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เอกสารภายใน 
 

บนัทกึการไตส่วนการตายกรณีตากใบ 
 

 

1.  สบืพยานวันที ่4 เมษายน 2550 ศาลจังหวัดนนทบรุ ี10.00 น. 
พยาน : พญ.อรุณี สงิหเ์สน่ห ์สถาบันนติวิทิยาศาสตร ์ 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพยาธวิทิยากาย วภิาค 
 
2.    สบืพยานวันที ่5 เมษายน 2550 ศาลจังหวัดนนทบรุ ี 9.00 น.  ศาลจังหวัดนนทบรุ ี

       พยาน:  
 

3.   สบืพยานวันที ่5 เมษายน 2550  ศาลจังหวัดนนทบรุ ี14.00 น.  ศาลจังหวัดนนทบรุ ี
 พยาน :   พันต ารวจโท พสิฐิ พันสรุยิะ สถาบันนติเิวช  

   สังกัดส านักงานแพทยใ์หญ่  ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

     4.  สบืพยานฝ่ายผูร้อ้ง วันที ่10 เมษายน 2550 เวลา 09.30 น. ศาลจังหวัดนนทบรุ ี
 พยาน:   แพทยห์ญงิคณุหญงิพรทพิย ์โรจนสนัุนท ์ 

   สถาบันนติวิทิยาศาสตร ์กระทรวงยุตธิรรม 
     5. สบืพยานวันที ่1 มถุินายน 2550 ศาลจังหวัดนนทบรุ ี10.00 น. 
           พยาน :   พ.ต.ท.สทุธชัิย ลิม่ศวิะวงศ ์สถาบันนติเิวช โรงพยาบาลต ารวจ 

 
 

 
เอกสารชุดนี้เป็นบันทกึการสังเกตการณ์เบื้องตน้ของคดีชันสูตรพลกิศพ “เหตุการณ์ตากใบ” เป็นการไต่สวน
การตาย   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 คดีด าหมายเลข ช. 2/2548 ระหว่าง

อัยการจังหวัดปัตตานี กับญาตผิูเ้สยีชวีติรวม 78 คน เพือ่ใหศ้าลไต่สวนว่าผูต้ายคอืใคร เหตุและพฤตกิารณ์ที่
ตายคอือะไร ใครท าใหต้าย โดยต่อมาอัยการจังหวัดปัตตานีไดข้อใหโ้อนการพจิารณามาที่ศาลกรุงเทพฯ แต่มี
การคัดคา้นว่าผูเ้สยีหายมีภูมลิ าเนาในเขตจังหวัดนราธวิาส ศาลจงึไดอ้นุญาตใหโ้อนการพิจารณามาที่ศาล

สงขลาเป็นคดหีมายเลข ช 16/2548 และไดฝ้ากประเด็นมาสบืทีศ่าลจังหวัดนนทบุรีส าหรับพยานที่เกีย่วขอ้ง
กับนิตเิวชและนิตวิทิยาศาสตรใ์นวันที ่3, 4, 5 และ 10 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา  โดยจะมกีารไต่สวนการตาย
จากพยานทัง้ฝ่ายผูร้อ้ง (อัยการจังหวัดปัตตานี) และฝ่ายผูค้า้น (ญาตผิูเ้สยีชวีติ) ที่ศาลจังหวัดสงขลาตาม

ก าหนดนัดหมายดังนี้ 
 

สบืพยานฝ่ายผูร้อ้ง (อยัการ) เวลา  9.00 น. -16.00 น. 

เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2550   วันที ่ 5, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 27, 28, 29  
เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2550  วันที ่ 3, 4, 5 
 

สบืพยานฝ่ายผูค้า้น (ญาตผูิเ้สยีชวีติ) เวลา 9.00 น. -16.00 น.  
เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2550   วันที ่ 1, 2, 8, 9, 28, 29, 30   

เดอืนกันยายน พ.ศ. 2550   วันที ่ 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27   
เดอืนตุลาคม  พ.ศ. 2550    วันที ่  2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 25   

มถุินายน 2550 
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บนัทกึการไตส่วนการตายกรณีตากใบ 

 
 

1.  สบืพยานวนัที ่4 เมษายน 2550 ศาลจงัหวดันนทบุร ี10.00 น. 
 
 

พยาน :    พญ.อรุณี สงิหเ์สน่ห ์สถาบันนติวิทิยาศาสตร ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพยาธวิทิยากายวภิาค 
ท าหนา้ที่เป็นแพทย์ตรวจสถานที่เกดิเหตุร่วมกับพนักงานสอบสวนและตรวจชันสูตรพลิกศพที่
พนักงานสอบสวนสง่มา 

ทนายความ : 7 คน 
อัยการ : 1 คน 

ผูพ้พิากษา 2 คน บัลลังก ์18 
 
ขอ้มูลคด ี

คดหีมายเลขด าที ่ช.2/2548   ศาลจังหวัดปัตตาน ี
ค ารอ้งลงวันที ่13 มกราคม 2548 

ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ผูร้อ้ง   กับ  นายมาหามะ เล๊าะบากอ กับพวกรวม 78 คน 
 
รายละเอยีดการสบืพยาน 

 
พยานไปถงึคา่ยองิคยุทธบรหิารในวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลาประมาณ 15.00 น. โดยเมื่อไปถงึมี

แพทยท์ี่ท าการชันสูตรพลกิศพอยู่ก่อนแลว้คอื พญ.พรทพิย ์ โรจนสุนันท์, นพ.สุวชัิย ลิม่ศวิวงษ์ 
และนพ.พสิฐิ ตน้สรุยิะ 
 

พยานท าหนา้ทีชั่นสตูรพลกิศพจ านวน 8 ศพ จากทัง้หมด 78 ศพ ไดแ้ก ่
1) มะอเูซ็ง สอืน ิ 
2) สาโรจน์ โต๊ะเล 

3) สรุเชษฐ ์ลาโต๊ะ 
4) รอืสอื มาสาแล๊ะ 

5) อาเซง้ อาแว 
6) อับดลุลอซะ ตมีาซา 
7) มะหะหมัดอาด ีเจ๊ะโซะ 

8) อับดลุรอฮมี รเีมาะ 
 

อยัการน าสบื 
 

- เป็นการชันสตูรศพ ภายนอกเท่านัน้ ไม่มกีารผ่าศพเลย 

- สภาพศพทีพ่บคลา้ยกันคอื ศพทัง้ 8 เริม่เน่า มรีอยช ้า แผลถลอก มเีลอืดออกทีเ่ยือ่บตุาขาว 
มีรอยกดเป็นเสน้ที่ขอ้มือ บางศพมีฟันกัดปลายลิน้, มี 1 ศพ ที่มีบาดแผลฉีกขาดขอบไม่
เรียบ ที่ศรีษะ คอื นายสาโรจน์ โต๊ะเล และมี 1 ศพ ที่กระดูกกรามล่างหัก บาดแผลถลอก

เกดิทีใ่บหนา้และตามล าตัว คอืนายมะหะหมัดอาด ีเจ๊ะโซะ 
- บาดแผลทุกบาดแผลทีพ่บไม่ท าใหเ้สยีชวีติ 

- สันนษิฐานสาเหตกุารตายไดว้่า เกดิจากการขาดอากาศหายใจ 
 
ซกัถามโดยทนายญาตผูิต้ายที ่3 และ 5 (ทนายรษัฎา มนูรษัฎา) 

- จุดมุ่งหมายของนติวิทิยาศาสตร ์คอื การตรวจและชันสูตรพลกิศพ เพือ่ใหเ้กดิความยุตธิรรม
แกทุ่กฝ่าย 

- สภาพศพทีพ่บ คอื ศพถูกหอ่ดว้ยพลาสตกิวางเรยีงกัน, ไม่มหีมายเลขก ากับ, จุดทีต่ัง้ศพอยู่
นอกอาคาร, สภาพอากาศวันนัน้รอ้นมาก 

- หมอพรทพิยแ์จง้เพยีงว่าใหท้ าการชันสตูรพลกิศพ เพราะศพมจี านวนเยอะมาก 

- ทราบเพียงแต่ว่า เป็นผูชุ้มนุมม๊อบตากใบ คอืดูจากข่าว และมีการน าขึน้รถของทหารมาที่
คา่ยองิคยุทธฯ และตอนทีใ่หผู้ช้มุนุมลงจากรถ พบว่ามผีูช้มุนุมบางคนเสยีชวีติ 
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- มกีารถ่ายภาพการชันสตูรพลกิศพไวทุ้กภาพ 
- มกีารเก็บน ้าจากลกูตา เพือ่ตรวจหาระดับอัลกอฮอล เพราะไม่สามารถเจาะเลอืดไดใ้นกรณทีี่

ตายและศพเริม่เน่าแลว้ เพราะเลอืดเริม่เน่าแลว้ 
- จาก 8 ศพ มีเพียง อับดุลรอฮีม รีเมาะ ที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดประมาณ 6.64 มลิลกิรัม

เปอรเ์ซนต ์
- ซึง่เป็นปรมิาณทีน่อ้ยมาก ซึง่ในกรณีทีศ่พเน่าแลว้ก็อาจเกดิอัลกอฮอลใ์นปรมิาณดังกลา่วได ้
- จ าไม่ไดว้่ามกีารตรวจ DNA หรอืไม่ 

- ทัง้ 8 ศพ เสยีชวีติจากการขาดอากาศหายใจ แตเ่กดิจากสาเหตใุด-ไม่ทราบ 
- ถา้ทัง้ 78 ศพ ไดร้ับการผ่าชันสูตรฯ จะสามารถท าใหท้ราบถงึรายละเอยีดเกีย่วกับสาเหตุ

การตายไดม้ากขึน้ 

- คนมุสลมิในเทศกาลถือศีลอด ไม่เป็นเหตุใหค้นเสียชวีติ, หากไม่มีโรคประจ าตัวที่เกดิขึน้
ในชว่งนัน้ เชน่ อจุจาระทีอ่าจท าใหท้อ้งร่วงได ้

- กรณีของ มะอูเซ็ง สอืนิ มีรอยช ้าที่โหนกแกม้ขวา และรมิฝีปากล่างดา้นซา้ย ซึง่พยานไม่
ทราบขนาด ไม่ไดว้ัดขนาดไว ้และภาพก็ไม่มสีเกล ไม่สามารถตอบไดถ้งึขนาดของรอยช ้า 
ตามทฤษฎี รอยช ้าดังกล่าว เป็นลักษณะที่สามารถเกดิไดทั้้งก่อน ระหว่างและหลังตาย

ใหม่ๆ  
- กรณีหลังตายนัน้ เซลลย์ังไม่ตาย อาจเกดิรอยช ้าได ้อย่างไรก็ด ีโดยท่ัวไป รอยช ้าจะเกดิ

กอ่นตาย แตใ่นกรณีสภาพศพเริม่เน่าแลว้ 
- เลอืดเซาะจากการเน่า กับ รอยช ้า ดภูายนอกจะคลา้ยกัน แยกแยะได ้ตอ้งกรดีผวิหนังเพื่อ

ตรวจสอบ 

- ศพเริม่เน่าประมาณ 12 ชม. 
- กรณีฟันกัดปลายลิน้ น่าจะถูกกระแทกดว้ยของแข็งไม่มีคม, แต่เวลาศพเริ่มเน่า ก็มักจะมี

เลอืด เน่าออกมาอยู่แลว้ 
- ฟันของศพกัดปลายลิน้ บ่งบอกว่า น่าจะมีการชัก เพราะสมองขาดออกซเิจน หรือกดรัด

ทางเดนิหายใจ ท าใหชั้ก 

- แผลถลอกทีค่าง สะบักซา้ย เป็นแผลทีเ่กดิกอ่นตาย 
- ทนายความถามพยานว่า เป็นไปไดไ้หมว่าเกดิจากความรูส้กึทรมาน ไม่ทราบ 
- รอยกด รัดเป็นแนวเสน้ที่ขอ้มือทัง้ 2 ขา้ง สันนิษฐานไดว้่า เป็นวัสดุเป็นเสน้แลว้มารัดที่

ขอ้มอื, รอยอยู่ในระดับเดยีวกันทัง้ 2 ขา้ง, คลา้ยๆ ต าแหน่งรอยกญุแจมือ แตถ่า้เป็นกุญแจ
มอื จะเป็นรอยขนานกันชัดเจน น่าจะเป็นเชอืก คดิว่าไม่ใชร่อยกญุแจมอื 

 
ผูพ้พิากษาอกีคนออกไป 
 

- สภาพศพทีเ่ลอืดออกใตเ้ยือ่บตุาขาว อาจเจอในศพทีห่ัวใจเตน้ผดิปกต,ิ ขาดอากาศหายใจ 
- ทัง้ 8 ศพ มีสภาพคลา้ยกันคอื ขาดอากาศหายใจ, มีเลอืดออกเยือ่บุตาขาว, บางศพทีข่าด

อากาศหายใจ อาจไม่มีจุดเลอืดออกที่เยื่อบุตาขาวก็ได,้ ทุกศพมีบาดแผลบรเิวณใบหนา้-
ถลอก-และช ้า 

- รายที่กระดูกกรามล่างหัก คอื มะหะหมัดอายี เจ๊ะโซ๊ะ ทราบจากการใชม้ือคล าและขยับดู, 

คางบวม ใบหนา้เบีย้วผดิรูป 
- ทนายถามว่า เกดิจากของแข็งกระแทกอย่างรุนแรงหรอืไม่, ศาลแทรกว่า ของแข็งกระแทก

หนา้ หรอืไปกระแทกถูกของแข็ง 

- เมือ่พยานตอบว่า กระแทกกับของแข็งไม่มคีม แตไ่ม่แน่ใจว่ารุนแรงหรือไม่อย่างไร 
- ศาลก็พูดว่า กระดกูอาจผุก็ได ้

- พยานสรุปว่า “โดยท่ัวไปแลว้ น่าจะเกดิจากการกระแทกอย่างรุนแรง” 
- ขณะทีท่ าการชันสตูร ไม่มอีัยการมาแสดงตัว แตจ่ะยนือยู่ตรงนัน้หรอืไม่ ไม่ทราบ 
- มเีจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองหรอืไม่ ไม่ทราบ 

 
ทนายญาตผิูต้ายที ่49,50  

- มกีารแยกศพผูเ้สยีชวีติในทีเ่กดิเหตอุอกไปหรอืไม่ (ไม่ไดข้นขึน้รถ) พยานตอบว่าไม่ทราบ 
- ถามพยานว่า ศพที่มีรอยถลอกตามร่างกาย รอยถลอกน่าจะเกดิจากอะไร พยานตอบว่าไม่

ทราบ อาจเกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ 

- ถามพยานว่า มีการประสานกับโต๊ะอหิม่ามเพื่อขอผ่าศพหรอืไม่ พยานตอบว่าไม่ทราบ เป็น
เรือ่งของผูบ้ังคับบัญชา 



 

 4 

 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่66,67   

- พยานชันสตูรฯ เสร็จแลว้ กลับเลย ภายในคนืนัน้ 
- พยานทราบว่า ผูช้มุนุมโดยสารมากับรถทหาร ก็ตอ้งอยู่ในความควบคมุดแูลของเจา้หนา้ที่         

ทหาร 
- ศพที่ชันสูตรฯ เสียชีวติมาแลว้อย่างนอ้ย 12-24 ชม. เนื่องจากสภาพอากาศรอ้น ไม่มี
อากาศถ่ายเท น่าจะเน่าเร็ว ปกต ิกลา้มเนื้อจะยังแข็งตัวอยู่ หากเสยีชวีติไม่เกนิ 12 ชม. แต่

ส าหรับศพทีชั่นสตูรฯ นัน้ กลา้มเนื้อคลายตัวหมดแลว้ 
- ตายเพราะขาดอากาศหายใจ ภาพที่ 2 และ 4 สามารถบอกไดว้่า สันนิษฐานไดว้่า ตาย
เพราะขาดอากาศหายใจ ซึง่เป็นสาเหตกุารตาย แตส่าเหตขุองการขาดอากาศหายใจนัน้ ไม่

ทราบ 
- รายงานการชันสูตรฯ นัน้ ต ารวจเขยีน หมอเซนต์ว่าร่วมชันสูตร โดยที่พยานไม่ทราบว่า

จัดท าทีไ่หน (ศาลแทรกว่าก็ท าทีส่ถานีต ารวจ-นัน้แหละ) 
 
ศาลบนัทกึวา่ ทนายคนอืน่ไมต่ดิใจซกัถาม 

 
อยัการ ถามตงิ 

 
- กรณีศพที่พบแอลกอฮอล ์พยานอธบิายเพิม่ว่า อาจเป็นเพราะ 1) ดืม่เขา้ไปในปรมิาณนอ้ย 

หรอื 2) ดืม่มานานแลว้ อยู่ในชว่งขาลง และ 3) ศพเน่าก็เกดิได ้

- สว่นศพอืน่ทีต่รวจไม่พบ เป็นไปไดห้รอืไม่ว่า ดืม่มากอ่น แลว้ร่างกายขับออกไป 
- ศาลจดว่า อาจดืม่มากอ่นหรอืศพเน่า 

- ประเด็นการถือศลีอด ไม่เป็นสาเหตุใหเ้สียชวีติไดนั้น้ อัยการถามว่า หากถือศลีอด แลว้มี
การออกก าลังกาย อยู่กลางแจง้ เสยีเหงื่อมาก อาจท าใหเ้สยีชวีติไดห้รอืไม่ พยานตอบว่า 
“ทุกอย่างเป็นไปไดห้มด” 

 
 
 

จบบนัทกึ 
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บนัทกึการไตส่วนการตายกรณีตากใบ 
 

2) สบืพยานวนัที ่5 เมษายน 2550 ศาลจงัหวดันนทบุร ี 9.00 น.  
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บนัทกึการไตส่วนการตายกรณีตากใบ 
 

3) สบืพยานวนัที ่5 เมษายน 2550 ศาลจงัหวดันนทบุร ี14.00 น. 
 

พยาน :   พันต ารวจโท พสิฐิ พันสรุยิะ สถาบนันติเิวช สังกัดส านักงานแพทยใ์หญ่ ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาต ิ
ท ารายงานการชันสตูรพลกิศพ, ร่วมกับพนักงานสอบสวน และรายงานการตรวจศพ ร่วมกับพนักงาน

อัยการ พนักงานสอบสวน ปรากฎตามเอกสารหมาย ปร.10-20 
ทนายความ : 4 คน 
อัยการ : 1 คน 

ผูพ้พิากษา 2 คน บัลลังก ์18 
 

ขอ้มูลคด ี
คดหีมายเลขด าที ่ช.2/2548 
ศาลจังหวัดปัตตานี 

ค ารอ้งลงวันที ่13 มกราคม 2548 
ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ผูร้อ้ง กับ นายมาหามะ เล๊าะบากอ กับพวกรวม 78 คน 

 
รายละเอยีดการสบืพยาน 
 

อยัการ: 
- พยานท าการชันสตูรฯ ศพ จ านวน 11 ศพ 

- ลักษณะบาดแผลทีพ่บคอื เลอืดออกทีนั่ยน์ตาขาว, ใบหนา้คร ่าเลอืด, มบีาดแผลบวมช ้า 
บรเิวณหนังตา, รมิฝีปาก ถลอกบรเิวณสว่นนูนของใบหนา้ อก หลัง,  

- บาดแผลไม่เป็นสาเหตใุหถ้งึแกค่วามตายโดยตรง 

- ตายเพราะขาดอากาศหายใจ 
- บางศพเริม่เน่าแลว้ 
- มีการตรวจน ้าในลูกตา เพื่อตรวจหาแอลกอฮอล ์พบในศพ 2 ราย คอื ดอรอฮะ อาแว 

(6.43) และ อบิรอฮมิ สอืมาแอ (5.15) 
- เคยใหป้ากค ากับพนักงานสอบสวนไวเ้มือ่วันที ่4 พค.2547 กับพันต ารวจโทสนุทร ขวัญ

เพชร ทีส่ภอ.หนองจกิ 
 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่6 

 
- เป็นศพทีเ่สยีชวีติจาการชมุนุมทีห่นา้สภอ.ตากใบ 

- สันนิษฐานว่าเกดิจากการกดทับท าใหเ้กดิการขัดขวางการเคลื่อนไหวของระบบทางเดนิ
หายใจเขา้-ออก 

- ท่ัวไปการกดทับใชเ้วลาเท่าไร : ขึน้กับความหนักเบาของการกดทับ 

- การกดทับทีท่ าใหเ้สยีชวีติ (ขึน้กับความหนักเบาของการกดทับ) อาจท าให ้
     ขาดหายใจโดยตรง, หายใจขัดขอ้ง  หายใจออกตลอด หายใจเขา้ไม่ได ้  กลไกทีส่มอง 
     ขาดเลอืด 

- ไม่ทราบว่าตายเพราะอะไร เพราะ ศพมีการเคลือ่นยา้ยแลว้, ไม่ไดดู้สถานทีเกดิเหตุ, ไม่
ทราบสภาพแวดลอ้มทีเ่กดิเหตทุีท่ าใหเ้สยีชวีติ, ไม่ไดผ้่าศพตรวจ 

- ปรมิาณแอลกอฮอลทีพ่บ นอ้ยมาก ตรวจโดยนติวิทิยาศาสตร ์ผมไม่ไดเ้ป็นคนตรวจ 
- “คนที่ตายใหม่ๆ ศพเริม่เน่า ก็อาจท าใหม้ีปรมิาณแอลกอฮอลป์รมิาณนี้ได ้โดยไม่ไดด้ืม่,   

คา่ไม่มนัียส าคัญ นอ้ยมาก 

 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่3 และ 5  

- เป็นคนตรวจ, มนัีกวทิยาศาสตร ์2 คน, และผูช้ว่ยผ่าศพหนึง่คน 
- พบคุณหญิงพรทพิย ์จงึแจง้ความประสงคว์่าขอร่วมชันสูตร เป็นหนา้ที่ เพื่อหาค าตอบว่า

ผูต้ายเป็นใคร, สาเหตกุารตาย ใครท าใหถ้งึแกค่วามตาย เท่าทีจ่ะทราบได  ้

- ศพวางเรยีงๆ กันอยู่ นอนหงายหรอืไม่ จ าไม่ได ้
- มกีารถ่ายภาพ, รวบรวมบันทกึ 
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- ทราบจากหมอพรทพิย ์ว่ามกีารชมุนุม ควบคมุตัว แออัดอยู่ในบรเิวณทีจ่ ากัดจนเสยีชวีติ 
- “จ ากัด” ไม่ไดห้มายความว่าทีไ่หน, จะเป็นรถยนตบ์รรทุกของทางราชการหรอืไม่ จ าไม่ได ้

- บาดแผลทีช่ ้า ผวมทีห่นังตาและทีร่มิฝีปาก เกดิจากการกระแทกกับของแข็งไม่มคีม 
- บาดแผลถลอกจะเกดิจากการเสยีดส ีกับของแข็งไม่มคีม 

- บาดแผลสว่นมาก เกดิบรเิวณส่วนนูนของร่างกาย สันนษิฐานว่าเกดิจากการเบยีดเสยีดหรือ
ทับกัน 

- ขาดอากาศกีน่าที จงึจะตาย : ขึน้กับความแข็งแรง หากคนท่ัวไปที่สามารถกลัน้หายใจได ้

เป็นเวลา 2-3 นาที จะเสยีชีวติในเวลาไม่เกนิ 10 นาที รวมแลว้ น่าจะเสยีชีวติในเวลา 15 
นาที สมองจะออกซเิจน จะตายใน 10 นาที แต่ตอ้งบวกอากาศที่คา้งอยู่เดมิ ซึง่รวาแลว้
น่าจะ 9 นาท ีและรวมอากาศทีค่า้งในปอดอกี 3 นาท ีรวมแลว้น่าจะไม่เกนิ 15 นาท ี

- การที่ไม่ทราบว่าผูต้ายคอืใคร ไม่มี ID Card, เพื่อใหรู้ว้่าเป็นใคร จะเก็บ DNA โดยหมอพร
ทพิย ์

- ศพที่ 11, แผลที่หนา้ออก ลิน้ป่ี ใบหนา้ เกดิจากลักษณะการนอนคว ่า หรือไม่ : จ าไม่ได,้ 
(ทนายความพยายามบอกว่า “คอ่ยๆ นกึ”) หมอตอบว่า “”เป็นไปได”้ 

- โดยท่ัวไปศพเสยีชวีติ กีช่ม.จงึจะเน่า : “ณ อุณหภูม ิ31 องศาเซลเซยีส ความชืน้สัมพัทธ

ปานกลาง คอื ไม่ชืน้ไม่แหง้เกนิไป 24 ชม. จะเริม่เน่า 
- เริม่ตรวจศพแรกตอนประมาณ บา่ยสอง เสร็จประมาณสีโ่มงครึง่ 

- ไม่มกีารลงเวลา เพราะไม่ไดเ้ป็นผูจ้ัดท าแบบฟอรม์รายงานดังกลา่ว แตล่งนาม (เซนตช์ือ่) 
- ไม่ไดส้นใจว่ามใีครมาอยู่ดว้ยหรอืไม่, ไม่ทราบจ าไม่ไดว้่ามชีาวบา้นไหม 
- จ าชือ่พนักงานอัยการ เจา้หนา้ทีฝ่่ายปกครองไม่ได,้คณุหญงิแนะน ารองปลัด ของกระทรวง

ยุตธิรรม 
- เอกสารแผ่นแรกไม่ใชล่ายมอืหมอ 

- ฟันกัดลิ้น  เกิดจากความเจ็บปวดทุกข์ทรมานหรือ ชัก : “ไม่ทราบ ” “อาจเป็นการ
เปลีย่นแปลงของร่างกาย ภาวะขาดน ้า อาหาร ขัน้ตอนสุดทา้ยคอืการขาดอากาศ หรอืใกล ้
ตายและอืน่ๆ 

- ท าหนา้ที่รวมกับพนักงานสอบสวนตามป.วอิาญา 154 ถา้ตายในระหว่างการควบคุมของ
เจา้หนา้ทีต่อ้ง มอีัยการและฝ่ายปกครองดว้ย : ไม่ทราบว่า มใีครอยู่บา้ง 

- คนทีต่าย 78 ศพ ตายเพราะการควบคมุของเจา้หนา้ทีท่หารหรอืไม่ : “ขา้พเจา้ไม่ทราบ” 

 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่22, 33, 73 

 
- ในการลงความเห็นการตาย : “ตา่งคนตา่งลงความเห็น” 
- น ้าในลกูตาทีม่แีอลกอฮอล ์ใชว้ธิกีารอย่างไรในการตรวจ : “ไม่ทราบ” 

- การเอาน ้าในลูกตามาเก็บไว ้ปิดจุก : “มันเป็นสารระเหย ถงึจะเก็บไวน้าน แอลกอฮอลก์็จะ
ไม่ขึน้ มแีตจ่ะลดลงนดิหน่อย โดยตอ้งมวีธิกีารเก็บรักษาทีด่”ี 

- ใบหนา้คั่งเลอืด แสดงว่า สันนิษฐานไดว้่าเกดิจากระบบไหลเวยีนเลอืดกลับสู่หัวใจไดไ้ม่ด ี
ศพตายนอนหงาย กับตายนอนคว ่า จะตา่งกัน คอืสผีวิจะตา่งกัน สว่นทีต่ ่ากว่าจะมสีเีขม้กว่า 

- ลักษณะของสผีวิ : ที่เกดิจากเลอืดตกสู่ ผวิสเีบือ้งต ่าของร่างกาย เป็นเวลานานจะมีสเีขม้

กว่าดา้นบน 
- ครูดถลอก ไม่ทราบว่าเป็นการลากจากส่วนบนลงไปทางขา้งล่างหรือจากล่างขึน้บน, ครูด

กับของแข็งไม่มคีม 

- บาดแผล เหมือนการลอกของผวิหนังเนื่องจากถูกความรอ้น เป็นบาดแผลหลังตาย ปร.11 
ภาพที ่1 

- บางศพมเีม็ดทรายอยู่ท่ัวไป, อยู่ในบาดแผล 
- การไม่บันทกึเวลาตาย เพราะสามารถประเมนิเวลาตายคร่าวๆ ไดจ้ากสาเหตุอืน่ 

 

ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่.... 
- เลอืดออกที่เยือ่บุตาขาว เพราะเสน้เลอืดฝอยแตก แสดงว่า ตอ้งมกีารกดทับทีบ่รเิวณล าคอ 

หรือเกดิการกดทับที่ช่องทอ้ง หนา้ออก : การกดทับที่หนา้อก ท าใหห้ายใจออกไดอ้ย่าง
เดยีว,เลอืดด าไม่สามารถไหลยอ้นเขา้หัวใจได ้เนื่องจากมีแรงกดทับที่ทรวงอก ช่องทอ้ง
จ านวนมาก  และยังมอีกีหลายสาเหตทุีท่ าใหเ้ลอืดไม่สามารถไหลกลับเขา้หัวใจได ้

- กรณีนี้เป็นกรณีทแีรงกดทับมา : “แรงมาก” 
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- เลือดออกจากหางตา จมูก ปาก อาจเกดิจากการไดร้ับความกระทบกระเทือนจากอวัยวะ
ภายในและสมองก็ได ้

 
อยัการถามตงิ 

- การที่ศพแต่ละศพเน่าไม่เท่ากัน และการพบแอลกอฮอลในบางศพ แสดงว่าผูต้ายอาจดื่ม      
แอลกฮอลม์ากอ่นไหม : อาจดืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลมากอ่นก็ได ้

- “ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุในเอกสาร ปร.10-20 ว่า สาเหตกุารตายเกดิจากการขาดาอากาศหายใจ 

ทีเ่กดิจากการกดทับ” 
- “ขณะที่พยานกับคุณหมอท่านอืน่ ชันสูตรฯ ยังมีคนอื่นๆ อกีหลายส่วน คือ ขา้ราชการพล

เรอืน ไม่นอ้ยกว่า 30 คนอยู่ดว้ย” 

 
 

จบบนัทกึ 
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บนัทกึการไตส่วนการตายกรณีตากใบ 
 

 
บนัทกึการไตส่วนการตายกรณีตากใบ 

 
4) สบืพยานฝ่ายผูร้อ้ง วนัที ่10 เมษายน 2550 เวลา 09.30 น. ศาลจงัหวดันนทบุร ี

 

พยาน: แพทยห์ญงิคณุหญงิพรทพิย ์โรจนสนัุนท ์
 
ตอบผูแ้ทนผูร้อ้ง: พนกังานอยัการ จงัหวดันนทบุร ี

 
- ขณะเกดิเหตุพยานเป็นรองผูอ้ านวยการสถาบันนิตวิทิยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิรรม ท างาน

เป็นรองผูบ้ริหารและแพทย์ประจ าสถาบัน และเป็นผูบ้ริหารโครงการนิตวิทิยาศาสตร์ มี
วัตถุประสงคเ์พื่อน าหลักนิตวิทิยาศาสตร์ไปช่วยกระบวนการยุตธิรรมใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้นอกจากนี้พยานยังมีหนา้ที่ชันสูตรพลิกศพและร่วมในการชันสูตรพลิกศพตาม

กฎหมาย 
 

- เกีย่วกับคดนีี้  เมื่อวันที่ 26 ตลุาคม 2547 พยานไดเ้ดนิทางไปคา่ยองิคยุทธบรหิาร จังหวัด
ปัตตานี ตามค าส่ังจาก กอ.สสส.จชต. เพื่อเก็บ ดเีอ็นเอ ของผูก้่อความไม่สงบในวันที่ 25 
ตุลาคม 2547 เมื่อพยานเดนิทางไปถึงค่ายองิคยุทธบรหิาร เจา้หนา้ที่ในค่ายไดแ้จง้ให ้

พยานทราบว่ามีผูถู้กจับกุมและเสยีชีวติจ านวน 77 ศพ (พยานบอกว่า ตอนแรกพบศพ 77 
ศพ ในตอ่มาจงึพบว่าม ี78 ศพ) พยานจงึไดข้อตรวจสอบ 

 
- (ชว่งนี้ศาลไดห้ยุดฟังพยานเพราะมโีทรศัพทเ์ขา้มาและรับสายเพือ่สนทนา) 

 

- จากนัน้พยานไดข้อพบรองแม่ทัพภาคที ่4 ทีป่ระจ าคา่ยองิคยุทธ ซึง่พยานจ าชือ่ไม่ได ้เพื่อ
ขอทราบภารกจิทีชั่ดเจน เนื่องจากไดร้ับค าส่งใหม้าตรวจ ดเีอ็นเอ ของผูม้ชีวีติ แตม่าทราบ
ภายหลังว่ามีศพ จากนัน้รองแม่ทัพภาค 4 เขา้ใจสถานการณ์ จงึไดเ้ปลีย่นใหท้ีมงานของ

พยานท าการชันสูตรพลกิศพก่อน และพยานไดต้ดิต่อกับทางกรุงเทพฯ เพื่อขอทีมงานมา
เสรมิ  รวมทัง้ขออนุมัตหิลักการการท างานจากผูบ้รหิารกระทรวงยุตธิรรมดว้ย (พยานอธบิาย

ว่า ตนเป็นคนเดยีวที่ไดร้ับค าส่ังใหไ้ปเก็บดเีอ็นเอ ส่วนหมอคนอืน่เป็นทีมเสรมิลงไปตรวจ
ศพ) 

 

- วันที ่26 ตลุาคม 2547 พยานไดท้ าการชันสตูรพลกิศพทัง้หมด 24 ศพ ดังนี้* 
1.นายมาหามะ แจ๊ะมากอ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสตูรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง

เอกสารหมาย ปร.22 
2. นายมูฮัมหมัด โซ๊ะ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.23 

 
(ศาลรับโทรศัพทม์อืถอืเป็นครัง้ทีส่อง)  
 
3. นายฮารุมงิมามะ กูรง พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.24 
4. ชายไทยไม่ทราบชือ่ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง

เอกสารหมาย ปร.25 
5. นายอฮิราน บนิสะกรี พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.26 

6. นายบูกรี ดีวามะ พรอ้มทั ้งไดท้ ารายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร. 27 

7. นายสะมะแอ มูดอ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.28 
8. นายวารมณ์ ส ูพรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าสง่เอกสาร

หมาย ปร.29 
9. ชายไทยไม่ทราบชือ่ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.30 
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10. นายดิเรก อูเซ็ง พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.31 

11. นายอับดุลเลาะนิง สานิ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ 
น าสง่เอกสารหมาย ปร.32 
12. นายซาซเูด็ง มาโซะ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง

เอกสารหมาย ปร.33 
13. นายมะรอเหม มากะ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.34 

14. นายกมิปลี มามะ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร. 35 

15. ชายไทยไม่ทราบชือ่ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสตูรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.36 
16. นายมะฮามะซอเร มยีะเซ็ง พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสตูรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ 

น าสง่เอกสารหมาย ปร.37 
17. ชายไทยไม่ทราบชือ่ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสตูรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.38 

18. ชายไทยไม่ทราบชือ่ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสตูรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.39 
19.นายมามาสุกร ีลาเต๊ะ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง

เอกสารหมาย ปร.40 
20. นายอาหามะ สะปรี พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.41 

21. นายฮาแซ สะมะแอ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสตูรพลกิศพ และรายงานการตรวจ  ศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร.42 
22. นายอารี อาแว พรอ้มทั ้งไดท้ ารายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง

เอกสารหมาย ปร.43 
23. นายซ าล ีอาแวบาโจ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร. 44 

24. นายฮารง ปะตอมะ พรอ้มทัง้ไดท้ ารายงานการชันสูตรพลกิศพ และรายงานการตรวจศพ น าส่ง
เอกสารหมาย ปร. 45 

* กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของรายชือ่จากทนายความฝ่ายผูค้ัดคา้น* 
 

- จากการตรวจสอบ พยานพบว่า ศพที่เสยีชวีติสว่นใหญ่เกดิจากภาวะการขาดอากาศหายใจ 

จากการกดทับซอ้นๆ กัน มีสว่นนอ้ยที่มอีาการเสยีสมดลุของสารในเลอืดซึง่มอีาการชักร่วม
ดว้ย 

- ศพส่วนใหญ่มีลักษณะแผลถลอกตืน้ที่ล าตัวและใบหนา้ บางสว่นจะมีรอยช ้าที่ใบหนา้ บาง

ศพมเีลอืดออกที่ปาก ฟันหัก อย่างไรก็ตามทัง้ 78 ศพ ไม่ไดม้ีรอยแผลฉีกขาดขนาดใหญ่
ตามล าตัวทีม่องเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ ไม่มแีขนขาหักทีม่องเห็นไดด้ว้ยตาเปลา่ 

- ในการประเมนิภายนอก พยานว่าไม่เห็นบาดแผลกระท ารุนแรง แตม่บีางศพทีม่บีาดแผลบน
ใบหนา้ ไม่สามารถตอบไดว้่าจะมีการปวดเจ็บในสมองท าใหเ้สยีชวีติหรือไม่ เพราะทัง้ 78 
ศพ ไม่ไดม้กีารผ่าศพ  

- พยานไดใ้หก้ารไวก้ับพนักงานสอบสวนปรากฎตามค าใหก้าร ปร. 46 
- พยานไม่เคยรูจ้ักกับผูต้ายและญาตขิองผูต้ายมากอ่น  

 
ตอบค าถามทนายญาตผิูต้ายที ่3,5 
 

- ศพที่มีบาดแผลบางศพ ถูกกระแทกบริเวณใบหนา้ถงึกระท่ังฟันหัก เลือดออกจากปาก 
แสดงว่าถูกกระแทกดว้ยของแข็งอย่างรุนแรง 

- พยานว่า พยานไปถงึค่ายองิคยุทธบรหิาร เวลา 09.00 น. เศษ เมือ่วันที่ 26 ตุลาคม 2547 
พยานและทมีงานเริม่ท าการชันสตูรพลกิศพ เวลาประมาณ 10.00 น. เสร็จสิน้การชันสตูรฯ 
เวลา 18.00 น.  

 
- จุดมุ่งหมายของการตัง้สถาบันนิตวิทิยาศาตร์ เพื่อท าการชันสูตรพลกิศพ กรณีที่พยาน

ออกไปปฏบิัตภิารกจิ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิรรมใหก้ับประชาชนใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
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- อ านาจหนา้ทีข่องพยานคอื ชันสตูรพลกิศพร่วมกับเจา้พนักงานสอบสวนตามทีร่อ้งขอมาจาก
พนักงานสอบสวน หรอืเป็นไปตามกฎกระทรวง 

 
- การจัดท ารายงานการชันสูตรฯ เพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการตาย ลงรายละเอยีดเกีย่วกับ

ผูต้ายใหม้ากทสีดุเท่าทีจ่ะบันทกึได ้ทัง้นี้เพือ่ประโยชน์แกก่ระบวนการยุตธิรรม 
 

- เมื่อพยานไปถงึค่ายองิคยุทธฯ ทีแรกพยานไม่พบแพทย์ประจ าค่าย ไดพ้บกับแพทย์ของ

โรงพยาบาลองิคยุทธฯ ในภายหลัง พยานจ าชื่อของแพทย์ของโรงพยาบาลองิคยุทธฯ 
ไม่ได ้แตท่ราบว่ามตี าแหน่งเป็นผูอ้ านวยการประจ าโรงพยาบาลองิคยุทธฯ  

 

- สภาพศพที่พยานเห็นครัง้แรก กองซอ้นๆ กันอยู่ในหอ้งเก็บศพของโรงพยาบาลค่ายองิค
ยุทธฯ ไม่เห็นว่ามศีพทีก่องอยู่ทีพ่ืน้นอกอาคาร 

 
- ขอ้มูลเบือ้งตน้ทีพ่ยานทราบเกีย่วกับเหตกุารณ์การสลายการชมุนุมและท าใหม้ผีูเ้สยีชวีตินัน้ 

พยานทราบว่าเมื่อรถน าตัว “ผูก้อ่ความไม่สงบลง” มาจากรถ (ทนายแทรกว่า “ผูช้มุนุม” แต่

พยานยังใชค้ าว่า “ผูก้อ่ความไม่สงบ”) เพือ่เขา้สูส่ถานทีค่วบคมุตัว พบว่ามีคนนอนอยู่ทีพ่ื้น
รถดา้นในหลายคนและหลายคัน บางรายถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี และบาง

รายไดเ้สยีชีวติ จ านวนทัง้สิน้ 78 ศพ ขอ้มูลดังกล่าวนี้พยานทราบจากนายทหารของค่าย
องิคยุทธฯ (แตศ่าลจด “ผูร้่วมชมุนุม”) 

 

- ภาวะของการขาดอากาศหายใจ พฤตกิารณ์คอื มกีารนอนเรยีงทับซอ้นกัน 
 

- สภาพของศพ คอื มอืไพล่หลัง เราจงึถามว่า น าเคลือ่นมาอย่างไร เพราะศพยังแข็งอยู่และ
มอือยู่ในสภาพไขวห้ลัง 

 

- ทีพ่ยานเห็น นัน้มีมอืไพล่หลัง และนอนคว ่าหนา้ และศพยังแข็ง สภาพดังกลา่วนี้พยานได ้
เห็นดว้ยตัวเอง ศพที่มอืไพล่หลังจะมรีอยผูกทีข่อ้มอื พยานทราบจากนายทหารในภายหลัง
ว่าขณะทีม่กีารควบคมุตัวไดม้กีารน ามอืไพลห่ลังแลว้ใหน้อนซอ้นทับกัน ค าว่า ไพลห่ลัง คอื 

มีการพันธนาการมือทัง้สองขา้ง จากนัน้พยานใหก้ารว่าเหตุการณ์ที่เกดิขึน้มีผูม้าแจง้นอ้ย
มาก พยานตอ้งแอบถามเรือ่งการทับซอ้นของผูช้มุนุมในรถ เนื่องจากไม่มกีารแจง้ขอ้มูลจาก

นายทหารระดับผูใ้หญ่หรอืเจา้หนา้ที่ต ารวจ พยานจงึทราบขอ้มูลจากนายทหารระดับเล็กซึง่
เคยร่วมงานกันกับพยานมากอ่นและมคีวามคุน้เคยกัน 

 

- ศาลจด “ขา้พเจา้พบศพมอืไพล่หลัง มรีอยผูกที่ขอ้มือ ทราบจากทหารภายหลังว่า ขณะถูก
ควบคมุตัว ใหเ้อามอืไขวห้ลัง เอาอะไรมามัดไม่ทราบ และใหน้อนคว ่า ทับซอ้นๆ กัน” 

 
- ผูเ้สยีชวีติส่วนใหญ่มีรูปร่างเล็ก อยู่ในท่าทีช่่วยเหลอืตัวเองไม่ไดทั้ง้หมด อดอาหารมากอ่น 

เพลยี (รูจ้ากสภาพมอืเทา้เหีย่ว 70% มอืเหีย่ว แสดงว่าเจา้หนา้ทีค่งไปควานตัวจากน ้า, อยู่

ในน ้านานมาก) 
 

- พยานไม่ไดเ้นน้ตรวจสอบที่เสื้อผา้ว่ามีการสวมใส่หรือไม่ และมาเห็นในภายหลังใน

หอ้งเก็บศพ ดังนัน้สภาพศพใหดู้จากภาพถ่ายตามรายงานการชันสตูรพลกิศพ (พยานบอก 
ว่าเสือ้ไม่ไดเ้ป็นประเด็นในการตาย และศพทีเ่จอผ่านกระบวนการมากอ่นแลว้) 

 
- ผูท้ีถู่กเจา้หนา้ทีค่วบคมุตัว นอกจาก 78 ศพทีเ่สยีชวีติแลว้ ยังมผีูถู้กควบคมุตัวอกีนับพันคน

ทีพ่ยานไดท้ าการเก็บ ดเีอ็นเอ ไว ้ 

- วันที่พยานเดนิทางไปถงึคา่ยองิคยุทธฯ พยานไมไดเ้ห็นผูถู้กควบคุมตัวที่ไดร้ับบาดเจ็บถูก
น าตัวเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลค่ายองิคยุทธฯ พยานทราบว่าผูบ้าดเจ็บถูกน าตัวไปรักษาที่

โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี พยานไม่ไดเ้ขา้ไปเยีย่มผูไ้ดร้ับบาดเจ็บ 
 
- ศพทัง้ 78 ศพ เป็นเพศชายทัง้หมด มทัีง้วัยเยาวชน กลางคน และคนสงูอายุ  
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- สภาพศพสว่นมาก มเีลอืดออกทีใ่ตเ้ยือ่บตุาขาว บง่บอกว่าขาดอากาศหายใจจากการกดทับ
บรเิวณหนา้อก (พยานอธบิายว่าเลอืดออกเฉยๆ คือขาดอากาศ บวกกับใบหนา้สเีขม้ มือ

ไพลห่ลัง ท าใหสั้นนษิฐานไดว้่าถูกกดทับบรเิวณหนา้อก)  
 

- สภาพลิน้จุกปาก (อย่างเดยีวกับ ฟันกับลิน้) เกดิจากการขาดอากาศหายใจ และ/หรอื การ
ชักเพราะเสยีสมดุลในเลอืด บางศพที่ไม่มีเลอืดออกจากใตเ้ยื่อบุตาขาวแต่มีอาการลิน้จุก
ปาก สันนษิฐานว่าเกดิจากภาวะชักลว้นๆ จากภาวะเสยีสมดลุของสารในเลอืด 

 
- สภาพศพที่มมีอืเทา้เหีย่ว หรือกางเกงเปียกน ้า สะทอ้นว่า กอ่นเสยีชวีติไดอ้ยู่ในน ้าประมาณ 

3 ช่ัวโมง  

 
- โดยท่ัวไป อาการชักที่เกดิจากภาวะเสยีสมดุลของสารในเลอืดหรอื Heat stroke คอืความ

รอ้นสูง ท าใหโ้ปรตีนสลายไปจากกลา้มเนื้อ ท าใหก้ลา้มเนื้อตาย สารโซเดียม โปรแต
สเซยีมและคลอไลน์ เปลีย่นไป เสยีสมดลุ คอื เสยีสมดลุในเซลล ์นอกเซลล ์และในเลอืด 
ปกตริ่างกายก็จะมีดุลของสารเหล่านี้ กรณีของ 78 ศพ เกิดจากความรอ้น ท าใหเ้ซลล์

กลา้มเนื้อแตก ท าใหส้ารเหลา่นี้เสยีสมดลุในเซลล ์นอกเซลล ์และในเลอืด  
 

- ภาวะการเสยีสมดุล พยานใหก้ารว่า หากเสยีสมดุลสารโปรแตสเซยีมเพียงตัวเดยีวก็จะท า
ใหห้ัวใจวายไดทั้นท ี

 

- สว่นไตวาย เกดิจากโปรตนี คอืเมือ่กลา้มเนื้อแตก โปรตนีจงึออกมาในเลอืดและไปทับถมที่
ไต ไตตอ้งท างานหนักจนไม่ไหว เกดิอาการของไตพัง คือ ไตวาย จะไม่เสยีชวีติในทันท ี

กรณีของผูท้ีถู่กสง่ตัวมารักษาตัวทีโ่รงพยาบาล สว่นใหญ่จะมภีาวะของอาการไตวาย  
 
- ผูท้ีอ่ดน ้า/อาหาร เชน่ ชว่งถอืศลีอดในชว่งกลางวัน ไม่ท าใหถ้งึแกค่วามตายได ้

 
- ทนายถามว่า “กรณีทีอ่ดตีนายกรัฐมนตร ีทักษิณ ชนิวัตร ไดอ้อกมาแถลงว่า สาเหตขุองการ

เสียชีวติ คือ เนื่องจากการถือศีลอด เป็นการแถลงที่ถูกตอ้งหรือไม่” พยานตอบว่า “การ

กลา่วเชน่นัน้ไม่ถูกตอ้งตามหลักวชิาการ” (ศาลไม่บันทกึ โดยศาลบอกว่าศาลไม่เขา้ขา้ง)  
 

- ผูเ้สียชีวติที่พยานไม่ทราบชือ่ พยานไดเ้ก็บ ดีเอ็นเอ เอาไวต้รวจกับญาตขิองผูต้าย เพื่อ
พสิูจน์บุคคล กรณีที่พยานไดชั้นสูตรพลกิศพในครัง้แรก มีการระบุ “ชายไทยไม่ทราบชือ่” 
เชน่ ในรายชือ่ล าดับที ่4  

 
- ศพ 5 ศพ ที่เสียชวีติในที่เกดิเหตุ พยานไม่ไดต้รวจชันสูตรฯ และทราบว่ามีคนตาย 5 ศพ

จากหนังสอืพมิพ ์
 

- กรณีน่องทัง้สองขา้งเกร็งเป็นลกู ปลายเทา้จกิลง  เป็นภาวะชักที่เกดิจากการเสยีสมดลุของ

สารในเลอืด 
 

- เรือ่งความเจ็บปวด หนา้ตาของศพ ในทางนติวิทิยาศาสตร ์ไม่สามารถบอกได ้ 

 
- เอกสารหมาย ปร. 25 สภาพศพ มีหนังศรีษะ ทา้ยทอยบวมช ้า แกม้ขวา รมิฝาปาก บวมช ้า 

รอยแผลกลา้มเนื้อดา้นขวา ยาว 1 ซม. ลักษณะศพ “ถูกกระแทกดว้ยของแข็ง ตัง้ขอ้สังเกต
ว่าอาจถูกท ารา้ยก่อน เป็นบาดแผลเกดิก่อนตาย”(กรุณาตรวจสอบกับรายงานบันทกึการ
สบืพยานดว้ยว่าศาลบันทกึว่าอย่างไร) 

 
- เอกสารหมาย ปร. 26 ครั ้งแรก พยานระบุ “ชายไทยไม่ทราบชื่อ” แต่ต่อมามีชื่อของ

ผูเ้สยีชวีติ พยานว่า เจา้หนา้ที่ต ารวจเป็นผูม้าเตมิชือ่ในภายหลัง คือ นายอฮิซาน บสิะกร ี
และพยานว่า รายงานการชันสูตรฯ มีขอ้มูลบางส่วนที่มีการเตมิชื่อผูเ้สียชีวติในภายหลัง 
พยานไดล้งลายชือ่ในรายงานการชันสตูรไวล้ว่งหนา้ดว้ยปากกาสดี า 
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- เอกสารหมาย ปร. 31 นอกจากระบุว่า เสยีชวีติจากการขาดอากาศหายใจแลว้ พยานยังได ้
ระบุว่า สภาพบนใบหนา้ถูกกระแทกดว้ยของแข็งที่รมิฝีปาก ใบหนา้ ศพอื่นๆ หากมีรอยที่

สงสัยว่าถูกท ารา้ยหรือมบีาดแผลก็จะเขยีนในรายงานไว ้ซึง่พยานไดร้ะบุไว ้8 ศพ คอื s4, 
s13 s 18 เอวช ้า s 20, s24, s28, s 45 และ s 49 ซึง่มสีภาพศพตา่งจากศพอืน่ๆ อย่างเห็น

ไดชั้ด และท าบันทกึไวว้่า มขีอ้สงสัยว่า ถูกท ารา้ย (ตอนแรกศาลไม่ยอมบันทกึ โดยบอกว่า 
ถา้เป็นคดแีลว้ก็ใหท้นายไปน าสบืในคดเีอา แตท่นายนิง่ยนืยัน ศาลจงึจด ว่า “มศีพ 8 ราย มี
บาดแผลมากกว่าศพอืน่ ซึง่เป็นขอ้งสังเกตว่าอาจถูกท ารา้ย”---กรุณาตรวจสอบกับบันทกึ

การพจิารณาคดอีกีครัง้) 
 

- พยานจ าไม่ไดว้่าใหก้ารในชัน้สอบสวนมาแลว้กีค่รัง้ 

 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่6 ถามคา้น 

 
- หากผูถู้กควบคมุตัวถูกน าขึน้รถบรรทุกและ “ยนื” จากอ าเภอตากใบมาคา่ยองิคยุทธฯ แมจ้ะ

เป็นเวลาหลายช่ัวโมง ก็จะไม่เสียชีวติ แต่มีบางศพที่ตายดว้ยความรอ้น หากยืนก็ถงึแก่

ความตายอยู่ด ีเพราะผา้ใบคลมุรถท าใหข้า้งในรอ้น 
- คนเสยีชวีติ ศพไม่ไดข้าดอากาศหายใจอย่างเดยีว แต่ทุกศพมีเลอืดตกมาสู่ที่ต ่าดา้นหนา้ 

คอืที่หนา้อก ทัง้หมดทุกศพ  แสดงถงึ ขณะเสยีชวีติ ผูต้ายนอนคว ่า มือไพล่หลัง หากนอน
คว ่าแตไ่ม่มคีนทับขา้งบน ผูถู้กควบคมุก็จะรอด โอกาสเสยีชวีติ 

- การขาดอากาศหายใจ ไม่ไดห้มายถงึไม่มอีากาศหายใจ ในทีน่ี้หมายถงึการขาดอากาเพราะ

ปอดขยายไม่ได ้ท างานตามปกตไิม่ได ้เพราะมแีรงกดทับทีห่นา้อก  
- ศาลจดว่า “การขาดอากาศในกรณีกดทับหมายถงึ ปอดไม่สามารถขยายตัวได ้เนื่องจากแรง

กดทับทีบ่รเิวณหนา้อก” 
 

ตอบทนายญาตผูิเ้สยีชวีติที ่16 และ 17 ถามคา้น 

 
- ทีโ่รงพยาบาลคา่ยองิคยุทธฯ ทรบว่ามแีพทยป์ระจ าแตไ่ม่ทราบว่ามจี านวนกีค่น 
- เมือ่ไดพ้บว่ามีผูต้าย 78 ศพ ตอนทีท่ าการชันสูตรฯ “นี่คอืความตายในความรับผดิชอบของ

เจา้พนักงาน” จึงประสานงานเจา้หนา้ที่ ต ารวจ อัยการ และฝ่ายปกครอง มาชันสูตรร่วม 
ตามปวอิ. มาตรา 150  (ศาลบันทกึว่า “ขา้พเจา้พบว่ามีผูต้ายถงึ 78 ศพ จึงประสานกับ

พนักงานอัยการ มาร่วมชันสตูร) 
- ในกรณีของ 78 ศพ การประเมนิเวลาทีเ่สยีชวีตินัน้ ท าไดย้าก เพราะสภาพความรอ้นสงูเป็น

ตัวเร่งการเปลีย่นแปลงของศพ ท าใหป้ระเมนิไม่ได ้แตบ่างศพ สันนษิฐานว่าน่าจะเสยีชวีติ

หลังจากขึน้รถไม่นาน ไม่เกนิ 1 ช่ัวโมง ดจูากสภาพมอืทีเ่หีย่ว บนสมมตฐิานว่าอยู่ในน ้ากอ่น
ขึน้รถ 

- ศาลบันทกึว่า “ขา้พเจา้ไม่สามารถประเมนิไดว้่า ศพทัง้ 78 ศพ ตายมานานเท่าใด เนื่องจาก
ในสภาพการเสยีชีวติมีความรอ้นสูง ท าใหเ้ร่งการเปลีย่นแปลงหลังตาย ท าใหป้ระเมนิไม่
แม่น แตด่จูากสภาพศพ มอืเหีย่ว ยังคา้งอยู่ สามารถประเมนิไดว้่า ถงึแกค่วามตาย หลังจาก

ขึน้รถไม่นาน 
- บางศพเลอืดออกจากทางจมูก เกดิจากภาวะการขาดอากาศหายใจ  
- ศาลบันทกึว่า “ขา้พเจา้ไม่สามารถประเมนิไดว้่า ศพทัง้ 78 ศพ ตายมานานเท่าใด เนื่องจาก

ในสภาพการเสยีชีวติมีความรอ้นสูง ท าใหเ้ร่งการเปลีย่นแปลงหลังตาย ท าใหป้ระเมนิไม่
แม่น แตด่จูากสภาพศพ มอืเหีย่ว ยังคา้งอยู่ สามารถประเมนิไดว้่า ถงึแกค่วามตาย หลังจาก

ขึน้รถไม่นาน 
- ทนายถามว่า กรณีปอดกดทับ ถา้นอนคว ่าคนเดยีว นอนกี่ช่ัวโมงก็ไม่ตาย หมอพยักหนา้, 

ทนายถามว่าใชเ้วลานานเท่าไร ถงึตาย หมอตอบว่า ตอบไม่ได ้เพราะขึน้กับอดขา้วหนา้, 

มอืไพลห่ลัง, ความรอ้น ตอบไม่ได ้--ศาลไม่จด 
- มบีางศพทีค่อหมุนไดร้อบ คอหมุนไดง้่ายกว่าปกต ิแตส่รุปไม่ไดว้่า คอหัก เพราะ 

- heat stroke ท าใหก้ลา้มเนื้อสลาย คอจะไม่แข็ง  
- จากการสอบถามมกีารโยนศพ ก็อาจท าใหค้อหักได ้หรอื  โดนของแข็งกระแทกตน้คอ ก็ท า

ใหค้อหัก การบดิคอ ถอืว่าเป็นอันเดยีวกันกับโดนของแข็งกระแทก 

 
(โทรศัพทข์องศาลเขา้มาเป็นครัง้ที ่3 ใชเ้วลาในการสนทนาประมาณ 1 นาท)ี  
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ตอบทนายความญาตทิี ่22 และ 23 ถามคา้น 

 
- คณะแพทยท์ีท่ าการชันสตูรมสีองทมีใหญ่คอื ทมีจากสถาบันนติเิวช (มาถงึตอนบา่ย) สตช. 

     และทมีจากสถาบันนติวิทิยาศาสตร ์กระทรวงยุตธิรรม  
- การท างานในชุดของพยาน จะมีการใหน้โยบายเรื่องการตรวจสอบ (หนึ่ง-)โดยตอ้งหา

สาเหตุการตายใหไ้ด ้(สอง-)เนน้ดูการถูกท ารา้ยหากเจอบาดแผลใหห้าร่องรอยการถูกท า

รา้ย หากเจอใหเ้ชญิฝ่ายต่างๆ มาร่วมสังเกตการณ์โดยละเอยีด (สาม-)บันทกึภาพศพโดย
ละเอยีดทัง้ศพทีม่บีาดแผลและไม่มบีาดแผล และท างานร่วมกันกับ ต ารวจ อัยการ และฝ่าย
ปกครอง ตาม ปวอิ. 150 นอกจากนี้พยานยัง (สี-่)ขอใหท้ีมงานท าความเห็นโดยอสิระ ทีม

ของพยานไม่ไดท้ างานร่วมกันกับทมีของสตช.  
- ทนายถามว่า จากรายงานการชันสตูรฯ ระบเุพยีง ขาดอากาศหายใจ 

- พยานตอบว่า “ค าว่า การขาดอากาศ ไม่ไดร้ะบุว่า ว่าเกดิจากการกดทับ เนื่องจากเป็นการ
ลงบันทกึความเห็นโดยหมอคนอื่นๆ ซึง่ พยานเห็นว่า อาจเป็นเพราะ ไม่ไดเ้ป็นผูเ้ห็นศพ
ดว้ยตนเอง แต่พยานทราบว่า เสียชีวติจากการขาดอากาศหายใจจากการกดทับ เพราะ

พยานเป็นผูเ้ห็นศพทัง้หมด การลงความเห็นที่ต่างกันเพราะเป็นความเห็นส่วนตัว ที่หมอ
ท่านอื่นไม่ไดร้ะบุว่า “จากการกดทับ” เพราะ หมอท่านอื่นไม่รูร้ายละเอียด และไม่มี

ประสบการณ์  ทนายถามว่า จะสามารถสรุปไดห้รอืไม่ว่า ถูกกดทับ พยานตอบว่า การลงว่า
กดทับ “ตอ้งเห็นทัง้หมด” 

- ทนายถามว่า ท าไมหมออืน่ระบสุาเหตกุารตายว่า “ขาดอากาศหายใจ” แตศ่พทีห่มอพรทพิย์

ตรวจ หมอลงความเห็นว่า “ขาดอากาศหายใจจากการถูกกดทับ” พยานตอบว่า เหตทุี่หมอ
คนอืน่ไม่ไดร้ะบุว่า “ขาดอากาศหายใจจากการถูกกดทับ” เพราะเขาไม่เห็นสภาพศพตัง้แต่

ตน้เหมอืนตน 
- ในฐานะที่พยานเป็นพี่เลีย้งดูแลการตรวจทัง้ 78 ศพ พยานใหค้วามเห็นว่า สาเหตุการตาย

เกดิจากการขาดอากาศหายใจจากการถูกกดทับทุกศพ แตก่ารลงรายละเอยีดเป็นหนา้ทีข่อง

หมอแตล่ะคน พยานท า 24 ศพ และไม่กา้วกา่ยหมอคนอืน่ 
- สาเหตุที่หมอคนอื่นไม่ลงค าว่า “ถูกกดทับ” เป็นเพราะ หนึ่ง ไม่รูร้ายละเอียด สอง ไม่มี

ประสบการณ์จงึไม่กลา้  

- ศาลจดว่า “ขา้พเจา้เห็นว่า 78 ศพ ขาดอากาศหายใจเนื่องจากการกดทับ แตเ่ป็นความเห็น
สว่นตัว แตไ่ม่กา้วกา่ยความเห็นผูอ้ืน่” 

- ทนายซักประเด็น “ภาวะของการเสยีสมดุลของสารในเลอืด” หมอตอบว่า “อะไรก็ได ้ที่ท า
ใหอ้ณุหภูมใินตัวสูงขึน้ อาจเป็นปัจจัยจากภายในตัวหรือภายนอก เช่น ผา้ใบปิดมดิชดิ และ
มคีนอยู่ขา้งในแน่นมาก อาจท าใหอ้ณุหภมูภิายนอกสงูขึน้ได ้ 

- สาเหตุที่ไม่ไดม้กีารผ่าศพ เนื่องจากไม่มนีโยบายจากรัฐมนตรีพงษ์เทพ  (พยานบอกว่าตน
ไดค้ยุกับ รมต.พงษ์เทพ) (ศาลไม่บันทกึชือ่แตใ่ชค้ าว่า รมต.แทน)  

- บาดแผลถลอกหลังเสยีชวีติ จะไม่มเีลอืดออกและไม่อักเสบ  
- รูปที่สาม ปร. 40 ไม่ไดร้ะบุว่าบาดแผลเกดิจากอะไร เนื่องจากไม่มแีผลภายนอก จงึคาดว่า

เป็นการกระแทกหลังจากเสยีชวีติ 

 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่63, 64, 65 ถามคา้น 
 

- แพทย์จากสถาบันนิตวิทิยาศาสตร์ไปชันสูตรศพ 4 คน คือ หมอปานใจ หมออรุณี หมอสุ
วชัิย และพยาน สว่นแพทยจ์ากสถาบันนติเิวช คอื หมอพศิษิฐ ์เขามาเอง 

 
อยัการตอบผูแ้ทนผูร้อ้ง ถามตงิ  
 

- อัยการตัง้ประเด็นว่า : “บางศพ บางราย มีลักษณะแช่น ้าหลายช่ัวโมง พอขึน้รถโดนความ
รอ้นแลว้เสียชีวติ ส่วนกรณีแช่น ้าหลายช่ัวโมง ดังนั้น ถา้ไม่ขึน้รถ แลว้ยืนตากแดด นาน

หลายช่ัวโมง ก็มโีอกาสตายใชไ่หม” 
- พยานตอบว่า “ตอบยาก ในที่เปิด โอกาสที่อุณหภูมจิะขึน้สูงจนท าใหต้าย ยาก การแช่น ้า

เป็นเพยีงปัจจัยเล็กๆ และหมอคดิว่าไม่น่าจะตาย” 

ศาลจดว่า “คนทีแ่ชน่ ้า และตากแดดดว้ย จะถงึแกค่วามตายยาก” 
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อยัการต ัง้ประเด็นเกีย่วกบัการถอืศลีอด 
 

- พยานตอบว่า : “การถอืศลีอดไม่ท าใหเ้สยีชวีติ แตห่ากมีการออกก าลังกายอย่างหนัก ตากแดด 
อยู่ในน ้า ก็อาจจะท าใหเ้สยีชวีติได ้แต่ไม่ไดเ้ป็นกรณีของ 78 ศพ ทีพ่ยานไดท้ าการชันสูตรฯมา 

มันชัดเจนมาก” 
- ศาลไม่จดค าว่า มันชัดเจนมาก  
- ศาลจดว่า “คนที่ถือศลีอด แช่อยู่น ้า ออกก าลังกายหนักๆ และถูกแดด อาจถงึแก่ความตายได ้

แตไ่ม่ใชศ่พทีพ่ยานท าการชนสตูรพลกิศพ” 
 
 

เสร็จสิน้การสบืพยานเวลาประมาณ 12.30 น. 
สบืพยานคร ัง้ตอ่ไป 1 มถุินายน 2550 เวลา 09.00 น.  
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บนัทกึการไตส่วนการตายกรณีตากใบ 
 

5) สบืพยานวนัที ่1 มถุินายน 2550 ศาลจงัหวดันนทบุร ี10.00 น. 
 

พยาน :    พ.ต.ท.สทุธชัิย ลิม่ศวิะวงศ ์สถาบันนติเิวช โรงพยาบาลต ารวจ 
-ท ารายงานการชันสตูรพลกิศพ, ร่วมกับพนักงานสอบสวน และรายงานการตรวจศพ ร่วมกับพนักงาน
อัยการ พนักงานสอบสวน ปรากฎตามเอกสารหมาย ปร.47-70  

ทนายความ :.....คน 
อัยการ : 1 คน 
ผูพ้พิากษา 2 คน (เชาวน์ จันทชกูลิน่) บัลลังก ์18 

 
ขอ้มูลคด ี

คดหีมายเลขด าที ่ช.2/2548 
ศาลจังหวัดปัตตานี 
ค ารอ้งลงวันที ่13 มกราคม 2548 

ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ผูร้อ้ง กับ นายมาหามะ เล๊าะบากอ และพวกรวม 78 คน 
 

พยานเบกิความ 
 
ตอบผูแ้ทนผูร้อ้ง 

- พยานจบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหดิล เมื่อ พ.ศ.2541 สาขาแพทยท่ั์วไป และ
เรยีนตอ่เฉพาะทางดา้นนติเิวชศาสตร ์ส าเร็จเป็นผูเ้ชีย่วชาญเมือ่ พ.ศ.2544  

- เริ่มรับราชการในปี พ.ศ.2541 ที่คณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล แลว้ยา้ยมารับราชการที่
สถาบันนิตวิทิยาศาสตร์ กระทรวงยุตธิรรมในปี 2546 จนถงึปี 2549 โอนมารับราชการทีส่ถาบัน
นติเิวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ 

- เมื่อปี 2547 ขณะเกดิเหตุการณ์ตากใบ พยานรับราชการที่สถาบันนิตวิทิยาศาสตร์ กระทรวง
ยุตธิรรม 

- เมือ่วันที่ 25 ตุลาคม 2547 พยานไดร้ับค าส่ังจาก พญ.คุณหญงิ พรทพิย ์โรจนสุนันท ์ใหไ้ปท า

การชันสตูรพลกิศพที ่จ.ปัตตานีในวันรุ่งขึน้ (26 ตลุาคม 2547) โดยร่วมเดนิทางไปกับคณะของ 
พญ.คณุหญงิพรทพิย ์

- พยานไดเ้ดนิทางในเชา้วันที ่26 ตลุาคม ถงึสนามบนิในเวลาประมาณ 9.00 น. มเีจา้หนา้ทีท่หาร
จากคา่ยองิคยุทธบรหิารมารับที่สนามบนิ ไปถงึคา่ยองิคยุทธฯ เวลา 10.00 น. โดยประมาณ 

- เมือ่ไปถงึคา่ยองิคยุทธฯ มเีจา้หนา้ทีท่หารจ านวนหนึง่ มตี ารวจ มพีลเรอืนจ านวนหนึง่ทีน่อ้ยกว่า

ทหาร พยานจ าไม่ไดว้่าเป็นใครบา้ง 
- พยานก็ไดร้ับแจง้ใหท้ าการชันสตูรพลกิศพ 24 ราย 

- ในช่วงเชา้นัน้มีพยานกับ พญ.คณุหญงิพรทพิยส์องคนทีเ่ป็นแพทยชั์นสตูร หลังเทีย่งไปแลว้จงึ
ม ีพญ.ปานใจ พญ.อรุณี และ พ.ต.ท.พศิษิฐ ์ตามมาร่วมดว้ย 

 

- พยานไดท้ าการชันสตูรพลกิศพ 24 ราย คอื 
1. นายกาลยีะ ฮายมีะ (เอกสาร ปร.47) 
2. นายเจ๊ะสา บรูงิแกมะ (ปร.48) 

3. นายบรอฮมิ สหุลง (ปร.49) 
4. นายรุสะด ีเจ๊ะเฮาะ (ปร.50) 

5. นายมะหะมะ สะมะแอ (ปร.51) 
6. นายมอืร ีอาแวกอืจ ิ(ปร.52) 
7. นายมะหะด ีนจิ๊ะ (ปร.53) 

8. นายมะ อเูซ็ง (ปร.54) 
9. ชายไม่ทราบชือ่ (ปร.55) 

10. นายอเิระ อาแว (ปร.56) 
11. นายมาหามะ เอาซันอลูะ (ปร.57) 
12. นายสทุ ิยูมะโซ (ปร.58) 

13. นายอาดรูา อาแว (ปร.59) 
14. มะรอนงิ สาเละสารอี ี(ปร.60) 
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15. ชายไม่ทราบชือ่ (ปร.61) 
16. นายแอมซอละ อาแว (ปร.62) 

17. นายยา อาร ี(ปร.63) 
18. นายรอยนี ดอืเระ (ปร.64) 

19. ชายไม่ทราบชือ่ (ปร.65) 
20. นายอสุมัน กาเด (ปร.66) 
21. นายมะกอเซ็ง ดอเราะ (ปร.67) 

22. นายรอซ ีสาแม (ปร.68) 
23. นายอัมรัน อารง (ปร.69) 
24. นายนาซอืร ีอบิรอเอ็ง (ปร.70) 

 
- หลังจากท าการชันสูตรพลกิศพ ไดท้ ารายละเอียดไวใ้นรายงาน ไดใ้หป้ากค าต่อพนักงาน

สอบสวน ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ปร.71 
- พยานไม่รูจ้ักผูต้ายและญาตผิูต้าย 
 

ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่78 ถามคา้น  
 

- ศพนายกาลยีะ ฮายีมะ ตามเอกสาร ปร.47 ตอนที่พยานท าการชันสูตร จ าไม่ไดว้่ามีเจา้หนา้ที่
ฝ่ายอืน่ร่วมชันสตูรกีค่น เพราะนานมาแลว้ และเหตกุารณ์ตอนนัน้คอ่นขา้งชลุมุน 

- พยานไม่ทราบว่าเจา้หนา้ที่ที่มาร่วมเป็นต ารวจ อัยการ หรือใคร เพราะเหตุการณ์ตอนนัน้ชลุมุน 

และจ านวนศพก็เยอะ ในตอนแรกที่แจง้ไวบ้อกว่ามี 7-8 ศพ แต่เมื่อมาถงึม ี78 ศพ ประกอบกับ
ผูต้ายเป็นมุสลมิ จงึตอ้งเร่งท าการชันสตูรพลกิศพ พยานจงึไม่ไดส้นใจคนรอบขา้ง 

- การชันสตูรพลกิศพท าทลีะศพ แตล่ะศพใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาท ี
- รายละเอียดในเอกสาร ปร.47 ไม่ใช่ลายมือพยาน แต่มีลายเซ็นพยาน เขา้ใจว่าผูก้รอก

รายละเอียดเป็นพนักงานสอบสวน ส่วนขอ้มูลในเอกสาร ปร. อื่น ตอ้งดูเป็นใบๆ ว่าตนลง

รายละเอยีดดว้ยตัวเองหรอืไม่ 
- พยานรับรองตามรายงาน ปร.47 ว่านายกาลยีะ ฮายมีะ อายุ 20 ปี เป็นผูม้ีสภาพร่างกายแข็งแรง 

และจากการตรวจสอบภายนอก พบเศษทรายบรเิวณล าตัวผูต้าย 

- พยานเพิ่งทราบตอนไปถงึค่ายองิคยุทธฯ ว่าผูต้ายเป็นผูชุ้มนุมที่ตากใบ และถูกขนยา้ยดว้ย
รถบรรทุกของทหารมายัง่ายองิคยุทธฯ 

- พยานไดฟั้งข่าว ทราบว่ามีการสลายการชุมนุมโดยเจา้หนา้ที่ ก่อนที่จะบรรทุกผูเ้สียชวีติมาที่
คา่ยองิคยุทธ แตไ่ม่เห็นภาพขา่วชัดเจน 

- จากขา่ว พยานจ าไม่ไดว้่าผูช้มุนุมถูกใหถ้อดเสือ้ผา้ออก เหลอืแตก่างเกงชัน้ในหรอืไม่ 

- พยานไม่แน่ใจว่ารูต้อนไหน จ าไดค้ร่าวๆ ว่าไดข้อ้มูลว่กอ่นเจา้หนา้ทีน่ าผูช้มุนุมขึน้รถ มกีารใหผู้ ้
ชมุนุมคลานไปบนพืน้ (ศาลไม่บันทกึ ตงิว่า ทนายถามพยานกอ่นหนา้นี้ไปเยอะแลว้) 

- จากสภาพศพภายนอก แผลถลอกสว่นใหญ่เกดิจาดการครูดกับของแข็งไม่มคีม (ศาลบันทกึว่า 
แผลถลอกสว่นใหญ่ “อาจจะ” เกดิจากการครูด...) 

- บาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ เกดิจากการกระแทกดว้ยของเข็งไม่มคีม (ศาลบันทกึว่า เกดิจาก

การกระแทก “กับ”) 
- ของแข็งไม่มคีม อาจจะเป็นไมแ้ข็ง หรอืพืน้กระดานแข็งๆ 
- การกดทับที่ท าใหเ้กดิอาการขาดอากาศหายใจ โดยหลักวชิาการแลว้...(ศาลแทรกขึน้มาว่า 

ทนายถามพยานอืน่ๆ มาเยอะแลว้ ไม่ตอ้งเอาแบบเขยีนต าราเรยีนไดห้รอก) 
- พยานบอกว่า การท าใหห้นา้อกไม่สามารถขยายตัวไดใ้นกรณีนี้ สันนษิฐานว่าอาจเกดิจากการถูก

กดทับโดยคนหลายคนซอ้นกันเป็นชัน้ หรอืของหนักในแนวดิง่ก็ได ้
 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่44, 45 ถามคา้น 

 
- ตามเอกสาร ปร.68 พยานระบวุ่าผูต้ายเป็นคนแข็งแรง ในรูปที่ 2 ที่เห็นว่ามเีลอืดออกที่ปากนัน้ 

ในเอกสารบันทกึไม่มีบอกว่าเป็นแผลที่ปาก ดจูากรูปไม่สามารถบอกไดว้่ามีแผลที่ปากหรือไม่ 
อาจเป็นเลอืดที่ออกจากปากเนื่องจากการถูกกดทับ ทัง้นี้ พยานบอกว่า จากรูปภาพไม่สามารถ
บอกไดว้่าคอือะไร ตอ้งดรูายละเอยีดในเอกสาร 

- พยานบอกว่า บรเิวณล าตัวผูต้ายในเอกสาร ปร.68 มเีม็ดทรายตดิอยู่ (ศาลไม่บันทกึ) 
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- เลอืดออกที่เยื่อบุตาขาว 2 ขา้ง หมายความว่า เป็นไปไดว้่าเกดิจากการขาดอากาศหายใจจาก
การถูกกดทับบรเิวณหนา้อก 

 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่38, 40 (ทนายอนุกุล) ถามคา้น 

 
- ตอนที่พยานไปถงึค่ายองิคยุทธฯ พบว่ามีศพวางอยู่กับพื้นลานชันสูตรประมาณ 20 ศพ และอกี

สว่นหนึง่อยู่ทีอ่าคารเก็บศพทีม่หีลังคาคลมุ  

- พยานไม่แน่ใจว่าไดร้ับทราบขอ้มูลว่าคนตายเพราะอะไรตอนไปถงึ พยานไม่ไดส้อบถามกับ
เจา้หนา้ที ่โดยไดท้ราบเหตกุารณ์คร่าวๆ แตจ่ าไม่ได ้(ศาลไม่บันทกึ) 

- ตอนทีพ่ยานไปถงึคา่ยองิคยุทธฯ พบแตศ่พ ไม่พบผูท้ีร่อดชวีติ มแีตเ่จา้หนา้ที ่พยานน่าจะทราบ

ว่ามคีนรอดชวีติจากการขนยา้ย จ าไม่ไดแ้น่นอน (ศาลไม่บันทกึ) 
- พยานจ าไม่ไดว้่าพบอาวุธในผูต้ายหรอืไม่ ใหด้ใูนรายงาน (ศาลไม่บันทกึ) 

- ตามเอกสาร ปร.66 ไม่พบว่ามอีาวุธทีศ่พผูต้าย 
- รายละเอยีดในการแตง่กายของผูต้าน ระบไุวใ้นเอกสารรายงาน  
- พยานไม่สามารถระบไุดว้่าผูต้ายตายมากีช่ั่วโมงแลว้ เพราะอากาศคอ่นขา้งรอ้นอบอา้วมาก ท า

ใหส้ภาพศพเปลีย่นแปลงเร็ว 
- โดยหลักท่ัวไป จะตอ้งใชเ้วลาในการผ่าชันสูตรศพเป็นช่ัวโมง แต่กรณีตากใบใชก้ารตรวจ

ภายนอก ผ่าไม่ได ้จงึใชเ้วลาเร็วกว่า โดยใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ี(ศาลไม่บันทกึ) 
- เยือ่บตุาขาวมเีลอืดออก ตอ้งถูกกดทับกอ่นตายเท่านัน้ ถา้ถูกกดทับแลว้ตาย จะไม่มเีลอืดออกที่

เยือ่บตุาขาว 

- ผูถ่้ายภาพศพผูต้ายเป็นเจา้หนา้ทีค่นอืน่ พยานไม่ไดถ่้ายเอง (ศาลไม่บันทกึ) 
- ศพที่มีฟันหัก เป็นการถูกกระแทกกับของแข็งไม่มคีม ตามเอกสาร ปร.66 ภาพผูต้ายมรี่องรอย

ฟันหัก ส่วนภาพที่ 8 แผลถลอกจะมีรอยไหมต้ามที่ทนายถามหรือเปล่า ใหดู้รายละเอียดใน
เอกสารดกีว่า ดรููปไม่ละเอยีด 

- ภาพถ่ายของผูต้ายมแีบบเต็มตัวหรือไม่ พยานไม่ทราบ อาจจะมแีตไ่ม่ไดใ้สรู่ปไวใ้นเอกสาร ปร. 

(ศาลไม่บันทกึ) โดยหลักแลว้จะตอ้งถ่ายภาพเต็มตัวดว้ย แต่อาจจะตัดมาใสไ่วใ้นรายงานเท่าที่
เห็น 

 

ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่46, 47 ถามคา้น 
 

- ผูท้ี่มาแจง้พยานว่ามีคนตาย เป็นเจา้หนา้ที่ซึ่งรับค าส่ังจากผูบ้ังคับบัญชามาแจง้พยานตอน 
22.00 น. ของวันที ่25 ตลุาคม 2547 เพือ่ใหพ้ยานเตรยีมตัวไปท างานในวันรุ่งขึน้ 

- ตอนแรกพยานไดร้ับแจง้ว่ามผีูต้าย 7-8 ราย แตจ่ าไม่ไดว้่าตอนทีไ่ดร้ับแจง้เป็นคนืวันที ่25 หรือ

เชา้วันที ่26 ตลุาคม 
- พยานไม่ทราบว่า ค าส่ังที่มาจากค่ายองิคยุทธฯ ถงึพญ.คณุหญงิพรทพิย ์ใครส่ัง ส่ังผ่านใครมา 

และจ าไม่ไดว้่าเจา้หนา้ที่ของตน้สังกัดพยานที่มาแจง้ต่อพยานเป็นใคร (ศาลเบรกว่า หมอพร
ทพิยใ์หร้ายละเอยีดไวเ้ยอะแลว้ ลองอา่นด ูใหท้นายถามเกีย่วกับศพ, แลว้ศาลก็ไม่บันทกึ) 

- พยานบอกว่ารายละเอยีดมากกว่าในเอกสาร ปร. ไม่ใช่หนา้ที่หมอ แต่เป็นหนา้ที่ของต ารวจ 

(ศาลไม่บันทกึ) 
- ผูต้ายจะโดนท ารา้ยหรอืเปลา่ไม่รู ้(ศาลเบรกว่า หมอไม่สามารถระบไุด ้เราเรียนต าราเดยีวกันมา 

น่าจะรู,้ ทนายโต ้เราตอ้งเคลยีร,์ ศาลบอก ยังไงก็ตอ้งใหเ้ป็นไปตามหลักวชิาการ) 

 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่15, 17 ถามคา้น 

- ศพทีพ่ยานท าการชันสตูรพลกิศพจะเป็นผูช้มุนุมทีม่ภีมูลิ าเนาทีต่ากใบหรอืไม่ พยานไม่ทราบ 
- รอยช ้าทีป่รากฏในหลายศพ อาจเกดิจากการถูกของแข็งก่อนตาย หากศพถูกของแข็งหลังการ

ตายจะไม่เป็นรอยช ้า ตอ้งเกดิกอ่นตายเท่านัน้ 

- บาดแผลถลอกอาจเกดิขึน้ไดทั้ง้กอ่นและหลังการตาย 
- รอยฉีกขาดอาจเกดิขึน้ไดทั้ง้ก่อนและหลังการตาย โดยถา้เกดิหลังการตาย อาจจะไม่มีเลอืด

หรอืมเีลอืดออกนอ้ย 
- แผลถลอกและรอยฉีกขาด เกิดขึ้นก่อนหรือหลังการตาย จะมีลักษณะต่างกัน...(ศาลรับ

โทรศัพท)์ 

- จะแยกว่าเป็นแผลกอ่นหรอืหลังการตาย ตอ้งอาศัยการตัดกอ้นเนื้อออกมาตรวจทางพยาธสิภาพ 
ถา้ไม่ไดใ้ชก้ารดจูากชิน้เนื้อจรงิๆ จะดยูาก (ศาลไม่บันทกึ) 
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- ศพทีพ่ยานชันสตูรหลายศพมคีราบโลหติตดิอยู่ทีร่่างกาย 
 

ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่50, 51 ถามคา้น 
- พยานรับรองว่า ตามเอกสาร ปร.70 ลงเวลาบันทกึ 14.39 น. 

- ศพมกีารเปลีย่นแปลง ถา้ตรวจชา้ ศพจะเน่ามากขึน้ เสือ่มสภาพมากขึน้ 
- -ส าหรับผูต้ายตามเอกสาร ปร.70 มเีลอืดออกที่เยือ่บตุาขาว พยานบอกว่าออกเลอืดทีเ่ยือ่บุ

ตาขาวจะไม่มกีารเปลีย่นแปลงกอ่นจะเน่าไม่ว่าจะกีช่ั่วโมง แต่ถา้เน่าแลว้อาจจะมองไม่เห็น

ชัดเจน (ศาลไม่บันทกึ)  
- จากขอ้เท็จจรงิ พยานสันนิษฐานว่าการตายจากการถูกกดทับอาจจะเกดิขึน้ในช่วงขนยา้ย 

(ศาลบันทกึว่า กรณีเลอืดออกทีเ่ยือ่บตุาขาว อาจเกดิจากการถูกกดทับระหว่างการขนยา้ย) 

 
ตอบทนายญาตผิูต้ายที ่3, 5 ถามคา้น 

- ทัง้ 24 ศพทีพ่ยานตรวจ เหตทุีต่ายเหมอืนกันหมด สันนิษฐานว่าเหตทุีต่ายเกดิจากการขาด
อากาศหายใจจากการถูกกดทับบรเิวณหนา้อก 

- สภาพทั้ง 24 ศพ มีลักษณะคลา้ยกัน คือมีบาดแผลฟกช ้าตามร่างกายซึ่งเกดิก่อนการ

เสยีชวีติ 
- บางศพมแีผลฟกช ้าทีเ่บา้ตาทัง้สองขา้ง เชน่ ผูต้ายตามเอกสาร ปร.59, 63, 64, 65, 61  

- มีการเก็บดเีอ็นเอไวพ้ิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลภายหลัง ในกรณีศพเป็นชายไม่ทราบชือ่ดว้ย 
โดยอาจจะเปรยีบเทยีบกับดเีอ็นเอของพ่อแม่ลกู 

 

ตอบผูแ้ทนผูร้อ้ง (อยัการ) ถามตงิ 
- พยานตรวจบาดแผลจากศพ สว่นบาดแผลจะเกดิจากอะไร พยานไม่ทราบ 

 
 
ศาลไตส่วนเสร็จในเวลา 12.00 น. 

ศาลหารอืทนาย และนดัสบืพยาน คอื พญ.ปานใจ โวหารด ีในวนัที ่28 พฤศจกิายน 2550  
เวลา 9.00 น.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  



 

 20 

 
 

เอกสารเผยแพร่ 
 

หลกักฎหมายเก่ียวกบัการไต่สวนการตาย1 
 

 การไต่สวนการตาย นัน้ จะเกิดขึ้นในคดวีสิามญัฆาตกรรม ซึ่งหมายถึง คดฆีาตกรรมที่
ผูต้ายถูกเจา้พนักงานซึ่งอา้งว่าปฏบิตัริาชการตามหน้าที่ฆ่าตาย (เช่นกรณีที่มกีารต่อสู้กนัระหว่าง
ผูก้ระท าผดิกบัเจา้หน้าทีแ่ละเจา้หนา้ที่ไดย้งิผูก้ระท าผดินัน้ตาย หรอืตายระหว่างอยู่ในความควบคุม
ของเจา้พนักงานซึง่อ้างว่าปฏบิตัริาชการตามหน้าที ่ซึง่หมายความรวมถงึกรณีการถูกจบักุม คุมขงั 
หรอืการจ าคุกในเรอืนจ าในทุกๆกรณี)  
 

เนื่องจากคดเีหล่านี้กฎหมายถอืว่าเป็นการตายโดยผดิธรรมชาติ ไม่ใช่การตายโดยสาเหตุ
ทัว่ไป และเกี่ยวขอ้งกบัการท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รฐัจงึต้องมกีารชนัสูตรพลกิศพ  โดยให้อยัการ 
พนักงานฝ่ายปกครองตัง้แต่ปลดัอ าเภอขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า ร่วมกบัพนักงานสอบสวน และแพทยท์ า
การชนัสตูรพลกิศพ  จากนัน้พนักงานสอบสวนจะท าส านวนส่งใหอ้ยัการ จากนัน้อยัการจะเป็นผูท้ า
ค ารอ้งขอต่อศาล เพื่อให้ศาลไต่สวนการตายและท าค าสัง่ว่า ผู้ตายคอืใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และ
เพื่อใหท้ราบถงึสาเหตุและพฤตกิารณ์ทีต่าย   
 ในการไตส่วนการตาย  ศาลจะปิดประกาศแจง้ก าหนดวนัทีจ่ะท าการไต่สวนทีศ่าล และจะมี
การส่งส าเนาค ารอ้งของอยัการและก าหนดวนันดัไต่สวนใหส้าม ีภรรยา2 ผูบุ้พการ ี3  
ผูส้บืสนัดาน4  ผูแ้ทนโดยชอบธรรม5  ผู้อนุบาล6  หรอืญาตขิองผูต้าย7 ตามล าดบัอย่างน้อยหนึ่งคน
เท่าที่จะท าได้ทราบก่อนวนันัดไต่สวนไม่น้อยกว่า 15 วนั  จากนัน้อัยการก็จะน าพยานหลักฐาน
ต่างๆทีเ่กีย่วกบัการตายของผูต้ายเขา้มาสบื   
 เมื่อศาลปิดประกาศก าหนดวนัไต่สวนแล้ว จนถึงช่วงเวลาก่อนที่การไต่สวนค าร้องของ
อยัการจะเสรจ็สิน้ สาม ีภรรยา ผูบุ้พการ ีผูส้บืสนัดาน ผูแ้ทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรอืญาติของ
ผูต้ายมสีทิธยิื่นขอต่อศาลเขา้มาในคดใีนฐานะผูค้ดัคา้นไดต้ลอดเวลาเพื่อทีจ่ะซกัถามพยานทีอ่ยัการ

 
1

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 
2

 กรณีของสามี ภรรยา ตอ้งเป็นสามี ภรรยากนัโดยชอบดว้ยกฎหมาย คือไดจ้ดทะเบียนสมรสกนัเท่านั้น 
3

 หมายถึง ผูสื้บสายเลือดโคยตรงข้ึนไป ไดแ้ก ่พ่อ แม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย  (โดยตรงเท่านั้น ไม่รวมสายขา้งเคียง เช่น ป้า น้า หรืออา ) ซ่ึงถือตามความ
เป็นจริง กรณีพ่อ อาจเป็นพอ่ที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมสรกบัแม่ก็ได ้
4

 หมายถึงผูสื้บสายเลือดโดยตรงลงมา ไดแ้ก ่ลูก หลาน เหลน เป็นตน้ โดยถือตามความเป็นจริงเช่นเดียวกบักรณีผูบุ้พการี 
5

 หมายถึงผูท้ีใ่ชอ้  านาจปกครองดูแลผูเ้ยาว ์ในกรณีที่ผูต้ายเป็นเด็ก ซ่ึงก็หมายถึงพ่อ แม่ แตก่รณีของพ่อตอ้งเป็นพ่อที่ชอบดว้ยกฎหมายคอืไดจ้ด
ทะเบียนสมรสกบัแม่  หรือมีการจดทะเบียนรับรองบุตรแลว้เท่านั้น   
6

 หมายถึงผูท่ี้ดูแลบุคคลท่ีศาลไดม้ีค  าสั่งให้เป็นผูไ้ร้ความสามารถ เช่นคนพิการ  ในกรณีท่ีผูต้ายเป็นผูไ้ร้ความสามารถ และศาลไดม้ีค  าสั่งให้ตั้งผูอ้นุบาลแลว้ 
7

 มีความหมายอยา่งกวา้ง ทั้งพี่นอ้ง ลุงป้าน้าอา  เป็นตน้ 
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น าสบื และน าพยานหลกัฐานต่างๆเขา้สบื โดยบุคคลเหล่านี้มสีทิธติัง้ทนายความเขา้ด าเนินคดแีทน
ได ้ แต่หากไม่มกีารตัง้ทนายเขา้มาศาลกจ็ะตัง้ทนายความขึน้เองเพื่อท าหน้าทีท่นายความฝ่ายญาติ
ผูต้าย  ทัง้นี้ ในการไต่สวนกฎหมายใหอ้ านาจศาลเรยีกพยานหลกัฐานอื่นๆมาสบืเพิม่เตมิได ้รวมทัง้
ศาลอาจขอให้ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเหน็ประกอบการพจิารณาก็ได ้และขณะเดยีวกนับุคคลทีเ่ป็น
ญาติผู้ตายข้างต้นก็มีสิทธิที่จะขอให้ศาลเรียกผู้เชี่ยวชาญอื่นมาให้ความเห็นโต้แย้งหรอืเพิ่มเติม
ความเหน็ของพยานผูเ้ชีย่วชาญทีศ่าลเรยีกมากไ็ด้ 
 เมื่อมกีารน าสบืพยานเสรจ็สิน้แล้วศาลกจ็ะมคี าสัง่ และใหส้่งส านวนการไต่สวนของศาลไป
ยงัอยัการ เพื่อส่งใหพ้นกังานสอบสวนด าเนนิการต่อไป โดยค าสัง่ของในเรื่องนี้ถอืเป็นทีสุ่ด ไมอ่าจ
อุทธรณ์หรอืฏกีาตอ่ไปไดอ้กี แต่จะไมก่ระทบถงึสทิธใินการฟ้องรอ้ง หรอืการพจิารณาของศาล หาก
อยัการหรอืบุคคลอื่นไดฟ้้องหรอืจะฟ้องเกีย่วกบัการตายนัน้  
 
 ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการไต่สวนการตาย 

1. การไต่สวนการตายมีขึ้นเพื่อให้ศาลมีค าสัง่ว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และด้วย
สาเหตุอะไรเท่านัน้ เนื่องจากคดวีสิามญัฆาตกรรมนัน้ ไม่ใช่การตายที่เกดิขึน้โดยธรรมชาต ิ
และเป็นการตายของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าหน้าทีข่องเจา้หน้าทีร่ฐั  

 
รฐัจงึตอ้งเขา้มามสี่วนในการตรวจสอบการท างานของเจา้หน้าทีข่องตนวา่มสี่วนผดิในความ
ตายของบุคคลนัน้หรอืไม ่อยา่งกรณีการตายระหว่างถูกควบคมุตวั การตายอาจเกดิขึน้จาก
ตวัผูต้ายเอง เช่นตายดว้ยโรคประจ าตวัในเรอืนจ า หรอือาจตายดว้ยการกระท าของ
เจา้หนา้ทีก่ไ็ด ้ 
 
กรณีที่ผู้ตายถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าก็ต้องเข้ามาตรวจสอบว่าการฆ่าเกิดขึ้นเพราะผู้ตายเป็น
ผู้กระท าผิดใช้อาวุธยิงโต้ตอบเจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่ต้องยิงผู้ตายเพื่อป้องกันตัว หรือ
เจ้าหน้าที่เจตนายงิผู้ตายซึ่งอาจเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าผดิทัง้ที่ผู้ตายไม่มพีฤติการณ์จะ
ต่อสู ้ ทัง้นี้ กเ็พื่อจะใหเ้กดิความรอบคอบรดักุมเท่านัน้    
 
ประเดน็ในการไต่สวนการตายจงึเกีย่วกบัตวัผูต้ายโดยเฉพาะเพือ่ใหท้ราบว่าผูต้ายเป็นใคร 
และตายดว้ยเหตุใด  ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัความผดิหรอืขอ้กล่าวหาของผูต้ายแต่อย่างใด  
เนื่องจากเป็นคดทีีอ่ยัการขอใหศ้าลมคี าสัง่เกีย่วกบัสาเหตุการตายของผูต้ายใหเ้ป็นทีแ่น่ชดั
เท่านัน้  แต่มไิดฟ้้องผูใ้ดว่ากระท าผดิทางอาญา 
 

2. บรรดาผู้ใกล้ชดิและญาติของผู้ตายซึ่งได้แก่บุคคลที่กล่าวข้างต้นนัน้มโีอกาสเข้ามามสี่วน
ร่วมในกระบวนพจิารณาไต่สวนการตายนี้ไดใ้นฐานะผูค้ดัคา้นค าร้องของอยัการ ซึง่ถือว่ามี
ประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้ที่เข้ามาได้ช่วยปกป้องรกัษาประโยชน์และความเป็น
ธรรมให้แก่ผูต้าย  โดยเฉพาะสาเหตุของการตาย หากไม่มกีารคดัคา้นมกีารไต่สวนไปฝ่าย
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เดียวและศาลมคี าสัง่ว่าการตายของผู้ตายเกิดขึ้นด้วยอุบัติเหตุหรือโดยสาเหตุใดๆที่มิใช่
ความผดิของเจ้าหน้าที่ ขอ้เท็จจรงิย่อมยุติตามนี้และเมื่อศาลมคี าสัง่ ค าสัง่ของศาลจะเป็น
ทีสุ่ดบรรดาญาตขิองผูต้ายจะขอเขา้มาคดัคา้น อุทธรณ์หรอืฏกีาว่าความตายของผูต้ายเกิด
จากการกระท าของเจา้พนักงานไม่ไดอ้ีกแล้ว  และแมค้ าสัง่ของศาลจะไม่กระทบต่อสทิธใิน
การฟ้องคดหีากบรรดาญาติของผูต้ายตอ้งการจะฟ้องเจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกบัการตายของผู้ตาย 
แต่หากขึ้นสู่การพจิารณาคดขีองศาลค าสัง่ดงักล่าวอาจมีผลไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่
เจา้หน้าที ่จนยากแก่การทีจ่ะเอาผดิกบัเจา้หน้าทีด่งักล่าวได้ 

 
3. เมื่อบรรดาผูใ้กลช้ดิหรอืญาตขิองผูต้ายตามทีก่ฎหมายก าหนดไวไ้ดเ้ขา้มาในการพจิารณา

แลว้ มสีทิธทิีจ่ะตัง้ทนายความทีต่นไวว้างใจเขา้ด าเนินการแทนกไ็ด ้แต่หากไมอ่าจหา
ทนายความมาได ้   
 
กฎหมายกไ็ดก้ าหนดใหศ้าลตัง้ทนายความฝ่ายญาตขิึน้ทัง้นี้ กเ็พื่อประโยชน์สงูสุดแก่บุคคล
ดงักล่าวในการต่อสู่คดแีทนผู้ตาย โดยเมื่อบุคคลเหล่านี้เขา้มาในคดแีล้วย่อมมสีทิธใินการ
ซกัคา้นพยานหลกัฐานของฝ่ายอยัการเพื่อท าลายน ้าหนักพยานใหล้ดน้อยลง   
 
และที่ส าคญัคือมีสิทธิน าพยานหลักฐานของฝ่ายตนเข้าสืบได้ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล 
พยานเอกสาร พยานผู้เชีย่วชาญ พยานวตัถุหรอืพยานหลกัฐานอื่นใด  ซึ่งในคดอีาญานัน้
การวธิกีารน าสบืพยานหลกัฐาน ตลอดจนประเภทของพยานหลกัฐานทีจ่ะน ามาพสิจูน์ความ
จรงินัน้มคีวามกวา้งขวางมาก แทบจะไม่มขีอ้จ ากดัใด เพยีงแค่เป็นพยานหลกัฐานทีเ่กดิขึ้น
โดยชอบดว้ยกฎหมายก็สามารถน ามาพสิจูน์ไดท้ัง้สิน้ และหากเป็นพยานหลกัฐานที่ไดอ้าจ
น ามาไดเ้นื่องจากอยู่ในความครอบครองของผูอ้ื่น  
 
หรอืกรณีพยานผูท้รงคุณวุฒหิรอืผู้เชี่ยวชาญย่อมขอใหศ้าลเรยีกมาได้เช่นกนั  โดยการน า
สบืนัน้หากมขีอ้จ ากดัเรื่องพยานหลกัฐานเช่นไม่พบพยานหลกัฐานหรอืเบาะแสใดๆมากนัก  
ก็อาจแก้ไขได้โดยการซักค้านพยานที่อีกฝ่ายหนึ่งน าสบืเพื่อท าลายความน่าเชื่อถือของ
พยานหลกัฐานนัน้ เช่นซกัถงึความเป็นมาเป็นไปของพยานหลกัฐาน ความมพีริุธของพยาน
นัน้ เป็นตน้ 
 

4. ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ว่าการไต่สวนการตายนัน้เป็นเรื่องเฉพาะตวัผูต้ายเท่านัน้และมขีึน้
เพื่อใหท้ราบว่าผูต้ายเป็นใคร และตายดว้ยสาเหตุใด เพือ่จะน าไปสู่การตรวจสอบการ
ท างานของเจา้หนา้ที ่ 
 

การเข้ามาเป็นผู้คดัค้านของบรรดาผู้ใกล้ชิดและญาติของผู้ตายจึงเป็นเพียง
การเข้ามาพิสูจน์ความจริงแทนผู้ตายเฉพาะสาเหตุของการตายเท่านัน้  ไม่รวมถงึ
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ความผดิทีผู่ต้ายไดก้ระท าไวห้รอืขอ้กลา่วหาต่างๆทีผู่ต้ายถูกกล่าวหา  เนื่องจากไม่ใช่
ประเดน็ของการไตส่วนการตาย และไม่ใช่การฟ้องคดใีหผู้ต้ายรบัผดิ อกีทัง้ตามกฎหมาย
การฟ้องคดแีละโทษต่างๆยอ่มระงบัไปดว้ยความตายของผูก้ระท าผดิ  (ประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 38 ประกอบกบัประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญามาตรา 39)  เมื่อ
ผูก้ระท าผดิหรอืผูถ้กูกล่าวหาตาย 
 

ทุกอย่างย่อมจบลงตามไปด้วย ไม่อาจฟ้องร้องเอาผิดกับผู้ตายได้อีก   
นอกจากน้ีความรบัผิดทางอาญาหรือการลงโทษตามกฎหมายอาญานัน้ถือเป็นเรื่อง
เฉพาะตวัของผู้กระท าเท่านัน้   ไม่อาจตกทอดมาถงึทายาท หรอืผูใ้กลช้ดิกบัผูต้ายไดเ้ลย 
เพราะกฎหมายอาญามุ่งเอาผดิกบัผูท้ี่กระท าผดิเท่านัน้ ไม่เกีย่วกบับุคคลอื่นและเมื่อผู้นัน้
ตาย กไ็ม่มกีรณีทีจ่ะเอาผดิไดอ้กี    
 

บรรดาผู้ใกล้ชิดหรือญาติของผู้ตายจึงไม่อาจถกูฟ้องร้องหรือด าเนินคดีให้รบั
โทษแทนผู้ตายได้ เลย   หน้าที่ของบุคคลเหล่านี้ จึงเป็น เพียงการท าหน้าที่ เป็น
กระบอกเสียงแทนผู้ตาย หากเห็นว่าการตายของผู้ตายน่าจะเกิดจากการกระท าของ
เจา้หน้าที ่กต็้องพยายามหาพยานหลกัฐานมาพสิจูน์เพื่อใหไ้ดค้วามจรงิตามนัน้   และหาก
น าสบืได้เมื่อศาลมคี าสัง่ตามค าคดัค้านโดยเหน็ว่าผู้ตายถูกเจา้หน้าทีฆ่่า การด าเนินคดกีบั
เจา้หน้าทีด่งักล่าวกจ็ะท าไดง้่ายยิง่ขึน้    
 

โดยภาพรวมดงัที่กล่าวขา้งต้น จงึเหน็ได้ว่าการไต่สวนการตายนัน้ ไม่ใช่เรื่องที่น่า
กลวัหรอืจะก่อให้เกดิอนัตรายหรอืความยากล าบากแก่บุคคลทีเ่ป็นผูใ้กลช้ดิ  หรอืเป็นญาติ
ของผู้ตายแต่อย่างใด  เป็นกระบวนพจิารณาที่มขีึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุการตายของผู้ตาย
เท่านัน้  

 
อกีทัง้กฎหมายไดร้บัรองและให้ความคุ้มครองสทิธขิองผูเ้ขา้มาในฐานะทีเ่ป็นญาติ

ของผู้ตายไว้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้การไต่สวนการตายอาจน ามาซึ่งค าตอบที่จะเป็น
ประโยชน์ในการต่อสูค้ดเีพื่อที่จะน าตวัผูท้ีฆ่่าหรอืมสี่วนรูเ้หน็เกีย่วกบัการตายของผูต้ายมา
ลงโทษเพื่อให้เกดิความเป็นธรรมแก่ตวัผูต้าย และเพื่อใหเ้กิดความจรงิและความถูกตอ้งใน
สงัคมไดด้้วยความร่วมมอืของบุคคลดงักล่าว โดยบุคคลเหล่านัน้ไม่ต้องกงัวลว่าที่จะได้รบั
โทษหรอืถูกฟ้องรอ้งในความผดิทีผู่ต้ายไดก้ระท าไวเ้ลย เนื่องจากเป็นคนละส่วนกนั และทุก
สิง่สิน้สุดลงพรอ้มความตายของผูต้ายแลว้ 

 
_____________________________ 

 


