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ภาคผนวก แนบมติ ๑.๓ 
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพ้ืนที่พหุวัฒนธรรม 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 
 ศูนยอำนวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต สถาบนัวจิยัระบบสุขภาพภาคใต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เครือขายสมัชชาสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต 
เครือขายรัฐศาสตรรฐัประศาสนศาสตรภาคใต ไดรวมกนัพฒันานโยบายแหงชาตเิพือ่การพฒันาระบบสขุภาพในพื้นที่
พหุวัฒนธรรม เพื่อเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ และมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพใน
พืน้ทีพ่หวุฒันธรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต สำหรบัพจิารณารบัไปดำเนนิงานในดานตาง ๆ โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ดังนี้ 
 
๑. ขอเสนอในการจัดรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแบบใหมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๑.๑ ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง “ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” (Southern Border 
Provinces Development Administration Bureau - SBPDAB) ในฐานะเทียบเทากระทรวง แตเปนการ
ปกครองสวนภูมิภาคและการบริหารงานสวนทองถิ่นแบบพิเศษ โดยมีรัฐมนตรีทบวงเปนผูดูแลนโยบาย สวนใน
ระดับขาราชการประจำจะมีปลัดทบวง รองปลัดทบวง และผูอำนวยการเขต ทำหนาที่ดูแลในแตละพื้นที่ในฐานะ
ขาราชการสวนภมูภิาคแบบพิเศษควบคูไปกับองคกรปกครองทองถ่ินในทุกระดับ สำหรบัเปนองคกรประสานงาน 
การบริหารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต ในลักษณะคลายกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) เพือ่เปนองคกรหลกัทีม่อีำนาจหนาทีใ่นการอำนวยการ และการแกปญหานโยบายในการบริหาร
ในจังหวัดภาคใต และขบัเคล่ือนยทุธศาสตรท่ีชดัเจนทีร่วมพลงัภาคประชาสงัคม ภาคทองถ่ิน และภาครฐัเขาดวยกัน  
 ๑.๒ จัดใหม ี“สมชัชาประชาชนจงัหวดัชายแดนภาคใต” (Chamber of Southern Border Provinces - 
CSBP) หรือสภาประชาชนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในลักษณะ
สภาท่ีปรึกษาและกลั่นกรองนโยบายโดยการคัดเลือกหรือเลือกตั้งจากกลุมหรือตัวแทนภาคประชาชนที่หลากหลาย 
ผูนำทองถ่ิน ผูนำศาสนาทุกศาสนา ผูรูทางการศกึษาและวฒันธรรม กลุมอาชพีสาขาตาง ๆ รวมท้ังฝายปกครองทองถิ่น 
เปนผูประสานนโยบายและแผนท่ีผานกระบวนการจัดทำแผนชุมชน อำนวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบ
บุคลากรและงบประมาณที่นำลงไปสูจังหวัด อำเภอ และหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ 
 ๑.๓ ใหมีองคกรปกครองทองถิ่นในระดับตำบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม ที่มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนในทองถิ่น มีอำนาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวนทองถ่ินเต็มที่ มีอำนาจในการ
ออกขอบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอำนาจในการจัดการทองถิ่นในเรื่องทางศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีใหมากข้ึน เชน 
การกำหนดเขตปลอดอบายมุข ตำรวจศีลธรรม ประกาศหามเยาวชนออกนอกบานในยามวิกาล เวนแตมีผูปกครอง
อยูดวย  
 ๑.๔ ในระดับพื้นที่ ควรมีองคกรสภาผูรูทางศาสนาหรือปราชญชาวบานในระดับตำบล โดยการกำหนด
นโยบายระดับทองถิ่นจะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนาและประชาชน สมาชิกสภาน้ีไดมาจากการ
เสนอชื่อและการเลือกสรรจากคณะกรรมการชมุชนผูนำศาสนา องคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น 
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สภาผูรูทางศาสนาเปนที่ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกที่มา
จากการคัดสรรนี้ควรเปนกรรมการโดยตำแหนงขององคกรปกครองทองถิ่นดวยจำนวนหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ทองถิ่นเพื่อใหมีอำนาจในการยับยั้งในกรณีที่มีผูนำทองถ่ินกระทำผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบ   
 ๑.๕ พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม
ชุมชน โดยการประสานกับองคกรสันติยุติธรรมสรางความชอบธรรมในอำนาจการเมืองการปกครอง (Legitimate 
political authority) เพื่อสรางความเชื่อมั่นไววางใจตออำนาจของกฎหมาย  
 ๑.๖ สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและมั่นคงดวย โดย
กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหสามารถ
อำนวยการใหเกิดการใชกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก 
 ๑.๗ มีระบบการจัดการความม่ันคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามโครงสรางใหมของกฎหมายฉบับนี้ ผูใหญบานมีอายุการดำรงตำแหนงจนถึง
เกษียณอายุ ๖๐ ป ควรมีการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการหมูบานใหมีความม่ันคงและมีสวนรวมมากขึ้น 
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับฐานราก  
 ๑.๘ เชื่อมโยงระบบยอยที่ประกอบดวยระบบผูนำ ระบบการปกครองทองถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบ
การศึกษา ระบบราชการ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความขัดแยงและความ
มั่นคงในชุมชน รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน     
   
๒. ขอเสนอนโยบายดานการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๒.๑ จัดตั้ง “คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” เปนองคกรที่มีลักษณะสำคัญ คือ 
       ๑)  เปน “องคกรอิสระ” ที่มีความอิสระอยางแทจริง ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือ ศอ.บต. 
       ๒)  เปนองคกรที่ประชาชนในพ้ืนที่มีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของ 
       ๓) เปนองคกรที่ประชาชนสามารถไววางใจ เขาถึงไดงาย และใชภาษาถ่ินได 
       ๔)  เปนองคกรทีม่เีครอืขายเชื่อมโยงกับองคกรทางศาสนาในชุมชน เชน วัด มัสยิด และคณะกรรมการ 
    อิสลามประจำจังหวัด เปนตน 
 ๒.๒ จัดตั้ง “ศาลแผนกคดีครอบครวัและมรดกมสุลมิ” เปนแผนกหนึง่ในศาลยตุธิรรม โดยมลัีกษณะสำคัญ 
คือ 
       ๑)  มีความเปนอิสระในการดำเนินการตาง ๆ ทางคดีตามที่กฎหมายอิสลามบัญญัติอยางสมบูรณ 
       ๒)  กำหนดให “ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” มี ๒ ชั้น คือ ศาลช้ันตน กับศาลช้ันฎีกา 
       ๓)  ใหดาโตะยุติธรรมเปนผูมีอำนาจแตฝายเดียวในการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลแผนกคดีครอบครัวและ 
    มรดกมุสลิม 
       ๔)  ปรับปรุงแกไข “หลักกฎหมายอิสลาม” ที่ใชอยูในปจจุบัน โดยจัดทำ (รางกฎหมายใหม) เปน    
  “หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม” และควรกำหนด 
  กรอบแนวทาง คือ 
  ๔.๑) ใหเปนหลักกฎหมายอิสลามวาดวยเรื่องครอบครัวและมรดก และบทบัญญัติลักษณะอ่ืน 
         ที่เกี่ยวของดวยเทาทีจ่ะทำใหมสุลมิดำเนนิการในทางศาลไดโดยมติองฝาฝนหลักกฎหมายอิสลาม 
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  ๔.๒) ใหยึดถอืหลกัศาสนบัญญัติตามแนวทาง (มซัฮบั) ชาฟอ ีเปนสำคญัในการจดัทำหลกักฎหมาย  
           “หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม” 
       ๕)  ใหคดีที่โจทกและจำเลยเปนมุสลิม และคดีที่จำเลยฝายเดียวเปนมุสลิมอยูภายใตอำนาจของศาล
แผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิมดวย  
 ๒.๓ ใหมีบทบัญญตัเิรือ่งทนายความ ผูเชีย่วชาญ และผูชวยดาโตะยตุธิรรม และการประนปีระนอมไกลเกลี่ย 
บรรจุอยูในหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติดวย 
 ๒.๔ ใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายอิสลามในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากข้ึน 
 ๒.๕ ใหมีการจัดตั้งศูนยนติวิทิยาศาสตรอยางนอย ๑ ศูนย ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตหรอืพืน้ทีใ่กลเคียง 
 
๓. ขอเสนอนโยบายดานการศึกษา 
 ๓.๑ ปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาในพื้นที่ โดยใหมีหนวยงานระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อทำ
หนาที่ดูแลและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และใหบุคคลในพ้ืนที่ที่เขาใจศาสนาอิสลามและ
มีความรูเก่ียวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่เปนอยางดีเปนหัวหนาหนวยงาน 
 ๓.๒ ใหพิจารณาเพิม่เงนิอดุหนุนแกโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะท่ีขึน้ทะเบียนโดยคำนวณเงิน
อุดหนุนเปนรายหัว 
 ๓.๓ จัดตั้งกองทุนกูยืมที่ปราศจากดอกเบ้ียสำหรับโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ และจัดใหมี
กองทุนเพ่ือการศึกษาที่ปราศจากดอกเบี้ยในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๓.๔ ใหโรงเรียนทกุโรงเรียนจัดตารางการเรียนการสอนที่เอื้อใหเด็กไดปฏิบัติศาสนกิจของตนเองอยางเปน
รูปธรรม  
 ๓.๕ เปดโอกาสใหโรงเรียนที่อยูในพื้นที่สามารถกำหนดวันศุกรและวันเสารหรือวันสำคัญทางศาสนาอ่ืน ๆ 
เปนวันหยุดเรียนประจำสัปดาหของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น และเปน
จุดเริ่มตนของการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 ๓.๖ ใหบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสันติศึกษา วิถีชีวิตทองถิ่น และศาสนาเปรียบเทียบในหลักสูตรแกนกลาง 
 ๓.๗ สนับสนุนใหมีโรงเรียนพิเศษหรือหองเรียนพิเศษในโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษในพื้นที่ 
 
๔. ขอเสนอนโยบายดานเศรษฐกิจ 
 ๔.๑ ใหมีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจชายแดนใต เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายทางดานเศรษฐกิจใหกับรัฐบาล
และหนวยงานของรัฐ 
 ๔.๒ บัญญัติกฎหมายใหมีองคกรหรือสถาบันจัดการทรัพยากรที่เปนอิสระ ที่มีสวนรวมจากหลายฝายทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับทองถิ่น ตัวแทนองคกรประมงพื้นบาน ตัวแทนองคกรประมงพาณิชย เพื่อทำหนาที่
ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ออกนโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรในทะเล   
 ๔.๓ ใหออกกฎระเบียบคุมครองผูบริโภคอาหารฮาลาล และจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลในพ้ืนที่
เพื่อเรียกความเชือ่มัน่และมาตรฐานของอาหารฮาลาลในประเทศไทย และตองบญัญัตกิฎหมายทีเ่กีย่วกบัการคุมครองผู
บริโภคมุสลิมในประเทศไทยใหไดรับการคุมครองบริโภคอาหารฮาลาลตามหลักการของอิสลาม โดยหากมีการ
ปลอมแปลงและปนเปอนในอาหารฮาลาลจะตองมีการรับผิดชอบโดยผูประกอบการในทางกฎหมาย 
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 ๔.๔ บัญญัติกฎหมายใหสหกรณอิสลามเปนประเภทหน่ึงของรูปแบบสหกรณและใหสามารถทำธุรกรรม
ทางการเงินไดหลายประเภทมากขึ้นเพื่อรองรับความตองการของประชาชนในพื้นที่ 
 ๔.๕ ใหรัฐจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บผลิตผลทางการเกษตรและประมง เชน ยุงฉาง 
หองเย็น และอื่น ๆ ที่จำเปน 
 
๕. ขอเสนอเชิงนโยบายดานการปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๕.๑ ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
จัดระเบียบสังคมใหสอดคลองตามหลักการศาสนา  โดยกำหนดใหเปนพื้นที่ปลอดยาเสพติดและแหลงอบายมุข 
 ๕.๒ กำหนดใหวันรายออีดิลฟตรี (วันตรุษละศีลอด ตรงกับวันที่ ๑ เดือนเชาวาลตามปฏิทินอิสลาม) 
วันรายออีดิลออัฏฮา (วันตรุษเชือดสัตวพลีเนื่องในพิธีฮัจญ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะฮตามปฏิทินอิสลาม) 
และวันข้ึนปใหมของอิสลามเปนวันหยุดราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๕.๓ ใหวันศุกรหรือวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาหเปนวันที่งดเวนจากการซื้อขายสุรา และใหสถานบันเทิง
หยุดบริการ  ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้ใหเปนไปโดยความสมัครใจ และสอดคลองกับบริบทของ
แตละพื้นที่ 
 ๕.๔ ใหกระทรวงหรอืหนวยงานตนสงักดัอนญุาตอยางเปนลายลักษณอกัษรใหมุสลิมไดรับการยกเวนในการ
เขารวมพิธีกรรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนาอ่ืน ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่นั้น ๆ 
 ๕.๕ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง โดยจัดใหมี
หลักสูตรเพ่ือเตรียมความพรอมในการใชชีวิตคู และเขาใจถึงสิทธิของสามีภรรยา การอบรมเลี้ยงดูบุตรตามหลักการ
ศาสนา กองทุนครอบครัว รวมถึงการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว 
 ๕.๖ ใหกรมประชาสัมพันธรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีรายการโทรทัศน วิทยุ สำหรับการเสริม
สรางสถาบันครอบครัวเปนการเฉพาะ 
 ๕.๗ ใหรัฐออกกฎหมายอนุญาตใหมีกองทุนประกันภัยที่สอดคลองกับหลักการศาสนา และจัดใหมีกองทุน
ซะกาต (กองทุนที่เปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่ศาสนาอิสลามกำหนดใหมุสลิมรวมจายในอัตราที่กำหนดเม่ือ
ครบรอบป) เปนสวัสดิการสังคมโดยมีกฎหมายรองรับ 
 ๕.๘ ใหกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีสถาบันพัฒนาผูนำศาสนาในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๕.๙ ใหมีศูนยวัฒนธรรมและภาษามลายูปตตานี ซึ่งครอบคลุมสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีหนาที่ 
สงเสริม สนับสนุนใหมกีารใชภาษามลายปูตตาน ีตลอดจนมกีารตรวจสอบการใชภาษามลายปูตตานใีหมคีวามถูกตอง 
 ๕.๑๐ ใหมีการจัดทำแผนแมบทการพัฒนาส่ือมวลชนในทองถิ่น โดยเนนเรื่องเนื้อหา การใชภาษามลายู
ปตตานี และการมีสวนรวมของทองถิ่น รวมทั้งการใชสื่อมวลชนเพื่อใหมีการสื่อสารความจริงที่นาเชื่อถือ 
 
๖. ขอเสนอนโยบายดานสุขภาพ การแพทย สาธารณสุขสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย  
 ๖.๑ ใหรัฐมีการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพของทุกศาสนาที่สอดคลองกับพหุวัฒนธรรม
ของประชาชนอยางเปนองครวม ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และ
ฟนฟูสภาพ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ 
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 ๖.๒ ใหรัฐมีการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยใชกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่  
 ๖.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริหารงานสาธารณสุข เชน การกำหนดนโยบายและการ
วางแผน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการสนับสนุนอื่น ๆ เชน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบขอมูล
สารสนเทศ ที่สอดคลองกับบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 ๖.๔ ใหรัฐสรางหลักประกนั สรางกลไกความคุมครองใหเกดิสขุภาวะ เพือ่ใหการบรกิารพืน้ฐานดานสุขภาพ
ที่ตองอาศัยโครงสรางและกลไกของรัฐ เชน การเฝาระวัง การควบคุมโรค การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินทาง
สุขภาพ การนิเทศติดตามประเมินผล การวิจัยและพัฒนา ยังคงดำเนินการไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
สอดคลองกบับรบิททางสงัคม และมกีระบวนการพฒันาศักยภาพ สรางการมีสวนรวมใหพืน้ทีส่ามารถรวมดำเนินการ
ไดในระยะยาว 
 
   
 


