิ้น ฝายรัฐก็มองสถาบันการศึกษาท่ีสอนศาสนาที่ชุมชนตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะตาดีกา 
สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม บางแหงวาเปนแหลงบมเพาะอุดมการณ
แบงแยกดินแดน และอุดมการณท่ีใชความรุนแรง  อีกทั้งเยาวชนที่เขารับการศึกษานาสถาบันศึกษาเหลานี้ก็
ถูกมองวาอาจมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณความไมสงบ  จึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหชาวมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตไมนิยมใหบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนรัฐ ประกอบกับความไมเขาใจของภาครัฐในเร่ืองที่
เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของมุสลิมและรัฐไมเห็นความสําคัญของการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะและตา
ดีกาเทาที่ควร   

(3) การขาดแคลนครูที่มีคุณภาพ โดยเปนปญหาในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในวิชาหลัก 4 วิชา  
ไดแก ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ขาดแคลนครูถึงรอยละ 70 ของอัตราบรรจุ 
ปญหาความไมสงบยังทําใหครูที่มีประสบการณการสอนสูงๆ  ขอยายออกจากพื้นที่กวา 1500 คน ในรอบ
สามป  โดยเฉพาะครูไทยพุทธ ในขณะที่ครูที่บรรจุใหมเขาไปเปนพนกังานราชการก็มีประสบการณนอย 

(4) บุคลากร ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เหตุการณความไมสงบมีผลตอความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินโดยในรอบสามปที่ผานมามีโรงเรียนที่ถูกเผาหรือทําลายกวา 200 แหง ครู 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาที่บาดเจ็บกวา 300 คน  และเสียชีวิตไปกวา 100 คนแลว2 ทําใหบุคลากร
ทางการศึกษา ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ไมกลามาสอนตามปกติ  โรงเรียนตองปดช่ัวคราวทุก
ครั้งที่มีเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ใกลเคียงเฉลี่ย 30-40 วัน หรือรอยละ 20 ของเวลาเรียนตอป  ที่สงผล
กระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยนักเรียนมีเวลาเรียนไมเพียงพอ 

                                                        
2 ขอมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 



เนื่องจากโรงเรียนมีการปดบอย เวลาที่ผูเรียนจะไดเรียนจริงๆ ไมเพียงพอตอคุณภาพการเรียนการสอนให
ยิ่งตกต่ําลง และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.4 สภาพปญหาระบบเศรษฐกิจพื้นท่ี 
แมวาสามจังหวัดชายแดนภาคใตจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น แตมีความ

เหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดสูง ทั้งยังมีภาวะความยากจนสูง โดยในป 2550 นราธิวาสมีคนจนรอยละ 
20.0 ของประชากรในจังหวัด ขณะท่ีปตตานี มีคนจนรอยละ 19.7 ซ่ึงสูงเปนกวาสี่เทาภาวะความยากจนของ
ภาคใตท่ีมีคนจนรอยละ 5.9 ของประชากรในภาคใต และสูงกวาเทาตัวของระดับภาวะความยากจนของ
ประเทศที่มีคนจนอยูรอยละ 8.5 3 โดยประชาชนในสามจังหวัดชายแดนขาดความมั่นคงในการเขาถึงและใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังน้ีเพราะชุมชนท่ีอยูรอบๆ ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ขาดอํานาจใน
การบริหารจัดการกับทรัพยสินประชาชนในพื้นท่ีจึงถูกลิดรอนสิทธิโดยบุคคลภายนอกที่สามารถใช
เทคโนโลยีใหมๆ หรืออิทธิพลทางการเมืองไดแยงชิงเอาทรัพยากรเหลานี้ไป4 การที่ชุมชนไรอํานาจถือเปน
อีกมิติหนึ่งท่ีกระทบตอความมั่นคงของมนุษยในพื้นที่  

1.5 สภาพปญหาทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม 
พื้นที่ชายแดนภาคใตมีการระบาดของยาเสพติดและอบายมุขมากจนเปนปญหาที่สําคัญที่สุด

โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน และกําลังบอนทําลายบริบทของพื้นที่ที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลาม 
นอกจากนี้ปญหาควบคูกันคือความออนแอของสถาบันครอบครัว ตั้งแตการเตรียมความพรอม การใชชีวิตคู 
และการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามหลักการศาสนา ความรูสึกไมไดเปนเจาของพื้นที่ และการไมมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการบริหาร การพัฒนา สงผลตอความรัก ความหวงแหนและความพรอมท่ีจะปกปกรักษา
ทรัพยสินและประโยชนของประเทศชาติ 

2. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการทํางาน 
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดกําหนดกรอบยทุธศาสตรและแนวทางการ

ทํางานที่สอดคลองกบัยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใตของสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซ่ึงประกอบดวย 5 ยทุธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 การคุมครองความปลอดภัย การอํานวยความเปนธรรมเพื่อเสริมสรางความ
เชื่อมั่นในอํานาจรัฐ และสรางภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยง มีแนวทางหลักดังนี้ 

(1.1) บูรณาการแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับแผนการรักษาความปลอดภัย 
(1.2) สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพงานยุติธรรมใหเปนไปตามหลักนิติธรรม 

                                                        
3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2551, รายงานการประเมินภาวะความยากจน ป 2550  
4 รายงานคณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย (คณะ 3) คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.) มีนาคม  2549 



(1.3) ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณไมสงบอยางเปนธรรมและทั่วถึง 
(1.4) ปรับความคิดความเชื่อกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับขบวนการกอความไมสงบ 
(1.5) การเปดพื้นที่ใหทุกภาคีเขามามีสวนรวม 
(1.6) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ครบวงจร และตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรที่ 2 การแกไขปญหาความยากจนและเสรมิสรางความมั่นคงทางอาชพีและรายได 
สามารถพึง่พาตนเองได โดยมีแนวทางหลัก ดังนี ้

(2.1) พฒันาความมั่นคงดานอาชพีและรายไดและความมั่นคงในการดํารงชีวติของกลุมเปาหมาย 
(2.2) สนับสนุนกระบวนการชุมชนเขมเข็ง เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของคนใน

ชุมชนผานการจัดการทําแผนชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาคุณภาพคน เพื่อสรางโอกาสการมงีานทาํและยกระดบัคุณภาพชวีติ มี
แนวทางดังน้ี 

(3.1) ขับเคลือ่นการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบทกุระดับอยางจริงจัง 
(3.2) พฒันาระบบบริการสาธารณสุขใหเพียงพอมีคุณภาพไดมาตรฐาน เขาถึงบริการอยางทั่วถึง 
(3.3) พฒันาความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและเสริมสรางศักยภาพกลุมคน 
(3.4) สงเสริมการใชทุนสังคมโดยเฉพาะทุนวฒันธรรมของทองถิ่น 
(3.5) พฒันาทักษะฝมือแรงงานใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตาทมความตองการของตลาดแรงงาน ทั้ง

ในและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางความเขมแข็งฐานเศรษฐกิจของพื้นท่ีและการพัฒนาความรวมมือกับ
ตางประเทศ มีแนวทางหลักดังนี้ 

(4.1) ขยายฐานการผลิตดานการเกษตรใหหลากหลายเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปและตลาด 
โดยการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต (Productivity) การพัฒนาระบบตลาด และการเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมแปรรูป 

(4.2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตรอุตสาหกรรม การคาและการ
บริการ 

(4.3) พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 
(4.4) สรางโอกาสใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นท่ีดวยการเปดประตูทางทะเลสูนานาชาติเพื่อ

เหนี่ยวนําการลงทุนใหม ๆ สูพื้นที่  
(4.5) การเสริมสรางความสัมพันธ และความเขาใจที่ดีกับตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การบรหิารจัดการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ มีแนวทางหลกั ดังนี้ 
(5.1) เรงปรับปรุงและจัดทํากฎระเบียบเฉพาะในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต 



(5.2) ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตทําหนาที่บูรณาการการพัฒนาแผนงาน 
โครงการ 

3 แนวทางแกไขปญหา 
 หนวยงาน เครือขาย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อาทิเชน คณะกรรมการสมานฉันท
แห งชาติ  ศูนยอํ านวยการบริหารจั งหวัดชายแดนภาคใต  สถาบันวิ จั ยระบบสุขภาพภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา  เครือขายสมัชชาสุขภาพในสามจังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษาที่สอนดานรัฐศาสตรในภาคใต ไดวิเคราะหสถานการณ รวบรวมขอมูลวิชาการ สังเคราะห
องคความรูผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และประมวลเปนขอเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม จําแนกเปน 5 ดานหลักคือ ดานโครงสรางการบริหาร
จัดการ ดานระบบความยุติธรรม ดานการศึกษา ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ขอคิดเห็นจากการประชุมปรึกษาหารือ 

 การจัดเวทีระดับพื้นท่ีของแตละดาน  จํานวน 5 ครั้ง คือวันที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาชายแดนใต 15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เร่ือง การปฏิรูปสังคม ประเพณี 
วัฒนธรรม 16 พฤศจิกายน 2551 เรื่องการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตและ
การปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการเฉพาะพื้นท่ี  17 พฤศจิกายน 2551  เรื่องเศรษฐกิจพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนใต โดยเชิญผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในสวนภาครัฐ ภาคประชาสังคม เขามารวมแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ และพิจารณา ประเด็นดังตอไปน้ี 

2.1  โครงสรางการบริหารจัดการเพื่อการแกปญหา 
จากการวิเคราะหปญหาใจกลางและเงื่อนไขความรุนแรงขอเสนอการแกปญหาในระยะยาวก็คือ 

เพราะปญหามีความซับซอนและมักจะบานปลายขยายตัวไปเกี่ยวของกับปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ดังนั้น การแกปญหาดวยวิธีผูกขาดฝายเดียวและจากเบ้ืองบนสูเบื้องลางมักจะลมเหลว  

หัวใจสําคัญของการแกปญหาความรุนแรงที่มาจากการเมืองแหงอัตลักษณและความเปนชายขอบก็
คือการ “ฟนคืนอํานาจอันชอบธรรม “ การสรางอํานาจการควบคุมความรุนแรงท่ีมีการจัดตั้งโดยอํานาจ
สาธารณะ (public authorities) ไมวาจะเปนอํานาจในระดับทองถิ่น ระดับชาติและระหวางประเทศ จะเห็นได
วาการแกปญหาอํานาจทางการเมืองที่มีความชอบธรรมจะทําไดในสองทางคือ ในกระบวนการทางการเมือง 
กระบวนการทางการเมืองท่ีชอบธรรมจะสรางความรูสึกที่ดี ความเชื่อม่ันไววางใจ (trust) ท่ีประชาชนทองถิน่
มีตออํานาจหรือผูนําและทําใหเกิดความสนับสนุนที่ประชาชนมีตออํานาจสาธารณะ การควบคุมทางสังคม 
ในกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อสถาปนาหลักการแหงนิติธรรม (rule of law) ซึ่งเปนฐานที่จะทําใหสถาบัน
ที่มีความชอบธรรมทํางานไดตามปกติ การจัดการปญหาความขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตดวยการ
เสนอรูปแบบการเมืองการปกครองแบบธรรมาภิบาลหรือที่เรียกวา good governance มีความจําเปนอยาง
ยิ่ง  



สามปจจัยสําคัญในการออกแบบโครงสรางการบริหารจัดการเฉพาะพื้นทีค่ือ 
1. การสรางความสมดุล ในระบบของสิ่งที่มีชีวิตและในเวทีการตอสูเชิงสัญลักษณที่กําลังดําเนิน

อยู การที่เราจะออกแบบรูปการปกครองและการบริหารเพื่ออํานวยการแกปญหาโดยมีความชอบธรรมและ
สันติ จะตองอาศัยการวิเคราะหบริบททางอํานาจและสังคมวัฒนธรรมหลายอยาง  

ประเด็นที่นาสนใจคือ “การปกครองตามธรรมชาติหรือการบริหารตามธรรมชาติ” ซ่ึงเปนการ
ปกครองหรือการกระทําใดๆก็ตามที่ทําใหมนุษยและสังคมในการปกครองนั้นมีความสุขและอยูดีกินดี ใครก็
ตามที่จะขึ้นมาเปนผูนํา องคกรใดก็ตามที่จัดตั้งขึ้นมาจะตองมีความสามารถที่จะทําใหคนที่อยูภายใตการ
ปกครอง คนที่อยูในตําบล ในเทศบาล หรือสัปบุรุษมีความอยูดีกินดีหรือวามีความสงบสุข  สิ่งที่ควรทําก็คือ 
สรางกลไกขึ้นมาโดยที่กลไกนี้ตองเกิดขึ้นจากประชาชนในทองถิ่นหลายฝาย แลวเปนตัวสรางสมดุลอํานาจ
ระหวางฝายตางๆขึ้นมาใหได 

สิ่งที่ควรทําก็คือ สรางกลไกขึ้นมาโดยที่กลไกนี้ตองเกิดขึ้นจากประชาชนในทองถิ่นหลายฝาย  

2. ความสาํนกึในวฒันธรรม สิ่งท่ีจะตองพจิารณาดวยคือ องคประกอบแหงสํานึกในอตัลักษณทาง
ชาติพันธุและศาสนาซึ่งเปนตัวการที่สําคัญในการผลักดันความขัดแยง ทําใหเกิดความรุนแรง และเปนตัว
แปรหลักในการแกปญหาในกระบวนการสรางสถาบันทางสังคมและการเมืองในทองถิ่น เปนตัวสรางสมดุล 
การแกปญหาในการปกครองจะสามารถแกปญหา “ความรูสึก” ในอัตลักษณดังกลาวได และจะตองทําใหเกิด 
“ความรูสึก” วามีความถูกตองและชอบธรรมในการแกปญหาเพื่อลดความกดดัน ปดกั้นและแยงชิงอัตลักษณ
ชาติพันธุ ศาสนาและประวัติศาสตร การแกปญหาตามแนวคิดดังกลาวเปนการสนองตอบตอทองถิ่น 

3. ปญหาอํานาจรัฐ โครงสรางอีกตวัหนึ่งที่มีความสาํคัญดวยก็คอืการทําใหเกิดความเกาะเกีย่วกับ
สังคมของโครงสรางรัฐ ในปญหาความขัดแยงนั้น การจะแกปญหาได อยูที่ตัวแปรของรัฐ ความหมายก็คือ 
รัฐไดประกอบสรางตัวตนอยางไรและปฏิบัติหนาที่อยางไรในสภาพแวดลอมของพื้นท่ีซึ่งมีความแตกตาง
หลากหลายทั้งในทางสังคมวัฒนธรรมและชาติพันธุ สูเชิงสัญลักษณท่ีดํารงอยูดวย อํานาจระหวางฝายตางๆ
ขึ้นมาใหได 
 ขาราชการและเจาหนาที่รัฐประกอบขึ้นดวยใครและมีวิธีการอยางไรในการเขาถึงและใหบริการกับ
ประชาชนเพื่อสรางความเชื่อม่ันไววางใจ ในระดับทองถิ่นและหมูบานชุมชน ชนชั้นนําฝายปกครอง ฝาย
ศาสนาและการปกครองทองถิ่นมีปฏิบัติการอยางไร สามารถควบคุมและครอบงําการกระทําและความคิด



ของสังคม ละชุมชนไดหรือไม และสังคมตอบสนองบทบาทของรัฐ เจาหนาที่รัฐ รวมทั้งชนชั้นนําในทองถิ่นดี
หรือไมดีอยางไร จึงตองมีการแกปญหาดวยการปกครองและการบริหารทั้งระดับภูมิภาคและทองถิ่น 

  นอกจากน้ี ควรจะตองสนใจลักษณะองคประกอบของรัฐในระดับภูมิภาคและทองถิ่นเพื่อใหเกิดการ
ผสมผสานและบูรณาการลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมใหเขากับลักษณะพิเศษการเมืองการปกครอง และ
อํานาจ การทําใหโครงสรางรัฐและระบบราชการมีความเปนตัวแทนทั้งในดานคุณลักษณะทางประชากร ทาง
สังคมและวัฒนธรรมจึงเปนตัวแปรสําคัญ 

รูปแบบรัฐเด่ียว การปกครองและการบริหารแบบท่ีสอดคลองกับรูปแบบรัฐเด่ียวในประเทศไทยในรัฐ
เด่ียวดังกลาว อํานาจทางการเมืองของรัฐบาลสามารถโอนหรือกระจายใหแกองคกรในระดับลางของรัฐได 
แตรัฐก็สามารถเรียกคืนอํานาจการเมืองเหลานั้นเม่ือไรก็ไดตามแตที่รัฐจะปรารถนา ในขณะเดียวกันรัฐก็
สามารถกําหนดบทบาทและหนาที่ขององคกรในระดับลางของรัฐไดวาจะใหองคกรบริหารเหลาน้ันมีอํานาจ
มากนอยเพียงใด รับฟงคําสั่งจากรัฐมากนอยแคไหนและตองปฏิบัติตอคําสั่งของรัฐอยางไร  

รัฐเด่ียวจะมอีาํนาจอธิปไตยเพยีงแหงเดียว และรวมศนูยอยูที่สวนกลาง แตรัฐเด่ียวก็สามารถทีจ่ะกระจาย
อํานาจทางการบริหาร นิติบญัญัติและตลุาการใหแกหนวยงานตางๆของรัฐได แตกส็ามารถเรียกคืนได
เชนกัน  

ขอเสนอเชิงนโยบาย 
สรางองคกรประสานงานการบริหารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต องคกรนี้มีลักษณะ

คลายกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) หรือศูนยอํานวยการยุทธศาสตรสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต (ศยส.) โดยอาจจะใชรูปแบบองคกรอิสระอยางเชน “สถาบันสันติสุขยุติธรรม” โดยมี
การตราพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรทางยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนในภาพกวางเพื่อใหเกิดกลไกขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรที่ชัดเจนที่รวมเอาทั้งภาคประชาชนและภาครัฐองคกรที่เสนอนี้เปนองคกรบริหารสวนภูมิภาค
แบบใหมมีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการและการแกปญหานโยบายในการบริหารในสามจังหวัดภาคใต เปน
ที่บูรณาการขององคกรปกครองสวนภูมิภาคและทองถิ่น 

ฐานะทางกฎหมายขององคกรนี้จะเรียกวา “ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต” (Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) มีฐานะเทียบเทา
กระทรวง (ministerial level)เนื้อหาสาระ เปนการปกครองสวนภูมิภาคและการบริหารงานสวนทองถ่ินแบบ
พิเศษ “ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” ควรมีรัฐมนตรีทบวงเปนผูดูแลนโยบาย มีปลัด



ทบวง รองปลัดทบวงและผูอํานวยการเขตทําหนาที่ดูแลในแตละพื้นที่ในฐานะขาราชการสวนภูมิภาคแบบ
พิเศษควบคูไปกับองคกรปกครองทองถิ่นในทุกระดับ 

การบริหารงานของทบวงการบริหารแบบพิเศษของสามจังหวัดภาคใตยังควรมี “สมัชชาประชาชน
จังหวัดชายแดนภาคใต” (Chamber of Southern Border Provinces-CSBP) หรือสภาประชาชนพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต องคกรน้ีเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เปนสภาที่ปรึกษาและกลั่นกรอง
นโยบายภาคประชาชนประกอบดวยผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนา ผูรูทางการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งฝาย
ปกครองและฝายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนผูประสานนโยบายและแผน อํานวยความ
ยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณที่นําลงไปสูระดับหนวยจังหวัด อําเภอโดยเฉพาะ
หนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ  

ในระบบนี้จะมีองคกรปกครองทองถิ่นในระดับตําบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม มาจากการ
เลือกตั้งโดยประชาชนในทองถิ่น มีอํานาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวนทองถ่ินเต็มที่ 
มีอํานาจในการออกขอบัญญัติ รวมท้ังเพิ่มอํานาจในการจัดการทองถิ่นในเรื่องทางศีลธรรม วัฒนธรรมและ
ประเพณีใหมากขึ้น เชนการกําหนดเขตปลอดอบายมุข ตํารวจศีลธรรม ประกาศหามเยาวชนออกนอกบาน
ในยามวิกาลเวนแตมีผูปกครองอยูดวย ฯลฯ การกําหนดนโยบายระดับทองถ่ินจะตองไดรับการรับรองจาก
สภาผูรูทางศาสนา และประชาชน องคกรปกครองทองถิ่นแบบนี้ตองพึ่งตนเองได มีการบูรณาการและมีการ
จัดการแบบจุดเดียวเสร็จแบบ One-stop services 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดบริหารกจิการจังหวัดชายแดน สมัชชาการปกครองชายแดน
ภาคใต 

องคการบริหารสวนจังหวัด 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

           ผูอํานวยการเขต 

เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล 

สภาเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล 

รองปลดัทบวงฝายจังหวัด 

รัฐมนตรีทบวง 

   กํานัน /ผูใหญบาน             กรรมการหมูบาน 



นอกจากนี้ยังตองมีองคกรสภาผูรูทางศาสนาในระดับตําบล ไดมาจากการเสนอชื่อและการเลือกสรร
จากคณะกรรมการชุมชนผูนําศาสนา องคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน สภานี้เปนที่
ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น  

เพื่อใหมีจุดเชื่อมตอในแกนบริหารแบบ Matrix สมาชิกที่มาจากการคัดสรรนี้ควรจะตองเปน
กรรมการโดยตําแหนงขององคกรปกครองทองถิ่นดวยจํานวน 1 ในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อใหมี
อํานาจในการยับยั้งในกรณีที่ผูนําทองถิ่นกระทําผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ องคกร
ที่มีอยูท่ีนาพิจารณาคือสภาวัฒนธรรมที่ในปจจุบันมีอยูแลว องคกรแบบนี้มีลักษณะแบบ “สภาชูรอ”ที่
กลาวถึงขางตนแตมีลักษณะผสมผสานกับองคกรดานอื่นท่ีไมใชศาสนาอยางเดียว 

การปกครองทองถ่ินดังกลาว ภายในยังมีพัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี 
หรือระบบยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมชุมชน โดยการประสานกับองคกรสันติยุติธรรมสรางความชอบธรรมใน
อํานาจการเมืองการปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อทําใหเกิดความเชื่อม่ันไววางใจตออํานาจ
ของกฎหมาย  

 สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและมั่นคงดวย ให
กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อให
สามารถอํานวยการใหเกิดการใชกฎหมายอิสลามที่เก่ียวกับครอบครัวและมรดก 

ระบบการจัดการความมั่นคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พ.ศ. 2551 ตามโครงสรางใหมของกฎหมายฉบับนี้ผูใหญบานมีอายุการดํารงตําแหนงจาถึง
เกษียณอายุ 60 ป ควรมีการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการหมูบานใหมีความมั่นคงและมีสวนรวม
มากขึ้น คณะกรรมการหมูบานจะเปนรูปสภาชูรอของหมูบาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับฐานราก 
คณะกรรมการหมูบานจะประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนงคือผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิก 
องคกรปกครองทองถิ่นหรือองคกรในหมูบาน สวนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะมีประมาณ 10 คน ในระบบ
ใหมจะมีผูนําศาสนา ผูนําปกครองทองถิ่น ผูนําธรรมชาติ และปลัดอําเภอเปนท่ีปรึกษา คณะกรรมการที่
ปรึกษานี้จะตองทําหนาที่เหมือนสภาชูรอชุมชน โดยมีการสนับสนุนเชื่อมโยงกับองคกรปกครองทองถิ่น และ
สภาประชาชนในระดับภูมิภาคที่ตั้งขึ้นมา นอกจากนี้ หนวยการปกครองทองที่ควรจะมีหนวยงานในดาน
ความยุติธรรมชุมชนในระดับหมูบานโดยการประสานของกระทรวงยุติธรรมเพื่อทําใหเกิดการยุติธรรม
ทางเลือก ในอีกดานหน่ึงระบบการปองกันชุมชนจะตองมีชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน และตํารวจชุมชน



เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมในหมูบาน พรอมกันนั้นก็จะมีที่ปรึกษาเทคนิคทางการทหารและความ
ม่ันคงโดยทหารหนวยเฉพาะกิจหรือชุดปฏิบัติการมวลชนของทหารมาสนับสนุนในกรณีที่มีปญหาความ
ม่ันคง ในกระบวนการดังกลาว หนวยการปกครองทองที่เปนฐานสนับสนุนการปกคารองทองถิ่นและการ
ปกครองสวนภูมิภาคโดยขึ้นตอจังหวัดและอําเภอในแบบเดิม แตจะสนับสนุนในดานการพัฒนาและความ
ม่ันคง  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

        หนวยปกครองทองที ่

คณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

 ระบบยุตธิรรมชุมชน ที่ปรึกษาความมั่นคง 

ตํารวจชุมชน 

คณะกรรมการสภาที่ปรกึษา
ในชุมชน (สภาชูรอ) 



นอกจากนี้ระบบการปกครองพิเศษยังตองมีความหลากหลายเชื่อมโยงเปนกลุมของระบบยอยอีก
หลายระบบที่สะทอนการตอสูทางสัญลักษณ ระบบยอยรองรับนี้มุงไปสูเปาหมายเดียวกันคือปลดเปลื้อง
ภาวะการตอสูแยงชิงสัญลักษณเพื่อแกปญหาความยุติธรรมในทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไปพรอมๆ
กัน ระบบยอยเหลาน้ีไดแกระบบการบริหารในพื้นท่ีพิเศษที่ซับซอนประกอบดวยระบบผูนํา ระบบการ
ปกครองทองถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบการศึกษา ระบบราชการ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม 
ระบบการจัดการความขัดแยงและความมั่นคงในชุมชน รวมท้ังระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน 
ระบบยอยในที่นี้ประกอบดวย 10 ระบบเปน เกาะกันเหมือนรังนก (nested model) ซึ่งจะชวยอํานวยความ
ยุติธรรมและแกความขัดแยงในจังหวัดชายแดนใตในที่สุด      

ระบบพเิศษยอย ลักษณะพเิศษของการบรหิารและการเมืองลักษณะพเิศษของการบรหิารและการเมือง  
1. ระบบการบริหารพื้นท่ีพเิศษ ทบวงการบรหิารพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต ทบวงการบรหิารพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต ((rreeggiioonnaall  

oorrggaanniizzaattiioonn))  
22..  ระบบผูนําระบบผูนํา  สภาประชาชน หรือสภาทองถิ่น หรือสภาอูลามะสภาประชาชน หรือสภาทองถิ่น หรือสภาอูลามะ  
33..  ระบบการปกครองทองถ่ินระบบการปกครองทองถิ่น  ผสมผสานการเลือกตั้งในระบบเกาและสภาผสมผสานการเลือกตั้งในระบบเกาและสภาชูรอชูรอ สภาวชิาชพี  สภาวชิาชพี   
44..ระบบยุติธรรมระบบยตุิธรรม  ระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบกฎหมายระบบยตุิธรรมทางเลือก ระบบกฎหมายแบบอสิลามแบบอสิลาม  
55..  ระบบการศกึษาระบบการศกึษา  ระบบการศึกษาแบบบูรณาการทั้งทางสามัญและศาสนาคุณธรรมระบบการศึกษาแบบบูรณาการทั้งทางสามัญและศาสนาคุณธรรม  
66..  ระบบราชการระบบราชการ  ระบบราชการแบบที่เปนตวัแทนตามสัดสวนประชากรในทองถิ่นระบบราชการแบบที่เปนตวัแทนตามสัดสวนประชากรในทองถิ่น  
77..  ระบบพัฒนาเศรษฐกิจระบบพัฒนาเศรษฐกจิ  
    ทองถิ่น    ทองถิ่น  

การลการลงทุนพิเศษในระบบเศรษฐกจิแบบอสิลามงทุนพิเศษในระบบเศรษฐกจิแบบอสิลามโดยใหองคกรโดยใหองคกร
ปกครองทองถิ่นรับผิดชอบปกครองทองถิ่นรับผิดชอบ  

88..  ระบบวฒันธรรมระบบวฒันธรรม  การใชระบบสองภาษาในสถานที่ราชการและในโรงเรียนการใชระบบสองภาษาในสถานที่ราชการและในโรงเรียน  
99..  ระบบการจดัการชุมชนระบบการจดัการชุมชน  ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและสานเสวนาความขดัแยงในประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือและสานเสวนาความขดัแยงใน

ชุชุมชนมชน  
1100..  ระบบสวสัดิการระบบสวสัดิการ  กองทุนชุมชน กองทุนสหกรณแบบกองทุนชุมชน กองทุนสหกรณแบบอิสลามอิสลาม องคกรซะกาด องคกรซะกาด  

  

กลาวโดยสรุป เพื่อใหไดรูปแบบการปกครองทองถ่ินที่เหมาะสมแนวคิดที่ไดมาจากการศึกษาก็คือ
การผสมผสานและบูรณาการการเมืองการปกครองทองถิ่นท่ีสอดคลองกับลักษณะพิเศษของการเมืองการ
บริหารและอัตลักษณทางวัฒนธรรม พรอมทั้งมีการจัดการทรัพยากรหรืองบประมาณของทองถิ่นใหพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ มีท้ังองคประกอบพรอมกับการกระจายอํานาจ กลาวในอีกแงหนึ่งก็คือการกระจาย



อํานาจตองทําในลักษณะผสมผสานที่ดึงเอาองคประกอบในเนื้อหารูปแบบการปกครองทองถิ่นในระดับยอย
หรือจุลภาคมาประสานกับการบริหารจัดการที่ดีหรือหลักธรรมรัฐในระดับมหภาค ดึงเอาองคประกอบในดาน
เอกลักษณทางวัฒนธรรม และหลักคุณธรรมในทางศาสนามารวมกับการปกครองทองถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนในระดับยอยคือระดับตําบลและหมูบาน ในขณะที่มีองคประกอบในดานการเงินการ
คลังและการบริหารงานที่ดีท่ีเกิดจากการประสานหนวยยอยเหลานี้เขาเปนหนวยใหญในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตในรูปทบวงการปกครองพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใตโดยไมขัดกับหลักการรัฐเด่ียวของ
ประเทศไทย  

ขอเสนอแนะเพิม่เตมิจากเวทพีืน้ท่ี 
• ควรใหความสําคัญตอ ตัวแบบปกครองของเมืองมาดีนะซึ่งเปนมหานครตนแบบของศาสนาอิสลาม 

• ควรสนใจปญหาอิทธิพลและผลประโยชน ผูนําทองถิ่น 

• ควรลดการมองปญหาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนนาอิสลามดวยความอคติและประสงครายจาก
เจาหนาที่รัฐบางหนวยงาน 

• ควรหาวิธีการขจัดอํานาจรัฐท่ีเขามาแสวงผลประโยชนจากเหตุการณในพื้นที่  

• ควรนําโมเดลทางศาสนาอิสลามมาแกปญหาสามจังหวัดโดยยึดกรอบของรัฐธรรมนูญและนําเอาสวน
ท่ีไมขัดกับหลักศาสนาอิสลามมาประยุกตใช 

• ควรสนใจวิธีการนําเสนอและชองทางการนําเสนอที่ถูกจะทําใหไดรับการยอมรับและผานไดเร็ว 

• ควรจะใหมีหลายๆโมเดลเพื่อจะไดมีตัวเลือกเพื่อพิจารณาที่มากขึ้น 

• ควรมีการเตรียมพัฒนาคนในพื้นท่ีที่สามารถรักษาไวซ่ึงการเปนมุสลิมที่ดีเขาไปทํางานในระบบ
ราชการในทุกระดับในพื้นท่ีใหมากขึ้น   

• ควรสนใจเรื่องเศรษฐกิจพิเศษเพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลาอยูรอด โดยเนนทั้งคุณภาพและคุณธรรม  

• ควรพัฒนาระบบการสรรหาเพื่อใหไดคนดีมาเปนผูปกครองที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม 

• ควรเพิ่มมาตรการการปองกันไมใหเกิดปญหามากวาการเยียวยา 

 

 



2.2  การปฏิรูประบบยุติธรรมในพื้นที ่
การแกวิกฤตความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีนโยบายที่ถูกตองและตอง

เปนนโยบายที่เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนนโยบายที่เกิดจากความสามัคคีและความ
สมานฉันทของสังคม โดยกิจกรรมในวันนี้เปนการจัดเวทีรับฟงขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย
นักวิชาการ ทนายความ คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และดาโตะยุติธรรม เพื่อระดมขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อการปฏิรูประบบยุติธรรมเสนอเปนนโยบายแหงชาติที่จะนํามาซึ่งความสงบสันติสุข
กลับสูพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป สรุปเปนประเด็นดังตอไปนี้ 

2.2.1 การจัดตั้งองคกรอิสระเพือ่ความยตุิธรรมในพืน้ท่ีข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 
สืบเนื่องจากปญหาชายแดนใตที่ลุกลามและเพิ่มความรุนแรงย่ิงขึ้นในปจจุบัน ซึ่งหลายฝายไดสรุป

สอดคลองกันวามีที่มาจากหลายสาเหตุท่ีสําคัญสาเหตุหน่ึง คือ การไมไดรับความเปนธรรมของประชาชนใน
พื้นท่ีไมวากรณีที่ประชาชนตกเปนผูตองหาวามี่สวนรวมในการกอความไมสงบ หรือกรณีตกเปนเหยื่อ
ผูเคราะหรายจากเหตุการณก็ตาม ดังจะเห็นไดวาผูไดรับการเยียวยาหลายรายไมไดรับความเปนธรรมใน
การชวยเหลือ ขาดท่ีพึ่ง และไมสามารถจะรองเรียนตอบุคคล องคกร หรือหนวยงานใดได ซึ่งเหลานี้มิใช
ความประสงคหรือนโยบายของรัฐบาลอยางแนนอน ที่ประชุมจึงไดพิจารณาแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
“องคกรอิสระ” เพื่อความยุติธรรมในพื้นท่ีวาควรจัดตั้งขึ้นหรือไม เม่ือจัดตั้งแลวจะสามารถแกไขปญหาที่
กําลังประสบอยูไดเพียงใด และควรจัดใหมีขึ้นในรูปแบบใด ดังนี้ 

- ประเด็นควรจัดตั้งขึ้นหรือไม ท่ีประชุมไดอภิปรายยืดยาวโดยบางทานเกรงวาการจัดตั้งองคกร
อิสระนี้ จะเปนการซ้ําซอนกับองคกรอื่นของรัฐที่มีหนาที่ในการรับเรื่องราวรองทุกขอยูแลว จึงนาจะ
ดําเนินการใหองคกรที่มีอยูนั้นปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด สมบทบาทมากที่สุดก็จะชวยแกปญหาได บางทานเห็น
วาปญหาท่ีเกิดขึ้นอยูที่ตัวบุคคลมิไดอยูที่ระบบ การแกปญหาจึงตองแกที่ตัวคนมิใชแกท่ีการจัดตั้งองคกร 

ในขณะท่ีบางทานเห็นวา สังคมมุสลมิเองยังออนแอ และมี พรบ.วาดวยกจิการศาสนาอสิลาม 
รวมทั้งองคกรตาง ๆ เชน มัสยิด คณะกรรมอิสลามประจาํจังหวัดอยูแลว จึงนาจะหันมาสรางประชาสังคม
มุสลิมใหมีความเขมแข็ง สังคมก็จะสามารถชวยเหลอืและคุมครองซ่ึงกันและกันได  และอีกหลายทานเปน
หวงเรื่องความยากลําบากในการที่จะหาตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมมารวมองคกรนี้ เพราะตองเปนคนดีที่มี
ความสามารถจริงๆ ซึ่งหายาก และอาจกระทบตอความเปนอยูและความปลอดภัยคอนขางสูงโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาวะท่ีไมปกติเชนน้ี 



อยางไรก็ตาม ในที่สุดผูเขารวมประชุมมีความเห็นตรงกันวา ควรจะตองจัดใหมีองคกรอิสระเชนวานี้
เพื่อความยุติธรรมในพื้นที่ สามารถรับการรองเรียน รองทุกขไดโดยตรง บางทานเสนอใหปฏิรูประบบความ
ยุติธรรมเปนแบบอิสลามไปเลย จะไดเกิดประโยชนแกทุกฝาย  

- ประเด็น องคกรอิสระนี้จะสามารถเยียวยาปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันไดเพียงใดหรือไม ที่
ประชุมเห็นวาเปนเร่ืองคาดหมายในอนาคตที่ขึ้นอยูกับโครงสราง สถานะ ระบบ และผูนําหรือคณะผูบริหาร
องคกรดวยเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหองคกรมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรวมเยียวยาปญหาที่เกิดขึ้น 
องคกรอิสระน้ี ควรมีลักษณะหรือรูปแบบในเบื้องตน ดังนี้ 

• ตองเปนองคกรอิสระทีป่ระชาชนสามารถเขาถึงไดงาย และใหความไววางใจ 

• ตองเปนองคกรที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือ ศอ.บต. ทั้งนี้ตองใหมีความเปนอิสระในการ
ดําเนินงาน 

• ใหเปนองคกรที่เปนของประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง โดยอาจพัฒนาและยกระดับองคกรอิสลามที่
มีอยูในสังคมมุสลิม เชน มัสยิด และสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เปนเครือขาย
รวมกันในการรับเร่ืองราวรองเรียน เพื่อประสานตอโดยตรงกับ ผอ. ศอ.บต. หรือนายกรัฐมนตรี 
แลวแตกรณี 

• ตองมีกระบวนการในการเลือกเฟนบุคคล/ผูบริหารองคกรที่สามารถนําคนดีมีคุณภาพและเปนท่ี
เคารพนบัถอืของประชาชนมารวมองคกร 

• รัฐตองมีนโยบายหรือแนวทางในการคุมครองปองกันคณะทํางานขององคกรนี้มิใหไดรับผลกระทบ
ใด ๆ จากการทํางาน หรือ ใหไดรบัผลกระทบนอยท่ีสุด เพือ่สรางความเปนอิสระในการทํางานได
อยางแทจริง  

2.2.2 การจัดตั้งศาลชะรีอะฮฺในระบบยตุิธรรมคดีครอบครัวและมรดก 
สืบเนื่องจากอิสลามเปนระบบการดําเนินชีวิตของมุสลิมในทุกดาน เม่ือมีปญหาขัดแยงจึงจําเปนที่

จะตองใชกฎหมายอิสลามและศาลชะรีอะฮฺหรือศาลอิสลามมาชี้ขาดตัดสิน ซึ่งในปจจุบันมีการใชกฎหมาย
อิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีดาโตะยุติธรรมและผูพิพากษา แตไมมี
ศาลชะรีอะฮฺท่ีเปนเอกเทศกอใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานและผลกระทบในทางคดี อาทิ ดาโตะยุติธรรม
มีอํานาจหนาที่เพียงวินิจฉัยชี้ขาดขอกฎหมายอิสลาม ไมมีอํานาจวินิจฉัยขอเท็จจริง และไมมีอํานาจในการ
พิพากษาคดี เพียงแตใหลงลายมือชื่อในคําพิพากษาที่พพิากษาตามคําวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเทานั้น  



สุวรรณ ธเนศ อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเสนองานวิจัยเรื่อง 
"ประวัติศาสตรและการเมืองของมุสลิมในรัฐไทย" ในการสัมนาหัวขอ "อิสลามในอุษาคเนย : จากเปอรเซียสู
สุวรรณภูมิ" งานวิจัยบอกถึงที่มาของปญหาความขัดแยงในพื้นที่ภาคใตวาเปนปญหาที่สั่งสมมานาน เปน
ความขัดแยงที่กินลึกในระดับจิตวิญญาณยาวนาน และคงทนมากที่สุด... ดังน้ัน การแกปญหาจึงไมสามารถ
ยุติไดดวยการใชกําลัง และอํานาจรัฐ เขาไปปราบปรามเทานั้น เพราะยิ่งปราบก็ยิ่งสรางแรงตอตาน แตตอง
ยอมรับความจริงวา มุสลิมในภาคใตมีความเปนเจาของชุมชน และอดีต และรวมถึงวัฒนธรรมความเชื่อ 
ศาสนา อันเปนเฉพาะของตนเอง รัฐไทยจึงตองปรับเปลี่ยนโลกทรรศใหมวา การสรางและรักษารัฐไทยตอไป 
จะตองใหสิทธิและเสรีภาพอันสมบูรณแกชาวมุสลิม ในการจัดการและปกครองชีวิตและชุมชนตนเอง ใหมาก
และเปนจริงที่สุด 

ในอดีต ทานหะยีสุหลง โตะมีนา ไดเสนอใหรัฐบาลแยกศาลชะรีอะฮออกจากจังหวัด ในปจจุบัน มี
การจัดประชุม สัมมนาเกี่ยวศาลชะรีอะฮฺ หลายครั้ง มีการศึกษาดูงานในตางประเทศ เม่ือไมนานมานี้ 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดชายแดนภาคใต ๕ จังหวัด นําเสนอขอเสนอแนะในสวนของการ
สนับสนุนองคกรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนงานของทางราชการ ๑๐ ขอ 
ประกอบดวย      (๗) ขอใหมีการจัดตั้งศาลซารีอะฮซ่ึงเปนศาลของอิสลามอยางเต็มรูปแบบ เพื่ออํานวย
ความยุติธรรมในกรณีขอพิพาททางแพงแกประชาชนในพื้นท่ี 

กระน้ันก็ตาม ดูเหมือนวาขอเสนอยังไมไดรับการตอบสนอง เวทีวันน้ีจึงจัดขึ้นเพือ่ทบทวน และ
พจิารณาความเหมาะสมอีกคร้ัง เพือ่เสนอเปนนโยบายในการปฏิรปูระบบความยุติธรรมในพืน้ท่ี สรุปไดดังนี้ 

1. เหตุผล/ความจําเปนของศาลชะรีอะฮ ฺ
  เวทีมีความเห็นตรงกันวา การจัดตั้งศาลชะรีอะฮฺมีความจําเปนตามกฎหมายอิสลาม และตอการ

ดําเนินชีวิตมุสลิม และจะสงผลตอการพัฒนาการใชหรือการบริหารกฎหมายอิสลามในประเทศไทยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสตอ ๆ ไป  

 2. เขตอํานาจศาลชะรีอะฮฺ มีดังนี้คือ                 

เวทีมีความเห็นวา ศาลชะรีอะฮฺตองมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวของกับครอบครัว
และมรดกของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต และควรใหรวมไปถึงจังหวัดอื่นท่ัวทุกจังหวัดของไทยดวย 
และนอกเหนือจากคดีวาดวยครอบครัวและมรดกแลวควรใหมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบคลุม



ถึงคดีทางแพงอื่น ๆ ดวย เฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองท่ีมุสลิมไมสามารถปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ได เนื่องจากขัดตอหลักการศาสนาอิสลาม เชน เร่ืองดอกเบี้ย               

  3. กฎหมายประกอบการจัดตั้งศาลชะรีอะฮ ฺ 

ปจจุบันกฎหมายที่ใชอยูในศาลยังไมมีความครบถวน ที่ประชุมจึงไดพิจารณาและมีขอเสนอใหมีการ
พัฒนาการใชกฎหมายอิสลามสําหรบัการจัดตั้งศาลชะรีอะฮฺอยางนอย คือ ตองมีกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม 
และกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม ดังนี้  

กฎหมายสารบัญญัติ (ใหมีลักษณะเปนคูมือการใชกฎหมายอิสลาม ที่ประชุมยังไมเห็นดวยที่จะให
จัดทําเปนประมวลกฎหมาย)   เปนกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก โดยพัฒนากฎหมายอิสลาม
วาดวยครอบครัวและมรดกที่มีอยูในปจจุบัน ท้ังนี้ใหคํานึงถึงสิ่งเหลานี้เพิ่มเติม   

- ใหครอบคลมุถึงบทบัญญติัในทางแพงที่ท่ีเกี่ยวของกับครอบครวัและมรดก เชน วากฟั การให และ
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

- ควรตองคํานึงถึงศาสนาของผูตายเปนสําคัญวาเปนมุสลิมหรือไมในการแตงตัง้ผูจัดการมรดก 
- ควรตองเจาะจงมัซฮบั5 โดยที่ประชุมเสนอใหเจาะจงตามมัซฮับชาฟอ ี
กฎหมายวิธสีบญัญัต ิ (ใหมีลักษณะเปนคูมือการใชกฎหมายอิสลามเชนกัน)   ท่ีประชุมเห็นวาการ

จัดทํากฎหมายวิธีสบัญญตัอิาจะแยกตางหากจากฎหมายสารบัญญัตอิิสลาม หรอืเขียนเปนฉบับเดียวกันก็ได 
ทั้งนี้ตองเปนกฎหมายวิธพีจิารณาตามหลักกฎหมายอสิลาม หรือขัดแยงกับหลักกฎหมายอิสลาม เชน  

- คุณสมบัติของผูพิพากษาหรือ(ดาโตะยุติธรรม)และบุคลากรในศาลชะรีอะฮฺตองมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและสอดคลองกับท่ีบัญญัติไวในกฎหมายอิสลาม เชน ตองเปนมุสลิม และท่ีประชุมเสนอวาผู
พิพากษาตองจบปริญญาตรีสาขาวิชากฎหมายอิสลามเปนอยางต่ํา  

- การขยายการใชกฎหมายอิสลามใหครอบคลุมถึงคดีดีที่โจทกเปนตางศาสนิกแตจําเลยเปนมุสลิม
ดวยเพื่อความเปนธรรมแกผูท่ีถูกฟอง ดังที่เคยบัญญัติไวในกฎหมายขอบังคับเจ็ดหัวเมือง สมัยรัชกาลที่ 5 

-  ระบบความชวยเหลือประชาชนในทางคดี เชน ทนายความอิสลาม 
-  ระบบผูชวยผูพิพากษา ท่ีปรึกษา (ดาโตะยุติธรรม) และผูเชี่ยวชาญนอกศาล 
- ระบบการประนีประนอมไกลเกลี่ย ซ่ึงกฎหมายอิสลามใหการสงเสริม 

                                                        
5 มัซฮับ หมายถึงแนวทางการพิจารณา 



- การใหเจาะจงมัซฮับ คือ มัซฮับชาฟอี เชนในมาเลเซียก็ยึดถือตามแนวมัซฮับชาฟอีเชนกัน ซึ่ง
ทั้งนี้ก็ตองมีอัลกุรอาน6 ซุนนะฮฺ7 อิจญมาอฺ8 และกีญาส9 เปนพื้นฐานอยูดวยแลวโดยปริยาย 

4. รูปแบบของศาลชะรีอะฮฺ สรปุเวทมีีความเหน็วา 
- เสนอใหเปนแผนกหนึ่งในศาลยตุิธรรมแตตองมีอิสระในการดําเนินการอยางสมบูรณ 
- เสนอใหมีศาลชะรอีะฮฺสองชั้น คอื ชั้นตน และชั้นฎีกา                
เวทีไดพจิารณารูปแบบของศาลชะรอีะฮ ฺโดยมีความเห็นเปนสองแนว แนวแรก ใหปรับปรุงระบบ

เดิมที่อยู โดยใหศาลชะรีอะฮฺเปนแผนกหนึ่งในศาลยตุิธรรม ไมตองสรางอาคารใหม แตตองใหศาลมีความ
เปนอิสระในการพจิารณาพพิากษาคดีตามกฎหมายอิสลามเต็มรูปแบบ   

แนวที่สอง เสนอใหแยกตางหาก ออกจากศาลยตุิธรรม เปนศาลพิเศษเฉพาะอกีประเภทหน่ึง ซึ่ง
ตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตองมีการยกรางกฎหมายที่เกี่ยวของใหม จัดสรรงบประมาณ
ใหม กอสรางอาคารใหม  

ภายหลังการอภิปรายเวทมีีมติท่ีจะเสนอใหเปนไปตามแนวแรก คอืเสนอเปนแผนกหนึ่งในศาล
ยุติธรรม 

นอกจากนั้น เวทีเห็นวา คดีครอบครัวและมรดกไมควรที่จะใหสิ้นสุดในระดับศาลชัน้ตน ดังทีบ่ัญญัติ
ไวในกฎหมายปจจุบัน เพราะอาจทําใหเกิดความผิดพลาดและขาดความเชือ่ถอืของประชาชน ดังน้ันเม่ือมี
การจัดตั้งศาลชะรีอะฮฺหรอืศาลอิสลามควรใหมีศาลชั้นสงู ดวย อาจเรียกวา ศาลฎีกาคดีครอบครวัและมรดก
อิสลาม เพือ่ กลั่นกรองความถูกตอง สรางความเชือ่ถอืและความมั่นใจของคูความ และเปนการพฒันาการใช
กฎหมายและบุคลากรทางศาลดวยอีกทางหน่ึง 
5. การผลิตและพฒันาบุคลากรในกระบวนการยุตธิรรมดานครอบครวัและมรดก 

เวทีไดเสนอแนะดังนี้ 
1. ใหมีการเปดหลักสูตรการศึกษาระดบั ปริญญาตร ีโท และเอกทางกฎหมายอิสลาม 
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา การสอน และการอบรมที่สามารถนํากฎหมายไปประยกุตใช

ไดจริงและแมนยํา  
3. จัดใหมีองคกรพฒันาบคุลากรดานนี้เปนการเฉพาะ 

                                                        
6 เปนชื่อคัมภีรของศาสนาอิสลาม อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงประทานอัลกุรอาน แดทานศาสดามุหัมมัด (ช.ล.) โดยผานเทวทูต เพ่ือใหประกาศแกมนุษยทั่วโลก 
7 ชีวิตของทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทั้งปวง ไมวาจะเปนการปฏิบัติศาสนกิจ จริยธรรม ศีลธรรม คุณธรรม แมกระทั่งกิริยามารยาทของทาน 
8 มติของปวงปราชญที่มีตอเร่ืองใดๆ 
9 การเทียบเคียงกับกรณีที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 



4. พัฒนาทนายความใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม เพราะทนายมีบทบาทสําคัญ
ในกระบวนการพิจารณาคดี 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมเวท ี           
1. ควรประชาสัมพันธเกี่ยวกับความสําคัญของศาลชะรีอะฮฺทางสื่อตาง ๆ และเปดโอกาสใหภาค

ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งศาลชะรีอะฮฺในประเทศไทย                 
2. ควรจัดใหมีการสัมมนาในประเด็นตางๆท่ีเกี่ยวของกับศาลชะรีอะฮฺและจัดเวทีระดมความคิดเห็นทุก

ภาคสวนอยางตอเนื่อง                 
3. ควรปรับชื่อเรียกใหฟงดูเปนแบบไทย ๆ ไมนากลัว เชน แทนที่จะเปนศาลชะรีอะฮ ฺกเ็ปนศาลอสิลาม 

หรือ ศาลครอบครัวและมรดกมุสลิม หรือ อื่น ๆ                 

2.3 การปฏรูิประบบการศึกษา 
ปญหาการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนับเปนปญหาที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการแกไข

ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาดังกลาวมีผลกระทบตอปญหาสุขภาพ การวางงาน  
การถูกเอารัดเอาเปรียบ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และการตกเปนเหยื่อของผูไมหวังดีเปนตน 

ความออนแอแของระบบการศึกษาสามัญของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น พบวาในป 
2545 ประชากรอายุ 20-29ป ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการศึกษาสามัญโดยเฉลี่ยรวม 8.3 ป 
ขณะท่ีจังหวัดอื่นๆในภาคใตไดรับ 9.5 ปและในภาคอื่นๆไดรับ 9 ป ประชากรวัยเรียนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตสามารถจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดเพียงรอยละ 2 ในดานคุณภาพการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทั่วประเทศโดยกระทรวงศึกษาธิการพบวานักเรียนจากสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตไดคะแนนต่ํากวานักเรียนในภาคอื่นๆในทุกวิชายกเวนภาษาอังกฤษ (รายงานคณะกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ,มปป.)   

ปญหาในระดับผลการศึกษาที่ต่ํากวาเกณฑปกตินั้นหมายถึงการศึกษาสายสามัญและอาจจะเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนมุสลิมเทานั้น  เนื่องจากผูปกครองสวนใหญตองการใหบุตรหลานเรียนศาสนา
ควบคูไปกับการเรียนสายสามัญ จึงมักใหเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  และยังมีผูปกครอง
บางสวนท่ียังคงนิยมใหเรียนศาสนาเพียงอยางเดียว  จึงสงบุตรหลานใหเรียนสถาบันศึกษาปอเนาะ  พบวา
เด็กมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตประมาณ 2 ใน 3 จะถูกผูปกครองสงไปเรียนในโรงเรียนเอกชนสอน



ศาสนาอิสลาม ซึ่งมีชั่วโมงเรียนรวมกันสัปดาหละ 35 ชั่วโมงเทียบกับโรงเรียนของรัฐที่มีช่ัวโมงเรียน 25 
ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห 

นอกจากนี้ยังมีศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ที่สอนศาสนาพื้นฐานสําหรับเด็กและ
เยาวชน  เปนสิ่งที่ชุมชนจัดใหมีการศึกษาสําหรับเด็กๆ  ในหมูบานเพื่อท่ีจะใหบุตรหลานไดเรียนศาสนาโดย
ไมจํากัดอายุ  ดังนั้น นอกจากเรียนศาสนาที่โรงเรียนตามปกติแลวเด็กก็จะไปเรียนที่โรงเรียนตาดีกา  หรือ
ศูนยการศึกษาศาสนาอิสลามประจํามัสยิด เด็กที่เรียนในโรงเรียนตาดีกาเปนเด็กกลุมที่เรียนในโรงเรียน
รัฐบาลเพียงแตเรียนในวันเสาร-อาทติย หรือวันจันทรกับวันพฤหัสตอนเย็น คือเรียนนอกเวลาเรียนปกติ 

ปญหาในการจัดการศึกษา 

 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและการจัดเสวนากลุมผูทรงคุณวฒุิ พบวาปญหาการจัดการจัด
การศึกษาในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้นเกิดขึน้จากสาเหตุตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. ขาดการมีสวนรวมที่เหมาะสมจากทองถิ่น 
 ดลมนรรจน  บากา และเกษตรชัย  และหีม (2548:91-100) ศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทผูนํามุสลิมใน
การพัฒนาการศึกษาของสังคมมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา ผูนํามุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีบทบาทที่เปนจริงในการพัฒนาการเรียนการสอนประจํามัสยิดอยูในระดับปานกลาง 
 สําหรับบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังของผูนํามุสลิมในการพัฒนาโรงเรียนตาดีกา พบวา 
ผูนํามุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตมีบทบาทที่เปนจริงในการพัฒนาโรงเรียนตาดีกาอยูในระดับปานกลาง
เชนกัน และมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่ําที่สุด 

2. ปญหาอคติ   
เกิดชองระหวางรัฐและชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ชองวางดังกลาวมีมาเปนระยะเวลายาวนาน มุสลิมบางสวนเขาใจวารัฐ
จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการกลืนวัฒนธรรมมลายูมุสลิมใหหมด
สิ้น ฝายรัฐก็มองสถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาที่ชุมชนตั้งขึ้นมา
โดยเฉพาะตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะ และโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม บางแหงวาเปนแหลงบมเพาะอุดมการณแบงแยกดินแดน และอุดมการณท่ีใชความรุนแรง  



อีกทั้งเยาวชนที่เขารับการศึกษานาสถาบันศึกษาเหลาน้ีก็ถูกมองวาอาจมีสวนเก่ียวของกับเหตุการณความ
ไมสงบ  จึงเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหชาวมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตไมนิยมใหบุตรหลานเขาเรียนใน
โรงเรียนรัฐ 

3. ความไมเขาใจของภาครัฐ 
ความไมเขาใจของรัฐบาลที่มีตอการจัดการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งบางครั้งคนของ

รัฐออกมาวิพากษวิจารณสถาบันการศึกษาของมุสลิม เชนสถาบันศึกษาปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม และตาดีกา บางครั้งก็ถึงขั้นใหเสนอใหปดสถาบันการศึกษา ขอเสนอดังกลาวมีผลทางลบตอชุมชน
มุสลิมที่มีความภาคภูมิใจกับสถาบันเหลานี้ 

4. รัฐไมเห็นความสําคัญของการศกึษาในสถาบันศึกษาปอเนาะและตาดีการเทาที่ควร   
การใหการสนับสนุนสงเสริมสถาบันดังกลาวจึงไมเพียงพอ  ทั้งที่สถานศึกษาเหลานี้เปนความ

ภาคภูมิใจของชาวมุสลิม และถือเปนสถาบันอันทรงคุณคา  
5. เวลาเรียนไมเพียงพอ  

ความไมสงบในปจจุบันหลายครั้งไดกลายเปนเหตุในการสั่งปดโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนมีการปด
บอย เวลาที่ผูเรียนจะไดเรียนจริงๆ ไมเพียงพอซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

6. ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตขาดบุคลากรครูท่ีมีประสิทธิภาพและขาดการ

ทุมเทอยางจริงใจ ครูสวนใหญที่ประชาชนรักอาจตองยายออกนอกพื้นท่ีเพื่อความกาวหนาของตนเอง จึงทํา
ใหการศึกษาของเยาวชนไมมีความตอเน่ือง 

7. ขาดการเปนตัวแทนอยางเหมาะสมจากทองถ่ิน 
ในปจจุบันการจัดการศึกษาในพื้นที่แหงน้ียังขาดการเปนตัวแทนที่เหมาะสมจากชุมชน ในทาง

ตรงกันขามรัฐกลับเขามาแทรกแซงการจัดการศึกษาของทองถิ่นโดยปราศจากความเขาใจมิติทางวัฒนธรรม
อยางแทจริงและขาดการการเปนตัวแทนของภาคประชาชนอยางเหมาะสมจึงทําใหประชาชนไมคอยจะ
ยอมรับและไมเชื่อม่ันในการจัดการศึกษาที่มาจากรัฐ จากการจัดเสวนากลุม ผูทรงคุณวุฒิไดนําเสนอวารัฐ
ควรใหคนในพื้นที่เปนเจาภาพในการจัดการศึกษาเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นท่ีที่มีประชากรมุสลิมเกือบ
ทั้งหมด 

8. โรงเรียนของรัฐไมสามารถดึงความสนใจของชุมชนในพื้นท่ีไดเทาที่ควร 
 กุสุมา ลานุย,อัจฉรา สัปปพันธ และศุภศิริ หงสฤทธิพันธุ (2535:77-83) ศึกษาวิจัยเร่ือง  ความตอง
การในการศึกษาตอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน 4 จังหวัด



ชายแดนภาคใต ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนรอยละ 96.75  ตองการศึกษาตอหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3 โดยนักเรียนสวนใหญรอยละ 53.05  ตองการศึกษาตอสายสามัญควบคูสายศาสนา นักเรียนท่ีตองการ
ศึกษาตอสายศาสนาตองการศึกษาตอถึงระดับชั้น 10 รอยละ 54.05  ตองการศึกษาตอในประเทศรอยละ 
75.68  ตองการศึกษาตอในจังหวัดปตตานี รอยละ 64.86  นักเรียนรอยละ 56.76  มีวัตถุประสงคใน
การศึกษาตอสายศาสนาเพื่อจะไดนําความรูไปใชในการประกอบศาสนกิจของตนเองและครอบครัว  และ
นักเรียนรอยละ 59.46 ตองการประกอบอาชีพเปนครูสอนศาสนาหลังจากศึกษาตอจนจบศาสนาชั้นสูงสุด 

 นักเรียนท่ีตองการศึกษาตอสายสามัญ ตองการศึกษาตอถึงระดับสูงกวาปริญญาตรีถึงรอยละ 36.20 
ตองการศึกษาตอในจังหวัดปตตานีรอยละ  36.20  ตองการศึกษาตอในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญสามัญ
ศึกษารอยละ 46.80  ตองการศึกษาตอสายวิทยาศาสตรคณิตศาสตร รอยละ 82.98  และนักเรียนรอยละ 
43.62 ตองการศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัยหลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 นักเรียนท่ีตองการศึกษาตอสายศาสนาควบคูสามัญ ตองการศึกษาตอในโรงเรียนเดิมรอยละ 53.64  
ตองการศึกษาตอในโรงเรียนแหงใหมรอยละ  46.36  ตองการศึกษาตอในจังหวัดปตตานีรอยละ 32.57 
ตองการศึกษาตอสายสามัญถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 37.93  ตองการศึกษาตอสายศาสนาถึง
ระดับชั้น 10 รอยละ 39.46  นักเรียนรอยละ 41.38 มีจุดมุงหมายในการศึกษาตอสายสามัญเพื่อจะไดนํา
ความรูไปประกอบอาชีพ นักเรียนรอยละ  53.64  มีจุดมุงหมายในการศึกษาตอสายศาสนาเพื่อจะไดนํา
ความรูไปใชประกอบศาสนากิจของตนเอง และนักเรียนรอยละ 64.37  ตองการศึกษาตอทั้งสายศาสนาและ
สายสามัญเพราะคิดวาสามารถไดประโยชนจากการเรียนทั้งสองสาขาวิชาควบคูกัน 

 นักเรียนที่ไมตองการศึกษาตอรอยละ 3.25 สาเหตุท่ีไมตองการศึกษาตอเพราะตองการหางานทํา
รอยละ 43.75 และรอยละ 50 ตองการทํางานชวยเหลือพอแมหลังจากจบการศึกษา 

 นักเรียนท่ีตองการศึกษาตอมีปญหาดานคาใชจายสูงกวาปญหาดานอื่นๆ และปญหาเรื่อง
ความสามารถในการเรียนวิชาตางๆเปนลําดับรองลงมา  นักเรียนท่ีตองการศึกษาตอตองการความชวยเหลอื
เกี่ยวกับขอมูลการศึกษาตอมากกวาดานอื่นๆ 

 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยที่ผานมา 

• นักเรียนสวนใหญตองการศึกษาตอสายศาสนาควบคูสามัญ  ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึง
ควรใหความสนใจในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใหมากขึ้นโดย



การจัดหาบุคลากรและงบประมาณสนับสนุน รวมท้ังการจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปดโอกาสใหเยาวชนมุสลิมไดศึกษามากขึ้น นอกจากนั้นหนวยงาน
ที่เกี่ยวของควรพิจารณาเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
จังหวัดยะลา  นราธิวาส และสตูลดวย ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนตองการเรียนตอที่จังหวัดปตตานีในอัตราสวนที่
สูงกวาจังหวัดอื่นๆ 

• การศึกษาตอสายศาสนาโรงเรียนสามารถจัดไดเพียงชั้น 10 เปนสวนใหญที่มีนักเรียน
บางสวนตองการเรียนสูงกวาระดับชั้นน้ี หนวยงานที่เกี่ยวของจึงจําเปนที่จะตองพิจารณาจัดการศึกษาสาย
ศาสนาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการผูเรียนซึ่งจะเปนการลดคาใชจายผูเรียนตองเสยีไปเพราะ
ตองไปเรียนศาสนาตางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสายศาสนาจะตองทําใหอยูใน
ระดับท่ีใกลเคียงกันในแตละจังหวัดเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสในการเรียนอยางเต็มที่ โดยไมตองเดินทางไป
เรียนในจังหวัดที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้เพื่อเปนการลดคาใชจายในการเรียนลง 

• หนวยงานตางๆ และสถาบันของรัฐควรใหความสําคัญเร่ืองการประชาสัมพันธขอมูลดาน
การศึกษาตอ  เนื่องจากการตัดสินใจในการศึกษาตอสาขาวิชาตางๆนั้น ขอมูลดานการศึกษาและขาวสาร
ตางๆ  รวมถึงการบริการแนะแนวที่ ดี เปนสิ่ งที่ มีความสําคัญตอการตัดสินใจของผู เรียน ดัง น้ัน
สถาบันการศึกษาตางๆ ควรไดเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลใหผูเรียนกลุมนี้เพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจ 

9. ความไมปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษา 
ในรอบสามปที่ผานมาปญหาเรื่องความไมปลอดภัยของคณะครู

และบุคลากรทางการศึกษาเปนปญหาใหญที่สงผลกระทบโดยตรงตอ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา  สภาพโรงเรียนที่  ถูกเผาหรือทําลาย
กวา 200 แหง ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกวา 
300 คน เปนปจจัยที่ทําใหคณะครูเสียขวัญกําลังใจไมกลามาสอนตามปกติ โรงเรียนตองปดชั่วคราวทกุคร้ังที่
มีเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ใกลเคียงเฉลี่ย 30-40 วัน หรือรอยละ 20 ของเวลาเรียนตอป สงผลตอ
คุณภาพการเรียนการสอนใหยิ่งตกต่ําลง  

10. คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาของมุสลิมในพื้นที่ยังดีพอ 
นาวาลย  ปานากาเซ็ง (2544) คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา  คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(1) และ
มาตรา 15(2) สวนใหญอยูในระดับที่ควรปรับปรุงโดยเรงดวนถึงพอใชในทุกปจจัยคุณภาพ  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ไดรับเงินอุดหนุนในอัตรารอยละ 60 และรอยละ 40   คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมาตรา 15(2) ท่ีตั้งอยูในจังหวัดยะลา  ปตตานีและนราธิวาสสวนใหญ อยูในระดับที่ควร



ปรับปรุงโดยเรงดวนถึงพอใชในทุกปจจัยคุณภาพ ปญหาและขอเสนอแนะของการปฏิบัติงานตามเกณฑ
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตประสบปญหามากที่สุดในแตละปจจัยคุณภาพคือ ปญหาไมปฏิบัติตามปรัชญาและเปาหมาย
ซึ่งโรงเรียนควรแกไขปญหาโดยการจัดใหนักเรียนและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดปรัชญาและ
เปาหมายโรงเรียน  ปญหาการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนไมสอดคลองกับปรัชญาเปาหมาย
ของโรงเรียน ความตองการของนักเรียนและชุมชน โรงเรียนควรแกปญหาดวยการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับปรัชญาเปาหมายของโรงเรียน  ความตองการของนักเรียน
และชุมชน  ปญหาขาดแคลนบุคลากรไมเพียงพอกับภาระหนาท่ีงานท่ีมากขึ้น โรงเรียนควรแกปญหาดวย
การจัดสรรงานและมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความสามารถความถนัดและความสนใจของบุคลากร  
ปญหางบประมาณไมพียงพอ ปญหาที่เกี่ยวกับผูบริหารขาดความรูความชํานาญในการบริหารงานตางๆ  
ปญหาการดูแลติดตามความประพฤติของนักเรียนยังไมทั่วถึง โรงเรียนควรแกปญหาดวยการเปดโอกาสให
นักเรียนและผูปกครองไดเขามารวมมือกันในการพัฒนาวินัยนักเรียน และนักเรียนบางสวนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนดโรงเรียนควรแกปญหาดวยการพัฒนาครูใหสามารถจัดการ
เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

11. ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ปญหาดานครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนปญหาใหญรองลงมาที่มีผลอยางมากตอคุณภาพการ

จัดการศึกษา  ท้ังน้ี  นอกจากปญหาการขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากเหตุการณ
ความไมสงบ  ความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากเหตุการณความไมสงบที่คราชีวิตครู  บุคลากร
และนักเรียนไปกวา 100 คนแลว  (ขอมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2550)  ปญหาพื้นฐานเรื่องการขาดแคลน
ครูที่มีคุณภาพก็ยังมีอยูในทุกพื้นที่โดยเฉพาะในวิชาหลัก 4 วิชา  ไดแก ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  ซึ่งรอยละ 70 ของอัตราครูที่ขาดแคลนครูตกอยูใน 4 วิชาหลักนี้  ปญหา
ความไมสงบยังทําใหครูท่ีมีประสบการณการสอนสูงๆ  ขอยายออกจากพื้นที่กวา 1500 คน ในรอบสามป  
โดยเฉพาะครูไทยพุทธ ในขณะที่ครูที่บรรจุใหมเขาไปเปนพนักงานราชการก็มีประสบการณนอย  ครูที่มีขีด
ความสามารถจากภูมิภาคอื่นๆ  ก็หวาดกลัวไมกลาสมัครเขาไปสอนในพื้นท่ี  จึงยิ่งทําใหสถานการณการ
ขาดแคลนครูท่ีมีคุณภาพยิ่งขาดแคลนเพิ่มขึ้นรวมทั้งเหตุการณความไมสงบยังทําใหความสัมพันธกับชุมชน
และการมีสวนรวมของชุมชนในกิจการตางๆของโรงเรียนออนแอลง  สงผลกระทบตอคุณภาพการจัด
การศึกษาอยางเปนลูกโซ 



12. การจัดการเรียนการสอนที่ไมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น   
ในปจจุบันยังปรากฏมีบางโรงเรียนท่ีจัดเวลาเรียนไมเหมาะสม ขัดกับความตองการของทองถิ่น เชน

การจัดเวลาเรียนท่ีไมอํานวยใหผูเรียนไดปฏิบัติตามศาสนกิจของตนเอง การจัดเวลาดังกลาวไมเพียงแตจะ
ไมสอดคลองกับมิติทางวัฒนธรรม หากยังเปนพฤติกรรมที่หม่ินเหมตอการขัดรัฐธรรมนูญดวย    

13. ปญหาเชิงโครงสราง  ไมมีผูรับผิดชอบโดยตรงที่จะมาดูแลการจัดการศึกษาของ
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม   

ในปจจุบันยังไมมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงที่จะมาดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประเภทเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แมจะมีการฝากให สช.ดูแล แตการดูแลดังกลาวมิไดเปนการดูแลในฐานะ
หนวยงานรับผิดชอบโดยตรง ทําใหการพัฒนาและการดูแลโรงเรียนประเภทดังกลาวมีปญหามาตลอด และ
ปญหาดังกลาวไดทําใหเกิดชองวางระหวางภาครัฐกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งชองวางดังกลาว
บางครั้งก็นําไปสูปญหาอื่นๆ เชนปญหาอคติ หรือความหวาดระแวงที่มีระหวางรัฐและโรงเรียนประเภท
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

14. ขาดการทุมเทอยางแทจริงจากภาครัฐ  
การที่ไมมีหนวยงานโดยตรงจากภาครัฐที่จะมาดูแลโรงเรียนของมุสลิมในพื้นที่ ทําใหใหมีการมองวา

รัฐไมไดทุมเทอยางแทจริงในการแกปญหาการศึกษาที่หมักหมนมานาน 
15. ผูปฏิบัติในทองที่ไมสนองนโยบายของรัฐอยางแทจริง  

ภาครับมีความพยายามที่จะใหมีนโยบายและยุทธศาสตรในการจัดการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อลดเงื่อนไข
ที่จะนําไปสูการกอความไมสงบในพื้นที่ แตในทางปฏิบัติยังปรากฏมีผูปฏิบัติในทองท่ีบางคนที่ยังไมปฏิบัติ
ตาม จนเปนเหตุใหประชาชนในพื้นขาดความเชื่อใจตอภาครัฐ และกลับมองวารัฐไมมีความจริงใจในการ
แกปญหาการศึกษาในพื้นท่ี 

16. ความหวาดระแวง  
บางครั้งรัฐใชมุมมองของความมั่นคงมองการจัดการศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัด

การศึกษาของสังคมมุสลิม การใชมุมมองดังกลาวบางครั้งก็นําไปสูความหวาดระแวงที่มีตอการจัดการศึกษา
ของมุสลิมในพื้นที่ความระแวงดังกลาวบางครั้งก็นําไปสูขอเสนอที่ไมสรางสรรค และบางครั้งก็กลายมาเปน
ประเด็นสําหรับผูไมหวังดีใชเปนเง่ือนไขตางๆ 

17. ขาดการนิเทศดานอิสลามศึกษา 
ปจจุบันยังไมมีการนิเทศอิสลามศึกษาอยางเปนรูปธรรม ทําใหการจัดการศึกษาอิสลามขาดทิศทาง

และขาดเอกภาพ เปนเหตุผลใหการจัดการศึษาขาดประสิทธิภาพ 



18. เงินสนับสนุนท่ีไมเปนธรรม โดยเฉพาะเงินสนับสนุนท่ีใหกับตาดีกาและปอเนาะ   
ปจจุบันสังคมมุสลิมยังมองวาการใหเงินสนับสนุนตาดีกาและปอเนาะนั้นยังขาดหลักตรรกะ ไมมี

หลักการที่ชัดเจนในการใหการสนับสนุน 
19. รัฐขาดที่ปรึกษาที่เขาใจแกนแทในเร่ืองอิสลาม 

แมรัฐจะมีสํานักงานคณะกรรมการอิสลามเปนที่ปรึกษาใหกับภาครัฐ แตในทางปฏิบัติการขอ
คําปรึกษาจากภาครัฐนั้นยังมีจํากัด และบางครั้งคําปรึกษาก็ไมไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง 

20. คนในพื้นท่ีไมเปนเจาภาพจริง  
มีงานวิจัยหลายเรื่องทีไดนําเสนอวาใหคนในพื้นท่ีเปนเจาภาพในการจัดการศึกษาในพื้นที่ แตคําวา

คนในพื้นท่ีในที่น้ีหมายถึงมุสลิมท่ีเขาใจศาสนาจริงๆ และมีความรูในเรื่องการจัดการศึกษา  ไมใชคนในพื้นที่
ที่ไมเขาใจศาสนา แตรัฐกลีบมองวาเปนคนในพื้นที่ท่ีประชาชนตองการ 

 

ความตองการดานการศึกษาของชมุชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

อิบราเฮ็ม  ณรงครักษาเขต และคณะ (2548) ไดทําการวิจัยเก่ียวกับความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการสํารวจพบวาความตองการที่แทจริงของประชาชนสามารถ
แบงออกเปน   4 ประการ กลาวคือ  

1) ความตองการการมีสวนรวม  

2) ความตองการการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

3) ความตองการความยุติธรรมและความเทาเทียมกันและ  

4) ความตองการใหยอมรับความเปนอัตลักษณพิเศษของคนในพื้นท่ี 

สําหรับความตองการดานการศึกษาพบวาประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตองการ
ดังตอไปนี้    

1) ใหรัฐพัฒนาการเรียนการสอน    ความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาตางประเทศ การบริหารจัดการ การเกษตร งานชาง การทําอาหาร ขนม และเย็บปกถักรอย    

2) เพิ่มมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบที่เปดสอนในทุกสาขาวิชา มหาวิทยาลัยนานาชาติ   มหาวิทยาลัย
ประจําจังหวัด และวิทยาลัยชุมชน    



3)  สงเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามดานทุนการศึกษา   เงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่
ปราศจากดอกเบี้ย การเงิน อาคารสถานที่ เงินเดือนครู สวัสดิการครู การเรียนการสอน วิชาการ สื่อการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการ   

4)  สงเสริมโรงเรียนปอเนาะดานอาคารสถานที่ ทุนการศึกษา   การเงิน   เงินเดือนครู    เงินกูยืม
เพื่อการศึกษาที่ปราศจากดอกเบี้ย สวัสดิการครู การเรียนการสอนวิชาการ สื่อการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการ  

5) สงเสริมโรงเรียน ตาดีกาดานเงินอุดหนุน     เงินเดือนครู หนังสือเรียน สื่อการเรียนการสอน และ
สวัสดิการครู     

6)  เปดสาขาของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร (อียิปต)   มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนา (ซาอุดิอาราเบีย) มหาวิทยาลัยอิสลามอีมาม (ซาอุดิอาราเบีย) มหาวิทยาลัย
อิสลามนานาชาติปากีสถาน และมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีฆัร (อินเดีย) ในประเทศไทย 

7)  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยูภายใตการควบคุมของเขตพื้นท่ีการศึกษาในปจจุบัน  ให
อยูภายใตการควบคุมของเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ และอยูภายใตการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล    

8)  โรงเรียนปอเนาะอยูภายใตการควบคุมของเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ ใหอยูภายใตการควบคุม
ของเขตพื้นที่การศึกษาในปจจุบัน และอยูภายใตการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล     

9)  โรงเรียนตาดีกาอยูภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวนตําบล    ใหอยูภายใตการควบคุม
ของเขตพื้นที่การศึกษาพิเศษ และอยูภายใตการควบคุมของเขตพื้นท่ีการศึกษาในปจจุบัน    

10)  การจัดการเรียนการสอน  อิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสอนในโรงเรียนสามัญแตยังคงมี
โรงเรียนตาดีกา การสอนอิสลามศึกษาในตาดีกาโดยไมตองมีการสอนในโรงเรียนสามัญ และในรูปแบบอื่น ๆ  

11)   สงเสริมโรงเรียนวิถีพุทธดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต บรรยากาศและปฏิสัมพันธ กายภาพ   
และการบริหารจัดการ  

 

 

 



2.4  การปฏิรูประบบเศรษฐกิจพ้ืนที่ 

การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตก็เปนประเด็นปญหาสําคัญอีกประเด็นหนึ่ง ที่การ
พัฒนายังมีปญหาโดยเฉพาะปญหาในการจัดทํานโยบายดานเศรษฐกิจในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต
นั้นแมจะเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนหลัก แตมักจะ
ประสบกับปญหาที่พบวาขอมูลที่รัฐมีอยูในมือนั้นเปนไมตรงกับความเปนจริงมากและสวนทางกับความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ ท้ังน้ีก็เพราะปจจัยเร่ืองของสถานการณความไมสงบในพื้นที่ทําใหการ
รวบรวมขอมูลและเขาถึงของขอมูลเปนไปดวยความยากลําบาก ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปญหาไดดังนี้ 

 
2.4.1 ปญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

พบวาการจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลในพื้นที่น้ันไมไดมีการจัดวางเปนระบบระเบียบที่เหมาะสม
ทําใหเกิดการลักลอบเขามาจับสัตวนําของเรือใหญในพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลเกิดการทําลายระบบนิเวศ
บริเวณชายฝงน้ันทําใหประมงพื้นบานของชาวบานในพื้นท่ีไมสามารถหาปลาไดอีก และนอกจากนี้มีการเอื้อ
ประโยชนกันระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมนายทุน ทําใหไมมีการกวดขันจับกุมเม่ือมีการกระทําผิด 

ในสวนการจัดการทรัพยากรทางบกพบวาพื้นท่ีทางเกษตรกรรมมีปญหาทั้งจากผลกระทบจาก
นโยบายของรัฐท่ีไมชัดเจนในการสงเสริมการเพาะปลูกในพื้นที่ท่ีไมชัดเจนรวมทั้งรัฐไมสามารถควบคุมพื้นที่
ทางเกษตรกรรมในพื้นที่ได ตลอดจนนโยบายการจัดการบริหารนํ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่ทําให
เกิดผลกระทบกับพื้นที่นาทําใหเกิดพื้นท่ีนารางในพื้นท่ีเปนจํานวนมาก นอกจากนี้แลวชาวบานยังขาดองค
ความรูการจัดการทางดานวิชาการ การเขาถึงแหลงทุน รวมทั้งตลาดในการขายสินคา ซึ่งมีการเสนอแนว
ทางแกไขไวดังนี้ 

1. รัฐจะตองบังคับใชกฎหมายและกําหนดกฎเกณฑใหเหมาะสมในการหาทรัพยากรทางทะเล
ใหเขมงวดเพื่อท่ีจะรักษาสภาพแวดลอมทั้งทางทะเล ท่ีสมบูรณเอาไวและเสริมสรางระบบ
นิเวศชายฝง เพื่อใหคนในพื้นท่ีสามารถที่จะมีอาชีพประมงพื้นบานไดอีก 

2. รัฐจะตองมีแผนงานและแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมและกําหนดพื้นที่ในการเพาะปลูก
รวมทั้งสงเสริมเรื่องวิชาการ การตลาดสินคาทางการเกษตร อยางครบวงจร 

3. ควรสงเสริมใหปลูกพืชอาหารใหเพียงพอ โดยเฉพาะการทํานา โดยการฟนฟูนารางให
สามารถกลับมาใชประโยชนอยางเต็มที่ สนับสนุนการเพาะปลูกตามหลักวิชาการเพื่อใหได
ปริมาณที่เพียงพอตอการบริโภคในพื้นที่ 



4. รัฐควรสงเสริมใหประชาชนทําเกษตรในเชิงพาณิชย โดยอาศัยครัวเรือนเปนแหลงวัตถุดิบ
สงเขากระบวนการ 

2.4.2 การจัดการแรงงานทั้งระบบ 

พบวาแรงงานในพื้นท่ีนั้นสวนใหญอยูนอกระบบและเปนแรงงานไรฝมือโดยเฉพาะแรงงานที่เขาไป
ทํางานในมาเลเซีย ซ่ึงรัฐอาจมองวาเปนความสําเร็จในการที่มีแรงงานไทยเขาไปทํางานในประเทศเพื่อน
บาน แลวสงเงินกลับมาในประเทศ แตมองอีกมุมหนึ่งนั้น มองไดวารัฐมีความลมเหลวในการบริหารและการ
สรางโอกาสการมีงานทําของคนในพื้นที่ เห็นไดจากการที่ทรัพยากรมนุษยในพื้นที่ทั้งที่มีฝมือและไมมีฝมือ
ตองออกไปทํางานในตางประเทศ ทั้งที่เปนอาชีพท่ีประเทศนั้นๆมองวาเปนงานชั้นต่ําและไดรับการดูถูกจาก
คนในประเทศนั้นๆ เน่ืองจากเปนงานที่คนในประเทศนั้นๆเขาไมทํากัน อีกทั้งการมีคนตางถ่ินเขามารับ
ราชการในพื้นท่ี ในสัดสวนที่ไมสมดุลกับสัดสวนของประชากรในพื้นท่ี โดยเฉพาะอาชีพราชการ การพัฒนา
ฝมือแรงงานเพื่อเพิ่มทักษะใหเปนผูประกอบการยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน รัฐขาดการจัดการกับแรงงานที่
เดินทางออกไปทํางานในประเทศเพื่อนบานอยางเปนระบบ 

และพบวาการประกอบอาชีพท่ีมาเลเซียมีความเสี่ยงเหมือนกัน เนื่องจากสวนใหญผูประกอบการมี
เพียงหนังสือเดินทาง ซึ่งจะผิดกฎหมายของทางการมาเลเซียในการที่จะเปดรานอาหาร บอยครั้ง
ผูประกอบการถูกจับกุมและถูกดําเนินคดี เสียทั้งทรัพยสินเงินทอง และยังถูกเฆี่ยนตี และถูกคุมขังไวที่เรือน
จําเปนเวลาหลายเดือน บางคนเปนแผลเปนจากการถูกเฆี่ยนตีก็มีไมทอ แตแมตองเสี่ยง ก็ตองไป เพราะใน
พื้นที่คนที่ไมมีวิชาความรูปริญญาจะทําอะไรกิน  เวทีจึงมีแนวทางเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รัฐควรสรางการมีงานทําในพื้นท่ี โดยเฉพาะอาชีพราชการควรที่จะพิจารณาใหคนในพื้นที่
ไดมีโอกาสในสวนนโยบาย 

2. เสนอใหมีการกําหนดคาธรรมเนียมในการทํางานตางประเทศในราคาที่เหมาะสม เพื่อจูงใจ
ใหกับผูประกอบการและเจาของกิจการในประเทศเพื่อนบานไดดําเนินการตามกฎหมาย 
และเปนการคุมครองสิทธิของแรงงาน ทั้งในคาจาง และสวัสดิการขั้นพื้นฐานดวย 

3. การพัฒนาเรื่องของประกันสังคมใหกับคนในกลุมแรงงานท่ีทํางานในตางประเทศดวย ซึ่ง
จะตองศึกษาแนวทางวาจะสามารถทําไดดวยวิธีใดบาง 

4. รัฐควรสรางใหแรงงานมีฝมือไดเขาไปลงทุนเปนผูประกอบการในประเทศเพื่อนบาน 

 



2.4.3 การสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน 

การสงเสริมของรัฐในระยะท่ีผานมาไดใหชาวบานมีการรวมกลุมกันทํางานมากขึ้น แตปญหาสวน
ใหญเม่ือกลุมถูกจัดตั้งเพื่อรับการสนับสนุนจากรัฐเทานั้น แตหากไมไดรับการสนับสนุนก็ไมสามารถดํารงอยู
ได เปนเพียงกระแสในชวงแรก คือ รัฐเพียงกระตุนใหชุมชนไดพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ใน
ชุมชนท่ีมีทรัพยากรและความพรอมและแปลงเปนผลิตภัณฑ เทานั้น ขาดการจัดการทั้งระบบ เชนการ
พัฒนาองคความรูท่ีเพิ่มขึ้น การจัดการเรื่องกระบวนการผลิต การจัดการมาตรฐาน การจัดการบรรจุภัณฑ 
หรือกระทั่งตลาดของสินคา ทําใหไมไดชวยกระตุนฐานรากเทาที่ควร ประชาชนในพื้นท่ีมีสัดสวนในการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่นอยมาก ปญหาสวนใหญนั้นมาจากการประสบปญหาเรื่องเงินทุนใน
การประกอบการ เนื่องจาก การเขาถึงแหลงทุนในระบบน้ันเปนเร่ืองท่ียากและซับซอนหลายกระบวนการ 
อีกทั้งหลักทรัพยที่พอจะเปนตัวค้ําประกันเชนที่ดินก็ไดรับการประเมินในราคาต่ําเนื่องจากอยูในแถบชนบท
และมีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นทั้งสิ้น ทําใหไมสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดนอกจาก
ภาคการเกษตรแบบดั้งเดิมเทานั้น ซึ่งก็ยังพบปญหาคือ หลังจากที่ไดมีการเก็บผลผลิตทางการเกษตรและ
ประมงแลว ก็ไมสามารถที่จะหาที่จัดเก็บผลผลิตได บางครั้งก็ตองแปรรูปหากเปนอาหารทะเล แตหากเปน
ผลผลิตทางการเกษตรนั้นไมสามารถที่จะแปรรูปไดมาก จึงตองปลอยใหเนาเสีย นับเปนการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจในพื้นท่ีของประชาชนเปนอยางมาก เวทีจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. รัฐควรพัฒนาการใหบริการสินเชื่อรายยอยโดยใชหลักการอัรเราะฮฺนู ซ่ึงระบบนี้มีความ
คลายกับระบบการรับจํานํา ตางกันตรงที่สถานธนานุบาลนั้นคิดดอกเบี้ยในการรับจํานํา 
แต หลักการอัรเราะฮฺนูน้ันคิดคาจัดเก็บรักษา โดยคํานวณจากตนทุนทั้งหมด แลวแปลงมา
เปนคาใชจายที่จะเรียกเก็บจากผูใชบริการ โดยระบบนี้จะใชทองหรือเคร่ืองประดับท่ีมีคา
เปนหลักทรัพยค้ําประกัน ซึ่งการจัดการอัรเราะฮฺนูน้ันจะทําใหการเกิดหนี้เนาหรือ NPL 
นั้น แทบจะไมมีเลย 

2. รัฐควรมีการพฒันาและสงเสริมระบบการจดัการบริหารกองทุนซากาตใหมีประสิทธภิาพ
โดยพัฒนากฎหมายเกี่ยวกบัซากาตเพือ่ใหสามารถทดแทนการจายภาษี และกระจายตาม
หนวยตางๆ โดยใหมีการจดัเก็บทดแทนภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาและนิตบิุคคลเนื่องดวย
มุสลิมจะตองจายทานบังคบั(ซากาต) ตามหลักการในอิสลามหรอืระบบเศรษฐกจิทั่วไปคือ
ภาษี แลวยังตองมีการจายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอีก จะเปนการหนัก 



3. รัฐตองสนับสนุนกองทุนตางๆตามหลักการอิสลามผานสถาบันการเงินแบบอิสลาม คือ
ปลอดดอกเบี้ย แทนธนาคารทั่วไป  

4. รัฐควรสงเสริมอาชีพตามความถนัดของแตละชุมชน ไมใชตามกระแสนโยบายของรัฐ 
5. รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงินแบบอิสลาม เชนธนาคารอิสลาม สหกรณ

อิสลาม หรืออื่น ใหสามรถที่จะทําธุรกรรมทางการเงินไดหลายประเภท เชน ประกันภัย
รถยนต การรับจํานํา เปนตน 

6. รัฐควรผลักดันใหสหกรณอิสลามเปนสหกรณอีกหนึ่งประเภทเพิ่มขึ้น 
7. รัฐควรสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของผูผลิตสินคาโอท็อปในพื้นที่ เพื่อการจัดการ

มาตรฐานในการผลิต และการบริหารจัดการทั้งระบบ และสงเสริมตลาดในประเทศเพื่อน
บาน 

8. รัฐจะควรพัฒนาระบบกฎหมายและสงเสริมใหเกิดองคกรคุมครองผูบริโภคมุสลิมใน
ประเทศไทย เพื่อสรางบรรทัดฐานของการไดรับการคุมครองตามความเชื่อและหลักศรัทธา
ตามหลักการของรัฐธรรมนูญ และมีระบบการลงโทษเมื่อมีการละเมิด 

2.4.4 การสงเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 

 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเปนการสงเสริมและเพิ่มการมีงานทําในพื้นท่ีก็จริง แตสวนใหญแลว
แรงงานในโรงงานผลิตอาหารนั้นจะเปนแรงงานผูหญิง ซ่ึงจะขัดกับหลักวิถีของชุมชนที่ไมสนับสนุนใหสตรี
ตองออกไปทํางานนอกบาน และจะเกิดปญหาทางสังคมตามมาอีกมากมายปญหาที่พบและมีเสียงสะทอน
มากคือ มาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาลในประเทศไทยยังไมไดรับการเชื่อใจในเวทีระหวางประเทศวาจะ
สามารถผลิตอาหารฮาลาลไดตามมาตรฐานที่สากลยอมรับไดหรือไม เนื่องจากไมมีองคกรที่ทําหนาที่
โดยตรงที่จัดตั้งโดยรัฐบาลเลย ซึ่งปจจุบันก็มีการขออนุญาตตามจังหวัดตางๆ ซึ่งไมมีมาตรฐานเดียวกัน เวที
จึงเสนอแนวทางแกไขปญหาดังนี้ 

1. รัฐควรพัฒนาและเปดโอกาสใหอุตสาหกรรมที่สามารถใหผูหญิงทํางานอยูกับบานได หรือ
การจัดการในการดูแลแรงงานจะตองไมขัดกับหลักความเชื่อ 

2. รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดศูนยการวิจัยทางดานอาหารฮาลาลที่ไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับของเวทีโลกดวย 

 



2.4.5 การคาชายแดน 

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน ประชาชนในพื้นท่ีมีความชํานาญในการผลิตสินคาเกษตร แต
ประสบกับปญหาราคาตกต่ํา เม่ือสงขายในประเทศ ซึ่งมีความแตกตางกับประเทศมาเลเซียท่ีอยูติดกันที่
ตองการสินคาแตติดปญหาเร่ืองของการคาระหวางประเทศ เวทีจึงเสนอแนวทางแกไขดังน้ี 

1. รัฐตองมีการเจรจาเร่ืองการคาชายแดนกับประเทศมาเลเซียเพื่อการทําการคา โดยใชไทย
เปนแหลงผลิตวัตถุดิบ และสงไปแปรรูปในมาเลเซีย เปนการเพิ่มมูลคาสินคา  

2. สงเสริมผูประกอบการรายใหมใหสามารถผลิตสินคาของชุมชนใหไดมาตรฐานเพื่อสงขายใน
ประเทศมาเลเซีย 

 

2.5  การปฏิรูประบบสังคม ประเพณี วัฒนธรรมชายแดนใต 

 จังหวัดชายแดนภาคใตมีลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ความแตกตาง
ดังกลาวไดแกความแตกตางทางศาสนา วัฒนธรรม ภาษาเปนตน ความแตกตางดังกลาวจะเปนสิ่งท่ีมีความ
ละเอียดออน ความไมเขาใจที่มีตอความแตกตางดังกลาว บางคร้ังถูกนํามาเปนเง่ือนไขผูกโยงกับความไม
สงบในพื้นที่ เพื่อเปนการลดเงื่อนไข หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ผูไมประสงคดีนําความแตกตางดังกลาวมา
เปนเงื่อนไขผูกโยงกับความไมสงบ ซึ่งเวทีไดมีการสะทอนสภาพของปญหาดังนี้ 

1) ปญหาทางสังคม ซึ่งปญหาทางสังคมที่พบมากในพื้นที่คือ 
1. ปญหายาเสพติดและอบายมุข พบวายาเสพติดที่ระบาดมากที่สุดในกลุมวัยรุนและสังคมจังหวัด

ชายแดนภาคใตและมักถูกโยงกับปญหาความไมสงบในพื้นท่ี อันไดแก น้ํากระทอม กัญชา เปนตน 
ซ่ึงปญหาดังกลาวมีความเกี่ยวโยงกับกลุมอิทธิพลในพื้นที่ อีกทั้งการขาดการรวมมือแกปญหากับ
ผูนําศาสนาที่อยูในชุมชน และขาดองคกรทางศาสนาที่เปนเจาภาพในการแกปญหาอยาง 

2. ปญหาการวางงานและความยากจน สงผลใหเกิดผลทําใหเกิดการนําเวลาไปใชโดยไมกอใหเกิด
ประโยชนและบางครั้งอาจเปนสาเหตุใหถูกชักจูงไปในทางที่ไมดีได 

3. การขยายพื้นที่ของสถานบันเทิง และแหลงม่ัวสุมอบายมุข เขาไปสูชุมชนชนบทมากขึ้น โดยไมมี
การจัดระเบียบและการคํานึงถึงความเหมาะสมดานสังคม 



ขอเสนอแนวทางการแกปญหา 
1. รัฐควรดําเนินนโยบาย ในการควบคุมและปราบปรามยาเสพติดและอบายมุขอยางเปนรูปธรรม โดย

อาจมีการกําหนดเขตควบคุมการขยายตัวของสถานบันเทิงแหลงม่ัวสุมและอบายมุข เปนตน 
2. รัฐควรจัดตั้งองคกรที่มีการบูรณาการบุคลากร จากผูนําศาสนาในพื้นที่ ตํารวจ และประชาชน เพื่อ

เปนหนวยงานเฝาระวังทางสังคม 
3. รัฐควรสงเสริมการจางงานเยาวชนในพื้นที่ใหมาก เพื่อการลดการใชเวลาวางโดยเปลาประโยชน 

• ปญหาความออนแอของสถาบันครอบครัว ซึ่งปญหาที่พบมากคือ 
1. ปญหาการแตงงานเร็วและขาดความพรอมในการมีครอบครัว โดยที่ท้ังสองฝายไมสามารถทําหนาที่

ในครอบครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งขาดการวางแผนครอบครัวอยางเปนระบบ จนนําไปสู
ปญหาการอยารางในที่สุด  

2. ปญหาการเขาไปมีสวนรวมในการแกปญหาขององคกรทางศาสนาที่ตั้งขึ้นยังขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากปจจัยหลายอยาง เชน บุคลากร งบประมาณ และการจัดการเปนตน  

ขอเสนอเพื่อการแกปญหา 
1. รัฐควรสนับสนุนปจจัยตางๆใหองคกรศาสนาที่อยูในพื้นที่ไดจัดทําหลักสูตรในการอบรมเตรียมความ

พรอมในการใชชีวิตคู สิทธิสามีและภรรยา รวมทั้งการเลี้ยงดูบุตร ตามหลักการศาสนาที่ถูกตอง โดย
อาจผลักดันใหอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนก็ได 

2. รัฐควรสนับสนุนปจจัยทางการบริหารของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอยางเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานได 

3. รัฐควรจัดใหมีสื่อสาธารณะที่มีการใหความรูกับสังคมในพื้นที่ชายแดนใต 

• ปญหาเรื่องทัศนคติเชิงลบระหวางประชาชนและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในพื้นที่ 

1. ปญหาความหวาดระแวงของเจาหนาที่รัฐและประชาชน ตอกรณีเหตุการณความไม
สงบในพื้นท่ี 

2. ปญหาเจาหนาที่ของรัฐมีการสับเปลี่ยนบอยครั้ง จึงไมสามารถเรียนรูวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนในพื้นท่ี กอใหเกิดความเขาใจผิดบอยครั้ง และกลายเปนการสรางปญหา 

 ขอเสนอเพื่อการแกปญหา  



1. มีโครงการสงเสริมใหขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ไดเรียนรูเกี่ยวกับ ภาษา อัต
ลักษณ และการสังคมของพื้นที่กอนท่ีจะมาปฏิบัติหนาที ่

2. สื่อสารมวลตองมีการนําเสนอขาวสารที่เปนขอเท็จจริง ไมเกี่ยวกับความรูสึก และอยู
บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน 

3. สรางความเขมแข็งใหองคกรภาคประชาชนในการทํางานประสานความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ 

• ปญหาการขาดการประกันสิทธิและสวัสดิการทางสังคมในพื้นที่  

ขอเสนอเพื่อการแกปญหา จึงสมควรใชหลักการทางศาสนาที่มีอยูแลว และมีการจัดการเปนระบบ  

1. ระบบซากาตที่เปนการจายภาษีทางสังคมของมุสลิม มาเปนระบบสวัสดิการชุมชน โดยเพิ่ม
กระบวนการบริหารจัดการที่เปนระบบมากขึ้น ทั้งดานการจัดเก็บ และการใชจาย  

2. การฟนฟูระบบวากัฟ หรือ สงเสริมการบริจาคเพื่อเปนสาธารณะสมบัติเพื่อใชในทางสังคม 
3. การออกกฎหมายเพื่อการคุมครองอาหารฮาลาล ไมใหมีการปลอมแปลงและละเมิดมาตรฐานการ

ผลิตสินคาฮาลาลได 

• ปญหาการใชความรุนแรงในการแกปญหา 
1. มีการเลือกใชความรุนแรงในการแกปญหาทั้งกลุมกอความไมสงบและเจาหนาที่ ซ่ึงบางคร้ังการ

ปฏิบัติที่มีความผิดพลาดกลายเปนเงื่อนไขของการใชความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
2. การเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่โดยที่เนนเฉพาะประชาชนที่เปนมุสลิมเทานั้น  

ขอเสนอเพื่อการแกปญหา 

1. สงเสริมการใชหลักการสันติวิธีและการสานเสวนาในการแกปญหามากขึ้น 

2. สงเสริมใหมีการเรียนการสอนสันติศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับชั้น 

3. ตองมีการศึกษาขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมาหากมีขอปญหาเกิดขึ้นเพื่อปองกันการสรางความ
ขัดแยงในพื้นที ่

2) ปญหาดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ชายแดนใต 

• ปญหาดานศาสนา พบวา มุสลิมในพื้นที่ยังไมคอยไดรับความสะดวกในการปฏิบัติตามความ
เช่ือทางศาสนาอิสลาม เพราะความไมเขาใจของผูบังคับบัญชา อีกทั้งผูนําศาสนาถูกคาดหวัง
มากในการมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐเกี่ยวกับความเรียบรอยแตขณะเดียวกันก็มีคาตอบแทน



นอยมาก และยังพบวา กฎหมายที่เกี่ยวของกับผูนําทางศาสนา ไดกอใหเกิดปญหาในชุมชน 
เชน เกี่ยวกับการไดมาโดยการเลือกตั้ง เปนเหตุใหมีความขัดแยงเกิดขึ้นทั้งท่ีอดีตใช
กระบวนการ ชูรอ10 ในการไดมาซ่ึงผูนํา เปนตน 

ขอเสนอเพื่อการแกปญหา 

1. รัฐควรอํานวยความสะดวกแกมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ เชน การอํานวยสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
ไวตามหนวยงานราชการ สําหรับประชาชนและขาราชการมุสลิมในหนวยงานไดใช 

2. ใหยึดคําวินิจฉัยของสํานักจุฬาราชมนตรีเปนหลัก หากมีประเด็นขอขัดแยง 
3. รัฐตองมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ บทบาท หนาที่ การไดมา และคาตอบแทนที่เปนธรรมแก

ผูนําศาสนา 

• ปญหาเกี่ยวกับภาษามลายู พบวา รัฐยังขาดการสงเสริมการศึกษาและการใชภาษามลายูใน
พื้นที่ แมกระทั่งขาราชการมุสลิม ซึ่งเปนปญหาของการสื่อสารระหวางประชาชนกับหนวยงาน
ราชการในการใชสิทธิตางๆตามกฎหมาย ทําใหประชาชนไมสามารถเขาถึงบริการสาธารณะได
เทาที่ควรจะเปน 

ขอเสนอเพื่อการแกปญหา 

1. ใหมีองคกรเพื่อฟนฟูและอนุรักษการใชภาษามลายู ที่ไดรับการรับรองและมีมาตรฐาน 

2. สงเสริมใหมีการใชภาษามลายูในหนวยงานราชการและที่สาธารณะ  
3. รัฐควรบรรจุใหมีการเรียนการสอนวิชากลุมสาระการเรียนรูสําหรับสถานศึกษาในสี่จังหวัดภาคใต 
4. สงเสริมใหสื่อทองถิ่นใชภาษามลายูท่ีถูกตอง เพื่อการเรียนรูและการสื่อสารตามขอเท็จจริง 

• ปญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ในพื้นที่มีวัฒนธรรมอิสลามเปนหลัก ซึ่งเกี่ยวของกับหลักการ
ศาสนาที่อนุญาตในบางรูปแบบและไมอนุญาตในบางรูปแบบ ซึ่งพบวาหนวยงานราชการไม
เขาใจเกี่ยวกับประเด็นน้ีมาก กอใหเกิดขอขัดแยงได เชน พิธีการไหวครู เปนตน  

ขอเสนอเพื่อการแกปญหา 

1. รัฐตองมีนโยบายที่จะใหมีการเรียนรูซึ่งกันและกันของผูนําและประชาชนในพื้นท่ี 

                                                        
10 ชูรอ หมายถึง หลักการปรึกษาหารือ ของผูที่เกี่ยวของ 



2. รัฐตองออกระเบียบใหวันตรุษอิดิลฟตรี และอีดิลอัฎฮา เปนวันหยุดราชการสําหรับขาราชการใน
พื้นท่ี 

สรุปผลการจัดเวทียอยท้ัง 5 เวที เปนการสรางการมีสวนรวมในการผลักดันนโยบายสาธารณะตาม
แนวทาง สมัชชาสุขภาพ ท่ีเนนกระบวนการใหประชาชนและหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของไดแลกเปลี่ยน
องคความรูและเรียนรูอยางใชปญญาสมานฉันท เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อการสรางสุข
ภาวะที่ดีของประชาชน โดยทุกกระบวนการนี้ก็ไดจัดใหมีการพูดคุย ประชุมอยางเปนระบบ จนไดเปน
ขอสรุปสถานการณปญหาและแนวทางการแกไขที่พรอมสูการผลักดันในโอกาสตางๆตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 บทท่ี 3   
ประเด็นหลักในการนําเสนอตอที่ประชุม สมัชชาสุขภาพแหงชาติ 2551 

 ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เครือขาย
สมัชชาสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต เครือขายรัฐศาสตรรัฐประศาสนศาสตรภาคใต ไดรวมกันพัฒนา
นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เพื่อเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งที่หนึ่ง และมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นท่ีพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
สําหรับพิจารณารับไปดําเนินงานในดานตาง ๆ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1. ขอเสนอในการจัดรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแบบใหมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
1.1. ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง “ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” (Southern 

Border Provinces Development Administration Bureau--SBPDAB) ในฐานะเทียบเทากระทรวง 
แตเปนการปกครองสวนภูมิภาคและการบริหารงานสวนทองถิ่นแบบพิเศษ โดยมีรัฐมนตรีทบวง
เปนผูดูแลนโยบาย สวนในระดับขาราชการประจําจะมีปลัดทบวง รองปลัดทบวงและผูอํานวยการ
เขตทําหนาที่ดูแลในแตละพื้นที่ในฐานะขาราชการสวนภูมิภาคแบบพิเศษควบคูไปกับองคกร
ปกครองทองถ่ินในทุกระดับสําหรับเปนองคกรประสานงานการบริหารและการปกครองจังหวัด
ชายแดนภาคใต ในลักษณะคลายกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เพื่อ
เปนองคกรหลักที่มีอํานาจหนาที่ในการอํานวยการและการแกปญหานโยบายในการบริหารใน
จังหวัดภาคใต และขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ีชัดเจนที่รวมพลังภาคประชาสังคม ภาคทองถิ่น และ
ภาครัฐเขาดวยกัน 

1.2. จัดใหมี “สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต” (Chamber of Southern Border Provinces-
CSBP) หรือสภาประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเปนองคกรตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ในลักษณะสภาที่ปรึกษาและกลั่นกรองนโยบายโดยการคัดเลือกหรือเลือกต้ังจากกลุม
หรือตัวแทนภาคประชาชนที่หลากหลาย ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนาทุกศาสนา ผูรูทางการศึกษาและ
วัฒนธรรม กลุมอาชีพสาขาตางๆ รวมท้ังฝายปกครองทองถิ่นเปนผูประสานนโยบายและแผนที่
ผานกระบวนการจัดทําแผนชุมชน อํานวยความยุติธรรมรวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและ
งบประมาณที่นําลงไปสูจังหวัด อําเภอและหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ 



1.3. ใหมีองคกรปกครองทองถิ่นในระดับตําบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม ที่มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนในทองถิ่น มีอํานาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวนทองถิ่นเต็มที่ มี
อํานาจในการออกขอบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอํานาจในการจัดการทองถิ่นในเรื่องทางศีลธรรม 
วัฒนธรรมและประเพณีใหมากขึ้น เชน การกําหนดเขตปลอดอบายมุข ตํารวจศีลธรรม ประกาศ
หามเยาวชนออกนอกบานในยามวิกาลเวนแตมีผูปกครองอยูดวย 

1.4. ในระดับพื้นที่ ควรมีองคกรสภาผูรูทางศาสนาหรือปราชญชาวบานในระดับตําบล โดยการกําหนด
นโยบายระดับทองถิ่นจะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนา และประชาชนสมาชิกสภานี้
ไดมาจากการเสนอชื่อและการเลือกสรรจากคณะกรรมการชุมชนผูนําศาสนาองคกรภาคประชาชน
และสถาบันการศึกษาในทองถิ่น สภาผูรูทางศาสนาเปนท่ีปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของ
สังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกที่มาจากการคัดสรรน้ีควรเปนกรรมการโดยตําแหนง
ขององคกรปกครองทองถ่ินดวยจํานวนหน่ึงในสามของสมาชิกสภาทองถิ่นเพื่อใหมีอํานาจในการ
ยับยั้งในกรณีที่มีผูนําทองถิ่นกระทําผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

1.5. พัฒนาระบบกฎหมายอสิลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม
ชุมชน โดยการประสานกับองคกรสันติยุติธรรมสรางความชอบธรรมในอํานาจการเมืองการ
ปกครอง (Legitimate political authority) เพื่อสรางความเชื่อม่ันไววางใจตออํานาจของกฎหมาย 

1.6. สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและม่ันคงดวยโดย
กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
เพื่อใหสามารถอํานวยการใหเกิดการใชกฎหมายอสิลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก 

1.7. มีระบบการจัดการความมั่นคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองท่ี พ.ศ. 2551 ตามโครงสรางใหมของกฎหมายฉบับนี้ผูใหญบานมีอายุการดํารง
ตําแหนงจนถึงเกษียณอายุ 60 ป ควรมีการปรับปรุงการทํางานของคณะกรรมการหมูบานใหมี
ความม่ันคงและมีสวนรวมมากขึ้น เพื่อขบัเคลื่อนการพัฒนาในระดับฐานราก 

1.8. เชื่อมโยงระบบยอยที่ประกอบดวยระบบผูนํา ระบบการปกครองทองถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบ
การศึกษา ระบบราชการ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความ
ขัดแยงและความมั่นคงในชุมชน รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน 

2. ขอเสนอนโยบายดานการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
2.1. จัดตั้ง“คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” เปนองคกรที่มีลักษณะสําคัญ คือ 

2.1.1. เปน “องคกรอิสระ” ท่ีมีความอิสระอยางแทจริง ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือ ศอ.บต. 
2.1.2. เปนองคกรที่ประชาชนในพื้นท่ีมีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของ 
2.1.3. เปนองคกรที่ประชาชนสามารถไววางใจ เขาถึงไดงาย และใชภาษาถิ่นได 
2.1.4. เปนองคกรที่มีเครือขายเชื่อมโยงกับองคกรทางศาสนาในชุมชน เชน วัด มัสยิดและ

คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด เปนตน 



2.2. จัดตั้ง “ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” เปนแผนกหนึ่งในศาลยุติธรรม โดยมีลักษณะ
สําคัญ คือ 

2.2.1. มีความเปนอิสระในการดําเนินการตาง ๆ ทางคดีตามที่กฎหมายอิสลามบัญญัติอยาง
สมบูรณ 

2.2.2. กําหนดให “ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” มี 2 ชั้น คือ ศาลชั้นตน กับศาลชั้น
ฎีกา 

2.2.3. ใหดาโตะยุติธรรมเปนผูมีอํานาจแตฝายเดียวในการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลแผนกคดี
ครอบครัวและมรดกมุสลิม 

2.2.4. ปรับปรุงแกไข “หลักกฎหมายอิสลาม” ท่ีใชอยูในปจจุบัน โดยจัดทํา (รางกฎหมายใหม) 
เปน “หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม” และ
ควรกําหนดกรอบแนวทาง คือ 

2.2.4.1. ใหเปนหลักกฎหมายอิสลามวาดวยเรื่องครอบครัวและมรดก และบทบัญญัติ
ลักษณะอื่นท่ีเกี่ยวของดวยเทาที่จะทําใหมุสลิมดําเนินการในทางศาลไดโดยมิตองฝาฝน
หลักกฎหมายอิสลาม 

2.2.4.2. ใหยึดถือหลักศาสนบัญญัติตามแนวทาง(มัซฮับ) ชาฟอี เปนสําคัญในการจัดทําหลกั
กฎหมาย “หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติ
อิสลาม” 

2.2.5. ใหคดีท่ีโจทกและจําเลยเปนมุสลิม และคดีท่ีจําเลยฝายเดียวเปนมุสลิมอยูภายใตอํานาจของ 
ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิมดวย 

2.3. ใหมีบทบัญญัติเร่ืองทนายความ ผูเชี่ยวชาญ และผูชวยดาโตะยุติธรรม และการประนีประนอม ไกล
เกลี่ย บรรจุอยูในหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติดวย 

2.4. ใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายอิสลาม ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกมากขึ้น 
2.5. ใหมีการจัดตั้งศูนยนิติวิทยาศาสตรอยางนอย 1 ศูนย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตหรือพื้นที่

ใกลเคียง 
3. ขอเสนอนโยบายดานการศึกษา 

3.1. ปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาในพื้นที่ โดยใหมีหนวยงานระดับอําเภอและระดับจังหวัดเพื่อทํา
หนาที่ดูแลและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และใหบุคคลในพื้นท่ีที่เขาใจ
ศาสนาอิสลามและมีความรูเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาในพื้นท่ีเปนอยางดีเปนหัวหนาหนวยงาน 

3.2. ใหพิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุนแกโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนโดยคํานวณ
เงินอุดหนุนเปนรายหัว 

3.3. จัดตั้งกองทุนกูยืมท่ีปราศจากดอกเบี้ยสําหรับโรงเรียนตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ และจัดให
มีกองทุนเพื่อการศึกษาที่ปราศจากดอกเบี้ยในระดับบัณฑิตศึกษา 



3.4. ใหโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดตารางการเรียนการสอนที่เอื้อใหเด็กไดปฏิบัติศาสนกิจของตนเองอยาง
เปนรูปธรรม 

3.5. เปดโอกาสใหโรงเรียนท่ีอยูในพื้นที่สามารถกําหนดวันศุกรและวันเสารหรือวันสําคัญทางศาสนาอื่นๆ 
เปนวันหยุดเรียนประจําสัปดาหของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น และเปนจุดเริ่มตนของการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

3.6. ใหบรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับสันติศึกษา วิถีชีวิตทองถิ่นและศาสนาเปรียบเทียบในหลักสูตรแกนกลาง 
3.7. สนับสนุนใหมีโรงเรียนพิเศษหรือหองเรียนพิเศษในโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษใน

พื้นที่ 
4. ขอเสนอนโยบายดานเศรษฐกิจ 

4.1. ใหมีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจชายแดนใต เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายทางดานเศรษฐกิจใหกับรัฐบาล
และหนวยงานของรัฐ 

4.2. บัญญัติกฎหมายใหมีองคกรหรือสถาบันจัดการทรัพยากรที่เปนอิสระ ที่มีสวนรวมจากหลายฝายทั้ง
ในระดับประเทศและในระดับทองถิ่น ตัวแทนองคกรประมงพื้นบาน ตัวแทนองคกรประมงพาณิชย 
เพื่อทําหนาที่ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ออกนโยบายและมาตรการในการจัดการ
ทรัพยากรในทะเล 

4.3. ใหออกกฎ ระเบียบคุมครองผูบริโภคอาหารฮาลาล และจัดต้ังศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลใน
พื้นท่ีเพื่อเรียกความเชื่อม่ันและมาตรฐานของอาหารฮาลาลในประเทศไทย และตองบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคมุสลิมในประเทศไทยใหไดรับการคุมครองบริโภคอาหาร
ฮาลาลตามหลักการของอิสลาม โดยหากมีการปลอมแปลงและปนเปอนในอาหารฮาลาลจะตองมี
การรับผิดชอบโดยผูประกอบการในทางกฎหมาย 

4.4. บัญญัติกฎหมายใหสหกรณอิสลามเปนประเภทหน่ึงของรูปแบบสหกรณและใหสามารถทําธุรกรรม
ทางการเงินไดหลายประเภทมากขึ้นเพื่อรองรับความตองการของประชาชนในพื้นที่ 

4.5. ใหรัฐจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บผลิตผลทางการเกษตรและประมง เชนยุงฉาง หอง
เย็น และอื่นๆ ที่จําเปน 

5. ขอเสนอเชิงนโยบายดานการปฏิรูปสังคม ประเพณ ีวัฒนธรรม 
5.1. ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใตจัด

ระเบียบสังคมใหสอดคลองตามหลักการศาสนา โดยกําหนดใหเปนพื้นที่ปลอดยาเสพติดและแหลง
อบายมุข 

5.2. กําหนดใหวันรายออีดิลฟตรี (วันตรุษละศีลอด ตรงกับวันท่ี 1 เดือนเชาวาลตามปฏิทินอิสลาม) วัน
รายออีดิลออัฏฮา (วันตรุษเชือดสัตวพลีเน่ืองในพิธีฮัจย ซ่ึงตรงกับวันท่ี 10 เดือนซุลฮิจญะฮตาม
ปฏิทินอิสลาม) และวันขึ้นปใหมของอิสลามเปนวันหยุดราชการในพื้นท่ี 5จังหวัดชายแดนภาคใต 



5.3. ใหวันศุกรหรือวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาหเปนวันที่งดเวนจากการซื้อขายสุรา และใหสถานบันเทิง
หยุดบริการ ในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังนี้ใหเปนไปโดยความสมัครใจ และสอดคลองกับ
บริบทของแตละพื้นที่ 

5.4. ใหกระทรวงหรือหนวยงานตนสังกัดอนุญาตอยางเปนลายลักษณอักษรใหมุสลิมไดรับการยกเวนใน
การเขารวมพิธีกรรม หรือกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับศาสนาอื่น ตามความเหมาะสมของบริบทใน
พื้นที่น้ันๆ 

5.5. ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุขรวมกับคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต เสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง 
โดยจัดใหมีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมในการใชชีวิตคู และเขาใจถึงสิทธิของสามีภรรยา การ
อบรมเลี้ยงดูบุตรตามหลักการศาสนา กองทุนครอบครัว รวมถึงการตรวจสุขภาพและการดูแล
สุขภาพของครอบครัว 

5.6. ใหกรมประชาสัมพันธรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีรายการโทรทัศน วิทยุ สําหรับการ
เสริมสรางสถาบันครอบครัวเปนการเฉพาะ 

5.7. ใหรัฐออกกฎหมายอนุญาตใหมีกองทุนประกันภัยท่ีสอดคลองกับหลักการศาสนา และจัดใหมีกองทนุ
ซะกาต (กองทุนที่เปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่ศาสนาอิสลามกําหนดใหมุสลิมรวมจายในอัตราที่
กําหนดเมื่อครบรอบป) เปนสวัสดิการสังคมโดยมีกฎหมายรองรับ 

5.8. ใหกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีสถาบันพัฒนาผูนําศาสนาในพื้นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต 
5.9. ใหมีศูนยวัฒนธรรมและภาษามลายูปตตานี ซึ่งครอบคลุมสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีหนาที่ 

สงเสริม สนับสนุนใหมีการใชภาษามลายูปตตานี ตลอดจนมีการตรวจสอบการใชภาษามลายู
ปตตานีใหมีความถูกตอง 

5.10. ใหมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาสื่อมวลชนในทองถิ่น โดยเนนเรื่องเนื้อหา การใชภาษามลายู
ปตตานี และการมีสวนรวมของทองถิ่น รวมทั้งการใชสื่อมวลชนเพื่อใหมีการสื่อสารความจริงที่
นาเช่ือถือ 

6. ขอเสนอนโยบายดานสุขภาพ การแพทย สาธารณสุขสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 
6.1. ใหรัฐมีการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพของทุกศาสนา ที่สอดคลองกับพหุ

วัฒนธรรมของประชาชนอยางเปนองครวม ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ 

6.2. ใหรัฐมีการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยใชกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่ 

6.3. ใหกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริหารงานสาธารณสุข เชน การกําหนดนโยบายและ
การวางแผน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการสนับสนุนอื่นๆ เชน ระบบรักษาความ
ปลอดภัย ระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ีสอดคลองกับบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 



6.4. ใหรัฐสรางหลักประกัน สรางกลไกความคุมครองใหเกิดสุขภาวะ เพื่อใหการบริการพื้นฐานดาน
สุขภาพที่ตองอาศัยโครงสรางและกลไกของรัฐ เชน การเฝาระวัง การควบคุมโรค การตอบสนองตอ
สถานการณฉุกเฉินทางสุขภาพ การนิเทศติดตามประเมินผล การวิจัยและพัฒนา ยังคงดําเนินการ
ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ สอดคลองกับบริบททางสงัคม และมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ 
สรางการมีสวนรวม ใหพื้นท่ีสามารถรวมดําเนินการไดในระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 บทท่ี 4  
นโยบายมีการขับเคลื่อนในพื้นที่ 

 ในขณะท่ีสมัชชาสุขภาพ ไดจัดทําเวทีนโยบายสาธารณะ ก็ปรากฏใหเห็นความรวมมือในทางปฏิบัติ
ที่เปนรูปธรรมในการนํานโยบายที่ผานเวทีมาคิดและทําตอ โดยเฉพาะภาคีท่ีอยูในพื้นที่ และเปนหนวย
พัฒนาเฉพาะพื้นที่อยาง ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดนําขอเรียกรองทางดาน
นโยบายไปปรับเขากับภารกิจของหนวยงาน นโยบายที่ไดรับการสานตอและกําลังนําไปสูการศึกษาการ
ปฏิบัติใชแลว อาทิ 

1. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต อยูระหวางศึกษาแนวทางการจัดตั้ง “สมัชชา
ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต” (Chamber of Southern Border Provinces-CSBP) ใน
ลักษณะสภาที่ปรึกษาและกลั่นกรองนโยบายโดยการคัดเลือกหรือเลือกตั้งจากกลุมหรือตัวแทนภาค
ประชาชนที่หลากหลาย ผูนําทองถิ่น ผูนําศาสนาทุกศาสนา ผูรูทางการศึกษาและวัฒนธรรม กลุม
อาชีพสาขาตางๆ รวมทั้งฝายปกครองทองถิ่นเปนผูประสานนโยบายและแผนที่ผานกระบวนการ
จัดทําแผนชุมชน อํานวยความยุติธรรมรวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณที่นําลงไปสู
จังหวัด อําเภอและหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ 

2. การพัฒนาสหกรณอิสลามเพื่อการสงเสริมนักลงทุนรายยอยในชุมชน ซึ่ง สํานักประสานนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีคําสั่งท่ี 1/2552 
ลงวันท่ี 7 มกราคม 2552 แตงตั้ง คณะทํางานศึกษารูปแบบและวิธีการดําเนินงาน (Model) 



สถาบันการเงินในชุมชนระบบอิสลาม ซึ่งคณะทํางานนี้มีหนาที่ในการศึกษารูปแบบที่เปนไปได
สําหรับการพัฒนารูปแบบการใหสินเชื่อรายยอย อันไดแก รูปแบบการจํานําแบบอิสลาม            
(อัรเราะฮฺนู) ระบบการจัดการซากาต ระบบการไฟแนนซอยางงาย เปนตน  

แนวทางการผลักดัน 

ดวยคณะทํางานชุดดังกลาว ประกอบไปดวย ภาคสวนท่ีเปนนักวชิาการ ดานเศรษฐศาสตรทั่วไป 
และเศรษฐศาสตรอสิลาม  ภาคสวนการเมืองและขาราชการ  และภาคสวนผูประกอบการและสหกรณตาง 
รวมเปนคณะทํางาน โดยใชวิธ ี

• การศึกษาขอมูลในทางวิชาการ โดยใหนักวิชาการนําเสนอรูปแบบตางๆที่มีอยู และนําเสนอ
แนวทางการนําไปใช  

• จัดเวทีวิชาการ โดยการเชิญตัวแทนสถาบันการเงินและสหกรณในพื้นท่ีเขารวม นําเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

• ผลักดันใหมีการนํารูปแบบตางๆท่ีไดรับการศึกษาแลวสูการนําไปใช 

ซ่ึงหากการขับเคลือ่นดังกลาวไดรับผลตอบรบัที่ดี ก็นบัวาเปนการขบัเคลือ่นทีเ่ปนผลพวงจากการ
ผลักดันนโยบายของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิที่ทําใหผูเกี่ยวของทั้งหลายไดตระหนักถึงการนําองคความรูท่ี
อยูพื้นที่มาใชในการพฒันาใหสอดคลองกับสังคมพหุวฒันธรรม อีกตองพฒันาสูการเปนสังคมพหุปญญาดวย 

3. การผลักดันกฎหมายสหกรณอิสลามเปนสหกรณประเภทที่ 8 ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการจัดเวที
สมัชชาเยียวยาผูไดรับผลกระทบ เม่ือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2551 ณ จังหวัดปตตานี ซ่ึงเวทีครั้งนั้น
ไดมีตัวแทนพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกสภาผูแทนอยูในพื้นที่เขารวมเวที และเรื่องการผลักดัน
สหกรณอิสลามเปนสหกรณประเภทที่ 8 ขณะนี้อยูขั้นการศึกษาของกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร 
ซ่ึงหากมีการผลักดันเปนผลสําเร็จ ก็จะสงผลใหเกิดผลดีกับสหกรณอิสลามที่อยูในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ที่ปจจุบันยังทําธุรกรรมทางการเงินผิดประเภทอยู และจะเปนการสงเสริมใหเกิดสวัสดิการ
ระดับรากหญาไดจริง สงผลใหสุขภาวะท่ีดีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป 

4. การผลักดันเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูประบบยุติธรรม ก็มีหลายโครงการที่ไดรับการตอบรับและ
สานตอ เชน 

• กระทรวงยุติธรรม ไดมีการสนับสนุนใหคณะทํางานประเด็น ไดทําการศึกษาวิจัย เร่ือง 
“การศึกษาระบบการใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทย” ซึ่งศึกษาในประเด็นเก่ียวกับ 



i. ควรทบทวนกฎหมายอิสลามวาดวย ครอบครัวและมรดก วายังมีความเหมาะสม
หรือไม เพราะใชบังคับมาเปนเวลานานแลว 

ii. ควรขยายการใชกฎหมายอิสลามจากเรื่องครอบครัวและมรดก ไปยังเรื่องอื่นๆ
หรือไม 

iii. ควรปรับปรุงวิธีพิจารณาความกฎหมายอิสลาม โดยใหดะโตะยุติธรรมแตเพียงฝาย
เดียวเปนผูพิจารณา พิพากษาหรือไม เน่ืองจากในระบบปจจุบันผูพิพากษาอาชีพ
ยังมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาพิพากษาดวย 

iv. ควรปรับปรุงวิธีพิจารณาความอุทธรณและฎีกา โดยใหสามารถอุทธรณ ฎีกา 
คัดคานคําพิพากษาไดหรือไม เพราะตามกฎหมายปจจุบันคําวินิจฉัยในขอ
กฎหมายอิสลาม ใหเปนอันเด็ดขาด 

v. ควรขยายการบังคับใชกฎหมายอิสลามไปยังจังหวัดอื่นๆที่คนมุสลิมอาศัยอยู
หรือไม 

ซ่ึงงานวิจัยนี้มีเปาประสงคในการสงเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในพื้นทีคือ ชวยสรางความเขาใจ   การ
ยอมรับ  และการใหเกียรติ  ทางความแตกตางซ่ึงกันและกัน  โดยสะทอนออกมาในรูปของกฎหมายบานเมือง
ที่เปดโอกาสใหนําขนบธรรมเนียม  ประเพณีของแตละทองถ่ินมาใชควบคุม  เพื่อลดปญหาความขัดแยง  การ
แตกตางกันทางวัฒนธรรม  ศาสนา  เชน  ปญหาความไมสงบใน   3  จังหวัดชายแดนภาคใตที่เปนปญหาสําคัญ
ของประเทศได 

• ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ไดจัดโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ        
ศาลชะรีอะฮฺ และการใชกฎหมายอิสลาม ณ ประเทศอียิปต และประเทศศรีลังกา ระหวาง
วันท่ี11-19 กุมภาพันธ 2552  ซึ่งกลุมเปาหมายท่ีเขารวมเปนคณะที่ปรึกษาผูอํานวยการ
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ผอ.ศอ.บต.) ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้
เปนความพยายามปฏิรปูระบบยุติธรรมใหขับเคลื่อนเปนรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งผูท่ีรวมเดินทาง
ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้มีสวนในการผลักดันใหนโยบายดานการปฏิรูประบบยุติธรรมในพื้นที่
มีแผนงานที่พัฒนาองคความรูตอ เชน การจัดสัมมนาในพื้นที่ เปนตน 

 


