ภาคผนวก แนบมติ ๑.๓
ขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต สถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เครือขายสมัชชาสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต
เครือขายรัฐศาสตรรฐั ประศาสนศาสตรภาคใต ไดรว มกันพัฒนานโยบายแหงชาติเพือ่ การพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่
พหุวัฒนธรรม เพื่อเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑ และมีขอเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพใน
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต สำหรับพิจารณารับไปดำเนินงานในดานตาง ๆ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
พืน้ ทีพ่ หุวฒ
ดังนี้
๑. ขอเสนอในการจัดรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นแบบใหมในจังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๑ ตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง “ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต” (Southern Border
Provinces Development Administration Bureau - SBPDAB) ในฐานะเทียบเทากระทรวง แตเปนการ
ปกครองสวนภูมิภาคและการบริหารงานสวนทองถิ่นแบบพิเศษ โดยมีรัฐมนตรีทบวงเปนผูดูแลนโยบาย สวนใน
ระดับขาราชการประจำจะมีปลัดทบวง รองปลัดทบวง และผูอำนวยการเขต ทำหนาที่ดูแลในแตละพื้นที่ในฐานะ
ขาราชการสวนภูมภิ าคแบบพิเศษควบคูไปกับองคกรปกครองทองถิ่นในทุกระดับ สำหรับเปนองคกรประสานงาน
การบริหารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต ในลักษณะคลายกับศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) เพือ่ เปนองคกรหลักทีม่ อี ำนาจหนาทีใ่ นการอำนวยการ และการแกปญ
 หานโยบายในการบริหาร
ในจังหวัดภาคใต และขับเคลือ่ นยุทธศาสตรทชี่ ดั เจนทีร่ วมพลังภาคประชาสังคม ภาคทองถิน่ และภาครัฐเขาดวยกัน
๑.๒ จัดใหมี “สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต” (Chamber of Southern Border Provinces CSBP) หรือสภาประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเปนองคกรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในลักษณะ
สภาที่ปรึกษาและกลั่นกรองนโยบายโดยการคัดเลือกหรือเลือกตั้งจากกลุมหรือตัวแทนภาคประชาชนที่หลากหลาย
ผูนำทองถิ่น ผูน ำศาสนาทุกศาสนา ผูร ทู างการศึกษาและวัฒนธรรม กลุม อาชีพสาขาตาง ๆ รวมทัง้ ฝายปกครองทองถิ่น
เปนผูประสานนโยบายและแผนที่ผานกระบวนการจัดทำแผนชุมชน อำนวยความยุติธรรม รวมทั้งดูแลตรวจสอบ
บุคลากรและงบประมาณที่นำลงไปสูจังหวัด อำเภอ และหนวยการปกครองทองถิ่นในทุกระดับ
๑.๓ ใหมีองคกรปกครองทองถิ่นในระดับตำบลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม ที่มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนในทองถิ่น มีอำนาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังสวนทองถิ่นเต็มที่ มีอำนาจในการ
ออกขอบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอำนาจในการจัดการทองถิ่นในเรื่องทางศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีใหมากขึ้น เชน
การกำหนดเขตปลอดอบายมุข ตำรวจศีลธรรม ประกาศหามเยาวชนออกนอกบานในยามวิกาล เวนแตมีผูปกครอง
อยูดวย
๑.๔ ในระดับพื้นที่ ควรมีองคกรสภาผูรูทางศาสนาหรือปราชญชาวบานในระดับตำบล โดยการกำหนด
นโยบายระดั บ ท อ งถิ่ น จะตองไดรับการรับรองจากสภาผูรูทางศาสนาและประชาชน สมาชิกสภานี้ไดมาจากการ
เสนอชื่อและการเลือกสรรจากคณะกรรมการชุมชนผูน ำศาสนา องคกรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในทองถิ่น
๒๖
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สภาผูรูทางศาสนาเปนที่ปรึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององคกรบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกที่มา
จากการคัดสรรนี้ควรเปนกรรมการโดยตำแหนงขององคกรปกครองทองถิ่นดวยจำนวนหนึ่งในสามของสมาชิกสภา
ทองถิ่นเพื่อใหมีอำนาจในการยับยั้งในกรณีที่มีผูนำทองถิ่นกระทำผิดในทางนโยบายและเกิดการทุจริตประพฤติ
มิชอบ
๑.๕ พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม
ชุมชน โดยการประสานกับองคกรสันติยุติธรรมสรางความชอบธรรมในอำนาจการเมืองการปกครอง (Legitimate
political authority) เพื่อสรางความเชื่อมั่นไววางใจตออำนาจของกฎหมาย
๑.๖ สวนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบานและชุมชนจะตองปลอดภัยและมั่นคงดวย โดย
กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบในการพัฒ นาแผนยุ ท ธศาสตรยุ ติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหสามารถ
อำนวยการใหเกิดการใชกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
๑.๗ มีระบบการจัดการความมั่นคงของหมูบานและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามโครงสรางใหมของกฎหมายฉบับนี้ ผูใหญบานมีอายุการดำรงตำแหนงจนถึง
เกษียณอายุ ๖๐ ป ควรมีการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมการหมูบานใหมีความมั่นคงและมีสวนรวมมากขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับฐานราก
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) เปนองคกรที่ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมและมีความรูสึกเปนเจาของ
๓) เปนองคกรที่ประชาชนสามารถไววางใจ เขาถึงไดงาย และใชภาษาถิ่นได
๔) เปนองคกรทีม่ เี ครือขายเชื่อมโยงกับองคกรทางศาสนาในชุมชน เชน วัด มัสยิด และคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัด เปนตน
๒.๒ จัดตั้ง “ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” เปนแผนกหนึง่ ในศาลยุตธิ รรม โดยมีลักษณะสำคัญ
คือ
๑) มีความเปนอิสระในการดำเนินการตาง ๆ ทางคดีตามที่กฎหมายอิสลามบัญญัติอยางสมบูรณ
๒) กำหนดให “ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” มี ๒ ชั้น คือ ศาลชั้นตน กับศาลชั้นฎีกา
๓) ใหดาโตะยุติธรรมเปนผูมีอำนาจแตฝายเดียวในการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลแผนกคดีครอบครัวและ
มรดกมุสลิม
๔) ปรับปรุงแกไข “หลักกฎหมายอิสลาม” ที่ใช อ ยูใ นปจจุบัน โดยจั ดทำ (ร า งกฎหมายใหม) เปน
“หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลั ก กฎหมายวิ ธีส บั ญ ญั ติ อิสลาม” และควรกำหนด
กรอบแนวทาง คือ
๔.๑) ใหเปนหลักกฎหมายอิสลามวาดวยเรื่องครอบครัวและมรดก และบทบัญญั ติลั กษณะอื่น
ที่เกี่ยวของดวยเทาทีจ่ ะทำใหมสุ ลิมดำเนินการในทางศาลไดโดยมิตอ งฝาฝนหลักกฎหมายอิสลาม
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๒๗

๔.๒) ใหยึดถือหลักศาสนบัญญัติตามแนวทาง (มัซฮับ) ชาฟอี เปนสำคัญในการจัดทำหลักกฎหมาย
“หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม”
๕) ใหคดีที่โจทกและจำเลยเปนมุสลิม และคดีที่จำเลยฝายเดียวเปนมุสลิมอยูภายใตอำนาจของศาล
แผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิมดวย
๒.๓ ใหมีบทบัญญัตเิ รือ่ งทนายความ ผูเ ชีย่ วชาญ และผูช ว ยดาโตะยุตธิ รรม และการประนีประนอมไกลเกลี่ย
บรรจุอยูในหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติดวย
๒.๔ ใหมีการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายอิสลามในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมากขึ้น
๒.๕ ใหมีการจัดตั้งศูนยนติ วิ ทิ ยาศาสตรอยางนอย ๑ ศูนย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใตหรือพืน้ ทีใ่ กลเคียง
๓. ขอเสนอนโยบายดานการศึกษา
๓.๑ ปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาในพื้นที่ โดยใหมีหนวยงานระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อทำ
หนาที่ดูแลและการจัดการศึ กษาของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนา และใหบุคคลในพื้นที่ที่เขาใจศาสนาอิสลามและ
มีความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่เปนอยางดีเปนหัวหนาหนวยงาน
๓.๒ ใหพิจารณาเพิม่ เงินอุดหนุนแกโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะทีข่ นึ้ ทะเบียนโดยคำนวณเงิน
อุดหนุนเปนรายหัว
๓.๓ จัดตั้งกองทุนกูยืมที่ปราศจากดอกเบี้ยสำหรับโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ และจัดใหมี
กองทุนเพื่อการศึกษาที่ปราศจากดอกเบี้ยในระดับบัณฑิตศึกษา
๓.๔ ใหโรงเรียนทุกโรงเรียนจัดตารางการเรียนการสอนที่เอื้อใหเด็กไดปฏิบัติศาสนกิจของตนเองอยางเปน
รูปธรรม
๓.๕ เปดโอกาสใหโรงเรียนที่อยูในพื้นที่สามารถกำหนดวันศุกรและวันเสารหรือวันสำคัญทางศาสนาอื่น 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 และจัดตั้งศูนยวิทยาศาสตรอาหารฮาลาลในพื้นที่
เพื่อเรียกความเชือ่ มัน่ และมาตรฐานของอาหารฮาลาลในประเทศไทย และตองบัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการคุมครองผู
บริโภคมุสลิมในประเทศไทยใหไดรับการคุมครองบริโภคอาหารฮาลาลตามหลักการของอิสลาม โดยหากมีการ
ปลอมแปลงและปนเปอนในอาหารฮาลาลจะตองมีการรับผิดชอบโดยผูประกอบการในทางกฎหมาย
๒๘
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๔.๔ บัญญัติกฎหมายใหสหกรณอิสลามเปนประเภทหนึ่งของรูปแบบสหกรณและใหสามารถทำธุรกรรม
ทางการเงินไดหลายประเภทมากขึ้นเพื่อรองรับความตองการของประชาชนในพื้นที่
๔.๕ ใหรัฐจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจั ดเก็ บ ผลิ ต ผลทางการเกษตรและประมง เช น ยุงฉาง
หองเย็น และอื่น ๆ ที่จำเปน
๕. ขอเสนอเชิงนโยบายดานการปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม
๕.๑ ใหกระทรวงมหาดไทยร ว มกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ๕ จั ง หวั ดชายแดนภาคใต
จัดระเบียบสังคมใหสอดคลองตามหลักการศาสนา โดยกำหนดใหเปนพื้นที่ปลอดยาเสพติดและแหลงอบายมุข
๕.๒ กำหนดใหวันรายออีดิลฟตรี (วันตรุ ษละศีลอด ตรงกับวันที่ ๑ เดือนเชาวาลตามปฏิ ทินอิสลาม)
วันรายออีดิลออัฏฮา (วันตรุษเชือดสัตวพลีเนื่องในพิธีฮัจญ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะฮตามปฏิทินอิสลาม)
และวันขึ้นปใหมของอิสลามเปนวันหยุดราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
๕.๓ ใหวันศุกรหรือวันใดวันหนึ่งในหนึ่งสัปดาหเปนวันที่งดเวนจากการซื้อขายสุรา และใหสถานบันเทิง
หยุดบริการ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งนี้ใหเปนไปโดยความสมัครใจ และสอดคลองกับบริบทของ
แตละพื้นที่
๕.๔ ใหกระทรวงหรือหนวยงานตนสังกัดอนุญาตอยางเปนลายลักษณอกั ษรใหมุสลิมไดรับการยกเวนในการ
เขารวมพิธีกรรมหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนาอื่น ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่นั้น ๆ
๕.๕ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข รวมกับคณะกรรมการ
อิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต เสริมสรางสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง โดยจัดใหมี
หลักสูตรเพื่อเตรียมความพรอมในการใชชีวิตคู และเขาใจถึงสิทธิของสามีภรรยา การอบรมเลี้ยงดูบุตรตามหลักการ
ศาสนา กองทุนครอบครัว รวมถึงการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว
๕.๖ ใหกรมประชาสัมพันธรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีรายการโทรทัศน วิทยุ สำหรับการเสริม
สรางสถาบันครอบครัวเปนการเฉพาะ
๕.๗ ใหรัฐออกกฎหมายอนุญาตใหมีกองทุนประกันภัยที่สอดคลองกับหลักการศาสนา และจัดใหมีกองทุน
ซะกาต (กองทุนที่เปนเงินหรือทรัพยสินอยางอื่นที่ศาสนาอิสลามกำหนดใหมุสลิมรวมจายในอัตราที่กำหนดเมื่อ
ครบรอบป) เปนสวัสดิการสังคมโดยมีกฎหมายรองรับ
๕.๘ ใหกระทรวงวัฒนธรรมจัดใหมีสถาบันพัฒนาผูนำศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
๕.๙ ใหมีศูนยวัฒนธรรมและภาษามลายูปตตานี ซึ่งครอบคลุมสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีหนาที่
สงเสริม สนับสนุนใหมกี ารใชภาษามลายูปต ตานี ตลอดจนมีการตรวจสอบการใชภาษามลายูปต ตานีใหมคี วามถูกตอง
๕.๑๐ ใหมีการจัดทำแผนแมบทการพัฒนาสื่อมวลชนในทองถิ่น โดยเนนเรื่องเนื้อหา การใชภาษามลายู
ปตตานี และการมีสวนรวมของทองถิ่น รวมทั้งการใชสื่อมวลชนเพื่อใหมีการสื่อสารความจริงที่นาเชื่อถือ
๖. ขอเสนอนโยบายดานสุขภาพ การแพทย สาธารณสุขสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
๖.๑ ใหรัฐมีการสงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพของทุกศาสนาที่สอดคลองกับพหุวัฒนธรรม
ของประชาชนอยางเปนองครวม ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และ
ฟนฟูสภาพ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ
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๒๙

๖.๒ ใหรัฐมีการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยใชกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่
๖.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริหารงานสาธารณสุข เชน การกำหนดนโยบายและการ
วางแผน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการสนับสนุนอื่น ๆ เชน ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบขอมูล
สารสนเทศ ที่สอดคลองกับบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๖.๔ ใหรัฐสรางหลักประกัน สรางกลไกความคุม ครองใหเกิดสุขภาวะ เพือ่ ใหการบริการพืน้ ฐานดานสุขภาพ
ที่ตองอาศัยโครงสรางและกลไกของรัฐ เชน การเฝาระวัง การควบคุมโรค การตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินทาง
สุขภาพ การนิเทศติดตามประเมินผล การวิจัยและพัฒนา ยังคงดำเนินการไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
สอดคลองกับบริบททางสังคม และมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ สรางการมีสว นรวมใหพนื้ ทีส่ ามารถรวมดำเนินการ
ไดในระยะยาว

๓๐
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