บทที่ 4
วิเคราะห์ การชันสู ตรพลิกศพตามกฎหมายมุสลิมเพือ่ นามาปรับใช้
ในประเทศไทยทีน่ ับถือศาสนาอิสลาม
การดาเนินคดีอาญาเพื่อค้นหาความจริ ง ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
หน่วยงานซึ่ งโดยหลักการแล้วก็มีเป้ าหมายตรงกัน คือ เพื่อค้นหาความจริ งที่เกิดขึ้นและนาตัว
ผูก้ ระทาผิดมาลงโทษการทาหน้าที่ดงั กล่าว ถือเป็ นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องจัดให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถปฏิบตั ิภารกิจให้ลุล่วงไปเพื่ออานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 1 จึงเห็นได้วา่ การชันสู ตร
พลิกศพตามกระบวนการทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ก็เป็ นวิธีการหนึ่งที่จะค้นหาความจริ ง เพื่อปก ป้ อง
และคุม้ ครองสิ ทธิ ความชอบธรรมของผูเ้ สี ยชีวติ ที่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ การชันสู ตร
พลิกศพจะทาให้ทราบถึงข้อเท็จจริ งต่างๆ และสามารถหาสาเหตุของการเสี ยชีวติ ที่ผดิ ธรรมชาติได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน อันจะนาไปสู่ การหาตัวผูก้ ระทาความผิดมาดาเนินคดี อีกทั้ง ยังก่ อให้เกิด
ประโยชน์และได้รับความเป็ นธรรมแก่ผเู ้ สี ยชีวติ ครอบครัว และสังคมอีกด้วย
4.1. วิเคราะห์ เปรียบเปรียบเทียบการชั นสู ตรพลิกศพมุสลิมในต่ างประเทศกับประเทศไทย
กรณี ไม่อนุญาตให้มีการชันสู ตรพลิกศพผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยทาให้
บุคคลที่เสี ยชีวติ และสู ญหายเป็ นจานวนมากซึ่ งคาดว่าจะถูกลักพาตัวไปและอาจจะเสี ยชีวติ แล้ว อีก
ทั้ง ยังมีกรณี ที่มีศพจานวนหนึ่งถูกฝังอยูใ่ นกุโบร (สุ สาน) ที่มิได้มีการตรวจชันสู ตรก่อนว่าผูต้ าย
เป็ นใครและเสี ยชีวติ เพราะเหตุใด ด้วยเหตุผลที่วา่ อาจเป็ นการผิดบทบัญญัติทางศาสนาเพราะเป็ น
การไม่ให้เกียรติแก่ผู ้ ตายและความจาเป็ นที่จะต้องเร่ งดาเนินการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยเร็ วจึงไม่สามารถดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริ งและดาเนินการให้ได้รับ
การเยียวยาจากรัฐ ผูจ้ ดั ทาจึงเห็นว่า การที่จะทาให้ทราบถึงสาเหตุของการเสี ยชีวติ และสื บทราบได้
ว่าผูต้ ายเป็ นใคร จะต้ องนาการใช้กระบวนการทางด้านนิติวทิ ยาศาสตร์มาใช้เพื่อหามูลเหตุที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในแง่ของการนาไปปฏิบตั ิในการตรวจสอบหาสาเหตุการ
เสี ยชีวติ และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล ซึ่ งจะทาให้เกิดประโยชน์ในการสอบสวนคดีตาม
กระบวนการยุติธรรม รวมถึงการติดตาม การสู ญหายของบุคคลเพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิใน
กระบวนการยุติธรรมอีกด้วย
1

แสวง บุญเฉลิมวิภาส.ผศ.พท.นพ. อเนก ยมจินดา และนพ. วีรวรรณ วงษ์สูง. การศึกษาการ
พัฒนาระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย, 2546, น. 6.
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น นักนิติศาสตร์ อิสลามบางท่านพิจารณาเห็นว่าการ
อนุญาตให้ผา่ ท้องศพสตรี มีครรภ์ เพื่อนาทารกที่ยงั มีชีวติ อยูอ่ อกมานั้นเป็ นการถือปฏิบตั ิตามกฎ
ศาสนา บัญญัติที่วา่ “ภยันตรายร้ายแรงยังถูกขจัดสิ้ นด้วยภยันตรายเล็กน้อยที่ดอ้ ยกว่า”2
ในกรณี ดงั กล่าวข้างต้นการผ่าท้องศพนั้นถือเป็ นภัยแก่ศพและหากไม่ผา่ ก็ยอ่ มเป็ น
อันตรายต่อชีวติ ทารก ดังนั้น การผ่าท้องศพและการไม่ผา่ ล้วนเป็ นภัยอันตรายทั้งสิ้ น แต่เนื่องจากภัย
ในประการหลังมีอนั ตรายร้ายแรงกว่าประการแรกจึงอนุญาตให้ผา่ ศพเพื่อปกป้ องและคุม้ ครองชีวติ
ทารกแม้จะกระทบกระเทือนแก่เกียรติยศของศพบ้างก็ตาม3
ขณะที่บางท่านพิจารณาเห็นว่ากรณี ดงั กล่าวนั้น เป็ นการถือปฏิบตั ิตามกฎศาสนา
บัญญัติที่วา่ “เมื่อสองภัยพิบตั ิปะทะกัน ให้พึงระวังภัยที่ใหญ่หลวงกว่า โดยกา รเลี่ยงสู่ ภยั ที่เล็กน้อย
กว่า”4
กฎศาสนาบัญญัติต่างๆ นั้น กาหนดขึ้นบนรากฐานของการพิทกั ษ์รักษาผลประโยชน์
สู งส่ ง และการแบกรับภยันตรายที่เล็กน้อยด้อยกว่า เพื่อป้ องปั ดภยันตรายที่ร้ายแรงกว่า กฎทั้งสอง
ข้อข้างต้นนี้ มีสองแง่มุมแต่มุ่งสู่ จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การรั กษาคุณประโยชน์อยูเ่ หนือการเลี่ยง
ภัย5
ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักปราชญ์ดา้ นนิติศาสตร์ ตามสานักคิดต่างๆ ในอดีตมีทรรศนะว่า
การผ่าศพสตรี ที่มีครรภ์เพื่อช่วยเหลือทารกให้อยูร่ อดก็ดี หรื อการผ่าศพเพื่อเอาทรัพย์คืนแก่เจ้าของก็
ดีลว้ นเป็ นที่อนุโลม ทั้งนี้ยงั คานึงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการช่วยชีวติ ทารกและปกป้ องมิให้
ทรัพย์สูญเปล่า ซึ่ งมีความสาคัญมากกว่าความเสื่ อมเสี ยที่จะเกิดแก่เกียรติยศของความเป็ นมนุษย์ของ
ศพ โดยใช้หลักทฤษฎีทางนิติศาสตร์อิสลาม (เกาะวาอิดดุลฟิ กฮตามหลักศาสนาอิสลาม ) ซึ่งบรรดา
นักปราชญ์อิสลามในอดีตได้วางหลัก และกฎไว้เพื่อตัดสิ นปั ญหาต่างๆ ด้านศาสนาไม่วา่ ปั ญหาจะ
เคยเกิดหรื อปั ญหาใหม่ๆ ที่เกิดตามยุคสมัยต่างๆ ก็ตาม จากที่กล่าวมานั้น เมื่อมีการอนุญาตให้ผา่ ศพ
เพื่อช่วยชีวติ ทารกเพียงคนเดียวสามารถกระทาได้ ฉะนั้น การอนุญาตให้มีการชันสู ตรศพเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะจึงย่อมเป็ นการสมควรยิง่ กว่า

2

อับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ, “การชันสูตรพลิกศพตามบทบัญญัติอิสลาม”, วารสาร อัล-นูร
บัณฑิตวิทยาลัย, (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชะรี อะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา).
3
อนันตชัย ไทยประทาน, การชันสูตรพลิกศพ, 19 มกราคม. 2554. http://www.timaweb.org .
4
อับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิ อีย ์ ดินอะ, “การขุดศพและชันสูตรศพในมุมของนักวิชาการมุสลิม :
กรณี ศึกษาการตายที่ไม่ปกติ”, http://www.oknation.net. สื บค้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555.
5
อับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 2.
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การเปรี ยบเทียบการชันสู ตรพลิกศพของประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
สิ งคโปร์ น้ นั มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงระบบการชันสู ตรพลิกศพและหลักกฎหมายที่ใช้ในการ
ชันสู ตรพลิกศพ กรณี ผตู ้ ายเป็ นผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม ดังตารางต่อไปนี้
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กรณี ระบบชันสู ตรนั้น ทั้งในประเทศไทย มาเลเซี ย และอินโดนีเซี ยต่างก็เป็ นระบบ
ตารวจ ซึ่ งอานาจในการชันสู ตรจะอยูท่ ี่เจ้าหน้าที่ตารวจหรื อพนักงานสอบสวน แต่จะต่างกันที่
อานาจหน้าที่ต่อการสั่งให้ทาการชันสู ตรพลิกศพของประเทศมาเลเซี ยค่อนข้างที่จะมีลกั ษณะเป็ น
คาสัง่ ที่เด็ดขาดไม่จาต้องได้รับอนุญาต หรื อร้องขอทาการผ่าศพจากญาติของผูต้ ายก่อนทาการ
ชันสู ตรพลิกศพ หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าต้องดาเนินการชันสู ตรพลิกศพก็สามารถกระทาได้ทนั ที แต่
สาหรั บประเทศไทยนั้นแม้ประเทศไทยจะมีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาอย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการตายที่โดยผิดธรรมชาติหรื อตายในระหว่างการควบคุมของเจ้า
พนักงาน กฎหมายจะอนุญาตให้สามารถดาเนินการชันสู ตรพลิกศพได้ก็ตาม แต่จากปั ญหาความไม่
เข้าใจ การขาดความเชื่อถื อระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับบุคคลที่นบั ถือศาสนาอิสลาม ทาให้ภาพลักษณ์
ของเจ้าหน้าที่ในสายตาประชาชนเปรี ยบเสมือนบุคคลอื่น จึงทาให้ญาติของผูต้ ายไม่ไว้วางใจให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการกับศพของผูต้ าย เนื่องจากเกรงว่า การกระทานั้นจะกระทาด้วยการไม่เคารพต่อ
ศพของผูต้ าย
ส่ วนประเทศสิ งคโปร์ น้ นั จะให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรหรื อโคโรเนอร์ เมื่อพบว่ามี
การตายโดยผิดธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องทาสานวนเพื่อส่ งไปยังผูพ้ ิพากษา โดยผูพ้ ิพากษา
จะเป็ นผูม้ ีอานาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรของรัฐ เพื่อทาการผ่าพิสูจน์ศพ หามูลเหตุแห่งการ
ตาย ซึ่งระบบของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายชันสู ตรพลิกศพของประเทศสิ งคโปร์จะมี
ความแตกต่างจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซี ย เนื่องจากใช้ระบบเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพหรื อโค
โรเนอร์ (Coroner System) ทาให้อานาจการตัดสิ นใจสู งสุ ดอยูท่ ี่เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพหรื อโคโรเนอร์
จะเห็ นได้วา่ จากระบบชันสู ตรของแต่ละประเทศไม่วา่ จะเป็ นประเทศไทย มาเลเซี ย
อินโดนีเซี ย ก็เป็ นระบบตารวจเช่นเดียวกัน ส่ วนประเทศสิ งคโปร์ แม้จะเป็ นระบบโคโรเนอร์ แต่ก็มี
การนาหลักในเรื่ องการชันสู ตรพลิกศพเข้ามาปรับใช้เช่นเดียวกัน
กรณี ที่ตอ้ งมีการชันสู ตรพลิกศพไม่วา่ จะเป็ น ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
สิ งคโปร์ ต่างก็มีการวางหลักกฎหมายไว้เช่นเดียวกัน เป็ น 2 กรณี ใหญ่ดว้ ยกันคือ
1. การตายโดยผิดธรรมชาติ
2. การตายที่อยูใ่ นระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน
แม้วา่ การตายโดยผิดธรรมชาติจะมีการใช้คาที่แตกต่างกันออกไปก็ตาม แต่โดยหลัก
กฎหมายนั้นไม่ต่างกันเพราะถ้าเข้าหลักเกณฑ์ที่เป็ นการตายโดยผิดธรรมชาติทุกกรณี ไม่วา่ บุคคล
นั้นจะนับถือศาสนาอิสลามหรื อศาสนาอื่นก็ตาม ก็จะต้องทาการชันสู ตรพลิกศพรวมถึงผ่าศพกรณี ที่
จาเป็ นเพื่อหาสาเหตุและพฤติการณ์การตายเช่นเดียวกัน
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กรณี ผมู้ ีอานาจหน้าที่ในการชันสู ตรพลิกศพทั้งประเทศไทย มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย และ
สิ งคโปร์ ต่างก็มีการกาหนดผูม้ ีอานาจในการชันสู ตรพลิกศพตามหลักกฎหมายที่วางไว้ไม่ต่างกัน
แต่สิ่งที่ต่างกันคือ แนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามที่เสี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติซ่ ึ งจะ
กล่าวต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม การบังคั บใช้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิ งคโปร์
มีการบังคับใช้กฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่ งทุกคนภายในประเทศจะต้องปฏิบตั ิตามเจ้าหน้าที่
ตารวจหรื อพนักงานสอบสวน โดยเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวจะมีอานาจเต็มที่ในการตัดสิ นใจที่จะให้มีการ
ชันสู ตรพลิกศพหรื อไม่ ดังนั้นจึง เห็นว่า การกาหนดให้ผมู ้ ีอานาจหน้าที่ในการชันสู ตรพลิกศพของ
แต่ละประเทศก็วางหลักกฎหมายที่ไม่ต่างกัน
ส่ วนในเรื่ องระยะเวลาในการชันสู ตรพลิกศพของประเทศไทย มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย
และสิ งคโปร์ ก็ไม่ได้มีการกาหนดระยะเวลาว่าจะต้องฝังศพภายใน 24 ชัว่ โมงอย่างที่เข้าใจ ซึ่ งจะ
สังเกตได้วา่ ทั้งประเทศมาเลเซี ย ประเทศอินโดนีเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ มองว่าหากกรณี เป็ นการ
ตายโดย ผิดธรรมชาติ จะต้องทาการชันสู ตรพลิกศพ และหากการชันสู ตรแต่เพียงภายนอกไม่
สามารถบอกสาเหตุการตายได้อย่างแท้จริ ง มีความจาเป็ นก็สามารถที่จะทาการผ่าศพพิสูจน์ได้เพื่อ
หาสาเหตุการตายที่แท้จริ ง โดยไม่ได้คานึงถึงเรื่ องการฝังศพภายใน 24 ชัว่ โมง อย่างที่ประเทศไทย
เข้าใจ แต่ประเทศเหล่านี้ใช้หลักความจาเป็ นและ หลัก ผลประโยชน์ก็สามารถที่จะทาการชันสู ตร
พลิกศพและผ่าศพได้ ภายหลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการชันสู ตรจะต้องทากา รรวบรวมชิ้นส่ วนของ
ศพแล้วนาไปฝังโดยเร็ วที่สุดเท่านั้น
จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย
นั้นไม่สามารถทาการชันสู ตรพลิกศพหรื อผ่าศพได้ เนื่องจากบุคคลผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามมีความ
เชื่อที่วา่ จะต้องนาศพไปฝังภายใน 24 ชัว่ โมงและห้ามกระทาการใดๆกับศพเพราะถื อว่าเป็ นการ
ทาลายศพไม่ให้เกียรติแก่ศพ ซึ่ งต่างจากในประเทศมาเลเซี ย อินโดนีเซี ย และสิ งคโปร์ ที่อนุญาตให้
มีการชันสู ตรพลิกศพได้และถ้าหากมีความจาเป็ นก็สามารถที่จะผ่าศพตรวจได้เพื่อหาสาเหตุการตาย
และพฤติการณ์การตายที่แท้จริ ง ซึ่ งในแต่ละประเทศได้มีการวางแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผูท้ ี่นบั ถือ
ศาสนาอิสลามที่เสี ยชีวติ โดยผิดธรรมชาติหรื อการตายที่เกิดขึ้นในระหว่างการควบคุมของเจ้า
พนักงาน ไว้ดงั นี้
การผ่าชันสู ตรศพในประเทศมาเลเซี ยนั้น จะต้องกระทาโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ ี่จบั
ต้องศพในขณะปฏิบตั ิงานต้องเป็ นบุคคลที่เป็ นเพศเดียวกับศพ ห ากไม่มีแพทย์มุสลิมที่เป็ นเพศ
เดียวกันให้ใช้แพทย์ที่นบั ถือศาสนาอื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นเพศเดียวกับศพ ในกรณี ที่ผตู ้ ายเป็ นเพศหญิง
และไม่มีแพทย์ที่เป็ นมุสลิมะห์ (หญิงที่นบั ถือศาสนาอิสลาม ) ให้ใช้แพทย์ที่เป็ นมุสลิมได้ หากไม่มี
จึงให้เลือกใช้แพทย์เพศชายที่นบั ถือศาสนาอื่ นได้ แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดต้องมี
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พยานร่ วมอยูด่ ว้ ย และต้องมีผชู ้ ่วยผ่าศพ และหากแพทย์กบั ศพไม่ใช่เพศเดียวกัน แพทย์จะต้อง
พยายามไม่มองส่ วนลับของศพ และต้องตรวจเฉพาะส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น
ในกรณี ของประเทศอินโดนีเซี ยนั้น ก็ได้มีการวางหลักในการชันสู ตรพลิก
ศพ
เช่นเดียวกับประเทศต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในส่ วนที่แตกต่างกันกันคือ ประเทศอินโดนีเซี ย
จะให้อานาจแพทย์เหล่านี้เป็ นผูผ้ า่ ศพตรวจโดยวางหลักไว้ดงั นี้ คือ
1) ควรเป็ นแพทย์เพศเดียวกันและศาสนาเดียวกัน
2) หากไม่มีขอ้ 1 ให้เป็ นแพทย์ชาย และเป็ นศาสนาเดียวกัน
3) หากไม่มี 1 และ 2 ให้เป็ นแพทย์หญิงของต่างศาสนาได้
4) หากไม่มี 1-3 ก็ให้เป็ นแพทย์ชาย ต่างศาสนาได้
ในกรณี ของประเทศสิ งคโปร์ น้ นั ก็สามารถทาการชันสู ตรพลิกศพได้และถ้ามีความ
จาเป็ นก็สามารถที่จะทาการผ่าศพตรวจเพื่อหาสาเหตุการตายได้เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซี ย และ
อินโดนีเซี ย แต่ประเทศสิ งคโปร์ ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าร่ วมในการชันสู ตรศพ
ชัดเจนเหมือนกับประเทศมาเลเซี ย และอินโดนีเซี ย แต่โดยหลักการของประเทศสิ งคโปร์ น้ นั จะให้
อานาจแก่เจ้าหน้าที่โคโรเนอร์ ร่วมกับแพทย์ ในการชันสู ตรพลิกและการผ่าศพ หากมีควา มสงสัย
หรื อมีความจาเป็ นที่จะต้องกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวน
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ ข้อกฎหมาย วิธีการ ขั้นตอนในการชันสู ตรพลิกศพของแต่ละ
ประเทศไม่ต่างกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือแนวทางปฏิบตั ิของประเทศอื่นที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
เหมือนกับประเทศไทยสามารถที่จะทาการชั นสู ตรพลิกศพและผ่าศพตรวจได้ถา้ จาเป็ น ซึ่ งใน
ประเทศไทยมีบุคคลที่นบั ถือศาสนาอิสลามเป็ นส่ วนน้อย แต่กลับไม่สามารถนาหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพหรื อผ่าศพมาบังคับใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศมาเลเซี ยและ
อินโดนีเซี ยได้มีการกาหนดบุคคลที่จะเป็ นผูท้ าการชันสู ตรศพไว้ โดยเฉพาะสาหรับผูท้ ี่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม เพื่อเป็ นการให้เกียรติแก่ศพ ไม่หลบหลู่ต่อศพ และยังเป็ นการกระทาที่สะอาด
โปร่ งใสเพื่อให้ญาติได้เข้าใจถึงสิ่ งสาคัญของการชันสู ตรพลิกศพ อันจะทาให้ญาติของผูเ้ สี ยชีวติ เกิด
ความไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่ในการชันสู ตรพลิกศพดังกล่าว ซึ่ งจะเป็ นทางที่จะนาไปสู่ การหาสาเหตุ
การตายและพฤติการณ์การตายที่แท้จริ ง เพื่อนาตัวผูก้ ระทาความผิดมาลงโทษต่อไป
ผูจ้ ดั ทาเห็นว่าแม้ประเทศไทยมีการวางหลักกฎหมายในเรื่ องของการชันสู ตรพลิกศพ
ไว้สมบูรณ์ดีแล้ว แต่เฉพาะบางกรณี ที่ไม่เหมาะกับผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามจึงควรที่ จะมีการ ร่ าง
กฎกระทรวงหรื อ ร่ างระเบียบขึ้นมาเพื่อนามาปรับใช้กบั บุคคลที่นบั ถือศาสนาอิสลามเพื่อให้เกิด
ความรัดกุมและเข้าใจไปในทางเดียวกัน ซึ่ งจะเห็นได้จากในประเทศมาเลเซี ยและอินโดนีเซี ยนั้นมี
การวางหลักในเรื่ องของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่ วมชันสู ตร และอานาจใน การชันสู ตรศพอย่าง
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ชัดเจน ด้วยเหตุน้ ี หากประเทศไทยมีการนาวิธีการปฏิบตั ิของประเทศมาเลเซี ยและอินโดนีเซี ยมา
ปรับใช้จะก่อให้เกิดผลดีและเป็ นประโยชน์อย่างมาก ซึ่ งจะทาให้ญาติของผูต้ ายเกิดความไว้วางใจ
เกิดความเชื่อมัน่ ในการกระทาของเจ้าหน้าที่ มีการอธิ บายถึงผลดีและผลเ สี ยของการชันสู ตรพลิก
ศพให้ญาติของผูต้ ายได้รับรู ้และเข้าใจถูกต้อง ในขณะเดียวกัน การกระทาการชันสู ตรพลิกศพและ
การผ่าศพ รวมถึงการดาเนินการทุกขั้นตอนของการชันสู ตรพลิกศพจะต้องอยูภ่ ายใต้ขอบข่ายที่
จาเป็ นเท่านั้นห้ามมิให้ล่วงเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาต ผูท้ าการชันสู ตรพ ลิกศพหรื อผ่าศพตรวจยัง
ต้องตระหนักตลอดเวลาว่า การตรวจชันสู ตรพลิกศพอนุญาตให้กระทาได้ภายในขอบข่ายซึ่ งมีความ
จาเป็ น เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์แห่งความสงสัยเท่านั้น อีกทั้งควรมีการระบุถึงคุณลักษณะของ
บุคคลที่สามารถเข้าร่ วมในการชันสู ตรพลิกศพของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลา มไว้เช่นเดียวกัน ดังที่ได้
กล่าวไว้แล้วในข้างต้น และจะต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่ วมในการชันสู ตรพลิกศพตามที่ได้กล่าว
ไว้ในคาวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ที่ 04/2549 เรื่ องการชันสู ตรพลิกศพด้วย
1) พนักงานสอบสวน
2) แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านนิติเวช
3) ญาติของผูเ้ สี ยชีวติ
4) กรรมการอิสลามหรื อผูน้ าทางศาสนาอิสลาม
เพื่อให้เกิดความไว้วางใจ และเกิดความเชื่อมัน่ ต่อกระบวนการยุติธรรมในการชันสู ตร
พลิกศพ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการหาสาเหตุการตายและรายงานผลของการชันสู ตรพลิกศพยังใช้
ประกอบสานวนในการแสวงหาพยานหลักฐานและให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายต่อไป
4.2 ปัญหาการชั นสู ตรพลิกศพมุสลิม ในประเทศไทย
กฎหมายในเรื่ องการชันสู ตรพลิกศพของไทยนั้นได้ถูกบัญญัติอยูใ่ นมาตรา 148 ถึง
มาตรา156 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่ งถือเป็ นกฎหมายที่มีลาดับศักดิ์เป็ น
พระราชบัญญัติใช้บงั คับแก่บุคคลทุกคนในประเทศ รวมทั้งบุคคลผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามด้วย การ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้ไม่สามารถมีการเลือกใช้กฎหมายกับกลุ่มบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดย
เฉพาะเจาะจง อีกทั้งกฎหมายที่ยกเว้นใช้บงั คับกับผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามก็มีแต่เฉพาะในเรื่ อง
กฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดกเท่านั้น ส่ วนในเรื่ อง “ชีวติ ” คือการตายนั้นมิได้ยกเว้นไว้
โดยเฉพาะ จึงถือได้วา่ การตาย โดยผิดธรรมชาติที่อาจมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทาง
อาญา จะต้องทาการชันสู ตรพลิกศพเพื่อหาความจริ ง และเมื่อการชันสู ตรพลิกศพเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การสอบสวนมิใช่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและ มรดกจึงไม่เป็ นข้อยกเว้นให้กบั ผูน้ บั ถือ
ศาสนาอิสลาม ซึ่ งหมายความว่า ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามที่อยูใ่ นประเทศไทย ต้องชันสู ตรพลิกศพ ถ้า
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เข้าเหตุของการตาย โดยผิดธรรมชาติ หรื อการตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงาน
ตามมาตรา 148 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย6
เนื่องจากการชันสู ตรพลิกศพเป็ นส่ วนหนึ่งของการสอบสวน ผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรง ก็
คือ “เจ้าพนักงานสอบสวน” โดยที่เจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องกระทาการร่ วมกับฝ่ ายแพทย์ในการ
ชันสู ตรพลิกศพ ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะใช้ความเห็นของแพทย์เป็ น หลักเกี่ยวกับขอบเขตของการ
ชันสู ตรพลิกศพ ซึ่งอาจพิจารณาขอบเขตของการชันสู ตรพลิกศพของผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามได้
เป็ น 3 กรณี คือ
1. แพทย์ไม่ทาการชันสู ตรพลิกศพ
ในกรณี น้ ีส่วนใหญ่เป็ นการตายโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพศพ
ภายนอกแล้วไม่ปรากฏร่ องรอยบาดแผลแล ะเจ้าพนักงานสอบสวนตรวจสภาพศพรวมถึงบริ เวณ
โดยรอบที่พบศพ และทาการสอบสวนในเบื้องต้นแล้วไม่ปรากฏร่ องรอยหรื อหลักฐานอันน่าเชื่อว่า
เป็ นการตายโดยผิดธรรมชาติ อีกทั้ง เจ้าพนักงานสอบสวนก็ไม่ติดใจการตายนั้น โดยมีหนังสื อเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรถึงการไม่ติดใจเกี่ยวกับศพ ในกรณี ดงั กล่าวแม้วา่ ศพจะอยูใ่ นความครอบครองของ
แพทย์แต่แพทย์ก็จะไม่ทาการชันสู ตรพลิกศพ แต่แพทย์ก็ไม่สามารถที่จะออกใบตรวจศพ (ใบมรณะ
บัตร) ได้เช่นกัน
2. แพทย์ทาการตรวจศพแต่เพียงภายนอก
ในกรณี น้ ีเป็ นกรณี ที่แพทย์พยายามจะช่วยเหลือผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลาม เพื่อมิให้เป็ น
การผิดกับประเพณี ทางศาสนา แต่ท้ งั นี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของแพทย์ดว้ ย โดยทัว่ ไปเมื่อแพทย์
สงสัยหรื อได้รับการบอกกล่าวว่าศพที่จะทาการชันสู ตรนั้นเป็ นผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม แพทย์ก็จะ
ให้ญาตินาหนังสื อรับรองการเป็ นผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามจาก “สานักจุฬาราชมนตรี ” มาแสดงต่อ ตน
จากนั้นแพทย์ก็จะตรวจศพแต่เพียงภายนอก แล้วจะให้มูลเหตุการตายในเอกสารการชันสู ตร แต่ใน
บางครั้งแพทย์อาจจะทาการเจาะเลือดจากหัวใจหรื อจากส่ วนต่างๆ ของร่ างกายเพื่อตรวจเพิ่มเติม
หรื อเจาะเอาเนื้อเยือ่ อวัยวะต่างๆ มาตรวจโดยไม่ตอ้ งทาการผ่าศพ เช่นเดียวกับในกรณี การเอา ชิ้น
เนื้อของคนไข้มาตรวจ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดบาดแผลน้อยที่สุดและสามารถนาชิ้นส่ วนต่างๆ ของอวัยวะ
ภายในมาตรวจได้ ซึ่ งเป็ นการดีท้ งั สองฝ่ ายเพื่อที่จะได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริ งเกี่ยวกับความตายที่
เกิดขึ้น

6

พริ นทร์ เพ็งสุวรรณ, “ระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศมุสลิม กรณี ศึกษาเฉพาะประเทศ
อิหร่ าน และอียปิ ต์”, สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, น. 43.
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3. แพทย์จะต้องผ่าศพตรวจจึงจะสามารถออกใบชันสู ตรพลิกศพได้
ในกรณี ดงั กล่าวนี้ หมายถึง แพทย์ไม่สามารถที่จะบอกสาเหตุการตายได้อย่างถูกต้อง
ถ้าไม่ทาการชันสู ตรเนื่องจากสภาพศพหรื อสภาพแวดล้อมภายนอกไม่ปรากฏแน่ชดั เพียงพอที่จะ
ระบุสาเหตุการตาย หรื อแพทย์อาจเห็นว่าถ้าไม่ทาการผ่าศพตรวจจะเป็ นการสู ญเสี ยพยานหลักฐาน
อันสาคัญที่อยูภ่ ายในตัวศพ เช่น มีหวั กระสุ นค้างอยูใ่ นศพ กรณี จึงต้องทาการผ่าศพตรวจอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ หรื อในกรณี ที่สงสัยว่าถูกวางยาพิษจาเป็ นต้องผ่าเอาของเหลวในกระเพาะและลาไส้
ออกมาตรวจ ซึ่ งจากการตรวจทางเอ็กซ์เรย์ก็จะมีผลเพียงบอกได้วา่ มีวตั ถุหรื อลักษณะเป็ นรู ปร่ าง
อย่างไรเท่า นั้น อย่างเช่น ถ้าเป็ นกระสุ นก็จะบอกได้เพียงว่ามีรูปร่ างคล้ายหัวกระสุ นอยูใ่ นร่ างกาย
แต่ขนาดและลักษณะของหัวกระสุ นอันเป็ นรายละเอียดนั้นไม่สามารถบอกได้ เช่นนี้จึงจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องทาการผ่าศพผูต้ ายที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาหลักเกณฑ์ และรู ปแบบของการชันสู ตรพลิกศพตามหลัก
ศาสนาอิสลามแล้วในบทที่ 2 จะเห็นได้วา่ หลักเกณฑ์ของศาสนาอิสลามนั้น มิได้มีบทบัญญัติใดอัน
เป็ นการห้ามหรื อมิให้มีการกระทาการชันสู ตรพลิกศพมุสลิมอย่างชัดเจน เพียงแต่จากหลักความเชื่อ
ของศาสนาอิสลามที่วา่ “กรณี ผนู้ บั ถือศาสนาอิสลามเสี ยชีวติ ให้รักษาศพไว้ในสภาพเดิมห้ามมิให้มี
การทาลายศพโดยเด็ดขาด และห้ามทารุ นแรงเพราะว่าหลักศาสนาอิสลามถือว่ามนุษย์ทุกคนที่
อัลลอฮฺทรงสร้างมา เป็ นสิ ทธิของพระองค์ที่จะห้ามมิให้ใครมาทาลาย ” จึงทาให้เมื่อมีการตาย
เกิดขึ้น และผูต้ ายเป็ นผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามนั้น จ ะต้องทาการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ
ฝังศพผูต้ ายให้เร็ วที่สุด เพื่อมิให้มีบุคคลใดกระทาการรบกวน อันถือเป็ นการไม่ให้เกียรติแก่ผตู ้ าย
กรณี ผตู ้ ายที่นบั ถือศาสนาอิสลามไม่สามารถที่จะทาการชันสู ตรพลิกศพหรื อผ่าศพ
ตรวจเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเสี ยชีวติ ได้น้ นั รวมทั้ง ยังมีขอ้ สงสัยในสาเหตุการตายในหลาย
กรณี ที่นาไปสู่ การสร้างความแตกแยกระหว่างประชาชนที่เป็ นมุสลิม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ ง
กระบวนการด้านนิติเวชศาสตร์ น้ นั สามารถช่วยหาความจริ งได้ แต่การยอมรับให้มีการชันสู ตรพลิก
ศพอย่างเป็ นระบบตามหลักวิชาการมีนอ้ ยมาก ด้วยข้อจากัดหลา ยประการ เช่น ปั ญหาที่เกิดจาก
ความเชื่อที่เกี่ยวกับวิถีมุสลิมต่อการชันสู ตรพลิกศพหรื อการผ่าศพ ซึ่ งอาจเกิดจากความเข้าใจหรื อ
การตีความคาสอน หรื อบทบัญญัติทางศาสนาที่ผดิ พลาดมาแต่ก่อน จนกระทัง่ ได้มีการยึดถือปฏิบตั ิ
สื บทอดต่อกันมาจนกลายเป็ นประเพณี วฒั นธรรมที่เคยชิน แล ะเกิดความเชื่อเช่นว่านั้น หากมีการ
ตายเกิดขึ้นแล้วจะต้องกระทาการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเร็ วที่สุด บุคคลผูน้ บั ถือศาสนา
อิสลามเห็นว่า การชันสู ตรพลิกศพ และการผ่าพิสูจน์ศพ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุการตายนั้นถือเป็ น
เรื่ องที่ไม่สมควรกระทา จึงทาให้ ศพจานวนหนึ่งที่ถูก ฝังอยูใ่ นกุโบร (สุ สาน ) มิได้มีการตรวจ
ชันสู ตรก่อนว่าผูต้ ายเป็ นใครและเสี ยชีวติ เพราะเหตุใด ด้วยเหตุผลว่าอาจผิดบทบัญญัติทางศาสนา
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เพราะเป็ นการไม่ให้เกียรติแก่ผตู ้ าย และความจาเป็ นที่จะต้องเร่ งดาเนินการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาโดยเร็ วทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามกฎหมายจนเกิดปั ญหาตามมาคือ ความยากลาบากต่อ
การทราบถึงสาเหตุการตาย การติดตามตัวคนร้ายเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง การแสวงหา
พยานหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับคดี ตลอดจนปั ญหาการเกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิตาม
กฎหมายกับประชาชนผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลาม จนนาไปสู่ การขาดค วามเชื่อมัน่ ขาดความเชื่อใจใน
ตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ยอมให้ดาเนินการชันสู ตรพลิกศพ ตลอดจนการผ่าศพตรวจด้วย เพราะเกรง
ว่าการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวจะกระทาไปโดยขาดความเคารพ และไม่ให้เกียรติต่อศพ
ผูต้ าย นอกจากนี้แล้วปั ญหาการขาดความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมายจ ะทาให้บุคคลในพื้นที่ดงั กล่าว
เสี ยสิ ทธิ ในการทราบข้อเท็จจริ งและเสี ยโอกาสในการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โดยปริ ยาย
การชันสู ตรพลิกศพหรื อการไต่สวนการตายในกรณี ผทู ้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามใน
ประเทศไทย ส่ วนใหญ่น้ นั ชาวบ้านและสังคมไม่เข้าใจเกี่ยวกับการชันสู ตรพ ลิกศพจึงไม่ตระหนัก
ถึงความสาคัญเท่าใดนัก แต่ในขณะเดียวกัน การชันสู ตรพลิกศพ ถือว่าเป็ นพยานหลักฐานที่
พนักงานอัยการจะนามาสนับสนุนข้ออ้างที่เกี่ยวข้องกับฝ่ ายเจ้าพนักงานที่ปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่
อีกทั้งกฎหมายยังเปิ ดช่องให้ครอบครัวผูเ้ สี ยชีวติ มีสิทธิ นาพยานของฝ่ ายตนเองเข้าสื บเพื่อให้ศาลทา
การไต่สวนข้อเท็จจริ งเพิ่มเติม และยังมีสิทธิ ในการถามพยานฝ่ ายพนักงานอัยการหรื อผูร้ ้องได้อีก
ด้วย เป็ นสิ ทธิที่ครอบครัวของผูเ้ สี ยชีวติ จะทราบถึงสาเหตุการเสี ยชีวติ ที่แท้จริ ง และยังเป็ นการ
โต้แย้งข้อเท็จจริ งหากเป็ นข้อมูลกล่าวอ้างที่ท้ งั สอง ฝ่ ายกล่าวไม่ตรงกัน ก็ถือเป็ นโอกาสในการ
พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งสู่ ศาล ดังกรณี ของ อิหม่ามยะผา กาเซ็ง ซึ่ งถูกควบคุมตัวเข้าไปในค่ายทหารได้
เพียงวันเดียวและเสี ยชีวติ ในวันรุ่ งขึ้น ซึ่ งจากการตรวจชันสู ตรพลิกศพประกอบกับผลเอ็กซ์เรย์
พบว่า ซี่ โครงหักและมีกระดูกทิ่มทะลุปอด อั นเนื่องมาจากการถูกทาร้ายร่ างกายโดยเจ้าหน้าที่ถือ
เป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบ คดีน้ ีมีการเรี ยกร้องค่าเสี ยหายให้เป็ นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ซึ่ งถือว่าเป็ นความสาเร็ จในการเรี ยกร้องความเป็ นธรรมและแสดงให้เห็นถึงผลของการชันสู ตรพลิก
ศพที่สามารถหาข้อเท็จจริ งและพยานหลักฐานที่แตกต่างไปจากการตรวจสภาพศพแต่เพียงภายนอก
เท่านั้น
จะเห็นได้วา่ แม้ระบบการชันสู ตรพลิกศพตามกฎหมายไทยจะมีความชัดเจนทั้งใน
รู ปแบบและวิธีการก็ตาม แต่ก็ยงั คงมีปัญหาและก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติทาง
กฎหมายกับวิธีการปฏิบตั ิจริ งต่อการนาไปบังคับใช้ในกลุ่มผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม
การชันสู ตรพลิกศพตามหลักศาสนาอิสลามนั้นมิได้มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะ และก็
มิได้มีการบัญญัติหา้ มการชันสู ตรพลิกศพไว้ในคัมภีร์อลั -กุรอานแต่อย่างใด ซึ่ งจะเห็นได้จาก

91
สานักจุฬาราชมนตรี คาวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ที่ 04/2549 เรื่ อง การชั นสู ตรพลิก
ศพ7
“เกียรติอนั พึงเคารพแต่อลั ลอฮ์ ซุ บฮานะฮุวะตะอาลา ได้มอบให้มนุษย์ถือเป็ นเรื่ อง
ใหญ่ที่ตอ้ งรักษาไว้ และเกียรติของมนุษย์มิได้จากัดเฉพาะที่เขายังมีชีวติ อยูเ่ ท่านั้น ยังครอบคลุมทั้ง
ขณะที่มีชีวติ อยูแ่ ละเสี ยชีวติ ไปแล้ว จึงเป็ นหน้าที่ของทุกคนที่ตอ้ งดูแลและรักษาไว้
ดังนั้น การขุดศพ และการย้ายซากศพในหลุมฝังศพคือการละเมิดเกียรติที่อลั ลอฮ์ทรง
ใช้ให้รักษาและป้ องกันไว้ การขุดศพมุสลิมจึงเป็ นที่ตอ้ งห้าม นอกจากในกรณี ที่จาเป็ นเท่านั้น ทั้งนี้
ด้วยการเล็งเห็นคุณประโยชน์อนั ใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่ของการดาเ นินคดีและในทาง
การแพทย์ จึงอนุโลมให้ทาการชันสู ตรพลิกศพเป็ นกรณี พิเศษที่จาเป็ นจริ งๆ เท่านั้น และต้องได้รับ
การยินยอมจากผูป้ กครองของศพ อิหม่ามประจามัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
ตามลาดับ และการชันสู ตรพลิกศพจะต้องอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของผูร้ ู ้ทางศาสนาอิสลา ม และ
การปฏิบตั ิตอ้ งเป็ นไปอย่างนุ่มนวล ละมุนละไม ให้เกียรติต่อศพ และเมื่อเสร็ จสิ้ นการชันสู ตรพลิก
ศพให้รีบรวบรวมชิ้นส่ วนของศพทั้งหมดเพื่อนาไปฝังตามหลักการศาสนาอิสลาม”
ดังนั้นรู ปแบบ วิธีการในการชันสู ตรพลิกศพของประเทศอิสลาม กระทาไปก็เพื่อให้
ทราบถึงสาเหตุการตายที่อยูใ่ นศพหรื อร่ องรอยที่ปรากฏบนตัวศพ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบที่
พบศพถือว่าเป็ นพยานหลักฐานที่สาคัญอย่างยิง่ อาทิเช่น ถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการถูกยิง
ตาย “หัวกระสุ น ” ที่ฝังอยูใ่ นร่ างกายเป็ นสิ่ งสาคัญมากเพราะเป็ นพยานหลักฐาน (พยานวัตถุ ) ที่
สามารถบ่งชี้ไปถึงผูท้ ี่ทาให้ตายได้ เนื่องจากร่ องรอยบนหัวกระสุ นนั้นสามารถบอกได้วา่ มาจากปื น
กระบอกใด จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องนาเอาหัวกระสุ นที่ฝังอยูใ่ นร่ างกายผูต้ ายออกมาเพื่อทาการ
ตรวจหาปื นที่ใช้ยงิ ต่อไป อันเป็ นการนาไปสู่ กระบวนการยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อหาตัว
ผูก้ ระทาความผิดที่แท้จริ งมาลงโทษได้อย่างถูกต้องและเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
จากการศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการชันสู ตรพลิกศพมุสลิมในต่างประเทศกับ
ประเทศไทยประกอบกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ของผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามในประเทศ
ไทยนั้น เหตุที่นากฎหมายในต่างประเทศทั้ง 3 ประเทศที่กล่าวมานั้นมาประกอบการศึกษาเนื่องจาก
เห็นว่า ประเทศมาเลเซี ย และประเทศอินโดนีเซี ยต่างก็มีการใช้ระบบตารวจเช่นเดียวกับประเทศ
ไทย อีกทั้งประเทศมาเลเซี ยเองถือได้วา่ มีเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยมากที่สุด และมีการนับถือ
ศาสนาที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ผนู ้ บั ถือศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซี ยเองก็
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ให้อานาจกับเจ้าหน้าที่ตารวจเต็มที่ ในการตัดสิ นใจว่าจะให้มีการชันสู ตรพลิกศพหรื อไม่ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของมาเลเซีย (Laws of Malaysia ACT 593) มาตรา 329
และ 330
ส่ วนประเทศสิ งคโปร์ น้ นั แม้จะเป็ นการใช้ระบบ โคโรเนอร์ และอยูห่ ่างไกลจาก
ประเทศไทยก็ตาม แต่ลกั ษณะประเทศสิ งคโปร์ ก็มีการนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับ
ประเทศไทย อีกทั้งยังเป็ นการแสดงให้เห็นข้อแตกต่างได้วา่ แม้ประเทศสิ งคโปร์ จะมีระบบที่
แตกต่างจากประเทศไทย แต่บุคคลที่นบั ถือศาสนาอิสลามในประเทศสิ งคโปร์ ดังกล่าว ก็มีการวาง
หลักเป็ นกฎหมายไว้ โดยกาหนดเป็ นพระราชบัญญัติเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพหรื อโคโรเนอร์ ค .ศ. 2010
(Coroners Act 2010) มาปรับใช้เช่นกัน
จากการศึกษาพบว่า ในประเทศมาเลเซี ย ประเทศอินโดนีเซี ย และประเทสิ งคโปร์ ต่าง
ก็มีการวางหลักในเรื่ องของการชันสู ตรพลิก
ศพไว้เป็ นกฎหมาย เพื่อให้บุคคลทุกคนที่อยู่
ภายในประเทศ ไม่วา่ จะนับถือศาสนาใดก็ตามแม้แต่ผนู ้ บั ถือศาสนาอิสลามถ้าเป็ นการตาย โดยผิด
ธรรมชาติตามหลักกฎหมายที่วางไว้จะต้องมีการชันสู ตรพลิกศพทันทีหรื อผ่าศพตรวจเพื่อหาสาเหตุ
การตายที่อยูภ่ ายในร่ างกายศพ เพื่อให้เกิดความยุติ ธรรมแก่ ทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นตัวผูต้ าย ญาติของ
ผูต้ าย และผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดด้วย ซึ่ งถือว่าการกระทาดังกล่าว เป็ นการให้เกียรติแก่ศพ
และเป็ นการให้เกียรติแก่คนเป็ นด้วยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดได้พิสูจน์ความผิดหรื อความ
บริ สุทธิ์ ของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามประเทศมาเลเซี ย ประเทศอินโดนีเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ น้ นั
ได้มีการวางบุคคลที่จะสามารถเข้าทาการชันสู ตรศพหรื อผ่าศพตรวจไว้โดยเฉพาะของผูน้ บั ถือ
ศาสนาอิสลามเพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกฎหมายกับหลักศาสนาเพื่อเป็ นการให้เกียรติแก่
ศพ ไม่หลบหลู่เกียรติของผูต้ าย การกระ ทาทุกขั้นตอนจะต้องกระทาด้วยความรวดเร็ ว นิ่มนวล
ละมุนละไม เสมือนผูต้ ายยังมีชีวติ อยู่
จากการศึกษาและตีความจากผูร้ ู ้ทางด้านศาสนานั้นเห็นว่า การชันสู ตรพลิกศพนั้น แม้
จะเป็ นการกระทากับร่ างกายของศพก็ตาม แต่การกระทาดังกล่าวเป็ นการกระทาเพื่อให้ทราบถึง
สาเหตุการตายที่ แท้จริ ง เพื่อให้ผตู ้ ายได้รับความยุติธรรมตลอดจน ญาติของผูต้ ายและผูถ้ ูกกล่าวหา
ว่ากระทาความผิดด้วย ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การชันสู ตรพลิกศพ หรื อการผ่าศพนั้น ไม่ได้เป็ นการทาร้าย
ทาลายศพ แต่เป็ นการกระทาลงไปเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย เพื่อให้เกียรติแก่ผทู ้ ี่ล่ วงลับ
ไปแล้ว เช่นเดียวกับที่ พระอัลลอฮฺ ทรงตรัสว่า ควรให้เกียรติคนตายเหมือนกับที่เค้ายังมีชีวติ อยู่
ดังนั้น หากตีความกลับกัน บุคคลที่มีชีวติ อยูก่ ็ถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีเกียรติเช่นเดียวกับคนตาย จึงจาเป็ นที่
จะต้องกระทาการทุกประการ โดยความโปร่ งใส สะอาด จึงจะถือว่า ตรงตามเจตนารมณ์ของคัมภีร์
อัล-กุรอาน ที่วา่ ควรให้เกียรติท้ งั คนเป็ นและคนตาย
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ดังนั้น การชันสู ตรพลิกศพจึงเป็ นข้อกาหนดตามกฎหมายที่ตอ้ งกระทาเมื่อมีการตาย
โดยผิดธรรมชาติหรื อมีการตายในระหว่างความควบคุมของเจ้าพนักงานเกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุการ
ตายให้ชดั เจน อันจะนาไปสู่ การอานวยความยุติธรรมให้แก่ผตู ้ าย รวมถึงเจ้าพนักงานผูอ้ าจเกี่ยวข้อง
กับการตายนั้นๆด้วย ซึ่ งจะเห็นได้วา่ การจะนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพนั้นมาปรับ
ใช้กบั ผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างกฎหมายกับศาสนาจึงควรมี การ
กาหนดรู ปแบบ วิธี การ และแนวทางในการปฏิบตั ิ ไว้โดยเฉพาะ ต่อบุคคลผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม
เพื่อเป็ นแนวทางในการออกกฎกระทรวงต่อไป ซึ่ งจะกล่าวต่อไป

