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คํานํา

 ดวยพระนามของอัลลอฮฺ  ผูทรงเมตตา กรุณาปรานีเสมอ มวลการ
สรรเสริญ เปนกรรมสิทธิของพระองค ผูทรงอภิบาลแหงสากลโลก 
ขอความสันติสุขจงมีแดศาสนทูตมุฮัมมัด ผูประเสริฐสุดแหงบรรดาศาสนทูต  
ขอความจาํเรญิและสนัตจิงประสบแดครอบครวั        วงศวาน ผูเจรญิรอยตามทาน
และสุขสวัสดีแดผูอานทุกทาน
 หนังสือ เลมนี้จัดทําขึ้นเพื่ออธิบายหลักกฎหมายอิสลามเบื้องตน 
กฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดก ในขณะเดียกันไดวิเคราะห
พระ ราชบัญญัติ วาดวยการใชกฎหมายอิสลาม ในจังหวัดปตตานี นราธิวาส 
ยะลา และสตูล พ.ศ.๒๔๘๙ ซึ่งหลักกฎหมายนี้ เรียบเรียงขึ้นในลักษณะ 
เหมือนกฎหมายทั่วไป คือมีการแยก เปนบรรพ ลักษณะและมาตราอันจะเปน
ประโยชนตอการปรับปรุงการใชกฎหมายอิสลามในอนาคตของประเทศไทย          
 ขอขอบคุณทุกทาน   เจาของหนังสือทุกเลมและทัศนะของทุกคน
ที่ขาพเจาไดนํามาอางอิง   และขอขอบคุณเพื่อนรวมงานทุกทานที่มีสวนชวย
เหลือ ขอเอกองคอัลลอฮฺ(ซุบฮานะฮูวะตะอาลา)ทรงโปรดประทานใหหนังสือ
เลมนี้เปนประโยชนตอนักวิชาการ นักเรียน นิสิต  นักศึกษาโดยเฉพาะนิสิต
วิชากฎหมายอิสลามมหาวิทยาลัยทักษิณ และผูอานทุกทานใชประกอบการเรียน
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คํานิยม                               

อาจารยศรุต จุยมณี
คณบดีคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ

 หนังสือ “อนาคตกฎหมายอิสลามใประเทศ
ไทย” เลมนี้กระผมทราบวาผูเขียนไดพยายามศึกษา 
คนควาทั้งคัมภีรอัลกุรอานและวัจนะศาสดา,เอกสาร 
ไมวาจะเปน หนังสือ เอกสาร สื่ออิเล็กโทรนิคที่
มีเนื้อหาเกี่ยวของกับกฎหมายอิสลามและงานวิจัยที่

เกี่ยวของพรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลจากอบรมสัมมนา การสัมภาษณกลุม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื ่อนํา
มาวิเคราะหขอมูลจนไดขอเสนอแนะเปนรูปเลมนับวาหนังสือฉบับนี้เปน
ประโยชนอยางยิ่งตอ ผูศึกษากฎหมายอิสลาม  กระผมขอชื่นชมผูเขียนที่
ไดสรางสรรคผลงาน ทางวิชาการใหเกิดประโยชนและขอแนะนําหนังสือเลม
นี้สําหรับผูสนใจศึกษากฎหมายอิสลามตอไป

คคณณบบดดีคณะนิติศาสสตตรร  มมหหาาวิททยยาาลัยยททักกษิณณ
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บทคัดยอ

 การศึกษาอนาคตกฎหมายอิสลามในประเทศไทยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาหลักกฎหมายอิสลามเบื้องตน พัฒนาการการใชกฎหมายอิสลาม
ในประเทศไทยโดยเฉพาะกฎหมายวาดวยครอบครัวและมรดก และปญหา
การใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกเพื่อกําหนดการใชกฎหมาย
อิสลามในอนาคตของประเทศไทย
 การศึกษาในครั้งนี้เปนผลมาจากการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) ประกอบกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากอบรมสัมมนา การสัมภาษณ
กลุมตัวอยาง  
 สําหรับการวิจัยเอกสาร  (Documentary Research) มาจากแหลง
ขอมูล 2 แหลงดวยกัน ไดแก เอกสารขั้นปฐมภูมิ  ทั้งคัมภีรอัลกุรอานและ
วัจนะศาสดาและเอกสารขั้นทุติยภูมิ  ไมวาจะเปน หนังสือ เอกสาร สื่อ
อิเล็กโทรนิคที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับกฎหมายอิสลามและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สวนการเก็บรวบรวมขอมูลนั้นมาจากอบรมสัมมนา การสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อนํามา
วิเคราะหขอมูลจนไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับอนาคตกฎหมายอิสลามใน
ประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบวา
 1. กฎหมายอิสลามเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตของมุสลิม
ที่มุสลิมจะตองปฏิบัติตามโดยมีแหลงที่มาหลักจากคัมภีรอัลกุรอานและ
วัจนะศาสดาในขณะเดียวกันมีพัฒนาการการใชกฎหมายแตละยุค แตละ
สมัยที่แตกตางกันเพื่อปรับปรนใหเขากับสภาวะแวดลอมแตอยูบนพื้นฐาน
ของแหลงที่มาของกฎหมายอิสลาม
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 2. ประเทศไทยไดมีพัฒนาการการใชกฎหมายอิสลามสําหรับผูที่

นับถือศาสนาอิสลามตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา จนกระทั่งปจจุบันมี

การตราพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปตตานี 

นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 แตก็ยังประสบปญหาหลายประการ

ในการนํามาปฏิบัติ

 3. อนาคตการใชกฎหมายอิสลามในประเทศไทยมีดังตอไปนี้

  3.1 คนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตสวนใหญ

สนับสนุนแตคนพุทธมีความกังวัล

  3.2 รัฐบาลและหนวยงานราชการจัดเวทีเพื่อหาทางออก

ในการใชกฎหมายอิสลาม

  3.3 นักวิชาการสนับสนุนการจัดตั้งศาลชารีอะหเพื่อความ

สมบูรณในการใชกฎหมายแตรัฐบาลปฏิเสธ

  3.4 ควรนําบทเรียนการใชกฎหมายอิสลามในตางประเทศ
ปรับใชในประเทศไทยอยางเหมาะสม

ปญหาและขอเสนอแนะ
 จากสภาพปญหาการใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดก
ในประเทศไทย  รัฐบาลและผูเกี่ยวของควรดําเนินการดังนี้

 (1) ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมามอิสลาม 
ในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 เพราะกฎหมาย
ฉบับนี้เมื่อนําสูปฏิบัติจะพบปญหาดังนี้ 

  1.1 ในการพิจารณาคดีในศาลชั้นตนตองมีดะโตะยุติธรรม
พิจารณาคดีพรอมดวย ผูพิพากษาโดยดะโตะยุติธรรมทําหนาที่วินิจฉัยในหลัก
ของกฎหมายอิสลามสวนขอเท็จจริง หรือปญหา ขอกฎหมายอื่น อํานาจการ
วินิจฉัย และ การพิพากษาเปนอํานาจของผูพิพากษา
  1.2 การนําหลักกฎหมายอิสลามมาวินิจฉัย เปนการใช
กฎหมายอิสลามเฉพาะการตัดสินคดีในศาลไมมีสภาพบังคับนอกศาล ขณะ
เดียวกันคูกรณีสามารถเลือกใชกฎหมายไดทําใหเกิดความลักลั่นและไมเปน
ธรรมแกประชาชนมุสลิม และทําใหเกิดความแตกตางในการบังคับใชกฎหมาย
ที่มีอยู 

  1.3 คําวินิจฉัยชี้ขาด ของดะโตะยุติธรรมในขอกฎหมาย
อิสลามใหเปนเด็ดขาดคดีนั้นไมสามารถอุทธรณ หรือฏีกาได ทําใหคูกรณีเกิด

ความรูสึกไมเปนธรรมเพราะหากมีขอผิดพลาดก็ไมสามารถ อุทธรณ หรือ ฏีกาได 

  1.4 ปญหาเรื่องอายุความในเรื่องมรดกยังมีความลักลั่น

เพราะการบังคับมรดกใช อายุความในเรื่องมรดก 1 ป ความในประมวลแพง

และพาณิชย ไมตรงกับอายุความมรดกของหลักกฎหมายอิสลาม

  1.5 ปญหาเรื่องจําเลยที่เปนชายไทยมุสลิมยายภูมิลําเนา

ออกนอกเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ไมสามารถนํากฎหมายอิสลาม

ไปบังคับใชได เพราะเมื่อหากคูกรณีหากยายออกนอกเขตการบังคับใช พ.ร.บ.

วาดวยการใชกฎหมายอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกกลัวศาลไมสามารถ

บังคับคู กรณีออกนอกเขตอํานาจศาลได

  1.6 อันเนื่องมาจากมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือ

ทั่วประเทศปจจุบันมีทั้งนิกายซุนนียและชีอะห หรือยึดถือมัซฮับแตกตางกัน

และไมนับถือมัซฮับซึ่งกฎหมายวาดวยครอบครัวและมรดกบางประเด็นมี
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ทัศนะที่แตกตางกันอาจนําไปสูการไมยอมรับกฎหมายฉบับปจจุบันและเกิด
ปญหาสังคมขึ้นไดดังนั้นการปรับปรุงกฎหมายควรคํานึงปจจัยเหลานี้ดวย
  1.7 ปจจุบันมีการแตงงานระหวางมุสลิมชาวไทยและตาง
ประเทศจํานวนมากโดยเฉพาะกับชาวมาเลเซียในจังหวัดชายแดนภาคใต
โดยมีปญหาฟองรองกับประเทศมาเลเซียจํานวนมาก  ดังนั้นการปรับปรุง
กฎหมายอิสลามดังกลาวควรคํานึงประเด็นนี้ดวยเชนกัน

 (2) จัดทําประมวลวิธีพิจารณาความ และกฎหมายลักษณะพยาน
ขึ้นเฉพาะ เพราะการใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกในเขต
จังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล ในการพิจารณาคดีไดใชกฎหมาย
วิธีพิจาณาความแพง และกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งถือไดวาไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของกฎหมายอิสลาม ปญหานี้คณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแหงชาติ ไดเสนอวา ใหจัดทํากฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว
และมรดกที่ครอบคลุมถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความ การอุทธรณ ฎีกาและหลัก
เกณฑเกี่ยวกับการขัดกันของกฎหมายอยางชัดเจน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงศาลที่มี
ลักษณะเชนนี้ในตางประเทศ เชน สิงคโปร ฟลิปปนส และศรีลังกา เปนตน 

 (3) หากจะมีการขยายการใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและ
มรดกทั่วทุกภูมิภาค ในเบื้องตนไมตองมีดะโตะยุติธรรม (ผูวินิจฉัยขอกฎหมาย
อิสลาม) ในศาลทุกจงัหวัด แตใหอยูประจําศาลในภูมิภาค เชนเดียวกับกรณี
ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค ศาลลมละลายกลาง ศาลทรัพยสิน
ทางปญญา และการคาระหวางประเทศกลางโดยพิจาณาจากขอเสนอแนะของ
ประคอง เตกฉัตร  อดีตผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดยะลา

 (4)  ออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกฎหมายอิสลามและกิจการที่
เกี่ยวของกับองคกรอิสลามมารองรับ เพื่อใหการใชกฎหมายอิสลามมีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ เชน พระราชบัญญัติการบริหารกฎหมายอิสลามขึ้นมาแทน
พระราชบัญญัติองคกรบริหารศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ซึ่งกําลังใชอยูในปจจุบัน
 
 (5)  จัดตั้งสํานักงานทะเบียนอิสลามขึ้นมาทําหนาที่ดานทะเบียนสมรส
ทะเบียนหยาหรือเพิกถอนการหยา และการเปลี่ยนแปลงศาสนาอิสลาม เพื่อ
ใหการใชกฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวและมรดกมีความชัดเจนเกี่ยวกับ
บุคคลที่เขาเงื่อนไขที่จะตองใชบทบัญญัติของกฎหมายอิสลามลักษณะ
ครอบครัวและมรดกกับบุคคลที่ใชบทบัญญัติของกฎหมายกฎหมายแพง 
เพราะในเรื่องของการนับถือศาสนานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดอีกทั้ง
ยังมีการสมรสระหวางผูที่นับถือศาสนาตางกัน (ซึ่งบทบัญญัติของศาสนา
อิสลามกําหนดใหผูที่นับถือศาสนาอื่นมีความศรัทธาในศาสนาอิสลามเสีย
กอนจึงจะสมรสกันได) จึงสมควรจัดตั้งสํานักงานทะเบียนอิสลามเพื่อให
กระบวนการใชกฎหมายอิสลามทั้งในและนอกศาลใหมีเอกภาพไมใหเกิด
ปญหากรณีการเปลี่ยนแปลงศาสนา

 (6) ปฏิบัติตามขอเสนอแนะจากผลการประชุมของผูทรงคุณวุฒิ
ในแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาระบบศาลอิสลามที่เหมาะสมกับประเทศไทย
และการพัฒนาระบบใหดะโตะยุติธรรมไปสูการเปนกอฎี รัฐบาลโดย
กระทรวงยุติธรรมตองเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน ระบบสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภา สนับสนุนชวยเหลือและ ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดภาคใตเปนหนวยงานสนับสนุนดานขอมูลระดับพื้นที่ดังนี้
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  6.1  กระบวนการขับเคลื่อนเบื้องตนทั้งรูปแบบขอเสนอ

การไดมาซึ่งรูปแบบของศาล ยุติธรรมที่เหมาะสมกับสภาพการเมืองการ

ปกครองของประเทศไทย รวมทั้งการพัฒนาระบบดะโตะยุติธรรมไปสูการ

เปนกอฎี (ผูพิพากษา) ตามบทบัญญัติในคําภีรอัลกุรอาน ซึ่งนําเสนอเรื่อง

เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตรศาลยุติธรรมที่มี ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนเลขานุการ

  6.2  กลไกตามขอ 1 ตองเปนผูศึกษาวิเคราะหและนํา

เสนอรูปแบบศาลอิสลามที่เหมาะสม ใหรัฐบาลไดพิจารณาเพื่อจะตัดสินใจ

แตงตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการ พัฒนาระบบศาลอิสลาม (ครอบครัว

และมรดก)

  6.3 สําหรับการสรางความรู ความเขาใจ และสรางการะแสการ

ตอบรับ สะทอนความตองการและสนับสนุนในเรื่องดังกลาว สภาที่ปรึกษาเสริม

สรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตและ ศอ.บต.ตองเปนหนวยอํานวยการและ

ดําเนินงานในพื้นที่พรอมทั้งการสนับสนุน ขอมูลตามที่ไดรับการรองขอ

  6.4 กระบวนการวางกลไกการบริหารและวางระบบการไกล

เกลี่ยขอพิพาทโดยเฉพาะกระบวนการไกลเกลี่ย (Mediation) ถือเปนเรื่องที่มี

ความสําคัญมาก เพื่อจะใหเกิดการระงับขอพิพาทกันอยางสมานฉันทโดยไมตอง

ฟองคดีหรือไมตองใหศาลมีคําวินิจฉัย โดยการจัดตั้งสํานักงานเลขานุการการไกล

เกลี่ยขอพิพาท คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด กระทรวงยุติธรรมตองเปน

ผูสนับสนุนการดําเนินการควบคูกับกระบวนการพัฒนาและ จัดตั้งศาลอิสลามใน

จังหวัดชายแดนภาคใต 

  6.5 ใหสภาที่ปรึกษาเสริมสรางสันติสุขนําขอเสนอแนวทางการ

ขับเคลื่อนพัฒนาระบบ ศาลอิสลามวาดวยครอบครัวและมรดกผาน ศูนยอํานวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต นําเรียนนายกรัฐมนตรีโดยตรง 

 ขอเสนอแนะที่กลาวมาสามารถนํากรณีศึกษาของสิงคโปร ฟลิปปนส 

และศรีลังกา เปนตนมาพิจารณาเพื่อดําเนินการอยางเปนรูปธรรมได ในขณะ

เดียวกันการปรับกระบวนทัศนภายในตัวมุสลิมเองก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอน

กลาวคือ  หนังสือหลักกฎหมายอิสลาม วาดวยครอบครัวและมรดก  จะตองมี

สถานภาพเชนเดียวกับมาตราตาง ๆ ของพระราชบัญญัติการใชกฎหมายอิสลาม

ในเขตจังหวัดปตตานี  นราธิวาส  ยะลาและสตูล  และสมควรที่จะตองมีการ

ตรวจสอบแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  และเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบแกไข  จะ ตองประกอบดวย  ผูพิพากษา  ดาโตะ

ยุติธรรม  และนักวิชาการดานกฎหมายอิสลามกอนที่จะขยายขอบเขตการใช

กฎหมายอิสลามใหครอบคลุมมุสลิมทั้งหมดในประเทศไทย

 (7) การจัดตั้งศาลชารีอะหมีความจําเปนในอนาคตสําหรับประเทศไทย

แตควรมีประเด็นตองพิจารณาดังนี้

                    ก. รูปแบบศาลควรเปนเอกเทศ  

                    ข. ลําดับชั้นของศาลโดยรวม คดีที่เสร็จจากศาลชะรีอะฮฺจะ

อุทธรณโดยตรงตอศาลฎีกา(Supreme Court) หรืออุทธรณตอศาลอุทธรณโดย

ใหถือวาคําพิพากษาของศาลอุทธรณเปนที่สุดดังนั้นในศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ

จะตองจัดตั้งแผนกคดีครอบครัวและมรดกอิสลามโดยเฉพาะ
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                   ค. ระบบผูพิพากษา ที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญศาลนอกจากผู

พิพากษาแลว ศาลชะรีอะฮฺควรแตงตั้งที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อใหระบบการ

พิจารณาพิพากษาคดีเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพราะถึงแมวาผูพิพากษาจะมี

ความรูในหลักกฎหมายแตก็ยังตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยขอเท็จจริงบาง

อยาง เชน การมาประจําเดือนของสตรี ซึ่งเปนขอเท็จจริงในการวินิจฉัยอิดดะฮฺของ

สตรี

   (8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยวิทยาลัยอิสลามศึกษาควร

พัฒนาวิชาการของอาจารยและบัณทิต ในเอกกฎหมายอิสลามในระดับ

ปริญญาตรี  โทและเอก  ซึ่งสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเขาใจกฎหมาย

อิสลามและมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมทองถิ่นเปนอยางดีดวย

Abstract
The   Future of Islamic law in Thailand

 The aims of this book are  to study the basic principles of 
Islamic law, development of Islamic law in Thailand especially 
family  and inheritance  laws,  problems of  using of Islamic law and 
to make strategic plans of using Islamic law of Thailand in the future.  

 This study is the results of a documentary research in 
conjunction with data collected from the seminar and interviews with
local people.
 The documentary research came from two sources of 
information, such as primary documents, al- Qur’an,  Hadith and 
secondary documents such as books, electronic media, documents 
with some content related to Islamic law and related researches. 
The data collection was from seminars and  interviews with samplings
as a qualitative research  in order to analyze the data and to obtain 
recommendations on the future of Islamic law in Thailand.

The results of the study are as follows :
1. Islamic law is a part of the life of Muslims with which they
must comply. The main sources of the law are from the Qur’an 
and the Hadith.  The law has been developed in each different 
period to be in line with  its respective situations, but based on
the original source of the law.
2. Thailand has developed Islamic law for Muslims since the 
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2489 since at a practical level, the problems would be as follows:

 1.1 In a trial in the Court of First Instance, there must
be Dato  together with a Judge to make major decisions for 
the fact of Islamic law or other legal problems, decision power 
and judgment are of the judge.

 1.2 principles of Islamic law for making decision. This is 
to use Islamic law for judgment only in the court without binding 
force outside the court. Meanwhile, the parties may choose to use 
the law to serve their purposes and the cause is not fair to the 
Muslim people. This causes differences in enforcing existing laws.

 1.3  It is not possible to appeal Dato’s ruling of Islamic 
law, the parties may feel of injustice because if there is an error,
 it is not possible to make an appeal.

  1.4 The problem of age on the legacy also overlaps 
because of the legacy force. The period of 1 year in the legacy
of civil and commercial code  does not match the heritage of 
Islamic jurisprudence.

 1.5 The problem of Thai Muslims Accused liv-
ing outside the area of the four southern provinces. Is-
lamic law can not be enforced upon them. Because if the 
parties leave the area. The Islamic law on inheritance and fam-
ily cannot enforce partners outside the jurisdiction of the case.

 1.6  Muslims in the southern provinces or across the

Sukhothai period. Now, the act regarding the use of Islamic law 
in the province of Pattani, Yala, Narathiwat and Satun, BE 2489 
has been enacted but in terms of implementation, there are still 
many problems

3. The future of Islamic law in Thailand can be forecast as 
follows :

 3.1 Most of Muslims in the southern provinces support 
the law but Buddhists are worried about it.
 
 3.2 The Government held a forum for a solution 
of Islamic law.

 3.3 The scholars support the establishment of  Shariah 
Court to enable the implementation of the Act but the government 
refused.

 3.4 Implementation of Islamic law in foreign countries
should be deployed  properly as a lesson for Thailand.

Problems and suggestions.
 Thai Government  and stakeholders should take the 
followings into their consideration:
 (1) To improve the Act regarding the use of Islamic 
law in the province of Pattani, Yala, Narathiwat and Satun B.E. 
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Court, Intellectual Property international trade courts, from the 
recommendation of a tiered former State Court Judge Yala

 (4) Legislation relating to the administration of Islamic
 law and related organizations should be enacted to support 
Islamic activities in order to make use of Islamic law under the 
same standard nationwide. Example is Islamic Law Management 
Act in replacement of Islamic Law Administrative Organization 
Act BE 2540 which are currently in use.

 (5) To establish Registration  to act on Islamic 
marriage, divorce or revocation of divorce and religious change 
to Islam in order to make use of Islamic law on family and herit
age features in a clearer manner in terms of the conditions of 
people who are required to follow the provisions of Islamic laws 
on personal characteristics, family and inheritance law for the 
provisions of Civil Code because change of person in religious 
faith is something possible and marriage with non Muslim. (The 
provisions of Islam require non Muslim to have faith in Islam 
before marriage). Hence, it is appropriate to establish Islamic 
Registrar Of ce in order to exercise the Islamic law inside and 
outside the court for the unity to avoid the problem of religious 
changes.
 (6) To comply with recommendations from the meeting of
experts to develop guidelines to drive the Islamic Courts Board 

 country now are both Sunni and Sheah. Different thoughts on 
some issues with different viewpoints can lead to denial of the 
present legal and social problems. To revise the law, these 
factors  should be taken into account

 1.7 There are currently marriages between Thai Muslims 
and many foreigners, especially in the Malaysian southern 
provinces. Many problems with Malaysian on charges are found. 
Therefore, to reform the Islamic legal, this issue should be taken 
into account as well.

 (2) To establish particular Procedure  and Law of Evidence 
because of the nature of Islamic family law and inheritance in the 
province of Pattani, Yala, Narathiwat and Satun in the trial using the 
procedure of civil Denis and the Law of Evidence which is consid-
ered to be inconsistent with the spirit of Islamic law. As for this is-
sue, the Independent Directors for National Reconciliation suggested 
that to make Islamic law relating to family life and the legacy that 
includes the procedure to consider the appeal petition and the rules 
on con ict of laws clearly due regard to. The courts look like in for-
eign countries such as Singapore, Philippines and Sri Lanka, etc.
 
 (3) If wishing to expand the use of Islamic law, family 
characteristics and heritage throughout the region, it is suggested 
not having Dato. (A judge of Islamic law) courts in all provinces 
but Dato should be in the regional court. This should also be 
applied to the case of regional labor courts, the Central Labour 
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 6.4 Management mechanism and mediation processes, 
particularly the latter is a subject that is very important to cause 
unanimously settlement of parties without prosecution or 
judgment by establishing Of ce of Meditation Secretary to settle 
disputes, the Provincial Islamic Committee. Ministry of Justice 
must support the operation to be in line with development
 process and establishment of Islamic court in the southern 
provinces.

 6.5 The Advisory Council for Peace Enhancement 
presents guidance to drive development of Islamic courts on 
family and heritage to the Southern Border Provinces 
Administrative Center to directly present it to the Prime Minister

 The mentioned suggestions can refer to Singapore the 
Philippines and Sri Lanka as case studies for consideration on 
concrete operations. At the same time, adjustment within the 
Muslims themselves are no less important, i.e., Islamic 
Provisions on Family and Heritage must have the  same status 
as any other sections of the Act on the use of Islamic law in the 
province of Pattani, Yala, Narathiwat and Satun. It is expedient 
to review and amend for more completeness and to be suitable 
for the situation. A revision committee shall consist of judges, 
Justice Dato and scholars in Islamic laws before expanding the 
scope of Islamic law to exercise upon all Muslims in Thailand

and system development “Dato” to go into a Gadi . Government, 
by the Ministry of Justice, is to act as a key operator whereas 
the House of Representatives and the Senate are supporters. 

Southern Border Provinces Administrative Centre is an agency to 

provide data supports in the following areas.

 6.1 Primary driving procedures for the acquisition of the 

format of justice court suitable to politics of Thailand and for 

the development of Dato (Judge)  system under the provisions 

of the Koran’s Phi, who will present matters for consideration of 
Board of Justice Strategies having the Prime Minister as 
chairman, Permanent Secretary of the Ministry of Justice as 
a secretary..

  6.2 The mechanism under clause 6.1 must be those who 
conduct studies and present  a proper format of  Islamic court for 
the government to make a decision upon the appointment of the 
Board of Directors for the development of Islamic court system.
(Family inheritance).

 6.3 For the creation of knowledge and understanding and 
the respond and feedback on demand and support on the matter, the 
Advisory Council on strengthening Peace in the Southern Border 
Provinces and SBPAC must be an administrative unit for operations 
in the area as well as providing information support as requested.
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 7)  Establishment of Shariah Court is essential in the 
future for Thailand, but the following issues should be taken into 
consideration:
 A. The court should be independent.
 B. Overall hierarchy of courts. Cases judged by Shariah 
Court will directly go for appeal to the Supreme Court (Supreme 
Court) or by appealing to the Court of Appeal of which the judg-
ment shall be deemed  nal. So, under the Supreme Court or Court 
of Appeal , there should be a speci c court for Family and Heritage.
 C. As for judge, consultants and expert apart from judge, 
Shariah Court should appoint a consultant and expert in order 
that the judgment system becomes more complete. Though judges 
are quali ed with legal knowledge, it still requires specialist in 
making decision in certain facts, such as woman’s menstruation.

 (8) Prince of Songkla University, by the Academic 
College of Islamic Studies, should develop knowledge and skill 
on Islamic law of instructors and students  in the undergraduate, 
graduate and doctoral degree in order to create graduates who 
have  good understanding of Islamic law and basic knowledge 

about local customs as well 
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