สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๓.๓

หลัก ๑ / ๓ / ๑
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา เครือขายสมัชชาสุขภาพในสามจังหวัด สถาบันรัฐศาสตรในภาคใต ไดรวมกันพัฒนา
นโยบายแหงชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เพื่อเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑
และมีขอ เสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมสำหรับพิจารณารับไปดำเนินงานในดานตาง ๆ
โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑. ขอเสนอในการจัดรูปปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแบบใหมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๑ ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง“ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” (Southern Border
Provinces Development Administration Bureau--SBPAB) ฐานะเทียบเทากระทรวง แตเปนการปกครอง
สวนภูมิภาคและการบริหารงานสวนทองถิน่ แบบพิเศษ โดยมีรฐั มนตรีทบวงเปนผูด แู ลนโยบาย สวนในระดับขาราชการ
ประจำจะมีปลัดทบวง รองปลัดทบวงและผูอ ำนวยการเขตทำหนาทีด่ แู ลในแตละพืน้ ทีใ่ นฐานะขาราชการสวนภูมิภาค
แบบพิเศษควบคูไปกับองคกรปกครองทองถิ่นในทุกระดับสำหรับเปนองคกรประสานงานการบริหารและการ
ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต ในลักษณะคลายกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ให
เพื่อเปนองคกรหลักทีม่ อี ำนาจหนาทีใ่ นการอำนวยการและการแกปญ
 หานโยบายในการบริหารในสามจังหวัดภาคใต
และขับเคลือ่ นยุทธศาสตรทชี่ ดั เจนทีร่ วมพลังภาคประชาสังคม ภาคทองถิน่ และภาครัฐเขาดวยกัน
๑.๒ จัดใหมี “สมัชชาประชาชนจังหวั ด ชายแดนภาคใต ” (Chamber of Southertn Border
Provinces-CSBP) หรือสภาประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในลักษณะสภาที่ปรึกษาและกลัน่ กรองนโยบายโดยการคัดเลือกหรือเลือกตัง้ จากตัวแทนภาคประชาชน ผูนำทองถิ่น
ผูนำศาสนา ผูรูทางการศึกษาและวัฒนธรรม กลุมอาชีพสาขาตาง ๆ รวมทั้งฝายปกครองทองถิ่น เปนผูประสาน
นโยบายและแผน อำนวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณที่นำลงไปสูจังหวัด อำเภอ
และหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ
๑.๓ ใหมีองคกรปกครองทองถิ่นในระดับตำบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม ที่มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนในทองถิ่น มีอำนาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวนทองถิ่นเต็มที่ มีอำนาจในการ
ออกขอบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอำนาจในการจัดการทองถิ่นในเรื่องทางศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีใหมากขึ้น เชน
การกำหนดเขตปลอดอบายมุข ตำรวจศีลธรรม ประกาศหามเยาวชนออกนอกบานในยามวิกาลเวนแตมีผูปกครอง
อยูดวย ฯลฯ
๑.๔ ในระดับพื้นที่ ควรมีองคกรสภาผูรูทางศาสนาหรือปราชญชาวบานในระดับตำบล โดยการกำหนด
นโยบายระดับทองถิ่นจะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนา และประชาชน สมาชิกสภานี้ไดมาจากการ

๓๖
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เสนอชื่อและการเลือกสรรจากคณะกรรมการชุมชนผูนำศาสนา องคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาใน
ทองถิ่น สภาผูรูฯเปนที่ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกที่มา
จากการคัดสรรนี้ควรเปนกรรมการโดยตำแหนงขององคกรปกครองทองถิ่นดวยจำนวน ๑ ในสามของสมาชิกสภา
ทองถิ่นเพื่อใหมีอำนาจในการยับยั้งในกรณีที่ผูนำทองถิ่นกระทำผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ องคกรสภานี้มีลักษณะแบบ “สภาซูรอ”
๑.๕ พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม
ชุมชน โดยการประสานกับองคกรสันติยุติธรรมสรางความชอบธรรมในอำนาจการเมืองการปกครอง (Legitimate
political authority) เพื่อสรางความเชื่อมั่นไววางใจตออำนาจของกฎหมาย
๑.๖ สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและมั่นคงดวย โดย
กระทรวงยุติธรรมรั บผิดชอบในการพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร ยุติธรรมในจั งหวัด ชายแดนภาคใต เพื่อใหสามารถ
อำนวยการใหเกิดการใชกฏหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
๑.๗ มีระบบการจัดการความมั่นคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามโครงสรางใหมของกฏหมายฉบับนี้ผูใหญบานมีอายุการดำรงตำแหนงจนถึงเกษียน
อายุ ๖๐ ป ควรมีการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการหมูบานใหมีความมั่นคงและมีสวนรวมมากขึ้น ใหคณะ
กรรมการหมูบานเปนรูปสภาซูรอของหมูบาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับฐานราก
๑.๘ เชื่อมโยงระบบยอยที่ประกอบดวยระบบผูนำ ระบบการปกครองทองถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบการ
ศึกษา ระบบราชการ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความขัดแยงและความมั่นคงใน
ชุมชน รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน
๒. ขอเสนอนโยบายดานการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๒.๑ จัดตั้ง“คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข” เปนองคกรที่มีลักษณะสำคัญ คือ
๑) เปน “องคกรอิสระ” ที่มีความอิสระอยางแทจริง ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือ ศอบต.
๒) เปนองคกรที่ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของ
๓) เปนองคกรที่ประชาชนสามารถไววางใจ เขาถึงไดงาย และใชภาษาถิ่นได
๔) เปนองคกรทีม่ เี ครือขายเชือ่ มโยงกับองคกรทางศาสนาในชุมชน เชน มัสยิด คณะกรรมการอิสลาม
ประจำจังหวัด และวัด เปนตน
๒.๒ จัดตั้ง “ศาลอิสลาม” หรือ “ศาลคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” เปนแผนกหนึ่งในศาลยุติธรรม โดย
มีลักษณะสำคัญ คือ
๑) มีความเปนอิสระในการดำเนินการตาง ๆ ทางคดีตามที่กฎหมายอิสลามบัญญัติอยางสมบูรณ
๒) กำหนดใหศาลอิสลาม หรือ “ศาลคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” มี ๒ ชัน้ คือ ศาลชัน้ ตน กับศาล
ชัน้ ฎีกา
๓) ใหดาโตะยุติธรรมเปนผูมีอำนาจแตฝายเดียวในการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลอิสลาม
๔) ปรับปรุงแกไข “หลักกฎหมายอิสลาม” ที่ใชอยูในปจจุบัน โดยจัดทำ(รางกฎหมายใหม) เปน
“หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีบัญญัติอิสลาม” และควรกำหนดกรอบแนวทาง คือ
๔.๑) ใหเปนหลักกฎหมายอิสลามวาดวยเรื่องครอบครัวและมรดก และบทบัญญัติลักษณะอื่นที่
เกี่ยวของดวยเทาที่จะทำใหมุสลิมดำเนินการในทางศาลไดโดยมิตองฝาฝนหลักกฎหมายอิสลาม
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๓๗

๔.๒) ใหยึดถือหลักศาสนบัญญัติตามแนวทาง (มัซฮับ) ชาฟอี เปนสำคัญในการจัดทำหลัก
กฎหมาย “หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม”
๕) ใหคดีที่โจทกและจำเลยเปนมุสลิม และคดีที่จำเลยฝายเดียวเปนมุสลิมอยูภายใตอำนาจของศาล
อิสลาม หรือ “ศาลคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม”ดวย
๒.๓ ใหมีบทบัญญติเรือ่ งทนายความ ผูเ ชีย่ วชาญ และผูช ว ยดาโตะยุตธิ รรม และการประนีประนอมไกลเกลี่ย
บรรจุอยูในหลักกฎหมายวิธีสารบัญญัติดวย
๒.๔ ใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายอิสลาม ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก มากขึ้น
๒.๕ ใหมีการจัดตัง้ ศูนยนติ วิ ทิ ยาศาสตรอยางนอย ๑ ศูนย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใตหรือพืน้ ทีใ่ กลเคียง
๓. ขอเสนอนโยบายดานการศึกษา
๓.๑ ปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาในพื้นที่ โดยใหมีหนวยงานระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อทำ
หนาที่ดูแลและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และใหคนในพื้นที่ที่เขาใจศาสนาอิสลามที่ลุมลึก
และมีความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่เปนอยางดีเปนผูอำนวยการหนวยงาน
๓.๒ ใหพิจารณาเพิ่ ม เงิ น อุ ด หนุ น แก โรงเรี ย นตาดี ก าและสถาบั น ศึ ก ษาปอเนาะโดยคำนวณเงินอุดหนุน
เปนรายหัว
๓.๓ จัดตั้งกองทุนกูยืมที่ปราศจากดอกเบี้ยสำหรับโรงเรียนตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ และจัดใหมี
กองทุนเพื่อการศึกษาที่ปราศจากดอกเบี้ยในระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๔ ใหโรงเรียนของรัฐทุกโรงเรียนจัดตารางการเรียนการสอนที่เอื้อใหเด็กไดปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ของตนเอง
อยางเปนรูปธรรม
๓.๕ เปดโอกาสใหโรงเรียนของรัฐทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีส่ ามารถกำหนดวันศุกรและวันเสารเปนวันหยุดเรียนประจำ
สัปดาหของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของทองถิ่น และเปนจุดเริ่มตนของการยอมรับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๓.๖ ใหบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสันติศึกษา วิถีชีวิตทองถิ่นและศาสนาเปรียบเทียบในหลักสูตรแกนกลาง
๓.๗ สนับสนุนใหมีโรงเรียนพิเศษหรือหองเรียนพิเศษในโรงเรียนของรัฐเพื่อจัดการศึกษาใหแกเด็กพิเศษใน
พื้นที่
๔. ขอเสนอนโยบายดานเศรษฐกิจ
๔.๑ ใหมีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจชายแดนใต เพื่อทำหนาที่กำหนดนโยบายทางดานเศรษฐกิจใหกับรัฐบาล
และหนวยงานของรัฐ
๔.๒ บัญญัติกฎหมายใหมีองคกรหรือสถาบันจัดการทรัพยากรที่เปนอิสระ ที่มีสวนรวมจากหลายฝายทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับทองถิ่น ตัวแทนองคกรประมงพื้นบาน ตัวแทนองคกรประมงพาณิชย เพื่อทำหนาที่
ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ออกนโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรในทะเล
๔.๓ ใหออกกฎ ระเบียบคุมครองผูบริโภคอาหารฮาลาล และจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลในพื้นที่
เพื่อเรียกความเชื่อมัน่ และมาตรฐานของอาหารฮาลาลในประเทศไทย และตองบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการคุมครองผู
บริโภคมุสลิมในประเทศไทยใหไดรับการคุมครองบริโภคอาหารฮาลาลตามหลักการของอิสลาม โดยหากมีการ
ปลอมแปลงและปนเปอนในอาหารฮาลาลจะตองมีการรับผิดชอบโดยผูประกอบการในทางกฎหมาย
๓๘
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๔.๔ บัญญัติกฎหมายใหสหกรณอิสลามเปนประเภทหนึ่งของรูปแบบสหกรณและใหสามารถทำธุรกรรม
ทางการเงินไดหลายประเภทมากขึ้นเพื่อรองรับความตองการของประชาชนในพื้นที่
๕. ขอเสนอเชิงนโยบายดานการปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม
๕.๑ เสนอใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
จัดระเบียบสังคมใหสอดคลองตามหลักการศาสนา โดยกำหนดใหเปนพื้นที่ปลอดยาเสพติดและแหลงอบายมุข
๕.๒ กำหนดใหวั น รายออี ดิลฟ ตรี และวั นขึ้ นปใ หมข องอิ ส ลามเปนวันหยุดราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัด
ชายแดนภาคใต
๕.๓ กำหนดใหวันศุกร หรือวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาหเปนวันที่งดเวนจากการซื้อขายสุรา และใหสถาน
บันเทิงหยุดบริการ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
๕.๔ ใหกระทรวงหรือหนวยงานตนสังกัดออกกฎกระทรวงหรื อ คำสั่ งอนุญาตใหมุสลิมไดรับการยกเวน
ในการเขารวมพิธีกรรม หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนาอื่นอยางเปนลายลักษณอักษร
๕.๕ เสนอใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรวมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง โดยจัดใหมหี ลักสูตรเพือ่ เตรียมความพรอม
ในการใชชีวิตคู และเขาใจถึงสิทธิของสามีภรรยา รวมถึงการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามหลักการศาสนา
๕.๖ เสนอใหกรมประชาสัมพันธรว มกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมสี ถานีโทรทัศนสำหรับรายการเสริมสราง
สถาบันครอบครัวเปนการเฉพาะ
๕.๗ เสนอใหออกกฎหมายอนุญาตใหมกี องทุนประกันภัยทีส่ อดคลองกับหลักการศาสนา และจัดใหมีกองทุน
ซะกาตเปนสวัสดิการสังคมโดยมีกฎหมายรองรับ
๕.๘ เสนอใหกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีสถาบันพัฒนาผูนำศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
๕.๙ เสนอใหมีศูนยวัฒนธรรมและภาษามลายูปตตานี ซึ่งครอบคลุมสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดย
มีหนาที่ สงเสริม สนับสนุนใหมีการใชภาษามลายูปตตานี ตลอดจนมีการตรวจสอบการใชภาษามลายูปตตานี
ใหมีความถูกตอง
๕.๑๐ เสนอใหมีการจัดทำแผนแมบทการพัฒนาสื่อมวลชนในทองถิ่น โดยเนนในเรื่องเนื้อหา การใชภาษา
มลายูปตตานี และการมีสวนรวมของทองถิ่น รวมทั้งการใชสื่อมวลชนเพื่อใหมีการสื่อสารความจริงจนเกิดความ
นาเชื่อถือ
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๓๙

