บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาที่สาคัญศาสนาหนึ่งของโลก ผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลาม
เรี ยกว่า “มุสลิม” ศาสนาอิสลามได้จดั ระบบแห่งการดาเนินชีวติ เพื่อให้มนุษย์มีชีวติ อยูใ่ นโลกนี้อย่าง
มีความสุ ข มีเกียรติ และมีศกั ดิ์ศรี 1 โดยที่กฎหมายอิสลามนั้นเป็ นกฎหมายที่มีลกั ษณะพิเศษ ซึ่ ง
แตกต่างจากกฎหมายอื่นๆ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาถึงแนวปฏิบตั ิในปั จจุบนั พบว่า ในการ
ชันสู ตรพลิกศพมุสลิมเดิมทีเป็ นสิ่ งต้องห้าม แต่จากหลักความจาเป็ นและหลักผลปร
ะโยชน์ที่
เหนือกว่าทาให้การชันสู ตรพลิกศพที่เป็ นสิ่ งต้องห้ามกลายเป็ นสิ่ งที่อนุญาตให้กระทาได้ 2 อย่างไรก็
ตาม พบว่า ในประเทศไทยยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ามอยูจ่ ึงมีความจาเป็ นที่จะต้องทาการศึกษาเพื่อให้
สามารถใช้ได้จริ งกับบุคคลทุกคนที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
การชันสู ตรพลิก ศพเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาตรา 148 ถึง 156 ซึ่ งผลของการชันสู ตรพลิกศพถือว่าเป็ นหลักฐานทางการแพทย์ที่
สาคัญและเป็ นเครื่ องมือที่ใช้คน้ หาความจริ ง
เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการตายที่แท้จริ ง และมี
ความสาคัญยิง่ ต่อบทบาทในการดาเนินกา รทางศาลยุติธรรม เนื่องจากคดีอาญาใช้หลักการ
ตรวจสอบ ฉะนั้นคดีอาญาจึงต้องพิสูจน์ดว้ ยพยานหลักฐานเสมอ 3 และจะต้องพิสูจน์โดยปราศจาก
ความสงสัยตามสมควร (beyond reasonable doubt) จึงจะลงโทษจาเลยได้ 4 อีกทั้ง การชันสู ตรพลิก
ศพย่อมถือได้วา่ มีบทบาทที่เด่นชัดในทุกขั้นตอนขอ งกระบวนการยุติธรรมนับตั้งแต่ ชั้นสอบสวน
ชั้นพนักงานอัยการ และชั้นศาล ซึ่ งถือว่ารายงานผลของการชันสู ตรสามารถนามาใช้ประกอบ
สานวนการสอบสวนเพื่อเป็ นพยานหลักฐานที่มีน้ าหนักพยานที่มีความน่าเชื่อถือสู ง 5 ดังนั้น การตาย
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ที่จะต้องมีการชันสู ตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา มาตรา 148 นั้นบังคับ
ให้ตอ้ งมีการชันสู ตรพลิกศพใน 2 กรณี คือ
1. การตายโดยผิดธรรมชาติ ประกอบด้วย 5 กรณี ได้แก่
1) ฆ่าตัวตาย
2) ถูกผูอ้ ื่นทาให้ตาย
3) ถูกสัตว์ทาร้ายตาย
4) ตายโดยอุบตั ิเหตุ
5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
2. การตายในระหว่างอยูใ่ นการควบคุมของเจ้าพนักงาน
เป็ นการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทาของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตาม
หน้าที่ หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่
ทั้งนี้ กฎหมายถือว่าการตายโดยผิดธรรมชาติที่จะต้องมีการชันสู ตรพลิกศ พ ก็เพื่อเป็ น
การคุม้ ครองผูท้ ี่ตายไปแล้วให้สามารถที่จะรู ้สาเหตุแห่งการตายได้อย่างเป็ นธรรมขึ้น 6 และหาก
ทราบถึงสาเหตุการตายแล้วก็ไม่จาเป็ นต้องทาการตรวจชันสู ตรภายใน แต่หากพิจารณาจากภายนอก
แล้วยังไม่อาจบอกสาเหตุแห่งการตายได้ หรื อมีกรณี สงสัยก็ตอ้ งทาการผ่าศพ แยกธาตุ ตามที่ได้
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 151 ก็ได้ จากการศึกษา การผ่าศพนั้น
จะต้องมีความจาเป็ นเพื่อพบสาเหตุของการตายเท่านั้น จะทาการผ่าศพโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นไม่ได้7
จะเห็นได้วา่ การชันสู ตรพลิกศพนั้น เป็ นวิธีการในการตรวจสอบร่ างกายของผูต้ าย
เพื่อค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ที่ทาให้เกิดความตายแก่บุคคลนั้น ในกรณี ที่ปรากฏแน่ชดั หรื อมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าบุคคลใดตาย โดยผิดธรรมชาติ หรื อตายในระหว่างที่อยูใ่ นการควบคุมของเจ้า
พนักงาน เว้นแต่เป็ นการตายโดยการประหารชีวติ ตามกฎหมาย การชันสู ตรพลิกศพทาให้เจ้า
พนักงานทราบถึงสาเหตุของความตายนั้นเกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดทางอาญาอย่างไรหรื อไม่
และผูช้ นั สู ตรพลิกศพจะต้องให้ความเห็นได้วา่ ผูต้ ายเป็ นใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณ์
ที่ทาให้ถึงแก่ความตายมาจากไหน 8 ด้วยเหตุน้ ีกฎหมายทุกประเทศจึงได้ระบุให้มีการชันสู ตรพลิก
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ศพเอาไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการตายและเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูต้ าย ตลอดจน
ทายาทในการให้ได้มาซึ่ งสิ ทธิ พยานหลักฐาน อันจะเป็ นหลักประกันให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุก
ฝ่ ายอันจะนามาซึ่งความสงบสุ ขของสังคม แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะให้อานาจ
ในการชันสู ตรพลิกศพก็ตาม แต่เนื่องจากสภาพปั ญหาของความแตกต่างทางศาสนา ทาให้การเข้า
ไปชันสู ตรสามารถกระทาได้ยาก เนื่องจากแพทย์ผทู ้ ี่จะเข้าร่ วมกับพนักงานสอบสวนในการชันสู ตร
พลิกศพนั้น ส่ วนใหญ่มิใช่ผทู ้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลาม จึงทาให้กลุ่มบุคคลผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามไม่
ยินยอมให้แพทย์ต่างศาสนากระทาการชันสู ตรศพ เนื่องจากเกรงว่าการกระทาดังกล่าวนั้นจะเป็ น
การไม่ให้เกียรติศพ อันก่อให้เกิดปั ญหาที่ตามมา คือ การไม่สามารถทราบถึงสาเหตุการตาย ซึ่ งถือ
เป็ นการเริ่ มต้นของการแสวงหาพยานหลักฐาน หรื อแม้ในบางกรณี ญาติของผูต้ ายจะยินยอมให้
แพทย์ทา การชันสู ตรพลิกศพในเบื้องต้น แต่เมื่อแพทย์ผทู ้ าการชันสู ตรพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ชันสู ตรพลิกศพในเบื้องต้นนั้นยังไม่ทราบถึงสาเหตุการตาย จึงมีความจาเป็ นจะต้องผ่าศพแยกธาตุ
ก็มกั จะเกิดปั ญหาที่ตามมาซึ่ งมีเหตุผลเช่นเดียวกันคือ ในเรื่ องของกลุ่มบุคคลที่จะเข้าทาการผ่าศ พ
ตรวจ อีกทั้ง ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามมีความเชื่อที่วา่ เมื่อ “กรณี ผนู้ บั ถือศาสนาอิสลามเสี ยชีวติ ให้
รักษาศพไว้ในสภาพเดิม ห้ามให้มีการทาลายศพโดยเด็ดขาดและห้ามทารุ นแรง เพราะว่าหลัก
ศาสนาอิสลามถือว่า มนุษย์ทุกคนที่พระอัลลอฮฺทรงสร้างมาเป็ นสิ ทธิของพระองค์ที่จะห้ามมิให้ ใคร
มาทาลาย” และความเชื่อที่วา่ จะต้องทาพิธีฝังศพก่อนพระอาทิตย์ตกดินจึงกลายเป็ นการตีความว่า
ต้องทาพิธีฝังศพภายใน 24 ชัว่ โมง 9 จึงทาให้ผทู ้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามมักไม่ยนิ ยอมให้พนักงาน
สอบสวนและแพทย์ทาการชันสู ตรพลิกศพหรื อผ่าศพ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็ นการขัดต่อหลักศาส นา
ของตน ปั ญหาอุปสรรคคือ ประชาชนไม่ให้ความร่ วมมือในการชันสู ตรพลิกศพหรื อแม้แต่การผ่า
ศพตรวจเพื่อหาสาเหตุการตายมาสนับสนุนข้อเท็จจริ งดังกล่าว ซึ่ งเกิดจากความหวาดกลัวไม่
ไว้วางใจเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้ง ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางศาสนาอิสลาม
ในเรื่ องการจัดเก็บวัตถุพยานและร่ องรอยต่างๆ
ผูจ้ ดั ทาเห็นว่า การชันสู ตรพลิกศพผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามมีขอ้ จากัดแตกต่างจาก
ศาสนาอื่น ดังนั้น การดาเนินการทุกขั้นตอนของการชันสู ตรพลิกศพจึงต้องอยูภ่ ายใต้ขอบเขตที่
จาเป็ นเท่านั้น ห้ามมิให้ล่วงเกินก่อนได้รับอนุญาต ผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพ และแม้แต่ผทู ้ ี่ทาการผ่า
ศพตรวจก็ตามจะต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่า การตรวจชันสู ตรพลิกศพอนุญาตให้กระทาได้ภายใน
ขอบเขตซึ่ งมีความจาเป็ นเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์แห่งความสงสัยเท่านั้น ซึ่ งหากมิได้ทากา
ร
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ชันสู ตรพลิกศพจะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสังคมมุสลิมโดยรวม กล่าวคือ จะไม่สามารถค้นหาข้อเท็จจริ ง
ในการได้มาซึ่ งพยานหลักฐานในการพิสูจน์นาไปสู่ การจับกุมผูก้ ระทาความผิด ในขณะเดียวกัน
ผูต้ ายหรื อผูเ้ สี ยหายจะไม่ได้รับความเป็ นธรรมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ผูจ้ ดั ทาได้ตระหนัก ถึง
ความสาคัญของกระบวนการยุติธรรมกับหลักการปฏิบตั ิตามความเชื่อทางหลักศาสนา หากหลักการ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องและเข้าใจกันก็จะทาให้สังคมไทยอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข อีกทั้งยังถือว่า
เป็ นการให้เกียรติแก่ผตู ้ ายที่สามารถพิสูจน์ถึงผูก้ ระทาความผิดและนามาดาเนินคดีในกระบ วนการ
ยุติธรรมได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.2.1 เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับที่มาและลักษณะวิวฒั นาการ ของอิสลามอย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามในประเทศไทย
กับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย
1.2.2 เพื่อให้ทราบถึงแ นวคิดเกี่ยวกับแนวทางการชันสู ตรพลิกศพของ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิ งคโปร์ ที่นบั ถือศาสนาอิสลามซึ่งจะนามา
ปรับใช้กบั บุคคลที่นบั ถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย
1.2.3 เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพของประเทศไทย โดยจะนามาปรับใช้
กับผูน้ บั ถือศาสนาอิสลา ม เพื่อพิสูจน์วา่ ผูต้ ายเป็ นใคร ตายที่ไหน ตายเมื่อใด รวมทั้ง
เหตุและพฤติการณ์แห่งการตาย อันจะนาไปสู่ การสื บสวนสอบสวนหาตัวผูก้ ระทา
ความผิดมาดาเนินคดี ซึ่ งจะทาให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
1.2.4 เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุ งระเบียบในเรื่ องการ
ชันสู ตรพลิกศพที่จะ
นาไปใช้กบั ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
1.3 สมมติฐานการวิจัย
การชันสู ตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย
บังคับใช้ได้กบั ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามทุกคน
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาถึงการชันสู ตรพลิกศพตามประมว ลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย
เปรี ยบเทียบกับการชันสู ตรพลิกศพของต่างประเทศในกลุ่มผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม เพื่อหาสาเหตุ
และพฤติการณ์การตายที่แท้จริ ง ที่เกิดจากการกระทาความผิด ซึ่ งจะถือว่าเป็ นการให้เกียรติแก่ผวู ้ าย
ชนม์หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย อีกทั้งเพื่อให้เกิดควา มยุติธรรม จึงเห็นควรที่จะออกเป็ น กฎกระทรวง ใน
การชันสู ตรพลิกศพของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลาม และสามารถนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบนั
1.5 นิยามศัพท์
มุสลิมะห์
กุโบร์
ชะรี อะฮ
อีมาน
อะมัล

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

หญิงที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
สุ สาน
ประมวลข้อปฏิบตั ิต่างๆ ของกฎหมายศาสนา
หลักศรัทธา
หลักปฏิบตั ิ

1.6 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับจากการวิจัย
1.6.1 ทาให้เข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับที่มาและลักษณะวิวฒั นาการ ของอิสลามอย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสล ามในประเทศไทย
กับระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย
1.6.2 ทาให้เข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการชันสู ตรพลิกศพของ ประเทศ
มาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิ งคโปร์ ที่นบั ถือศาสนาอิสลามซึ่งจะนามา
ปรับใช้กบั บุคคลที่นบั ถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย
1.6.3 ทาให้เข้าใจเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพของประเทศไทย โดยจะนามาปรับใช้
กับผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม เพื่อพิสูจน์วา่ ผูต้ ายเป็ นใคร ตายที่ไหน ตายเมื่อใด รวมทั้ง
เหตุและพฤติการณ์แห่งการตาย อันจะนาไปสู่ การสื บสวนสอบสวนหาตัวผูก้ ระทา
ความผิดมาดาเนินคดี ซึ่งจะทาให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดาเนินต่อไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
1.6.4 เสนอแนะถึงแนวทางในการปรับปรุ งระเบียบในเรื่ องการชันสู ตรพลิกศพที่จะ
นาไปใช้กบั ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

