กาวแหงความหวัง นิติเวชศาสตรชายแดนใต
ระบบความยุติธรรมที่รอการสถาปนา
นายแพทยสภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ
เปาหมายสําคัญประการหนึง่ ในการสรางการยอมรับ และการสถาปนาระบบงานนิติเวชศาสตรใน
จังหวัดชายแดนใต โดยเฉพาะการสรางการยอมรับตอการชันสูตรผาศพ (autopsy) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ความยากที่สําคัญเนื่องจากตองมีการประยุกตในบริบทจังหวัดชายแดนใต ที่ประชาชนสวนใหญ
นับถือศาสนาอิสลาม และมีความคิดความเชื่อที่ยึดมั่นในวิถีแหงศาสนธรรมอยางเครงครัด จนทําใหมีพนื้ ที่
แหงความยืดหยุนที่เปดแงมสําหรับวิทยาการและกฎกติกาใหมของสังคมมีอยูอยางจํากัด
อยางไรก็ตาม
ดวยสถานการณความไมสงบในพื้นที่จากการกอเหตุความรุนแรงที่ยังมีอยูอยาง
ตอเนื่อง และมีแนวโนมที่ยังคงระดับความรุนแรงที่ไมไดนอยลง นักวิชาการหลายทานวิเคราะหไววา
เหตุการณเชนนี้จะยังคงดํารงอยูอีกนานหลายสิบปหรืออาจยาวนานจนคนรุนปจจุบนั แกตวั ลง
เพราะ
อุดมการณที่ฝง รากลึก ยากที่จะลางออกได ดังนั้นจึงไมมีคําวาสายเกินไปสําหรับการสถาปนาระบบงาน
นิติเวชศาสตรเพื่อสงเสริมความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต

การตายในทัศนะอิสลาม
เนื่องจากบริบทของ 3 จังหวัดชายแดนใต ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่จึงควรเขาใจความตายในทรรศนะอิสลาม ซึ่งมีผลตอการชันสูตรศพในพืน้ ที่
ความตายในทรรศนะอิสลามไมใชความทุกข อิสลามถือวาการตายคือการกลับไปสูความเมตตา
ของพระผูเปนเจา ความตาย คือ การเปลี่ยนแปลงจากชีวิตที่ตองพึง่ รางกาย ไปสูการมีชีวิตที่ไมตองการ
รางกาย จากชีวิตที่ตองการสิง่ ของตางๆ ไปสูชีวิตที่ไมตองการอะไรเลย เหมือนกับการเกิดสภาพใหม
ความตายตามทรรศนะอิสลามเปรียบเสมือนการกาวผานประตูจากชีวติ หนึ่งไปสูอีกชีวิตหนึ่งซึ่งเปน
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
อิสลามใชการฝงศพเทานั้น ไมมีการนําไปเผา เพราะถือวาไฟคือสิ่งทีใ่ ชเฉพาะการลงโทษผูทําบาป
ในนรก
ในการปฏิบัตติ อศพ อิสลามไดกําหนดใหปฏิบัติตอศพอยางนุมนวล ใหเกียรติ และตองไมใหศพ
เปนที่เปดเผยในสภาพอุจาดหรืออนาจาร คนมุสลิมเชื่อวา รางกายของคนตายมีความรูสึกเจ็บปวดเหมือนคน
เปน จึงตองปฏิบัติตอรางกายของคนตายดวยความเคารพ เหมือนปฏิบัตติ อคนเปน
การผาศพ (autopsy) จึงเปนขอหามในศาสนาอิสลาม ยกเวนในรายที่ตองชันสูตรพลิกศพเพื่อหา
สาเหตุการตาย (forensic purpose) มุสลิมสวนใหญจึงคอยไมยนิ ยอมใหมีการผาพิสูจนศพ เพราะจะเปน
เสมือนการทํารายศพ แตทั้งนี้ก็สามารถผาศพได หากมีความจําเปนเพื่อการรักษาความยุติธรรมของสังคม

บทเรียนสําคัญของการผาศพในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร
ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม และประเทศสิงคโปร ซึ่งมีความ
เปนประเทศทีป่ กครองดวยกฎระเบียบอยางเขมงวด รวมทั้งขอมูลที่ไดรับทราบมาวาในประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศที่มีประชากรมุสลิมที่ใหญที่สุดในโลก ตางก็มีระบบการนํานิติเวชศาสตรมาใชเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย โดยเฉพาะการชันสูตรผาศพ ซึ่งไดรับการยอมรับจากประชาชนของ
ประเทศ ทั้งในดานการรับรูหาสาเหตุการตายที่แทจริงสําหรับญาติพี่นอ ง และการปฏิบตั ิตามกฎหมายเพื่อ
รักษาความยุตธิ รรมของประเทศ
ในประเทศมาเลเซียเองก็เคยผานประสบการณในลักษณะเดียวกับจังหวัดชายแดนภาคใตที่ไมยอม
ใหมีการชันสูตรผาศพเมื่อ 20 ที่แลว แตดวยพัฒนาการทางสังคมก็สามารถผานอุปสรรคไปได ดวยหลาย
กระบวนการ อาทิ
- กระบวนการทําความเขาใจกับชุมชนอยางตอเนื่อง ทั้งการใหความรูความเขาใจผานสื่อ การ
เขาไปใหความรูโดยตรงในชุมชน รวมทั้งการเรียนรูจากกรณีที่มเี พือ่ นบานเสียชีวติ และไดรับ
การปฏิบัติอยางเหมาะสมในการชันสูตรผาศพ ทั้งนี้การทําความเขาใจกับชุมชนที่ไดผล ควร
ตองเปนแพทยหรือเจาหนาทีซ่ ึ่งนับถือศาสนาอิสลามเขาไปทําความเขาใจ
- การทําความเขาใจตามหลักวิชาการทางศาสนา รวมทัง้ การจัดใหมีกระบวนการตีความโดยผูรู
ทางศาสนาอิสลาม (ฟตวา) เพื่อใหผูรูและผูนําศาสนาตีความใหเกิดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับ
คัมภีรอัลกุรอานที่ไดรับการยอมรับ และเผยแพรใหกับกลุมผูนําทางศาสนารับรู รวมทั้งมีการ
นําผลการฟตวาที่จัดโดยองคกรผูรูทางศาสนาอิสลามนานาชาติมาเผยแพรสรางความเขาใจใน
ประเทศดวย ซึ่งการตีความโดยผูรูทางศาสนานั้น จะมีความเห็นไปในทางเดียวกันวา “การผา
ชันสูตรศพนั้นทําไมได ยกเวนในบางกรณี ซึ่งรวมถึงการผาชันสูตรศพเพื่อการหาสาเหตุการ

ตาย อันเปนสวนจําเปนของกระบวนการรักษาความยุติธรรมใหกับผูตาย ญาติ และสังคม
เชนนี้ก็สามารถผาชันสูตรศพเทาที่จําเปนได”
- การปรับระบบบริการในการชันสูตรผาศพของโรงพยาบาล ใหมีความสอดคลองกับวิถีมุสลิม
โดยเนนการผาชันสูตรศพโดยเร็วเมื่อศพมาถึง โดยไมมีการเก็บศพขามวัน ผาชันสูตรทันทีทุก
วันที่ศพมาถึงไมเวนวันหยุดราชการ
การจัดสถานที่ที่เปนสัดสวนและเอื้อตอญาติในการ
ประกอบพิธีกรรม เชนหองละหมาด หองหอศพดวยผากะปน หองนั่งรอของญาติ รวมทั้งอาจมี
การจัดแยกตูเ ย็นเก็บศพทีแ่ ยกระหวางคนทีน่ ับถือศาสนาพุทธและมุสลิมออกจากกันอยาง
ชัดเจน เปนตน ทั้งหมดนี้เปนการจัดบริการในระยะเปลี่ยนผานเพื่อตอบสนองความใสใจของ
ญาติในมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญที่จะสรางการยอมรับของ
ประชาชนตอการผาชันสูตรศพ
- ลักษณะการบังคับใชกฎหมายของประเทศมาเลเซียที่มีความเขมแข็งในการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
อยางเครงครัด โดยแพทยเปนผูที่ทําหนาที่ตามที่ตํารวจรองขอใหมีการชันสูตรผาศพ ดังนั้น
หากญาติประสงคที่จะไมผาศพ ก็ตองไปคุยกับทางตํารวจ เพื่อยกเลิกคําสั่งการใหแพทยชันสูตร
ผาศพ ซึ่งสวนใหญแลว อํานาจรัฐและอํานาจการจัดการคดีของตํารวจ ทําใหญาติตองยินยอม
ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย
ดวยความพยายามในการดําเนินการสรางความเขาใจในหลายรูปแบบ ทําใหในปจจุบัน การผาศพ
เพื่อการชันสูตรหาสาเหตุการตาย ไมใชปญ
 หาอีกตอไปในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร

ทําไมตองสถาปนาระบบนิติเวชศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดชายแดนใต
ใชวาในปจจุบนั จะไมมีการใชกระบวนการทางนิติเวชศาสตรหรือการชันสูตรพลิกศพอยางละเอียด
โดยแพทยนิตเิ วชในพื้นที่ เมื่อมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การชันสูตรพลิกศพหรือการชันสูตรบาดแผล
เกือบทั้งหมด เปนภาระและบทบาทของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่
จะมี
กระบวนการทีพ่ ึ่งพาทีมนิติเวชจากกรมตํารวจหรือจากความมั่นคงบางก็เฉพาะบางกรณีที่มักจะเปนขาวที่
ไดรับความสนใจจากสังคม สวนภาควิชานิติเวชศาสตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทนั้น ในปจจุบันยังมี
บทบาทนอย เพราะตั้งอยูไกลจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใตพอสมควร
อยางไรก็ตาม ในปจจุบนั หากการชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาลตางๆนั้นมีคําถามหรือขอของใจที่
ไมอาจสรุปสาเหตุการตายและพฤติกรรมที่เปนเหตุตายได สวนใหญก็ไมไดมกี ารสงตอเพื่อการชันสูตรพลิก
ศพอยางละเอียดโดยแพทยนิติเวชศาสตร ดวยขอจํากัดสําคัญอยางนอย 2 ประการคือ
- ขอจํากัดทางระบบคือไมมีโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีศักยภาพดานนิตเิ วชศาสตรในพื้นที่
- ขอจํากัดทางวัฒนธรรมที่ตองการการทําความเขาใจอยางตอเนื่อง
- ขอจํากัดดานความเขมแข็งในการบังคับใชกฎหมาย

ประกอบกับสถานการณความมั่นคงที่ซบั ซอน ทําใหความเชื่อถือของประชาชนตอรัฐไทยมีความ
คลางแคลงสงสัยบอยครั้ง การชันสูตรพลิกศพและการผาศพโดยแพทยนิติเวชของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หรือแพทยนิตเิ วชจากกองทัพ ซึ่งมีบอยครั้งที่ทั้งสององคกรนี้เปนคูกรณีโดยตรง ยิ่งทําใหความรูสกึ เชื่อถือ
ในผลการชันสูตรพลิกศพนัน้ ไมไดรับการยอมรับ และถูกนําไปใชในการสรางกระแสใหรูสึกถึงความไม
เปนธรรมดวย
งานวิจยั ของ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยา
เขตปตตานี เรื่อง “การวิเคราะหสังคมการเมืองและอัตลักษณของจังหวัดชายแดนภาคใต” ซึ่งเผยแพรใน
เดือนกรกฎาคม 2553 โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางประมาณ 2,500 คน ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใตและ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตอสถานการณ
ปจจุบัน ทั้งในแงของเหตุการณความไมสงบ ทัศนคติของประชาชนที่มีตอเจาหนาที่ของรัฐทุกๆสวนของ
ราชการ การมีสวนรวมของประชาชนที่มตี อหนวยงานหรือโครงการภาครัฐทั้งหลาย
ผลการวิจัย พบวา ประชาชนตองการใหการเมืองนําการทหาร (แตทผี่ านมาแนวคิดการแกปญหา
แบบนี้ยังไมบรรลุผลสําเร็จ) สวนคําถามที่วา “ชาวบานใหความไววางใจใครมากทีส่ ุด” อันดับที่ 1 คือ ผูนํา
ศาสนา ( ซึ่งทําสํารวจกี่ครั้ง ผูนําศาสนาก็มาเปนอันดับหนึ่งทุกครั้ง) อันดับ 2 เปนหนวยงานของรัฐประเภท
สาธารณสุข คือ หมอ พยาบาล ตามดวยครูและองคกรปกครองทองถิ่น สวนกลุมที่มีความไววางใจอยูใ น
ขั้นต่ําสุดคือเจาหนาที่ทหารและตํารวจ ตอคําถามที่วา “การรับรูตอบทบาทของรัฐในการทีจ่ ะลงไปทํางาน
ในพื้นที่” กลุมตัวอยางตอบวา รับรูกิจกรรมโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน อบต. เปน
กิจกรรมที่ประชาชนเห็นและมีสวนรวมมากที่สุด รองลงมาคือกิจกรรมการแพทยการสาธารณสุขมีการรับรู
มากเปนอันดับ 2 โครงการของทหาร งานเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชุมชนศรัทธา และโครงการญาลันนัน
บารู โครงการเหลานี้ลงไปในพื้นทีแ่ ละติดอันดับตนๆในงานวิจัยชิน้ นี้ดวย สะทอนใหเห็นวาบทบาทและ
กิจกรรมของทหารในแงของงานมวลชนลงไปถึงพื้นที่และกระจายครอบคลุมพอสมควร
บทสรุปงานวิจัยคือ ภาครัฐ “เขาถึง” พื้นที่ แตยงั “ไมไดใจ” ชาวบาน และผูคนในดินแดนแหงนีก้ ็
ยังคงเลือกที่จะรักษา “อัตลักษณ” ของตนเองไวอยางเหนียวแนน
ดังนั้นในการสรางความเชื่อมั่นตอการใชนิติเวชศาสตร ใหเขามาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ยุติธรรมในพืน้ ที่ จําเปนตองมีภาพที่เปนกลางและทุกฝายยอมรับ ซึ่งความเชื่อถือตอกระทรวงสาธารณสุข
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้นยังมีสงู มาก และยังมีภาพที่เปนกลางและไดรับการยอมรับจากทุกฝาย
กระทรวงสาธารณสุขจึงควรที่จะเขามารับผิดชอบในภารกิจดานนิติเวชศาสตรนี้อยางเต็มที่
ภายใตการ
สนับสนุนทุกดานจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนทุนทางสังคมเดียวทีย่ ังมีอยูที่
จะสามารถอํานายความเปนธรรมที่ทุกฝายในพื้นทีย่ อมรับได และจะเปนประโยชนในการสรางสันติภาพใน
ระยะยาว

การคลี่คลายตัวของการยอมรับการชันสูตรศพในชายแดนภาคใต

ในสภาพความเปนจริง การชันสูตรพลิกศพมุสลิมในพืน้ ที่เกือบทั้ง 100% จะไมยอมรับการผา
ชันสูตรศพ แพทยมกั ทําไดเพียงการบันทึกสภาพบาดแผลภายนอก โดยดูจากบาดแผลหรือรองวิถีกระสุน
ตําแหนงที่อาวุธเขา – ออกจากรางกาย ชนิดอาวุธที่ทําอันตราย โดยเฉพาะกรณีที่ถูกยิงดวยอาวุธปน แพทย
อาจตองระบุวา เปนลูกปรายหรือลูกโดด
หากเปนการตายโดยทัว่ ไป ในสถานการณปกติ แพทยทั่วไปมีความรูพ อที่จะระบุสาเหตุการตายได
แตหากเปนคดีฆาตกรรมซอนเงื่อนหรือสถานการณรุนแรงเชนไฟใต แพทยทวั่ ไปไมสามารถอานลักษณะ
บาดแผลไดวา ลักษณะใดบงชี้การฆาทั่วไปดวยอารมณโกรธแคนสวนตัว การฆาเพื่อสังเวยอุดมการณของ
กลุมชน การฆาดวยความเคียดแคน หรือ เปนการฆาที่ฝกมาอยางโหดเหี้ยมเพื่อกอการรายโดยเฉพาะ แพทย
หลายรายยอมรับวา ในสถานการณไฟใตรายวัน เพียงการระบุวารูกระสุนใดเปนรูเขา และรูออก ก็
ยากลําบากแลว
นอกเหนือจากความยากในการอานการตายจากลักษณะบาดแผลแลว การเก็บวัตถุพยานจากศพก็มี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งในการมัดตัวผูกระทําผิด แพทยจึงไดรับการรองขอจากเจาหนาที่ตํารวจใหชวยเก็บ
หัวกระสุนออกมาจากศพดวยเพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดี
หัวกระสุน เปรียบเสมือน DNA ในรางกายมนุษย เกลียวในลํากลองของปนแตละกระบอกจะสราง
ลายที่หัวกระสุนที่แตกตางจากปนกระบอกอื่นแตจะซ้ําเดิมเสมอในกระสุนทุกนัดที่ผานเกลียวลํากลองเดิม
หากสามารถเก็บหัวกระสุนจากศพได ก็จะสามารถนํามาเปรียบเทียบกันกับหัวกระสุนนัดที่ไดจากการใชปน
ที่ตองสงสัยวาใชในการกระทําความผิดซึ่งนํามายิงเก็บหัวกระสุนแลวตรวจดวยกลองจุลทรรศนเปรียบเทียบ
(Comparative Microscope)
การชันสูตรศพในบริบทของมุสลิมที่มักไมอนุญาตใหมกี ารชันสูตรโดยการผาศพ ทําใหหลายครั้งที่
สาเหตุการตายไมสามารถระบุได โดยเฉพาะการเก็บวัตถุพยานจากศพ อีกทั้งแพทยมกั ไดรับความกดดันจาก
ญาติที่จะรีบนําศพกลับไปทําพิธีฝงโดยเร็วที่สุด
ดังนั้นในกรณีที่กระสุนฝงอยูบริเวณใตผวิ หนังสวนตื้น แพทยก็อาจจะดําเนินการเอาหัวกระสุนออก
ใหได แตหากกระสุนอยูในตําแหนงลึกมาก แพทยตองขออนุญาตจากญาติเพื่อผาตัดเอากระสุนออก ซึ่ง
เกือบทุกครั้งทีญ
่ าติจะไมยินยอม
แพทยจึงทําไดเพียงการรีบชันสูตรดวยการใชเหล็กแยงตามรูยงิ เพื่อหา
ทิศทางของอาวุธ และเอ็กซเรยตําแหนงไวเทานัน้ โดยไมมกี ารผาศพเพื่อเก็บหัวกระสุนหรือเศษสะเก็ด
ระเบิดที่ฝงอยูใ นรางกายไวเปนวัตถุพยานในการหาตัวผูก ระทําผิด
ในบางกรณีแมกระสุนอยูใ นตําแหนงตื้น พอที่จะเอาออกไดโดยงาย แตหากญาติไมยินยอม ก็เปน
การยากทีแ่ พทยจะฝาฝน ถึงแมตํารวจจะขอรองแกมบังคับใหแพทยผาออกก็ตาม กลุมญาติที่ไมอนุญาตก็จะ
ยืนกอดอกและเขมนมองอยูม ุมหนึ่งของหอง สถานการณดังกลาวแพทยสวนใหญก็จะไมผาให เพื่อความ
ปลอดภัยของแพทยเองทีย่ ังตองอยูในชุมชนนั้นทุกวัน ทําใหปญหาการเก็บหลักฐานจากศพยังเปนปญหา
ใหญในพื้นที่

อยางไรก็ตาม
หลังจากการลุกลามของสถานการณไฟใตมายาวนาน
ทําใหความเขาใจของ
ประชาชนในพื้นที่มีการเปลีย่ นแปลงไปมากพอสมควรในหลายพืน้ ที่ ในปจจุบนั หลายพื้นที่มกี ารคลี่คลาย
ตัวของการยอมรับการผาเอาหัวกระสุนที่ฝง ในชั้นผิวหนังตื้นๆออกมากขึ้น เพื่อนําหัวกระสุนดังกลาวไปใช
ในการเปนหลักฐานสําคัญในการดําเนินคดีกับผูกอเหตุตอไป แตการผาศพแบบเต็มรูปแบบเพือ่ หาสาเหตุ
การตายใหครบทุกแงมุมนัน้ ยังไมไดรับการยอมรับจากพื้นที่

ขอเสนอระยะสั้นเพื่อวางระบบงานการชันสูตรผาศพจังหวัดชายแดนภาคใต
ในเบื้องตน
เพื่อการวางรากฐานและสรางความเขาใจตอการชันสูตรผาศพในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งมีอัตราการยอมรับใหมีการผาศพ (autopsy) ที่นอยมาก ควรจะมีการดําเนินการอยางนอย 4
ประการ กลาวคือ
1. การปรับระบบการชันสูตรผาศพของ
ภาควิชานิติเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ใหสอดคลองกับบริบทความตองการของประชาชนในพืน้ ที่ ที่
ตองการการนําศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยางรวดเร็ว ดวยการปรับระบบบริการจาก
เดิม ที่เมื่อมีการสงศพมาใหชนั สูตรผาศพ ก็จะมีการเก็บไวชันสูตรผาศพในชวงเชาวันรุงขึ้น และ
จะสามารถปลอยศพใหแกญาติเพื่อนํากลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก็มักเปนชวงบาย ซึ่ง
กวาจะถึงในพืน้ ที่ตางจังหวัดก็ค่ํา ทําใหมีความไมสะดวกหลายประการในการทําพิธีทางศาสนา
ดังนั้นในเบื้องตน ทางภาควิชานิติเวชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงพรอมที่จะ
ปรับระบบงาน
ใหมีการชันสูตรผาศพโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในการผาศพ
ซึ่งอาจ
ดําเนินการในชวงกลางคืนดวยถาจําเปน และเมื่อตรวจเสร็จชันสูตรแลว ก็สามารถปลอยศพกลับ
ใหกับญาติไดในชวงเชา ซึ่งสามารถประกอบพิธีทางศาสนาไดสะดวกและทันเวลา
2. การทําความเขาใจกับทุกฝายใหมีความเขาใจที่ถูกตองตอการชันสูตรผาศพ ความเขาใจดังกลาวตอง
ทําทั้งในระดับชุมชนและระดับผูรูทางศาสนา
โดยนําประสบการณและบทเรียนจากประเทศ
มาเลเซีย โดยเฉพาะพื้นทีม่ าเลเซียตอนเหนือและรัฐปนัง ซึ่งมีบริบทที่คลายกับวิถีวัฒนธรรมของ
จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น นํามาปรับประยุกตในพื้นทีไ่ ดดีที่สุด
3. การสรางกลไกการชันสูตรผาศพในกรณีที่มีการเสียชีวติ ในระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาที่ ซึ่ง
เปนการตายทีต่ ามกฎหมายไดกําหนดใหมกี ารชันสูตรพลิกศพอยางละเอียด เพื่อใหทราบเหตุตาย
และอํานวยความยุติธรรม ใหศพกลุมนี้ทกุ รายตองไดรับการผาศพตามกฎหมายเสมอ ซึ่งตองการ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายในการสง
การทําหนาที่อยางเขมแข็งของตํารวจและทหารในพืน้ ที่
ชันสูตรผาศพทุกราย ซึ่งจะทําใหคนในพื้นที่มีโอกาสเห็นความสําคัญของ autopsy มากขึ้นในการ
อํานวยความยุติธรรม

4. การปรับปรุงระบบการประสานงานและการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 148 วาดวย
การชันสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการตาย และพฤติกรรมที่เปนเหตุใหตาย ใน 2 กรณีคือ การตาย
ผิดธรรมชาติ
และการตายในระหวางการควบคุมตัวของเจาพนักงาน โดยควรมีการปรับ
กระบวนการทีพ่ นักงานสอบสวนแหงทองที่ที่พบศพนั้น มีระบบการสั่งการเปนลายลักษณอักษร
ใหแพทยเปนผูชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตายตามกฎหมาย
หรืออาจสงตอหากเกิน
ความสามารถ โดยใหมีแบบฟอรมเฉพาะ ที่หากแพทยไมปฏิบัติตามจะมีความผิดฐานบกพรองตอ
หนาที่ตามระเบียบราชการ (ทั้งนี้เพื่อตอบกับญาติวาแพทยตองทําตามกฎหมายและตามที่ตํารวจสั่ง
การ) และหากญาติไมยนิ ยอมใหมีชันสูตรพลิกศพอยางละเอียดหรือไมยินยอมใหมีสงตอเพื่อการ
ชันสูตรผาศพนั้น ญาติตองไปเจรจากับตํารวจผูออกใบสั่งใหแพทยชันสูตรพลิกศพเทานั้น

ขอเสนอระยะยาวเพื่อวางระบบงานการชันสูตรผาศพจังหวัดชายแดนภาคใต
ขอเสนอสําคัญที่นาจะมีความเปนได เพือ่ การวางระบบการชันสูตรผาศพจังหวัดชายแดนภาคใต ใน
ระยะยาว ไดแก
1. การจัดตั้งงานนิติเวชศาสตรในโรงพยาบาลศูนยยะลา
ซึ่งตองการความมุงมั่นตอพันธะสัญญา (strong commitment) จากผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุขเปนอยางมาก โดยตองประกาศเปนนโยบาย เพื่อวางระบบงานการชันสูตร
ผาศพในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางเปนการถาวร ซึ่งการจัดตั้งงานนิติเวชศาสตรในโรงพยาบาล
ศูนยยะลา เพื่อใหบริการแกประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เปนหนึ่งในคําตอบสุดทาย
ที่สําคัญยิ่ง
ทั้งนี้การจัดตั้งงานนิติเวชศาสตรในโรงพยาบาลศูนยยะลานั้น มีรายละเอียดที่ตองคํานึงถึง
ไดแก
1) การเตรียมบุคลากร โดยเฉพาะแพทยนติ ิเวช ซึ่งตองบรรจุเพื่อปฏิบัติงานเต็มเวลา โดย
ขอเสนอจากพืน้ ที่ไดใหความเห็นวา ควรมี 2 คน เปนแพทยที่นับถือศาสนาอิสลาม 1 คน และ
ศาสนาพุทธ 1 คน ซึ่งจะทําใหเกิดการยอมรับของคนในพื้นที่มากทีส่ ุด นอกจากนี้ยังตอง
เตรียมบุคลากรในระดับผูชว ย และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของดวย
โจทยใหญที่ยากของการเตรียมบุคลากรคือ แมจะเปดใหมีทุนเรียนตอแพทยนิติเวชศาสตร
ของ รพศ.ยะลา แตจะมีแพทยมาสมัครหรือไม เพราะโดยปกติ แพทยที่จะมาสนใจเปนแพทย
นิติเวชศาสตรก็หายากอยูแ ลว และยิ่งตองทํางานในพืน้ ที่สีแดง อีกทั้งยังมีความเสีย่ งเนื่องจาก
ผลขางเคียงทางคดีจากความขัดแยงเชิงอุดมการณในพื้นที่ดวยแลว ก็ยิ่งยากทีจ่ ะหาแพทยที่
สนใจมารับทุน
การสรางแรงจูงใจและการมุงมั่นจริงจังของกระทรวงสาธารณสุขในการ
สนับสนุน จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการเตรียมบุคลากร

2) การเตรียมอาคารสถานที่ ซึ่งตองการการออกแบบที่สอดคลองกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรูปแบบของ
โรงพยาบาลทั่วไปรัฐปนัง (Penang General Hospital) สามารถนําตนแบบของตัวอาคารมา
ประยุกตออกแบบได
ใหมีพื้นทีใ่ ชสอยที่แยกสัดสวนระหวางศพมุสลิมกับศพศาสนาอื่น
รวมทั้งมีพื้นทีใ่ หญาติสามารถประกอบพิธีทางศาสนาไดดวย
3) การเตรียมครุภัณฑเพื่อรองรับการเปดหนวยงานใหม ทั้งในสวนของการผาศพ การตรวจทาง
พิษวิทยา เปนตน
4) การเตรียมวางระบบงานนิติเวชศาสตรในโรงพยาบาล
ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรพรอมที่จะชวยวางระบบ และเปนสวนหนึ่งของระบบสงตอใน
ดานนิติเวชศาสตร
5) การเตรียมระบบสนับสนุน เชน ระบบความปลอดภัย ระบบการจัดการฐานขอมูล การ
ประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับประชาชน การจัดพื้นที่รอคอยสําหรับญาติที่แยกออกมา
เฉพาะ เปนตน
2. การสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ตอเรื่องการชันสูตรผาศพ ที่สอดคลองกับวิถีมุสลิม ซึ่ง
มีหลายกระบวนวิธีที่สําคัญ ไดแก
1) การทําการตีความโดยผูรูทางศาสนาอิสลาม (ฟตวา) ของประเทศไทยเอง ในการแสวงหา
ขอบเขต เงื่อนไข หรือแนวปฏิบัติที่เกีย่ วของกับการชันสูตรผาศพ วาเงื่อนไขใดที่ทําไดหรือ
ควรทํา โดยไมไดผิดตามหลักการทางศาสนาอิสลามตามที่ปรากฏในพระคัมภีร อัลกุรอาน
2) การเผยแพรแนวปฏิบัติและคําฟตวาของตางประเทศในกรณีการชันสูตรผาศพใหกวางขวาง
จากบทเรียนในเรื่องการชันสูตรผาศพของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมุสลิมนั้น เกือบ
ทุกประเทศ ไมวาประเทศเพื่อนบานของไทยเชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน บังคลาเทศ
และเกือบทุกประเทศในตะวันออกกลาง ลวนแตมแี นวปฏิบัติในการชันสูตรผาศพทั้งสิ้น อีก
ทั้งมีคําฟตวาทีม่ ีการประชุมกันในระดับโลกอีกหลายครั้ง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการชันสูตรผา
ศพ ซึ่งควรที่จะมีการจัดกระบวนการเผยแพรสรางความเขาใจกับผูน ําศาสนาและประชาชน
อยางเปนระบบ แมจะตองใชเวลาในการเปลี่ยนความคิดความเชื่อของผูคน แตก็ควรตองเริ่ม
กระบวนการนับหนึ่งนับสองในเร็ววัน ทั้งนี้อาจมุงเนนไปทีก่ ารสรางความเขาใจกับคนรุน
ใหม ซึ่งงายกวาการทําความเขาใจกับคนรุนเกา

ความในใจสงทาย
การแพทยกับความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต เปนประเด็นที่สําคัญมากในการสรางสันติภาพ
และความสมานฉันทในระยะยาว การเสริมสรางความยุติธรรมดวยการใชหลักวิชาการและหลักฐานทาง
วิทยาศาสตรดว ยกระบวนนิติเวชศาสตรนนั้ เปนกระบวนการที่มีความเปนสากล สามารถพิสูจนและจับตอง
ได สามารถไขขอเคลือบแคลงสงสัยได แมวาในปจจุบันยังมีขอจํากัดมากมาย เชน ขอจํากัดดานวิถี

วัฒนธรรม ขอจํากัดเชิงระบบที่ไมมีความพรอม ขอจํากัดในดานการบังคับใชกฎหมาย ขอจํากัดดานการ
ยอมรับอํานาจรัฐโดยเฉพาะตํารวจทหาร รวมทั้งขอจํากัดดานเทคนิควิธีตางๆ ซึ่งลวนเปนอุปสรรคที่ตองผา
ฟน
สําหรับขอเสนอที่จะทําใหโรงพยาบาลศูนยยะลา มีศักยภาพในการดําเนินงานนิตเิ วชศาสตร หาก
เริ่มตนเตรียมการตั้งแตวันนี้ ดวยการเริ่มมีนโยบายที่ชดั เจน ก็คงตองใชเวลาอยางนอย 4 ป จึงจะมีแพทย
นิติเวชศาสตรที่รับทุนไปเรียนกลับมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนยยะลา และวันนี้กระทรวงสาธารณสุข
หรือศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ก็ยังไมไดรับปากหรือรับเปนนโยบายที่จะไป
ผลักดัน
แตดว ยสถานการณความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่ยังคงมีระดับความรุนแรงที่ไมไดลด
นอยลง การขับเคลื่อนกระบวนการนิติเวชศาสตรและการชันสูตรผาศพใหไดรับการยอมรับและเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการยุติธรรมนั้น จึงยังมีความจําเปนอยางยิ่ง

นิติเวชศาสตรชายแดนใต จึงเปนอีกกาวแหงความหวัง
ของระบบความยุติธรรมที่รอการสถาปนาอยางเปนระบบ
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