การชันสูตรพลิกศพ อีกกลไกสมานฉันทที่รอการวางระบบ
นายแพทยสภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ
การชันสูตรพลิกศพเปนขอกําหนดทางกฎหมายที่ตองกระทําเมื่อมีการตายผิดธรรมชาติ
เพือ่ หา
สาเหตุการตายใหชัดเจน อันจะนําไปสูการอํานวยความยุติธรรมใหแกผตู าย
สถานการณความไมสวบในจังหวัดชายแดนใตที่รอนระอุมาตั้งแตตนป 2547 ไดสรางความสูญเสีย
ทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก
อีกทั้งยังมีขอ สงสัยในสาเหตุการตายในหลายกรณีที่นาํ ไปสูการ
สรางความแตกแยกระหวางประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพี่นองมุสลิมตอรัฐไทย
ซึ่งกระบวนการดาน
นิติเวชศาสตรนั้นสามารถชวยหาความจริงได แตการยอมรับใหมกี ารชันสูตรพลิกศพอยางเปนระบบตาม
หลักวิชาการมีนอยมาก ดวยขอจํากัดหลายประการ ขอจํากัดประการสําคัญคือ ความเชื่อที่เกี่ยวเนือ่ งกับวิถี
มุสลิมตอการชันสูตรพลิกศพและการผาศพ
การทบทวนสถานการณในดานนิติเวชศาสตร และบริบทที่เกี่ยวของของสถานการณไมสงบใน
จังหวัดชายแดนใต รวมกับการเรียนรูบทเรียนจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร จะนํามาสูการสรางความ
เขาใจและสรางระบบดานการชันสูตรพลิกศพตามหลักวิชาการดานนิตเิ วชศาสตรในระยะเวลาอันใกล เพื่อ
เปนกุญแจสําคัญอีกดอกหนึง่ ในการคลี่คลายสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเห็น
ทางออกของสันติสมานฉันทบาง แมจะริบหรี่ยาวนานก็ตาม

กฎหมายกับการชันสูตรพลิกศพ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 148 ไดวางหลักเกณฑไววา จะตองมีการ
ชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการตาย (cause of death) และพฤติกรรมที่เปนเหตุใหตาย (manner of death)
ใน 2 กรณีคือ
1. ในกรณีที่มีการตายผิดธรรมชาติ อันประกอบดวย 5 กรณี ไดแก
1. ฆาตัวตาย
2. ถูกผูอื่นทําใหตาย
3. ถูกสัตวทํารายตาย
4. ตายโดยอุบัตเิ หตุ
5. ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
2. ในกรณีการตายในระหวางการควบคุมตัวของเจาพนักงาน
เมื่อมีการตายผิดธรรมชาติตามกฎหมายนัน้ กฎหมายไดระบุผูมีอํานาจในการรวมชันสูตรพลิกศพ
ประกอบดวย
1. พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู

2. แพทยนิติเวชศาสตร แตหากแพทยดังกลาวไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหแพทยที่มี
ปฏิบัติหนาที่แทนไดตามลําดับดังนี้
2.1 แพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐ
2.2 แพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2.3 แพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีขึ้น
ทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข
สําหรับกรณีการตายในระหวางการควบคุมตัวของเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 150 วรรค 3 ไดระบุผูมีอํานาจในการรวมการชันสูตรพลิกศพ ประกอบดวย 4 ฝาย
กลาวคือ
1. พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู
2. แพทย
3. พนักงานอัยการ
4. พนักงานฝายปกครองตําแหนงตั้งแตปลัดอําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไปแหงทองที่ที่ศพนั้น
เมื่อมีการพบศพที่เปนการตายผิดธรรมชาติในพื้นที่ เจาพนักงานสอบสวนในทองที่ก็จะประสาน
มายังแพทย เพื่อใหรวมออกชันสูตรพลิกศพในพืน้ ที่ ตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา
150 ทวิ กําหนดไววา “หามผูใ ดกระทําการใดๆแกศพหรือสภาพแวดลอมในบริเวณที่พบศพกอนการชันสูตร
ศพเสร็จสิ้น” แตอยางไรก็ตามกฎหมายก็ยงั มีขอยกเวน 2 ประการคือ
1. กรณีที่จําเปนตองกระทําเพือ่ ปองกันอันตรายแกอนามัยของประชาชน เชน ศพตองสงสัยวา
เสียชีวิตจากโรคติดตอรุนแรง หรือ สงสัยวามีระเบิดซุกซอนอยู ก็สามารถเคลื่อนยายศพได
2. กรณีที่จําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น เชนกีดขวางทางจราจร ศพลอยน้ําจําเปนตอง
ลากเขาฝง นอกจากนีใ้ นกรณีที่แพทยติดภารกิจในการดูแลผูปวยภาวะวิกฤตหรือสถานที่นั้นมี
เหตุแหงความไมปลอดภัย การที่พนักงานสอบสวนนําศพไปใหแพทยชันสูตรที่โรงพยาบาล ก็
อาจถือไดวากระทําไปเพื่อประโยชนสาธารณะไดเชนเดียวกัน
ทั้งนี้ การชันสูตรพลิกศพโดยแพทยนนั้
มีรูปแบบการชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตายที่
สําคัญของ 2 รูปแบบคือ
1. การตรวจบาดแผลภายนอก (external examination)
2. การผาศพ (autopsy)
ทั้งนี้ หากการตรวจบาดแผลภายนอกนัน้ เพียงพอตอการระบุสาเหตุการตายอยางชัดเจนแลว ก็ไม
จําเปนตองมีการผาศพเสมอไป แตหากยังมีขอสงสัยตอสาเหตุการตาย การผาศพก็เปนวิธีการที่ดีทสี่ ุดในการ
ไดมาซึ่งคําตอบที่สมบูรณที่สุด เพื่ออํานวยความยุติธรรมใหแกผูตายและตอบขอสงสัยแกญาติของผูตาย

สถานการณไมสงบในจังหวัดชายแดนใต
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ 4
อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก อ.จะนะ เทพา สะบายอย และนาทวี เริ่มเกิดเหตุความรุนแรงตัง้ แตวนั ที่ 4
ม.ค.47 จากเหตุการณปลนปนที่คายกองพันพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส จนมาถึงวันนี้รวม 7 ป
ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ไดสรุปสถานการณความไมสงบนับจาก
เหตุการณปลนปน 4 ม.ค.47 จนถึงสิ้นป 2553 มีสถิติการเกิดเหตุดังนี้ 1
o เหตุการณความไมสงบเกิดขึน
้ ทั้งหมด 10,849 ครั้ง แบงเปน
 วางเพลิง 1,515 ครั้ง
 วางระเบิด 1,826 ครั้ง
 โจมตีสถานที่ราชการ 247 ครั้ง
 ทํารายประชาชน 3,840 ครั้ง
 ทํารายเจาหนาที่ 1,833 ครั้ง
 กอกวน 52 ครั้ง
 อื่นๆ 1,536 ครั้ง
o มีผูเสียชีวิตทั้งหมด 4,300 คน บาดเจ็บ 7,569 คน แบงเปน
 เจาหนาทีเ่ สียชีวิต 1,078 คน บาดเจ็บ 2,770 คน
 ประชาชนเสียชีวิต 2,936 คน บาดเจ็บ 4,734 คน
 คนรายเสียชีวต
ิ 286 คน บาดเจ็บ 65 คน
ตนป 2554 ความไมสงบก็ยงั เกิดขึ้นตอเนือ่ ง เพิ่มรูปแบบขึ้นเปนการบุกถลมฐานปฏิบัติการกองรอย
15121 ที่ จ.นราธิวาส เจาหนาที่ทหารเสียชีวิต 4 นาย บาดเจ็บอีก 4 นาย พรอมปลนปนไปกวา 50 กระบอก
แนวโนมของความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใตยังคงทรงตัวอยูใ นความรุนแรงตอไป
การแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต ตองการการแกปญหาอยางบูรณาการในทุกทาง
ทั้งดานการใชกําลังตํารวจ ทหารในการควบคุมสถานการณอยางเหมาะสม การเยียวยาผูไดรับผลกระทบทั้ง
ที่สูญเสียชีวิต
พิการหรือไดรับบาดเจ็บใหสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางใกลเคียงปกติที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจใหประชาชนในพืน้ ทีอ่ ยูดีกนิ ดีมากขึ้น การพัฒนาดานการ
สาธารณสุขการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งก็คอื
การอํานวยความ
ยุติธรรมใหเกิดขึ้นในพื้นที่ คนทําผิดถูกนํามาลงโทษ การใชกระบวนการทางนิตวิ ิทยาศาสตรมาใชในการ
พิสูจนความจริง แตสิ่งเหลานี้ยังตองการการผลักดันอีกมาก
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อางอิงจาก บทความ “ 7 ปไฟใต-ตายเทาไร” ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต http://www.deepsouthwatch.org/node/1312

ความยุติธรรม คือประเด็นที่คน 3 จังหวัดถามหา
ความรูสึกของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอเหตุการณรุนแรงที่เกิดขึ้นเปนอยางไร
ไดมีการสํารวจทัศนคติประชาชนตอสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต ของสถานวิจยั ความขัดแยงและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับสมาคมรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรภาคใต 2 ซึ่งเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางประชาชนประมาณ 2,500 คน ในจังหวัดปตตานี
ยะลาและนราธิวาส ระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ตอคําถามที่วา อะไรเปนสาเหตุที่สาํ คัญที่สุดที่
ทําใหเกิดสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต?
งานวิจยั ชิ้นนี้พบวาทัศนะสวนใหญของ
ประชาชนยังมองวาสาเหตุสําคัญที่สุดในการทําใหเกิดปญหาความไมสงบมีสองดานก็คือปญหาในเรือ่ งที่
เกี่ยวกับความยุติธรรมและปญหาที่เกิดจากกลุมผูกอความไมสงบ
ดังจะเห็นไดจากกลุมตัวอยางรอยละ 19.21 เห็นวาสาเหตุเกิดจากกลุมกอความไมสงบหรือกลุม
แบงแยกดินแดน แตผูตอบอีกกลุมหนึ่งประมาณรอยละ 14.08 กลับบอกวาเกิดจากการที่เจาหนาทีร่ ัฐกระทํา
ความรุนแรงตอประชาชน ผูตอบอีกสวนหนึ่งประมาณรอยละ 13.80 บอกวาเกิดจากปญหาความยากจนและ
ปญหาทางเศรษฐกิจ ผูตอบอีกรอยละ 13.39 บอกวาเกิดจากความอยุตธิ รรมของเจาหนาที่ของรัฐ ผูตอบรอย
ละ 10.54 เห็นวาเกิดจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมและไมเขาใจของเจาหนาที่รัฐ อีกรอยละ 7.53 เห็นวาเกิด
จากความไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นกับคนมลายูมุสลิม นอกจากนั้นแลวก็เปนปจจัยดานอื่นๆ ปลีกยอย
จุดสําคัญในทีน่ ี้ก็คือ ขอมูลไดสะทอน “ความรูสึก” ลึกๆ ของประชาชนสวนมากในปญหาความ
ยุติธรรมในหลายๆดาน โดยเฉพาะประเด็นปญหาความยุติธรรมดังกลาวถานํามารวมกันในทุกดานก็จะยิ่งทํา
ใหความคิดในเรื่องความเปนธรรมโดดเดนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปญหาความยุติธรรมที่เกี่ยวกับอัตลักษณทาง
ชาติพันธุและศาสนา ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติของเจาหนาที่ตอมุสลิม ปญหาความรุนแรงทีเ่ จาหนาที่รัฐ
กระทําตอประชาชนและปญหาความไมเปนธรรมตางๆ ของเจาหนาทีร่ ัฐ ถารวมทุกหัวขอเขาดวยกันก็จะทํา
ใหประเด็นในเรื่องความยุติธรรมมีน้ําหนักสูงมากที่สุดถึงรอยละ 45.54 สะทอนใหเห็นวาประชาชนใน
พื้นที่รูสึกวาปญหาความยุตธิ รรมในทุกๆดานนั้นมีนัยสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตเปนอยางมาก
ดังนั้นการใชกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตรมาการพิสูจนหาความจริง รวมกับการจัดการดานคดี
อยางเปนระบบ จะนํามาซึง่ ความยุติธรรมไดในระดับหนึ่ง และนาจะเปนกุญแจที่สําคัญที่สุดดอกหนึ่งใน
การแกปญหาความสงบจังหวัดชายแดนใตในระยะยาว
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อางอิงจาก บทความเรื่อง “ เดือนที่ 82 ของไฟใต: บทเพลงแหงความรุนแรง ความยุติธรรมและสันติภาพยังไมจบ” โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ
จิตรภิรมยศรี ศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต http://www.deepsouthwatch.org/node/1123

สถานการณการชันสูตรพลิกศพในปจจุบันของชายแดนใต
การชันสูตรพลิกศพในจังหวัดชายแดนใต เปนประเด็นปญหาใหญในพื้นที่ที่ตลอด 7 ปเศษของ
ความรุนแรงนัน้ ยังไมไดมีแนวโนมที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมากนัก
จํานวนผูเสียชีวิตที่ไดรับรับรองจากสามฝายคือ ฝายทหาร ฝายตํารวจ และ ฝายปกครอง วาเปนการ
เสียชีวิตจากเหตุการณความไมสงบนั้น มีมากกวา 4,300 คน และยังมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บจากความรุนแรง
อีกจํานวนหนึง่ ที่ไมไดรับการรับรองสามฝาย หรือเปนความรุนแรงทีไ่ มไดเกิดจากความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนใต ในจํานวนผูเสียชีวิตกวา 4,300 รายนี้ เชื่อวาสวนใหญเกือบทั้งหมดมีการชันสูตรพลิกศพเพียง
ผิวเผินใหพอจะระบุสาเหตุการตายได และมีการตรวจบาดแผลภายนอกเปนสําคัญโดยแพทยทวั่ ไปที่ประจํา
อยูในโรงพยาบาลในพื้นที่เกิดเหตุ อาจมีการตรวจชันสูตรศพโดยละเอียดจากแพทยนิติเวชบาง
ทั้งนี้การนํานิติเวชศาสตรมาใชในการอํานวยความยุติธรรมในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใตนนั้ ยังมี
อุปสรรคที่ตองแกไขหลายดานกลาวคือ
• การมีแพทยนติ ิเวชจํานวนนอยในพื้นที่
ในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนภาคใตอันประกอบดวย ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ยะลา ปตตานี และ
นราธิวาสนั้น มีแพทยนิติเวชที่ประจําโรงพยาบาลตางๆ เพียง 2 แหง กลาวคือ
o
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีแพทยนิติเวช 4 คน
o
โรงพยาบาลสงขลา มีแพทยนิติเวช 1 คน
จะเห็นไดวา ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงเชนปตตานี ยะลา นราธิวาส ไมมีแพทยนิติเวชประจํา
โรงพยาบาลเลย ดังนั้นฝายความมั่นคงจึงมีการสงแพทยนิติเวชมาทําหนาที่เปนครั้งคราว เชน ฝายตํารวจจะ
ใชแพทยนิติเวชจากโรงพยาบาลตํารวจ และฝายทหารจะใชแพทยนิติเวชจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร ซึ่งไม
สามารถใหบริการนิติเวชศาสตรไดครอบคลุมกับปริมาณการบาดเจ็บและเสียชีวิตทีม่ ีทุกวัน ทําใหผูเสียชีวิต
สวนใหญ
มีการชันสูตรพลิกศพเพียงการดูบาดแผลภายนอกเบื้องตนจากแพทยทวั่ ไปที่อยูประจํา
โรงพยาบาลเทานั้น
• ความรุนแรงของสถานการณตอความเสี่ยงในการปฏิบตั งิ าน
สถานการณความไมสงบในพื้นที่ ทําใหการที่แพทยออกไปรวมการชันสูตรพลิกศพ ณ จุดเกิดเหตุ
เพื่อที่ใหเห็นสถานที่ที่พบศพและสังเกตสิ่งแวดลอมที่อาจบงบอกถึงเหตุตายนั้น
มีความเสี่ยงสูงตอการ
ไดรับอันตราย ดังเชนประสบการณของ นายแพทยเดชา แซหลี ผูอํานวยการโรงพยาบาลกะพอ ที่เลาวา3
“ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 มีเหตุผูกอความไมสงบยิงถลมสถานีตํารวจและที่วาการอําเภอกะพอใน
เวลากลางดึก จนทําใหเจาหนาที่หองฟงวิทยุเสียชีวิต เมื่อเวลาประมาณ 05.00 น. ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ไดรับการรองขอจากเจาหนาที่ตํารวจใหไปชวยชันสูตรศพ
โดยยืนยันวาตองการใหแพทยออกไปชวย
จากบทเรียนภาคพิสดาร งานนิติเวชในไฟใต เรียบเรียงโดย นายแพทยสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เผยแพรในวารสารโรงพยาบาลชุมชน ปที่ 9
ฉบับที่ 1 ประจําเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2550
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ชันสูตรศพ ซึ่งเมื่อถึงที่เกิดเหตุ แพทยตอ งทําหนาที่ชนั สูตรพลิกศพเองโดยไมมกี ําลังเจาหนาที่ตาํ รวจตาม
เขาไปในพืน้ ที่ ตรวจพบสภาพศพที่มีเลือดแหงกรังแลว 1 ศพ เมื่อชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุเสร็จและ
กลับถึงโรงพยาบาลเวลา 8.00 น. ก็มีเหตุระเบิดเกิดขึน้ บริเวณใกลจดุ ที่ชันสูตรพลิกศพ โดยคนรายไดซุก
ระเบิดไวกับตนไม เพื่อหวังทํารายตํารวจหรือผูเกี่ยวของที่จะเขาไปใกลผูเสียชีวิต ”
อีกบทเรียนทีส่ ถานการณในจังหวัดยะลาซึ่ง พ.ต.อ. นภดล เผือกโสภณ ไดรบั บาดเจ็บจากการ
เหยียบ “กับระเบิด (booby trap)” สะทอนใหเห็นถึงยุทธการของฝายผูกอความไมสงบมีการเปลี่ยนจากการ
ซุกซอน ระเบิดลูกที่สอง (second bomb) มาเปน กับระเบิด ซึ่งยิง่ สรางความไมปลอดภัยในการเขาไป
ชันสูตรพลิกศพในพืน้ ที่มากขึ้น
• การขาดการบังคับใชกฎหมายที่เขมแข็ง
ปญหาการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทยที่มีความยืดหยุน สูงตามบุคลิกประจําชาติ สงผลอยาง
ยิ่งตอกรณีการชันสูตรพลิกศพในจังหวัดชายแดนใต ตามกฎหมายประมวลกฎหมายวิถีพิจารณาความอาญา
มาตรา 148 ซึ่งระบุวาการตายผิดธรรมชาติ ตองมีการชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการตาย (ซึ่งอาจแปลวา
จะมีการผาศพตรวจหรือเพียงการตรวจบาดแผลภายนอกก็ไดแลวแตกรณี) แตดว ยการบังคับใชกฎหมายที่
ไมเขมแข็ง ทําใหมีการชันสูตรศพผูเสียชีวิตจากเหตุความไมสงบอยางเปนระบบเพือ่ หาสาเหตุการตายนอย
มาก
เมื่อมีการนําศพมาที่โรงพยาบาลชุมชน แพทยทวั่ ไปอาจเพียงสามารถระบุเหตุตายไดเพียงคราวๆ
หากยังไมสามารถระบุเหตุตายไดชดั เจน หรือมีขอสงสัยที่เกีย่ วเนื่องเพื่อความยุติธรรมทางคดีความ และ
หากแพทยทวั่ ไปตองการการสงตอเพื่อการชันสูตรโดยละเอียดหรือเพื่อการผาศพโดยแพทยนิติเวชนั้น โดย
กฎหมายจะเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนในการสั่งใหมีการสงศพไปเพื่อการผาศพแยกธาตุ
ซึ่ง
โดยทั่วไปแลวตองการความรวมมือจากตํารวจในการบังคับใชกฎหมายอยางแข็งขัน เพราะหากเปนเพียง
การใหแพทยเปนผูความเขาใจถึงประโยชนของการชันสูตรหาสาเหตุโดยละเอียดใหทราบเหตุตายที่แทจริง
แลว ก็มักจะไดรับการปฏิเสธจากญาติในการสงตอเพื่อไปผาศพ ยิ่งในสถานการณจังหวัดชายแดนใต ที่
ตองสงศพไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งอยูไกลออกไป แลวจะทําใหเวลาในการจัดการศพตองลาชา
ออกไป ก็ยิ่งยากที่ญาติจะสมัครใจ ดังนัน้ การบังคับใชกฎหมายจึงเปนเรื่องที่จําเปนที่ตองทําควบคูกันไปกับ
การที่แพทยชี้ใหเห็นประโยชนของการสงตอ
• ความเชื่อของประชาชนในพื้นที่
บริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใตนั้น มีลักษณะพิเศษหลายประการ ประชากรสวนใหญในพืน้ ที่นบั
ถือศาสนาอิสลาม มีความเชื่อที่ฝงลึกตอแนวคิดอิสลามแบบดั้งเดิม รวมทั้งดวยวิถีความเปนมลายู มี
ความคิดความเชื่อและภาษาของตนเอง ผสมผสานกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นในพื้นที่ชนบท ทําให
ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ปฏิเสธการชันสูตรพลิกศพแบบที่ตองมีการผาการกรีดผิวหนัง ยอมรับไดเพียง
การตรวจบาดแผลภายนอกและรีบนําศพกลับไปจัดการฝงตามประเพณี การสงศพเพื่อการผาศพนั้นจึงเปน
สิ่งที่พบนอยมาก

สําหรับชาวมุสลิมนั้น มีหลักปฏิบัติและความเชื่อตามหลักศาสนาที่เกี่ยวของกับการชันสูตรพลิก
ศพที่สําคัญคือความตายในทรรศนะอิสลามไมใชความทุกข
อิสลามถือวาการตายคือการกลับไปสูความ
เมตตาของพระผูเปนเจา ความตาย คือ การเปลีย่ นแปลงจากชีวิตที่ตองพึ่งรางกาย ไปสูการมีชีวิตที่ไม
ตองการรางกาย จากชีวิตทีต่ องการสิ่งของตางๆ ไปสูชีวิตที่ไมตองการอะไรเลย เหมือนกับการเกิดสภาพ
ใหม ความตายตามทรรศนะอิสลามเปรียบเสมือนการกาวผานประตูจากชีวิตหนึ่งไปสูอีกชีวิตหนึง่ ซึ่งเปน
ชีวิตนิรันดร ความตายทําใหมนุษยสมบูรณขึ้น จุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษยจึงเปนการเดินทางสูความ
ตาย ที่นําไปสูช ีวิตใหมที่สมบูรณกวา ความตายจึงไมใชสิ่งที่นากลัว หากแตเปนพระบัญชาของพระเจา
เมื่อไดรับขาวการตายของพีน่ องมุสลิม มุสลิมจะกลาววา “อินนาลิลลาฮิวะอินนา อิลัยฮิรอญิอูน”
(แปลวา แทจริงเราเปนของอัลลอฮและยังพระองคที่เราตองคืนกลับ) หลังจากนั้นก็จะเดินทางไปเยีย่ ม
ครอบครัวหรือญาติผูตาย และรวมนมาซ(ละหมาด)ศพ ตลอดจนไปสงศพที่สุสานและทําการฝงศพอยาง
ทะนุถนอม
เมื่อมีการตายเกิดขึ้น อิสลามไดกําหนดใหมกี ารฝงศพใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็วและประหยัดที่สุด
เพื่อไมเปนภาระแกคนที่อยูข างหลัง โดยจะตองชําระลางทําความสะอาดศพ หอศพดวยผาขาว กอนนําไปทํา
พิธีทางศาสนา หันหนาศพไปยังนครมักกะฮ และฝงโดยเร็วที่สุด ซึ่งโดยปกติจะตองทําใหเสร็จภายใน 24
ชั่วโมงหลังการตาย
ในการปฏิบัตติ อศพ อิสลามไดกําหนดใหปฏิบัติตอศพอยางนุมนวล ใหเกียรติ และตองไมใหศพ
เปนที่เปดเผยในสภาพอุจาดหรืออนาจาร คนมุสลิมเชื่อวา รางกายของคนตายมีความรูสึกเจ็บปวดเหมือนคน
เปน จึงตองปฏิบัติตอรางกายของคนตายดวยความเคารพ เหมือนปฏิบตั ิตอคนเปน การผาศพ(autopsy) จึง
เปนขอหามในศาสนาอิสลาม ยกเวนในรายที่ตองชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตาย (forensic purpose)
มุสลิมสวนใหญจึงไมยินยอมใหมีการผาพิสูจนศพ เพราะยังเขาใจวาจะเปนเสมือนการทํารายศพ
นอกจากนี้ อิสลามใชการฝงศพเทานั้น ไมมีการเผาศพเพราะถือวาไฟคือสิ่งที่ใชเฉพาะการลงโทษ
ผูทําบาปในนรกเทานั้น
ดวยเหตุนี้ แมจะมีคําฟตวา หรือบทเรียนจากประเทศมุสลิมอื่นๆในการผาศพเพื่อหาสาเหตุการตาย
ได แตดวยเชือ่ ที่ฝงลึกและบริบทวัฒนธรรมในพื้นที่ การนําศพไปผาพิสูจนหรือการสงศพไปชันสูตรที่ตอง
อาศัยเวลาเดินทางและทําใหการจัดการศพตองลาชาไป ทําใหศพที่มกี ารตายผิดธรรมชาติเกือบทุกกรณีใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ไมไดมีการสงชันสูตรพลิกศพโดยละเอียดหรือผาศพโดยแพทยนิติเวชเลย
• สถิติการชันสูตรพลิกศพจากเหตุความไมสงบ
จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดแดนใต ที่มีผูเสียชีวิตกวา 4,300 คน ซึ่งลวนเปนการตายผิด
ธรรมชาติและตองมีชันสูตรพลิกศพอยางละเอียดตามกฎหมาย พบสถิติการชันสูตรพลิกศพดวยการผาศพ
อยางเปนระบบโดยแพทยนติ ิเวช ดังแสดงในตาราง

การผาศพจากสถานการณความไมสงบ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํานวนราย

จํานวนศพจากเหตุความไมสงบที่มีการผาศพ
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 รวม
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จะเห็นไดวา ในจํานวนการตายผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นจํานวนมากนัน้
แมวาเกือบทั้งหมดจะมีการ
ชันสูตรพลิกศพดวยการตรวจบาดแผลภายนอก
แตการผาศพตรวจเพื่อหาสาเหตุการตายและหลักฐาน
ประกอบอยางละเอียดนั้น กลับมีนอยมาก มีการสงตอมาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร ซึ่งเปนหนวยงาน
ถาวรแหงเดียวที่มีศักยภาพในการตรวจศพในพื้นที่ชายแดนใต เพื่อการตรวจศพอยางละเอียดเพียง 51 ราย
ในรอบ 7 ปที่ผานมา นอกจากนีก้ ็จะมีการชันสูตรพลิกศพเฉพาะกิจโดยแพทยนติ ิเวชจากสถาบันตํารวจ
แหงชาติและสถาบันนิติวิทยาศาสตรที่เดินทางลงมาตรวจศพในกรณีทเี่ ปนขาวดังบาง
สา ขาวลือเรื่องความไมยตุ ิธรรมจากการายในหลายกรณีที่เปนที่สงสัยของคนในพื้นที่ และไมไดรับ
การพิสูจนใหทราบสาเหตุการตายและพฤติกรรมที่ทําใหตาย ทําใหการอธิบายอยางแจมชัดโดยปราศจาก
ความคลางแคลงสงสัยจึงเปนไปไดยาก
หลายบทเรียนจากชายแดนใต นิติเวชศาสตรคือคําตอบสุดทาย
เหตุการณความรุนแรงตลอดชวงเวลา 7 ปเศษนั้น มีกรณีศึกษาหลายกรณีที่สาเหตุการตายนัน้ เปน
ขอคําถามที่กระพือสงเสริมความรุนแรงในพื้นที่ การตายที่ไมมีการพิสูจนสาเหตุการตายที่ชัดเจน หากเกิด
กับพี่นองมุสลิม หลายกรณีไดทําใหเกิดความคลางแคลงใจวาเกิดจากการกระทําของเจาหนาทีรัฐหรือไม
หลายกรณีเกิดขาวลือวามีการซอม ทรมาน เปนตน
บทเรียนตอไปนี้เปนตัวอยางบทเรียนจริงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต
ที่สะทอนใหเห็นถึง
ความสําคัญในการผาศพเพือ่ ตรวจหาสาเหตุการตายใหมีความชัดเจน และจะไดอํานวยใหเกิดความยุติธรรม
แกผูตายและรัฐไทยใหมากที่สุด
4
• กรณีนายสุไลมาน นาแซ กับการตายในคายอิงคยุทธฯ
สุไลมาน แนซา แหงบานฮูแตมาแจ ตําบลกะดุนง อําเภอสายบุรี คือผูถูกควบคุมตัวที่เสียชีวิต
ภายในศูนยเสริมสรางความสมานฉันท หรือ ศสฉ. ซึ่งเปนสถานที่ควบคุมตัวผูตองสงสัยในคดีความมั่นคง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ตามหมายควบคุมตัว ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งตั้งอยูในคายทหาร คือคายอิงคยุทธบริหาร อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี อันเปนที่ตั้ง
ของ ศสฉ. โดยถูกพบเปนศพในทาแขวนคอดวยผาขนหนูกับลูกกรงหนาตาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553
สภาพศพของสุไลมาน ถูกตั้งขอสงสัยหลายประการถึงสาเหตุการตาย โดยเฉพาะจากองคกร
ภาคประชาสังคม พอแมและญาติพี่นอง ที่รวมเขาไปดูศพรวมกับหนวยงานตางๆ รวม 14 องคกร หลาย
4

เรียบเรียงจากขอมูลจากwebsite ของมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสรางความสมานฉันทชายแดนใต www.dsrrfoundation.org

องคกรไมเชื่อวาสุไลมาน ผูกคอตายจริง แตนาจะถูกจัดฉากมากกวา เนื่องจากรอยช้าํ หลายแหงทีพ่ บตามตัว
เชนที่คอ หรือรอยเลือดที่ไหลซึมออกมาที่ลูกอัณฑะกับทวารหนัก และคอหัก เปนตน
แมเจาหนาที่ผคู วบคุมตัวยืนยันวาเขาผูกคอตายจริง แตความสงสัยของสังคมนํามาสูการตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบจากหลายฝาย เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือแมแตกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เอง ก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
การตายของเขาเชนกัน
แมจะมีการนําภาพถายลักษณะการตายสุไลมานในสถานที่คุมขัง มาใหแพทยนติ ิเวชที่คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจรวจสอบสาเหตุการตาย และแพทยลงความเห็นวา “การแขวน
คอตายในทานัง่ นั้นเปนไปได และเลือดทีอ่ อกทางทวารหนัก” นัน้ ก็สามารถอธิบายจากการที่ถูกมดแมลงกัด
และเลือดที่ไมแข็งตัวแลวหลังการตายจึงไหลออกมามากได” แตถึงกระนั้นสุดทายผลการตรวจสอบของทั้ง
2 คณะ ก็ไมอาจชี้ชัดไดวาเขาผูกคอตาย หรือถูกทําใหตาย ดวยเหตุผลทีว่ า ญาติไมอนุญาตใหผาพิสูจนศพ จึง
ไมอาจทราบสาเหตุการตายทีแ่ ทจริงได
แมจะเขาใจไดวา การปฏิเสธดังกลาวอยูบนพื้นฐานของความเชื่อของญาติที่ไมตองการใหสุไล
มานที่อยางไรก็ตายไปแลวตองเจ็บอีก แตการตายในระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาที่นนั้ เปนเรื่องใหญ
มากที่ตองมีการพิสูจนทราบสาเหตุการตายอยางเปนกลางและเปนธรรม ความไมกระจางในกรณีนกี้ ็จะเรื่อง
เลาที่ไมมีวันลบเลือนวา “สุไลมานตายจากการซอมทรมานของเจาหนาที่ของรัฐ” ไมวาจะจริงหรือไมก็ตาม
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• กรณีโตะอิหมามกาผา ยะเซ็ง
ปริศนาการเสียชีวิตของนายยะพา กาเซ็ง โตะอิหมามประจํามัสยิดรอฮีมมะ บ.กอตอ ต.รือเสาะ
เสียชีวิตระหวางที่ถูกควบคุมตัวอยูที่ฐานของทหาร ฉก.นราธิวาส 39 วัดสวนธรรม อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ที่ผานมา มีประเด็นที่สังคมสนใจวาโตะอิหมามผูนี้ตายจากเหตุใด
ทางทหารไดมีการเขามาควบคุมของนายยะผาในชวงเชามืดของวันที่ 19 มีนาคม 2551 ขณะ
กําลังจะไปอาบน้ํา เจาหนาที่ก็เขามาตรวจคนที่บาน โดยอางกฎอัยการศึก และไมมีหมายคนมาแสดง พรอม
กับควบคุมตัวไปสอบสวนพรอมลูกชาย และ 8 โมงเชาของวันที่ 21 มีนาคม ญาติไปเยี่ยมเพื่อเอาอาหารไป
เยี่ยม อามิงซึ่งเปนลูกจึงไดตะโกนออกมาวา พอไมอยูแลว
ญาติของโตะอิหมามใหขอมูลวา คืนกอนเสียชีวิตนัน้ นายยะผาถูกนําตัวออกไปสอบปากคําถึง
3 รอบ รอบละประมาณเกือบ 2 ชั่วโมง รอบแรกพอยังเดินไปได แตตอนกลับเดินไมคอยไหว รอบที่ 2
เจาหนาทีต่ องมาลากตัวไป เพราะเดินไมคอ ยไหว จนรอบที่ 3 ตองลากตัวมาสงที่รถ” ตอนที่เจาหนาที่เอา
นายยะผามาสงในรอบที่ 3 นั้นใบหนามีบาดแผล นายยะผารองขอเจาหนาทีเ่ พือ่ จะไปโรงพยาบาล แต
เจาหนาทีไ่ มสนใจปดประตูแลวเดินกลับไป รุงเชาอามิงรูวา พอเสียชีวิตแลว แตทหารที่อยูในฐานยังไมมี
5

เรียบเรียงเนื้อหาจาก website ศูนยขาวอิสรา

http://www.isranews.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=4353&Itemid=86

ใครรู จนกระทั่งญาติมาเยี่ยม และไดรับทราบขอมูลจากที่อามิงตะโกนบอก ทําใหเจาหนาที่ทราบวา มีผูถูก
ควบคุมเสียชีวติ จึงไดมกี ารเคลื่อนยายศพออกจากรถควบคุมไปยังโรงพยาบาล
ศพไดรับการชันสูตรพลิกศพจากทั้ง 4 ฝายรวมกันตามกฎหมายที่โรงพยาบาลรือเสาะ โดยไม
มีการผาศพ จากการเปดศพ ปรากฏวา ศพของอิหมามยะผามีรองรอยฟอกซ้ําอยูตามบริเวณใบหนา ลําตัว แต
ที่หนาอกจะบวมมากจากปอดรั่ว Pneumothorax เพราะกระดูกซี่โครงหักทั้ง 2 ขางดานหนา 3 ซี่ ดานหลัง 4
ซี่ แลวไปทิ่มปอดทะลุ เสียชีวิต แตฝายทหารไดอธิบายกับสังคมวา อิหมามลมเปนลมชักแลวไปปมปอด
หัวใจทําใหซี่โครงหัก
กรณีดังกลาวนํามาสูการฟองคดีอาญายื่นฟองเจาหนาทีร่ ัฐคดีแรกในสถานการณสามจังหวัด
ภาคใต โดยภรรยาของอิหมามยะผา กาเซ็ง ยื่นฟองเจาหนาที่รัฐในฐานความผิดรวมกันหนวงเหนี่ยวกักขัง
ขมขืนใจใหรบั สารภาพ ทํารายรางกาย โดยทรมานทารุณโหดราย จนเปนเหตุใหถึงแกความตาย ผลการ
ชันสูตรพลิกศพของแพทย แมจะเปนเพียงการตรวจบาดแผลภายนอกก็นับเปนหลักฐานที่สําคัญยิง่ และหาก
ไดรับการผาศพเพื่อชันสูตรบาดแผลอยางละเอียด ก็จะยิ่งทําใหทราบเหตุตายไดละเอียดมากขึน้
และมี
น้ําหนักในการพิจารณาคดีมากขึ้น
• กรณีการชันสูตรศพหญิงสาว บทเรียนจากกรณียะหา6
มีกรณีขาวลือสะพัดในชุมชนวาทหารพรานขมขืนสาวไทยมลายูที่ตําบลปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
เมื่อชวงพลบค่าํ ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 โดยคนรายในชุดไอโมง สวมหมวกปดหนา ใชอาวุธสงคราม
บุกเขายิงชาวบานไทยมลายูในหมูบานเสียชีวิตรวม 4 ศพ
และมีการกลาวหาในเวลาตอมาวาหนึ่งใน
ผูเสียชีวิตที่เปนหญิงสาวอายุ 21 ปไดถูกคนรายขมขืนกอนถูกฆาทิ้ง และประเด็นดังกลาวไดถูกขบวนการ
นักศึกษาและผูชุมนุมไดหยิบยกเรื่องดังกลาวเปนสาเหตุหนึ่งในการชุมนุมประทวงหนามัสยิดกลางเปนเวลา
5 วันในชวงวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2550 ดวย
พนักงานสืบสวนของสถานีตํารวจภูธรอําเภอยะหาไดกลาววา “เหตุรายครั้งนี้วา
เกิด
ในชวงใกลค่ํา โดยที่ชาวบานไดแจงเหตุเขามา
ทางเจาหนาทีไ่ มสามารถเขาไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ในทันที เนื่องจากเริ่มมืดค่ํา จึงไดเดินทางเขาไปในชวงเชาของวันรุงขึน้ และนําศพมาชันสูตรพลิกศพทั้ง 4
รายที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ซึ่งศพของผูหญิงนั้น สภาพศพเสียชีวิตอยูใ นสภาพทีก่ ารแตงกาย
เสื้อผายังสวมติดตัวเรียบรอย สวมเสื้อแขนยาวสีดําและนุงผาถุง มีรอยเลือดเปอนเสือ้ ผา ไมไดถูกปลดผาถุง
ออกหรือเปลือยกายแตอยางใด”
ขอเท็จจริงที่โรงพยาบาลยะหาพบวา สภาพศพหญิงสาวนั้นถูกกระสุนยิงเขาที่บริเวณสะโพก ทํา
ใหกระดูกสะโพกภายในแตก และมีรอ งรอยกระสุนเฉีย่ วที่บริเวณหนาขาขางขวา เปนรองรอยบาดแผลที่อยู
บนตัวผูตายอีกบาดแผล สาเหตุการเสียชีวิตของผูตายเกิดจากการเสียเลือดเปนจํานวนมาก โดยในวันนั้น
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เรียบเรียงจากบทความ “บทเรียนภาคพิสดาร งานนิติเวชในไฟใต” เรียบเรียงโดย นายแพทยสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เผยแพรใน
วารสารโรงพยาบาลชุมชน ปที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจําเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2550

ญาติไมไดแจงเหตุการณขมขืนใหกับแพทยเลย จึงไมไดมีการตรวจภายใน ตรวจเพียงบาดแผลภายนอก
เทานั้นซึ่งไมพบบาดแผลฟกช้ําที่ตองสงสัยใดๆ สภาพของเสื้อผาดูเรียบรอยไมมีรองรอยการตอสูใดๆ
การชันสูตรศพทั้ง 4 ศพนั้น ไมมกี ารเอกซเรยศพและผาพิสูจนใดๆ เพราะทางญาติของผูเสียชีวิต
ไมยินยอม ตองการรีบนําศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเร็วเพราะศพเสียชีวิตมาเปนเวลานานแลว
ชาวบานก็มามุงดูจํานวนมาก
แมจะอยูในความสงบแตก็ทําใหทางโรงพยาบาลตัดสินใจชันสูตรศพโดย
รวดเร็ว
ประเด็นในเรือ่ งของการขมขืนไดถูกนํามาเปดเผยขึ้นครัง้ แรกในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 เมื่อมีการ
ประทวงของชาวบานใน ต.ปะแต และต.บาโระ อําเภอยะหา กวา 200 คน โดยชาวบานไดกางเต็นทปดถนน
สายยะหา - บันนังสตา ในวันนั้น แมของหญิงสาวดังกลาวไดกลาวในระหวางการชุมนุมประทวงวา
บุตรสาวของนางถูกขมขืนกอนเสียชีวิต และไดเรียกรองใหถอนกําลังทหารพรานออกนอกพืน้ ที่
การที่ไมไดมกี ารชันสูตรพลิกศพโดยละเอียด ทําใหความจริงในเรื่องนี้ไมกระจาง และเรื่องนี้กจ็ ะ
เปนรอยแผลเปนรอยใหญ ที่จะนํามาสูความรูสึกเจ็บแคนของคนยะหาตอสถานการณภาคใตอกี นานแสน
นาน
บทเรียนการชันสูตรพลิกศพของประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร
จึงอาจทําใหเกิดความ
กระจางในการขับเคลื่อนใหการผาชันสูตรพลิกศพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใหไดรับการยอมรับใน
ฐานะ เครื่องมือที่จะชวยหาคําตอบเพื่ออํานวยความยุตธิ รรมใหกับผูตายตอไป และคอยๆลดความเขาใจผิด
ที่นํามาสูความแตกแยก และนํามาสูความสมานฉันทในระยะยาว
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