ปัญหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
ในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล*
มนูญ มณีวิทย์**

บทนา

ประเทศไทยมีประชากรอาศัยอยู่รวมกันราว 65,931,550 คน มีรูปแบบการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม
คริสต์ ฮินดู ตามลาดับ ศาสนาอิสลามมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 รองจากศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่จะ
อาศัยอยู่ในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล เรียกผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลามว่า “มุสลิม”
ในอดีตพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นดินแดนของชนชาวมลายู ต่อมาได้ถูกผนวกรวมเป็น
ส่วนหนึ่งของประเทศไทย ประชากรที่อาศัยอยู่ในดินแดนดังกล่าวจึง ถูกปกครองโดยกฎหมายของ
ประเทศไทย แต่ จ ากที่ ป ระเทศไทยมี รั ฐ ธรรมนู ญ เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ซึ่ ง ให้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพแก่
ประชาชนในการนับถือศาสนา หน่วยงานรัฐจึงได้ออกกฎหมายต่างๆ ที่มีความเหมาะสมกับวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กับประชากรที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่สี่จังหวัดดังกล่าว
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหน่วยงานรัฐได้ออกกฎหมายพิเศษต่างๆ มาเพื่อปกครองมุสลิมใน
พื้นทีส่ ี่จังหวัดภาคใต้ ดังนี้
1. กฎข้อบังคับสาหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. 120
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูล พ.ศ. 2489
3. พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม พ.ศ. 2488
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491
6. พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
7. คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554

*

บทความนี้เรียบเรียงจากสารนิพนธ์ เรื่อง “ปัญหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว
และมรดกในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณ ฑิต คณะนิติศ าสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณ ฑิต ปีการศึกษา 2559.
** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต.
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แต่ด้วยปัจจุบันกฎหมายที่บังคับใช้ยังมี บางส่วนที่ต้องทาการปรับแก้เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 คู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.
2540 ซึ่งมีปัญหาที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการอิ ส ลามประจ าจั ง หวั ด ผู้ ท าหน้ า ที่
ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกของมุสลิม
การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทว่าด้วยครอบครัวและมรดกของมุสลิมในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นอกจากการพิจาณาชี้ขาดตัดสินคดีในศาลโดยผู้พิพากษาและดะโต๊ะยุติธรรมแล้ว ยังสามารถ
ยุ ติ ปั ญ หาข้ อ พิ พ าทด้ ว ย การประนี ป ระนอมยอมความหรือ การไกล่เ กลี่ ยข้ อ พิ พ าทตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850-852
พระราชบัญ ญั ติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 26 (11) ได้ให้
อานาจแก่คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดในการประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และมรดกของมุสลิมตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม เมื่อได้รับการร้องขอจากมุสลิม โดยกรรมการ
อิ ส ลามประจ าจั ง หวั ด ที่ จ ะมาท าหน้ า ที่เ ป็ น ผู้ป ระนี ป ระนอมนั้น จะต้ อ งมี คุณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตาม
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 24 ดังนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
(2) เป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(3) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี
(4) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด
(5) เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกศาสนา
(6) เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(8) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก จ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(10) เป็นสัปปุรุษประจามัสยิดในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันคัดเลือก
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(สัปปุรุษประจามัสยิด หมายความว่า มุสลิมที่คณะกรรมการอิ สลามประจามัสยิดมี
มติรับเข้าเป็นสัปปุรุษประจามัสยิด และมีชื่ออยู่ในทะเบียนสัปปุรุษประจามัสยิด แต่ผู้นั้นจะเป็น
สัปปุรุษเกินกว่าหนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกันไม่ได้)
(11) มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันคัดเลือก
ส าหรับวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด นั้น พระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 มาตรา 23 วรรคสอง ระบุว่า “การคัดเลือกกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการให้อิหม่าม (ผู้นาศาสนาประจามัสยิด) ประจามัสยิดใน
จังหวัดนั้นเป็นผูค้ ัดเลือก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง”
โดยเมื่อมีคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดในจังหวัดนั้นแล้ว คณะกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัดก็จะต้องทาหน้าที่ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.
2540 มาตรา 26 หนึ่งในนั้นก็คือ การประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกของ
มุ ส ลิ ม โดยคณะกรรมการจะแต่ ง ตั้ ง ให้ ก รรมการอิ ส ลามในคณะคนใดคนหนึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ย
ประนีประนอมข้อพิพาท แต่สาหรับการทาหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาทนั้นกรรมการอิสลามในคณะ
ทุกคนสามารถทาหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาทได้ แต่ทั้งนี้ ก็จะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
การประนีประนอมข้อพิพาทนั้นด้วย จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่แล้วหัวหน้าฝ่ายประนีประนอมข้อ
พิ พ าทจะเป็ น ผู้ ท าหน้า ที่ นี้ เนื่ อ งจากเป็ น ผู้มี ความรู้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ม ากกว่า
กรรมการอิสลามประจาจังหวัดท่านอื่น และบางครั้งจะทาหน้าที่ ตัดสินปัญหาข้อพิพาทเพียงคนเดียว
ดังนั้น หากกรรมการอิสลามประจาจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกไม่มีความรู้ในหลักกฎหมายอิสลามว่า
ด้วยครอบครัวและมรดกอิสลามอย่างแท้จริง โดยในคณะอาจมีเพียงท่านเดียวที่มีความรู้ อาจทาให้
เกิดปัญหาขึ้นทั้งในด้านบุคคลากรซึ่งอาจมีจานวนที่ไม่เพียงพอ และประสิทธิภาพความถูกต้องในการ
ประนีประนอมข้อพิพาทโดยบุคคลเพียงคนเดียว ไม่มีกรรมการอิสลามประจาจังหวัดท่านอื่นเข้าร่วม
พิจารณาด้วย อาจทาให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายเพราะปราศจากการตรวจสอบการทาหน้าที่
ของกรรมการอิสลามประจาจังหวัดผู้ทาหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาทได้
จะเห็นได้ว่า กระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสลามประจาจังหวัด เพื่อทา
หน้าที่ ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่ องครอบครัวและมรดกของมุสลิม แม้จะมีการกาหนด
คุณสมบัติไว้ชัดเจนแล้วก็ตาม แต่ คุณสมบัติที่กาหนดนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ต้องมีการปรับแก้ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 กาหนดว่า “เป็นผู้
มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี ” นั้น อาจไม่เพียงพอ เพราะจะไม่ทาให้ทราบได้ว่า
กรรมการอิสลามประจาจังหวัดผู้ นั้นมีความรู้เพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเข้ามาทาหน้าที่
ประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกของมุสลิม จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้
ในตัวบทกฎหมายและหลักการของศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ ผู้
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ประนีประนอมคดีครอบครัวตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ว่า “ต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์แก่การไกล่เกลี่ย
คดีไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์ ใ นการไกล่ เ กลี่ ย คดี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 5 ปี ” หรื อ ในเรื่ อ งการก าหนดอายุ ขั้ น ต่ าซึ่ ง ใน
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม มาตรา 24 กาหนดอายุขั้นต่าของกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัดไว้ให้ไม่ต่ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ แต่สาหรับผู้ประนีประนอมคดีครอบครับกาหนดอายุไม่ต่า
กว่า 40 ปีบริบูรณ์
การกาหนดคุณสมบัติด้านความรู้ของคณะกรรมการอิสลามผู้ทาหน้าที่ประนีประนอมข้อ
พิพาทที่กาหนดเพียงเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเท่านั้น ซึ่ง ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
ความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายอิสลามของกรรมการอิสลามประจาจังหวัดผู้นั้นมีแค่ไหน เพียงไร
นอกจากนี้คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวั ดก็มาจากกระบวนการคัดเลือกเท่านั้น ไม่ได้มีการสอบ
วัดความรู้หรือมีหน่วยงานใดรับรองหรือมีการขึ้นทะเบียนไว้ และในกระบวนการประนีประนอมข้อ
พิพาทก็อาศัยจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ทาหน้าที่ประนีประนอมเท่านั้น ไม่มีคู่มือใน
การปฏิบัติงาน อาจทาให้การทางานของคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดขาดตกบกพร่องได้ เช่น
ดาเนินการหย่าให้แต่ไม่ได้พิจารณาเรื่องทรัพย์สินไปในคราวเดียวกัน ภายหลังกลับมาพิจารณาทรัพย์
อาจไม่เหลือให้แบ่งก็เป็นได้
จะเห็นได้ว่า คุณสมบัติของผู้ประนีประนอมข้อพิพาทรวมถึงกระบวนการประนีประนอม
ข้อพิพาทนั้นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนในเรื่องความรู้ความสามารถของกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัดผู้ทาหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาท ทั้งนี้ ปัจจุบันในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มี ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ปิ ด สอนเรื่ อ งกฎหมายอิ ส ลามโดยเฉพาะ เช่ น วิ ท ยาลั ย อิ ส ลามศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา (มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)
ซึ่งสามารถผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพมาทาหน้าที่เป็นผู้ประนีประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัวและ
มรดกของมุสลิมได้ ดังนั้น จึงควรที่จะกาหนดคุณสมบัติวุฒิการศึกษาของกรรมการอิสลามประจา
จังหวัดผู้ที่จะมาทาหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัวและมรดกอิสลามให้ชัดเจนโดยอาจ
ต้องให้มี การสอบคัดเลื อก หรือกาหนดประสบการณ์ทางาน หรือต้องผ่านการอบรมโดยต้องขึ้น
ทะเบียนไว้ เพื่อที่จะได้กรรมการอิสลามประจาจังหวัดผู้ประนีประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัวและ
มรดกที่มีคุณภาพได้
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2. ปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดให้ดะโต๊ะยุติธรรมคนเดียววินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมาย
อิสลาม
เมื่ อ มี ปั ญ หาข้ อ พิ พ าทเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งครอบครั ว และมรดกของมุ ส ลิ ม แล้ ว หากการ
ประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดไม่สามารถยุติปัญหาได้ มุสลิมทั้งสอง
ฝ่ายจะต้องนาข้อพิพาทดังกล่าวมาสู่ศาลเพื่อให้ผู้พิพากษาและดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาตัดสิ้นชี้
ขาดต่อไป โดยกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 4 บัญญัติว่า
“การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นตามความในมาตรา 3 ให้ดะโต๊ะยุติธรรมหนึ่งนายนั่ง
พิจารณาพร้อมด้วยผู้พิพากษา
ให้ ด ะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรมมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดข้ อ กฎหมายอิ ส ลาม ในเรื่ อ ง
ครอบครัวและมรดกและให้ดะโต๊ะยุติธรรมมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิ สลาม
และลงลายมือชื่อไว้ในคาพิพากษาที่พิพากษาตามคาวินิจฉัยชี้ขาดนั้นด้วย
คาวินิจฉัยชี้ขาดของดะโต๊ะยุติธรรมในข้อกฎหมายอิสลามให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้น”
ปัจจุบันศาลยุติธรรมได้จัดทาคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกขึ้นมา
เพื่อให้ดะโต๊ะยุติธรรมนาไปใช้เป็นหลักในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายอิสลามคดีครอบครัว
และมรดกของมุสลิมที่นามาฟ้องร้องยังศาล แต่อย่างไรก็ดี แม้จะมีคู่มือดังกล่าว การพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายของดะโต๊ะยุติธรรมเพียงคนเดียวและคาวินิจฉัยนั้นยังให้เป็นที่สุดไม่สามารถ
อุทธรณ์ได้ เป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จปราศจากการตรวจสอบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการวินิจฉัย
ชี้ขาดคดีอาจทาให้ เกิดความเสียหายแก่คู่ความได้ โดยหากภายหลังมีการตรวจสอบแล้วพบว่ามี
ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยคดีจริง คู่ความหรือศาลก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อีก
เมื่อพิจารณาหลักการพิจารณาคดีตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 บัญญัติว่า
“ในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอานาจเกี่ยวแก่คดีซึ่งอยู่ในอานาจของ
ศาลนั้น ดังต่อไปนี้
(1) ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคาร้องหรือคาขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวง
(2) ไต่สวนและมีคาสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย
(3) ไต่สวนมูลฟ้องและมีคาสั่งในคดีอาญา
(4) พิจารณาพิพากษาคดีแพ่ง ซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจานวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน
สามแสนบาท ราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจานวนเงินดังกล่าวอาจขยายได้โดยการตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
(5) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายกาหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จาคุกไม่เกิน
สามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่จะลงโทษจาคุกเกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน
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หนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ ซึ่งโทษจาคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่
กล่าวแล้วไม่ได้
ผู้พิพากษาประจาศาลไม่มีอานาจตาม (3) (4) หรือ (5)
การพิจารณาและพิพากษาของผู้พิพากษาคนเดียวตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมนี้ ยังมี
การกาหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างจากัด หากนามาเปรียบเทียบกับการพิจารณาชี้ขาดในปัญหาข้อ
กฎหมายของดะโต๊ะยุติธรรมคนเดียวแล้วเห็นได้ว่า เป็นการมอบอานาจโดยไม่มีขอบจากัด การชี้ขาด
ตัดสินปัญหาข้อกฎหมายอิสลามแล้ว ผลของคาวินิจฉัยมุสลิมต้องยึดปฏิบัติตามโดยไม่อาจโต้แย้งอะไร
ได้อีกดูจะไม่เป็นธรรมแก่มุสลิม เช่น ปรากฏในคาพิพากษาฎีกาที่ 4807/2540 ที่ว่า
“โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จาเลยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในเขตอานาจศาลชั้นต้น
บิดามารดาโจทก์ได้ทาหนังสือนาซาร์ซึ่งเป็นพินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลามยกที่ดินให้แก่โจทก์
จาเลยให้การต่อสู้ว่า หนังสือนาซาร์ที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลามเพราะผู้ทาไม่ได้เปล่ง
วาจา (ลาภาซ) แสดงเจตนาตามข้อความในหนังสือนาซาร์หรือกล่าวลาภาซไม่ถูกต้อง จึงมีปัญหาข้อ
กฎหมายว่า หนังสือนาซาร์ที่โจทก์อ้างนั้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลามหรือไม่ เมื่อโจทก์จาเลย
เป็นอิสลามมิกชนและมีภูมิลาเนาในเขตจังหวัดปัตตานี การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมรดก
ของผู้นับถือศาสนาอิส ลามจึงต้องให้ดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นจึง
ให้ดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้
ดะโต๊ะยุติธรรมวินิจฉัยว่า หนังสือนาซาร์ของโจทก์เ ป็นหนังสือนาซาร์ที่มีเงื่อนไขและไม่
เปล่งวาจากล่าวลาภาซซึ่งเป็นบทบังคับให้ผู้กล่าวปฏิบัติตาม หนังสือนาซาร์ของโจทก์เป็นหนังสือนา
ซาร์ที่ไม่สมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลาม คดีโจทก์จึงไม่อาจนากฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดกมาใช้
บังคับ เมื่อดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายอิสลาม ดะโต๊ะยุติธรรมจึงต้องลง
ลายมือชื่อใน คาพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย การลงชื่อของดะโต๊ะยุติธรรมจึงชอบด้วยกฎหมาย”
จากคาพิพากษาดังกล่าว เมื่อดะโต๊ะยุติธรรมมีคาวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลามแล้วว่า
หนังสือนาซาร์ของโจทก์ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลาม ซึ่ งเป็นการพิจารณาโดยตนเองเพียงคนเดียว
ซึ่งหากมีดะโต๊ะยุติธรรมอีกท่านหนึ่งอาจมีมุมมองที่แตกต่างไปได้ เช่น ตามที่ในมุมมองของโจทก์ที่เห็น
ว่าหนังสือนาซาร์นั้นถูกต้องตามหลักกฎหมายอิสลามแล้ว
3. ปัญหาเกี่ยวกับอายุความมรดกอิสลาม
ระยะเวลาในการแบ่งปันทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกซึ่งเป็นมุสลิมนั้น สามารถกระทาได้
เมื่อเจ้ามรดกได้เสียชีวิตไปและแล้วเสร็จตราบเท่าที่ได้แบ่งปันถูกต้องครบถ้วนตามหลักกฎหมาย
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อิสลาม โดยในข้อ 424 บัญญัติว่า “ตราบใดที่การรวบรวม การแบ่ง หรือจาหน่ายทรัพย์มรดกเพื่อให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของบรรพนี้ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ถือว่าทรัพย์มรดกยังคงอยู่ในระหว่างการจัดการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก
อิสลามศาสนิกของศาลชั้นต้นในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ซึ่งอิสลามศาสนิกเป็น
ทั้งโจทก์จาเลยหรือเป็นผู้เสนอคาขอในคดีไม่มีข้อพิพาท ให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ
มรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั้น เว้นแต่บทบัญญัติว่า
ด้วยอายุความมรดก ทั้งนี้ ไม่ว่ามูลคดีเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันใช้พระราชบัญญัตินี้”
สาหรับอายุความมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น มาตรา 1754 บัญญัติ
ว่า “ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดย
ธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
คดีฟ้องเรียกตามข้อกาหนดพินัยกรรม มิให้ฟ้องเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อผู้รับ
พินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 193/27 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ถ้าสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้
อันมีต่อเจ้ามรดกมีกาหนดอายุความยาวกว่าหนึ่งปี มิให้เจ้าหนี้นั้นฟ้องร้องเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่
เมื่อเจ้าหนี้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
ถึงอย่างไรก็ดี สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกาหนด
สิบปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้กับทายาทตามกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
นั้น จะเกิดมีขึ้นได้ หากเจ้ามรดกไม่ได้แบ่งปันทรัพย์สินหรือทาพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ทายาทให้
เสร็จสิ้นก่อนที่เจ้ามรดกจะเสียชีวิ ต แต่ถึงแม้จะทาพินัยกรรมไว้ก็ยังคงต้องมีการแบ่งปันทรัพย์มรดก
เพราะตามหลักกฎหมายอิสลามนั้น ข้อ 373 บัญญัติว่า “ทรัพย์พินัยกรรมจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ (5)
มีค่าไม่เกินหนึ่งในสามของทรัพย์มรดก” หมายความว่า ห้ามมิให้เจ้ามรดกยกทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท
ตามพินัยกรรมเกินกว่าหนึ่งในสามของทรัพย์มรดกที่มีอยู่ทาให้ทรัพย์มรดกในส่วนที่เหลืออีกสองส่วน
จะต้องนามาแบ่งปันให้แก่ทายาทอื่น ๆ ที่มีสิทธิได้รับต่อไป โดยบุคคลที่จะทาการแบ่งปันทรัพย์มรดก
นั้นคือ ผู้จัดการมรดก ซึ่งถูกแต่งตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมหรือการแต่งตั้งของศาล ผู้จัดการมรดกจะต้ อง
จัดการทรัพย์มรดกตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้ามรดกและต้องดาเนินการจัดการหรือจาหน่ายทรัพย์
มรดกตามลาดับที่กฎหมายอิสลามได้บัญญัติไว้ในคู่มือหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและ
มรดก ฉบับศาลยุติธรรม ข้อ 418 เว้นแต่ เรื่องอายุความมรดกเท่านั้นที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้
กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3 ที่บัญญัติให้นา
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หลักกฎหมายเรื่องอายุความมรดกตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องมรดกมาใช้
บังคับ เนื่องจากอายุความมรดกตามหลักกฎหมายอิสลามนั้นไม่ได้มีการบัญญัติไว้แต่อย่างใด
จะเห็นได้ว่า การที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3 กาหนดให้นาอายุความมรดกตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 ที่ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกาหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
หรือคดีฟ้ องเรียกร้องตามข้อกาหนดพินัยกรรม และสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อเจ้ามรดกก็
กาหนดอายุความฟ้องร้องไม่เกิน 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตายนั้น กฎหมายดังกล่าวได้เริ่มใช้บังคับมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 นับถึงปัจจุบันก็เป็นเวลากว่า 71 ปี โดยสังคมการเป็นอยู่ของมุสลิมในช่วงนั้นการ
อาศัยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ญาติพี่น้องก็อยู่ใกล้ชิดกันในพื้นที่ใกล้เคียงสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากมี
การสูญเสียของญาติพี่น้องก็สามารถที่จะรับทราบได้ในทันที ทายาทหรือผู้มีสิทธิได้รับมรดกก็รู้เห็นได้
ในขณะนั้น ระยะเวลา 1 ปี จึงถือได้ว่ายาวนานมากพอที่จะจั ดการแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตายได้
แล้วเสร็จ
แต่สาหรับปัจจุบัน สังคมมุสลิมได้แพร่ขยายอาณาเขตการอยู่อาศัยออกไปทั่วทุกภาคของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ การกาหนดให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก หรือผู้รับพินัยกรรม หรือเจ้าหนี้
ของเจ้ามรดก ต้องใช้สิทธิฟ้องหรือเรียกร้องทรัพย์มรดกที่ตนมีสิทธิได้รับจากผู้ครอบครองหรือทายาท
อื่นภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่ได้รู้ว่าเจ้ามรดกตายไปแล้ว โดยระยะเวลา 1 ปี สาหรับการใช้
สิทธิเรียกร้องในทางปฏิบัติของมุสลิมนั้น จะไม่เพียงพอที่จะนามาใช้บังคับใช้กับการจัดการเรื่องมรดก
ของมุสลิมได้อีกดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับการที่กฎหมายอิสลามว่าด้ วยครอบครัวและมรดก
นั้น ผู้ชายสามารถมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสี่คนตาม ข้อ 40 ของคู่มือหลักกฎหมายอิสลาม
ว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) การมีภรรยามากก็ทาให้ผู้ชายมีบุตรมากตามไปด้วย
กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีทายาทมากมาย ผู้ชายบางคนมีลูกมากกว่าสิบคน ยิ่งไปกว่านั้นหากภรรยา
และลูกของชายผู้นั้นไม่ได้อาศัยอยู่ที่เดียวกันอาจเป็นเพราะหน้าที่การงาน หรือการที่ภรรยาได้แยกกัน
อยู่แต่ยังไม่ได้หย่าขาดกัน ต่อมาชายผู้นั้นได้เสียชีวิตและมีทรัพย์มรดกที่ต้องแบ่งปันแก่ทายาท แม้
ภรรยาและบุตรจะรู้ถึงการตายของเจ้ามรดกการที่ทายาทจะใช้สิทธิในการเรียกรับมรดกของเจ้ามรดก
อาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 ปี อันเนื่องจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งเรื่องการเดินทาง เวลา ภรรยาหรือ
บุตรบางคนอาศัยอยู่ต่างประเทศเมื่อทราบถึงการเสียชีวิตของเจ้ามรดกแต่ก็ไม่สามารถกลับมาได้
ทันเวลาในพิธีฝังศพของเจ้ามรดกได้ เนื่องจากพิธีศพของอิสลามนั้นจะต้องฝังศพภายใน 24 ชั่วโมงนับ
แต่เสี ยชีวิต เมื่ อภรรยาหรือบุตรหรือทายาทอื่นรู้ว่าไม่สามารถมาได้ทันกาหนดพิธีฝังศพจึงไม่ได้
เดินทางกลับมา ทาให้ไม่อาจทราบได้ว่าเจ้ามรดกนั้นมีทรัพย์มรดกที่ตนมีสิทธิได้รับ โดยเมื่อทราบ
ภายหลังแต่เลยกาหนดระยะเวลา 1 ปี แล้วมาเรียกร้องทรัพย์มรดก ทายาทอื่นอาจยกอายุความมรดก
1 ปีขึ้นต่อสู้ได้
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ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า อายุความมรดกนั้นเป็นหลักกฎหมายที่กาหนดขึ้นมาบังคับ
ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อไม่ให้การจัดการทรัพย์มรดกของเจ้ามรดกเกิดความล่าช้า แต่หากวิธีจัดการ
แบ่งปันทรัพย์มรดกไปแล้วเป็นการขัดกับหลักกฎหมายอิสลาม และในภายหลังหากมีการตรวจสอบ
พบหรือมีทายาทอื่นซึ่งทราบในภายหลังมาขอรับมรดก ความผิดพลาดในการแบ่งปันทรัพย์มรดกก็ไม่
สามารถที่ จ ะปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก ของศาสนาอิ ส ลามได้ เนื่ อ งจากเกิ น ก าหนดระยะเวลาที่
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กาหนดไว้ และสาเหตุที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3 ที่ให้ใช้อายุความมรดกตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับการพิจารณาคดีมรดกของอิสลามเนื่องจากหลักกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกไม่ได้กาหนดเรื่องอายุความมรดกไว้ ดังปรากฏในขณะประกาศใช้
กฎข้อบังคับสาหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. 120 ซึ่งประสบความยุ่งยากในเรื่องกาหนดนับ
อายุความ จึงได้มีประกาศเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยดาเนินการตามกระแสพระบรมราชโองการ
กาหนดเรื่องอายุความมรดกไว้ให้ถือกาหนดอายุความมรดกมีกาหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตายมาใช้
บังคับกับเรื่องมรดกอิสลาม
ศาสนาอิสลามไม่ได้มีการบัญญัติเรื่องอายุความมรดกไว้เป็นการเฉพาะ ผู้วิจัยเห็นว่าอาจ
สืบเนื่องมาจากศาสนาอิสลามต้องการที่จะให้มุสลิมยึดถือและปฏิบัติในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้
ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามเท่านั้น โดยไม่ให้เรื่องของระยะเวลามาเป็นข้อจากัด หรืออุปสรรคใน
การปฏิบัติตามหลักศาสนาได้เท่านั้นเป็นประการสาคัญ
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในเขตพื้นที่ สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อันเป็นอัต
ลักษณ์เฉพาะที่มีความเกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนาอย่างแนบแน่น โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัว
และมรดก หากการวินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดีไม่สอดคล้องกับหลักการครองเรือนตามความเชื่อทางศาสนา
ของมุสลิมอาจเป็นการบั่นทอนความเป็นเอกภาพของสถาบันครอบครัวมุสลิมได้ วิถีการดาเนินชีวิต
ของมุ ส ลิ ม ทุ กคนล้ วนแล้ วต้องการให้สอดคล้องกับคาสอนที่พระผู้เป็นเจ้าได้บัญ ญัติไว้ กฎหมาย
ครอบครัวและมรดกที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีทั้งส่วนที่เหมือนและแตกต่างไปจาก
หลักกฎหมายอิสลาม ดังนั้น หากมุสลิมต้องยึดถือและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ก็อาจจะทาให้มุสลิมต้องดาเนินวิถชี ีวิตทีแ่ ตกต่างไปจากหลักการของศาสนาอิสลามได้
ในการยุติปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามโดยการประนีประนอมข้อ
พิพาทของคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด เป็นกระบวนการที่ดีเป็นการลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับคู่ความได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรู้สึกในเรื่องของสถาบันครอบครัวซึ่งหากเลือกที่จะยุติ
ปัญหาด้วยวิธีการประนีประนอมก็จะไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะในคดี ทุกฝ่ายสามารถที่จะหันหน้ามาคุยกันได้
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เป็นไปตามหลักการปรองดองสมานฉันท์ แต่ทั้งนี้ กระบวนการประนีประนอมก็ต้องมีประสิทธิภาพทั้ง
กระบวนการทางานและคุณสมบัติของผู้ทาหน้าที่ประนีประนอม
ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ผู้ทาหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาท
คดีครอบครัวและมรดก ดังนี้
(1) กาหนดวุฒิการศึกษาทั้งสายสามัญ และด้านศาสนา
(2) กาหนดให้มีการสอบแข่งขัน และมีการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประนอมไว้ต่อสานักงาน
คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย
(3) การประนีประนอมข้อพิพาทให้ดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการจานวน 3 คน และ
ไม่ให้ทาหน้าที่อื่นใดในสานักงานคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
(4) กาหนดให้มีการจัดการอบรมหลักสูตรการประนีประนอมจากศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางให้กับผู้ประนีประนอมและผู้เกี่ยวข้อง
(5) จั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ ร ะบุ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านโดยละเอี ย ดทุ ก ขั้ น ตอนรวมถึ ง
กระบวนการคัดเลือกผู้ประนีประนอม การคัดค้านการแต่งตั้งผู้ประนีประนอม
(6) จัดทาข้อบัญญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
(7) จัดทาเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น ใบร้องเรียน
(8) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริหารองค์กรอิสลาม พ.ศ. 2540 ดังนี้
“มาตรา ..... “เมื่อมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับครอบครัวมรดกอิสลามเกิดขึ้นและคู่กรณีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งประสงค์จะนาคดีขึ้นสู่ศาล หรือเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ให้ศาลมีอานาจเรียกคู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ า ยมาเพื่ อ ท าการประนี ป ระนอมข้ อ พิ พ าท เมื่ อ ผู้ ป ระนี ป ระนอมหรื อ คู่ ก รณี เ สนอข้ อ ตกลงตาม
ข้อตกลงการประนีประนอมข้อพิพาท ให้ศาลพิพากษาคดีตามยอมได้ให้คาวินิจฉัยหรือข้อตกลงในการ
ประนีประนอมข้อพิพาท มีผลผูกพันบังคับต่อคู่ความทั้งสองได้ทันทีหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
โดยหากการประนีประนอมข้อพิพาทไม่สามารถยุติปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และมรดกของมุสลิมได้แล้ว คู่ความต้องนาข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489
ให้นากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้บังคับแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่ า ด้ ว ยครอบครั ว และมรดก ในทางพิ จ ารณาคดี นั้ น จะมี ผู้ พิ พ ากษานั่ ง พิ จ ารณาคดี ร่ ว มกั บ
ดะโต๊ะยุติธรรมโดยโต๊ะยุติธรรมจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเฉพาะประเด็นข้อกฎหมายอิสลามโดยคาวินิจฉัย
ชี้ขาดของดะโต๊ะยุติธรรมเป็นอันเด็ดขาด ซึ่งเป็นการมอบอานาจเบ็ดเสร็จไม่มีการถ่วงดุลอานาจ
ปราศจากการตรวจสอบ ซึ่งหากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายของดะโต๊ะยุติธรรมผิดพลาดก็จะทาให้
เกิดความเสียหายแก่คู่ความโดยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อีก
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ผู้ วิจัยจึงเห็นควรให้แก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 จากเดิมที่บัญญัติว่า
“มาตรา 4 การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นตามความในมาตรา 3 ให้ดะโต๊ะยุติธรรมหนึ่งนายนั่ง
พิจารณาคดีพร้อมด้วยผู้พิพากษา............”
แก้ไขใหม่เป็น
“มาตรา 4 การพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นตามความในมาตรา 3 ให้ดะโต๊ะยุติธรรมสองนายนั่ง
พิจารณาคดีพร้อมด้วยผู้พิพากษา...............”
นอกจากนี้ การบังคับให้ใช้อายุความมรดกอิสลามเช่นเดียวกับอายุความมรดกตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัจจุบันระยะเวลา 1 ปี สาหรับการแบ่งปันทรัพย์มรดกของผู้ตายอาจไม่
เพียงพอ กับการเติบโตขึ้นของสังคมมุสลิมที่ยิ่งแพร่ขยายการอยู่อาศัยไปทั่วประเทศไม่จากัดอยู่เพียง
แค่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดั่งเช่นอดีต ประกอบกับหลักกฎหมายครอบครัวอิสลามอนุญาตให้ชาย
สามารถมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคน ยิ่งทาให้ความยุ่งยาก สลับซับซ้อนในการแบ่งปันทรัพย์มรดก
ให้แก่ทายาทผู้ตายได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักศาสนายิ่งต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปี เพื่อให้การแบ่งปัน
มรดกของเจ้ามรดกให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักกฎหมายอิสลาม โดยศาสนาอิสลามไม่มีการกาหนด
เรื่องระยะเวลาในการจัดการมรดกของผู้ตายไว้ ดังนั้น หากจะกาหนดอายุความมรดกไว้จาต้องเพิ่ม
ระยะเวลาจากหนึ่งปีเป็นสามปี โดยแก้ไขพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี
นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489
ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้แก้ไขกฎหมายในพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3 จากเดิมบัญญัติว่า
“ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของศาลชั้นต้น
ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ซึ่งอิสลามศาสนิกเป็นทั้งโจทก์จาเลยหรือเป็นผู้เสนอคา
ขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาท ให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการนั้น เว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดก ทั้งนี้ ไม่ว่า
มูลคดีเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันใช้พระราชบัญญัตินี้”
แก้ไขใหม่เป็น
“ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของศาลชั้นต้น
ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ซึ่งอิสลามศาสนิกเป็นทั้งโจทก์จาเลยหรือเป็นผู้เสนอคา
ขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาท ให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยการนั้ น ไม่ ว่ า มู ล คดี เ กิ ด ขึ้ น ก่ อนหรื อ หลั ง วั น ใช้
พระราชบัญญัตินี้
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สาหรับอายุความมรดก “ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกาหนดสามปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย
หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
คดี ฟ้ อ งเรี ย กตามข้ อ ก าหนดพิ นั ย กรรม มิ ใ ห้ ฟ้ อ งเมื่ อ พ้ น ก าหนดสามปี นั บ แต่ เ มื่ อ ผู้ รั บ
พินัยกรรมได้รู้หรือควรได้รู้ถึงสิทธิซึ่งตนมีอยู่ตามพินัยกรรม
สิทธิเรียกร้องตามที่ว่ามาในวรรคก่อน ๆ นั้น มิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกาหนดสิบปีนับแต่เมื่อเจ้า
มรดกตาย”
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