บทที่ 5
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
5.1 บทสรุ ป
จากการศึกษาเรื่ องการชันสู ตรพลิกศพโดยการผ่าศพกับหลักอิสลาม ภายในประเทศ
ไทยนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริ มสร้างความรู ้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้รับทราบถึงข้อควรปฏิบตั ิในการดาเนินการตรวจชันสู ตรศ พ ตามกระบวนการทางด้าน
นิติวทิ ยาศาสตร์ ตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในแง่ของการนาไปปฏิบตั ิในการ
ตรวจสอบสาเหตุการเสี ยชีวติ และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล อีกทั้ง ยังเป็ นประโยชน์ในการ
สอบสวนคดีตามกระบวนการยุติธรรม รวมถึง เพื่อปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิคว ามชอบธรรมของ
ผูเ้ สี ยชีวติ ที่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ ซึ่ งหากมีผลการชันสู ตรศพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญก็จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการทาให้ทราบถึงข้อเท็จจริ งและสามารถหาสาเหตุของการเสี ยชีวติ อันจะนามาสู่ การ
หาตัวผูก้ ระทาความผิดมาดาเนินคดี และส่ งผลให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ผตู ้ าย ญ าติพี่นอ้ งของผูต้ าย
ได้รับการชดเชยเยียวยาความเสี ยหาย ซึ่ งการให้ความเป็ นธรรมดังกล่าวจะมีผลทาให้เกิดความ
เชื่อมัน่ ในระบบงานยุติธรรมและความสงบที่สูญเสี ยไปได้คืนกลับมา
ดังนั้น การตรวจชันสู ตรศพโดยละเอียด หรื อการผ่าพิสูจน์ศพ ในบางกรณี จึงมีความ
จาเป็ นอย่างสู ง แต่เพื่อให้การชันสู ตรพลิกศพเป็ นไปโดยคานึงถึงหลักการทางศาสนาอย่างเคร่ งครัด
การมีแนวทางในการตรวจชันสู ตรศพ จึงมีความสาคัญยิง่ เพราะสาหรับมุสลิมแล้วการให้เกียรติต่อ
ศพเป็ นแนวปฏิบตั ิที่จะละเลยมิได้ ในกระบวนการจัดการศพทุกขั้นตอน ต้องระมัดระวังมิให้
กระทบกระเทือน หรื อ เกิดอันตรายต่อศพ และให้ทาพิธีฝังศพโดยเร็ วที่สุด นอกจากนี้ การมีแนว
ทางการชันสู ตรพลิกศพโดยการผ่าศพนั้นจะช่วยป้ องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทา
โดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะช่วยให้การตรวจชันสู ตรศพเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และเหมาะสมตาม
หลักการทางศาสนา นอกจากป ระโยชน์ดงั กล่าวข้างต้นแล้ว การวางแนวทางการชันสู ตรพลิกศพ
โดยการผ่าศพไว้จะทาให้สามารถนาไปใช้ได้กบั บุคคลทุกคนที่นบั ถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย
ตลอดจนบุคคลที่เป็ นมุสลิมของต่างประเทศแต่เข้ามาเสี ยชีวติ ภายในประเทศไทย ควรมีการวาง
หลักดังกล่าวให้สามารถปฏิบตั ิได้จริ งกับ บุคคลทุกคนที่เป็ นมุสลิม เพื่อประโยชน์ในอนาคต
ข้างหน้าที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) โดยที่บุคคลจะได้รับการปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกัน ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกคน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับหลัก
ศาสนาต่อไป จากการศึกษามาทั้งหมดพอสรุ ปได้ว่ ากฎหมายสามารถบังคับใช้ได้กบั บุคคลทุก
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ศาสนา ทุกชนชาติ รวมถึงอิสลามด้วย แต่มีขอ้ ขัดข้องเกิดจากความเข้าใจผิดจึงต้องไปเสนอ
ข้อเสนอแนะที่วา่
5.2 ข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้การชันสู ตรพลิกศพมุสลิมเป็ นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และสอดคล้องกับหลักการทางศาสนาอิสลาม รวมทั้งเพื่อ ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และหลักศาสนา จึงควร กาหนดรู ปแบบ และวิธีการให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ งจะได้นาไปสู่
การนาไปปฏิบตั ิจริ ง
1. เห็นควรมีการกาหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการชันสู ตรพลิกศพโดยการผ่า
ศพกับหลั กอิสลามให้ชดั เจน เช่น หากเป็ นสานักงานตารวจแห่งชาติ ก็ควรมีการออกเป็ นระเบียบ
หรื อหากเป็ นกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบ ก็ควรออกเป็ นกฎกระทรวง
2. ระเบียบหรื อกฎกระทรวงเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพโดยการผ่าศพของผูน้ บั ถือ
ศาสนาอิสลามนั้นควรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. กาหนดรู ปแบบและวิธีการในการชันสู ตรพลิกศพและผ่าศพมุสลิม
ข้อ 2. “กรณี จาเป็ น ” หมายความว่า การชันสู ตรพลิกศพเพื่อสอบสวนในคดีอาญา
หรื อเพื่อวิเคราะห์โรคและป้ องกันการแพร่ ระบาดโรค หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดย
ผิดธรรมชาติ หรื อตายระหว่างอยูใ่ นการควบคุมขอ งเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสู ตรพลิกศพ เว้นแต่
ตายโดยการประหารชีวติ ตามกฎหมาย
การตายโดยผิดธรรมชาติน้ นั คือ
(1) ฆ่าตัวตาย
(2) ถูกผูอ้ ื่นทาให้ตาย
(3) ถูกสัตว์ทาร้ายตาย
(4) ตายโดยอุบตั ิเหตุ
(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
ข้อ 3. ให้มีกรรมการอิสลามหรื อ ผูน้ าศาสนาอิสลามเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ชันสู ตรพลิกและผ่าศพตรวจ
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ข้อ 4. ผูเ้ ข้าร่ วมในการชันสู ตรพลิกศพ จัดให้มีบุคคลดังต่อไปนี้
(1) พนักงานสอบสวน
(2) แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านนิติเวช
(3) ญาติของผูเ้ สี ยชีวติ
(4) กรรมการอิสลามหรื อผูน้ าศาสนาอิสลาม
ข้อ 5. แพทย์นิติเวชที่ทาการผ่าศพตรวจกรณี จาเป็ นให้เป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูท้ ี่จบั ต้องศพต้องเป็ นเพศเดียวกับศพ
(2) หากไม่มีแพทย์มุสลิมที่เป็ นเพศเดียวกันให้ใช้แพทย์ที่นบั ถือศาสนาอื่น
ได้แต่ตอ้ งเป็ นเพศเดียวกับศพ
(3) กรณี ที่ผตู้ ายเป็ นเพศหญิง และไม่มีแพทย์ที่เป็ นมุสลิม ให้ใช้แพทย์ชาย
ที่เป็ นมุสลิมได้
(4) แต่หากไม่มีเลยให้ใช้แพทย์เพศชายที่นบั ถือศาสนาอื่นได้
ระหว่างการชันสู ตรศพจะต้องมีพยานร่ วมอยูด่ ว้ ย และต้องมีผชู ้ ่วยผ่าศพ และหาก
แพทย์กบั ศพไม่ใช่เพศเดียวกัน แพทย์จะต้องพยายามไม่มองส่ วนลับข องศพ และต้องตรวจเฉพาะ
ส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ต้องจัดให้มีการปกปิ ดส่ วนที่ไม่ได้ผา่ โดยใช้ผา้ คลุม และเปิ ดช่องไว้ในส่ วนที่มี
การผ่าชันสู ตรเท่านั้น

