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คนหาขาววันนี้
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“หมอวิสุทธิ์” ชะตาขาด! ศาลฎีกาประหารชีวิตสถานเดียว
โดย ทีมขาวอาชญากรรม ผูจัดการออนไลน 25 กรกฎาคม 2550 17:45 น.

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญขึ้น

“นพ.วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ” ชะตาขาด ศาลฎีกาพิพากษายืน สั่งประหารชีวิตสถาน
เดียว ศาลชี้พฤติการณการกระทําความผิดของจําเลยมีพยานแวดลอม ลําดับขั้นตอน
วางยา ฆา และหั่นศพอยางชัดเจน ขอตอสูของจําเลยฟงไมขึ้น
วันนี้ (25 ก.ค.50) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ศาลอาญากรุงเทพใต สนามหลวง ศาลไดออก
นั่งบัลลังกอานคําพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงที่ 2236-7 / 2550 ระหวางนายโชติ
วัฒนเชษฐ และพนักงานอัยการฝายคดีอาญากรุงเทพใต รวมกันเปนโจทกที่ 1-2 ยื่นฟอง นพ.
วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ อดีตสูตินารีแพทย รพ.จุฬา ฯ เปนจําเลย ในความผิดฐานฆา พญ.ผัสพร
บุญเกษมสันติ อดีตสูตินารีแพทย ร.พ.บุรฉัตรไชยากร หรือ รพ.รถไฟ ภรรยาตนเองโดย
ไตรตรองไวกอน ซอนเรน ทําลายศพ กักขังหนวงเหนี่ยว ปลอมแปลงเอกสาร

นพ.วิสุทธิ์ ถูกคุมตัวมารับฟงคํา
พิพากษาฎีกา

คดีนี้ ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณมีคําพิพากษายืนใหประหารชีวิตจําเลย ตอมาจําเลยยื่น
ฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณ
ศาลฎีกาตรวจสํานวนประชุมปรึกษาแลวขอเท็จจริงที่โจทกทั้งสองนําสืบและที่จําเลยรับ
ในฎีกาฟงเปนที่ยุติวา จําเลยและผูตายเปนสามีภรรยากันโดยจดทะเบียนสมรสเมื่อป 2524 มี
บุตรดวยกัน 2 คน และเมื่อปลายป 2541 ผูตายและจําเลยเริ่มขัดแยงกัน โดยผูตายเขาใจวา
จําเลยมีความสัมพันธชูสาวกับหญิงอื่นซึ่งเปนคนไขของจําเลย โดยเมื่อวันที่ 27 ก.พ.42 ผู
ตายใหจําเลยลงชื่อรับรองวาจะไมยุงเกี่ยวกับหญิงคนดังกลาวอีก ซึ่งวันที่ 27 พ.ย.42 ผูตาย
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จดทะเบียนยกที่ดินน.ส.3 ก. เนื้อที่ 41 ไรเศษ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ใหเปนสิทธิ์
ของจําเลย หลังจากนั้นวันที่ 1 ก.ค.42 จําเลยยายออกจากบานพักแพทย ร.พ.บุรฉัตรไชยากร
(ร.พ.รถไฟ) ที่เคยรวมอาศัยอยูกับผูตายและบุตร ซึ่งระหวางที่แยกกันอยูผูตายกับจําเลยยังคง
มีเรื่องขัดแยงกัน ซึ่งจําเลยเคยใชเหล็กดัมเบลลทุบรถยนตผูตายเสียหาย โดยเมื่อวันที่ 8 เม.
ย.43 ผูตายไดไปแจงความไวเปนหลักฐานที่สน.บางซื่อ และจําเลยยังไดเคยเขียนจดหมายดา
วาผูตายที่ไมยอมหยาขาดจากจําเลยดวยถอยคํารุนแรง ซึ่งระหวางนี้จําเลยไดยื่นฟองหยากับ
ผูตายดวย แตภายหลังไดมีการบันทึกประนีประนอมกัน หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 20 ก.พ.44
จําเลยกับผูตายไปรับประทานอาหารกลางวันที่รานอาหารโออิชิ ศูนยการคาสยามดิสคัฟเวอรี่
ซึ่งหลังรับประทานอาหารเสร็จ จําเลยกับผูตายเดินออกจากรานไปดวยกัน โดยไมมีผูตายพบ
เห็นผูตายอีก และวันเดียวกันจําเลยไดเปดหองพักเลขที่ 318 อาคารวิทยนิเวศน ใน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากนั้นวันที่ 21 ก.พ.44 จําเลยคืนหองพักและไปเปดหองพักเลขที่
1631 โรงแรมโซฟเทล เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว ที่ไดจองไวลวงหนาตั้งแตวันที่ 13 ก.
พ.44 โดยจําเลยไดคืนหองพักดังกลาวเมื่อวันที่ 22 ก.พ.44 เวลา 06.00 น. โดยวันเดียวกัน
จําเลยไดรับแจงจากเจาหนาที่ร.พ.รถไฟวาผูตายไมไดไปปฏิบัติหนาที่แพทยเวรเมื่อวันที่ 21
ก.พ.44 จําเลยจึงไปแจงความตอสน.พญาไทวาผูตายหายตัวไป โดยเมื่อวันที่ 26 ก.พ.44 ร.
พ.รถไฟไดรับจดหมาย 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผูตายสงถึง ผอ.ร.พ.แจงขอลาหยุดงาน 15 วัน

พญ.ผัสพร บุญเกษมสันติ

พิมพหนานี้
ขาวที่มีผูสงมากที่สุด
แสดงความคิดเห็นผานเว็บบอรด

คดีจึงมีปญหาตองวินิจฉัยตามฎีกาจําเลยวา จําเลยหนวงเหนี่ยวกักขังทําใหผูตาย
ปราศจากเสรีภาพในรางกายและฆาผูตายโดยไตรตรองไวกอนตามคําพิพากษาศาลชั้นตนและ
ศาลอุทธรณหรือไม โดยจากทางนําสืบของโจทกทั้งสองไดยืนยันวาผูตายถึงแกความตายแลว
และศาลอุทธรณไดวินิจฉัยปญหาเรื่องนี้โดยเชื่อวาผูตายถึงแกความตายแลวจริง โดยจําเลย
ไมไดฎีกาโตแยงอยางแจงชัดวาผูตายยังมีชีวิตอยู ประกอบกับขอเท็จจริงที่ไดจากคําแก
อุทธรณของนายโชติ โจทกที่ 1 วาจําเลยลงลายมือชื่อเมื่อวันที่ 19 พ.ค.47 ยินยอมใหนาย
ชัชวาล บุตรชายเปนผูจัดการมรดกผูตาย จึงเทากับจําเลยยอมรับวาผูตายถึงแกความตายแลว
ดังนั้นคดีจึงรับฟงไดวาผูตายถึงแกความตาย
สวนที่จําเลยฎีกาโตแยงวาการตรวจพิสูจนคราบโลหิตและชิ้นเนื้อที่ระบุวาเปนดีเอ็นเอ
ของผูตายไมนาเชื่อถือ ซึ่งเจาพนักงานตํารวจไมนาจะตรวจพบคราบโลหิตและชิ้นเนื้อจาก
อาคารวิทยนิเวศนและรร.โซฟเทล ขอเท็จจริงเรื่องนี้ไดความจาก พ.ต.ท.กฤษฎา ริบรวม
ทรัพย เจาพนักงานตํารวจประจํากองพิสูจนหลักฐาน พยานโจทกวา เมื่อวันที่ 23 มี.ค.44 เวลา
07.30 น. พยานไดรวมกับเจาพนักงานตํารวจหนวยตางๆ ตรวจหองพัก 318 อาคารวิทยนิเวศน
ที่จําเลยเขาพักเมื่อวันที่ 20 ก.พ.44 โดยใชน้ํายาเคมีตรวจสอบปรากฏพบคราบโลหิตในทอน้ํา
ทิ้งบริเวณที่ยืนอาบน้ําในหองน้ําและที่มานพลาสติกจึงนําไปตรวจพิสูจนตอที่หองปฏิบัติการ
ขณะเดียวกันยังไดความจากคําเบิกความของเจาพนักงานตํารวจประจําสถาบันนิติเวชวิทยาอีก
2 ปากวาในชวงเย็นของวันเดียวกัน เจาพนักงานตํารวจหลายหนวยงานรวมกันตรวจสอบเปด
บอเกรอะโดยใหเจาหนาที่ของกทม.สูบน้ําออกจากบอเกรอะจนพบชิ้นเนื้อ 30 ชิ้น สงใหพฐ.
ตรวจสอบเชนเดียวกับการตรวจสอบที่รร.โซฟเทล ซึ่งเรื่องนี้จําเลยไดเคยแถลงตอศาลชั้นตน
เมื่อวันที่ 21 มี.ค.46 ยอมรับถึงความถูกตองของการทําบันทึกเอกสารการตรวจคนดังกลาว ดัง
นั้นจึงเห็นวาการที่เจาพนักงานเขาตรวจสถานที่ทั้ง 2 แหง เนื่องมาจากไดสืบสวนแลวทราบวา
จําเลยเขาพักในสถานที่ดังกลาวชวงวันเวลาที่ใกลเคียงกับการหายตัวไปของผูตายจึงเปนการ
เขาตรวจคนหาพยานหลักฐานต ามขอมูลที่สืบสวนทราบมา ซึ่งเจาพนักงานที่ตรวจคนมาจาก
หลายหนวยงานรวมกันปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายและไมปรากฏวาพยานโจทกคนใด
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จะรูจักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จําเลยมากอน จึงไมมีขอระแวงสงสัยวาจะสมคบกันสราง
พยานหลักฐานขึ้นมาเพื่อกลั่นแกลงจําเลยใหตองไดรับโทษคดีอุกฉกรรจ ซึ่งผลการตรวจ
พิสูจนของกลางหลายรายการก็ไมเปนผลรายตอจําเลย เชื่อวาเจาพนักงานตํารวจทํารายงาน
ไปตามความจริง
สวนที่จําเลยฎีกาวาคําเบิกความพ.ต.ท.กฤษฎาที่วาพบคราบโลหิตนั้นไมนาเชื่อถือเพราะ
ตามภาพถายหองน้ําเห็นวาทอน้ําทิ้งที่อางดังกลาวมีรังผึ้งปดทอน้ําถึง 2 ชั้น ไมนาสามารถใช
มือลวงเขาไปได อีกทั้งเมื่อจําเลยคืนหองพักอาคารวิทยนิเวศนแลวยังมีผูเขาพักตออีกหลาย
ราย ซึ่งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผูเขาพักใหมตองมีการทําความสะอาดหองพักโดยใชน้ํายาลาง
หองน้ําที่จะทําใหชําระคราบโลหิตหมดไป ประกอบกับไมปรากฏวามีกลิ่นคาวโลหิตมนุษยจน
เปนที่ปกติ ศาลฎีกาพิเคราะหภาพถายทอน้ําทิ้งแลวเห็นวาแมจะมีรังผึ้งอยูทั้ง 2 ชั้น แตช้น
ั บน
ถูกถอดออก สวนชั้นในอยูลึกลงไปจากปากทอเล็กนอย ซึ่งเชื่อวาคราบโลหิตนาจะกรองอยูที่
ขอบรังผึ้งชั้นใน แมภาพถายไมเห็นไดวามีการโบกปูนยึดรังผึ้งชั้นในหรือไมแตเห็นวาหากมีปูน
ยึดรังผึ้งไวก็สามารถสกัดใหหลุดออกไดโดยไมยาก จึงเชื่อวาสามารถถอดรังผึ้งชั้นในออกได
ดังนั้นคําเบิกความของพยานที่ระบุวาพยานใชมือลวงเขาไปในทอน้ําทิ้งและใชกระดาษกรอง
เช็ดคราบเลือดออกมาจึงมีน้ําหนักรับฟงได สําหรับประเด็นที่จําเลยโตแยงเรื่องการใชน้ํายาทํา
ความสะอาดหองน้ําทุกครั้งนั้นก็ยังไมแนชัดวาจะสามารถชําระคราบโลหิตไดหมดหรือไม สวน
ที่ไมปรากฏกลิ่นคาวโลหิตจนเปนที่ผิดปกตินั้น เจาพนักงานตํารวจประจําสถาบันนิติเวชวิทยา
พยานโจทกเบิกความวาหากมีการชําแหละศพบุคคลที่ตายแลวโลหิตจะไมฉีดพุงกระจายออก
มาแตจะไหลหรือหยดออกมาเทานั้นซึ่งอาจมีโลหิตออกมาจากศพไมมากและล างทําความ
สะอาดไดงาย
สวนที่จําเลยฎีกาโตแยงวาการตรวจสอบชิ้นเนื้อที่ไดจากรร.โซฟเทลไมนาเชื่อถือ โดย
อางวาพยานโจทกท่ต
ี รวจสอบเบิกความแตกตางกันในประเด็นการไดมาของชิ้นเนื้อ เห็นวา
พยานโจทกตางเบิกความถึงการตรวจพบและไดมาของชิ้นสวนที่สงสัยวาเปนเนื้อมนุษยคนละ
จํานวนกัน โดยการตรวจที่รร.โซฟเทล วันที่ 26 มี.ค.44 ไดแยกตรวจหาชิ้นเนื้อเปน 3 สวน
สวนที่ 1 เจาหนาที่กทม.สูบน้ําจากบอเกรอะแลวใชตะกรากรองเศษชิ้นสวนตางๆ สวนที่ 2 เจา
หนาที่ตํารวจ น.1 สูบน้ําและสิ่งปฏิกูลจากบอเกรอะของรร.โซฟเทล แลวนําไปยังโรงงานกําจัด
สิ่งปฏิกูลของกทม. ซ.ออนนุช 86 และสวนที่ 3 คือที่รร.โซฟเทล วาจางใหเอกชนทําความ
สะอาดบอบําบัดน้ําเสียและนําไปทิ้งที่กองดิน ซ.ออนนุช 65
สวนที่จําเลยฎีกาวารร.โซฟเทลมีบอใหญบําบัดน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพซึ่งไมเคยมี
การดูดหรือสูบเพื่อนําไปทิ้งที่อื่นมานานกวา 20 ปแลว โดยจําเลยไดบันทึกเปนคํายืนยันของ
หัวหนาชางฝายวิศวกรรมรร.โซฟเทลไวในเอกสารทายอุทธรณดวยวาโถสวมหองพักเปนคอ
หานรูปตัวยู ลึก 6 ซ.ม. ทอกวาง 3 ซ.ม. โดยชิ้นเนื้อที่มีขนาดกอนใหญเกินกวา 021/2 ซึ่งไม
ระบุหนวยมาตรา ไมสามารถไหลผานลงคอหานได ศาลเห็นวาขอเท็จจริงจําเลยไมเคยอาง
หรือถามคานพยานโจทกผูเกี่ยวของในเรื่องนี้ แตจําเลยพึ่งนําบันทึกปากคําของหัวหนาชางดัง
กลาวสงประกอบในทายเอกสารอุทธรณ ดังนั้นเมื่อชั้นพิจารณาไมปรากฏวาชิ้นเนื้อที่พยาน
โจทกตรวจพบมีขนาดใหญเทาใด จึงไมอาจสรุปวาชิ้นเนื้อของกลางจะผานโถสวมไมไดตาม
ขอกลาวอางของจําเลย
สวนที่จําเลยฎีกาอางวา ผลการตรวจดีเอ็นเอชิ้นเนื้อ คราบเลือด และเสนผม ไดผลแตก

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9500000086737

25/Jul/07

Crime - Manager Online

Page 4 of 18

ตางกัน เห็นวาแมวาผลตรวจจะมีสัดสวนแตกตางกันบาง แตเมื่อนําผลตรวจมาเปรียบเทียบกัน
แลวพบวายืนยันดีเอ็นเอตรงกันกับของผูตาย และดีเอ็นเอไมปฏิเสธความเปนบิดาและบุตรของ
ผูตาย จึงไมมีขอระแวงวาพยานโจทกจะทํารายงานผลการตรวจใหผิดจากความเปนจริงเพื่อใช
เปนหลักฐานปรักปรําจําเลยใหตองรับโทษในคดีรายแรง ซึ่งการตรวจหาดีเอ็นเอไดมาโดยการ
พิสูจนทางเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได
สวนประเด็นที่วาจําเลยมีสวนเกี่ยวของกับการตายของผูตายและชิ้นเนื้อของผูตายหรือไม
เห็นวาตามที่ขอเท็จจริงวินิจฉัยไวแลววามีพนักงานบริการรานอาหารโออิชิ พยานโจทกเบิก
ความยืนยันวาเห็นผูตายและจําเลยมารับประทานอาหารที่รานเมื่อวันที่ 20 ก.พ.44 ซึ่งหลัง
จากรับประทานอาหารเสร็จแลว เห็นจําเลยประคองผูตายเดินออกจากรานในลักษณะคนเหมอ
ลอยคลายครองสติไมได ขณะที่ครั้งแรกทั้งคูตางคนตางเดินเขามาในราน นอกจากนี้ขอเท็จ
จริงจากการนําสืบของโจทกยังระบุดวยวาจําเลยเคยสั่งซื้อยาดอรมิคุมซึ่งเปนยานอนหลับ 30
เม็ดกอนผูตายจะหายตัวไปประมาณ 2 เดือนเศษ โดยอางวาใหนางเตียง แซแต มารดาของ
จําเลยทั้งที่ไมเคยมีประวัติการใชยาตัวนี้มากอน ซึ่งสอดคลองกับคําเบิกความของแพทยที่
รักษานางเตียงวาคนไขรายนี้มีอาการเปนหลอดลมอักเสบ ซึ่งไมตองใชยาดังกลาวรักษา ดัง
นั้นจึงเปนขอพิรุธของจําเลย ซึ่งบงชี้วาจําเลยไมไดนํายาไปใชกับมารดาจริง แตมีเหตุนาเชื่อ
วานําไปใชกับผูตาย นอกจากนี้พยานโจทกตางๆ ยังชี้ใหเห็นถึงขอพิรุธของจําเลยอีกหลาย
ประการ เชนจําเลยใชมือถือของตัวเองสงขอความเขาเครื่องเพจเจอรของจําเลยเองเรื่องชาง
ซอมแซมบานเพื่อนํามาเปนขออางใหผูตายมาพบที่รานอาหารดังกลาว เชนเดียวกับขอพิรุธที่
จําเลยซื้อถุงขยะสีดําขนาดใหญ-ขนาดเล็กอยางละแพ็ค กอนดับกลิ่น และกระดาษทิชชู
จํานวนมาก ซึ่งแมวาสินคาเหลานี้จะเปนสิ่งของใชสอยในชีวิตประจําวันแตชวงเวลาที่จําเลยหา
ซื้อก็หลังจากผูตายหายตัวไปใหมๆ ซึ่งหากมีการฆาผูตายสินคาเหลานี้ก็สามารถใชเปน
ประโยชนกลบเกลื่อนรองรอยหรือปกปดการกระทําความผิดของจําเลยไดเปนอยางดี ซึ่งตาม
คําเบิกความของพนักงานสอบสวนระบุวาจําเลยไมเคยใหขอมูลเรื่องการซื้อสิ่งของเหลานี้มา
กอน แตเมื่อตํารวจสืบทราบและสอบปากคําจําเลยไดใหการกลับไปกลับมาไมอยูกับรองรอย
นอกจากนี้ ขอเท็จจริงที่ไดจากการนําสืบเกี่ยวกับจดหมายลางาน 2 ฉบับ เห็นวา
พฤติการณของจําเลยไปจางผูอื่นพิมพจดหมายและอางวาเปนของผูตายโดยปลอมลายมือชื่อ
และสงไปยังที่ทํางานของผูตายเปนขอเท็จจริงที่เชื่อมโ ยงใหเห็นถึงเจตนาของจําเลยวา
กระทําการเชนนั้นไปเพื่อปกปดการตายใหแนบเนียนยิ่งขึ้น จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนให
เห็นวาจําเลยมีสวนเกี่ยวของกับการตายและเมื่อพิจารณาถึงความขัดแยงระหวางจําเลยและผู
ตาย เห็นไดวาทั้งสองมีความขัดแยงกันอยางรุนแรงที่ผูตายเขาใจวาจําเลยมีความสัมพันธชู
สาวกับหญิงอื่น กระทั่งมีการทําบันทึกหลักฐานตอรองกับจําเลยในการแบงทรัพยสิน ซึ่งนาจะ
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหจําเลยโกรธแคนผูตายมากยิ่งขึ้น โดยชวงที่แยกกันอยูจําเลยไดเขียน
จดหมายดาวาผูตายอยางรุนแรง จึงชี้ใหเห็นวาจําเลยหมดความรักใครผูตายและมีความเกลียด
ชังผูตายจนไมอาจอยูรวมกันไดอีก
สรุปแลวเห็นวาพยานหลักฐานที่โจทกทั้งสองนําสืบมา แมสวนใหญจะเปนพยานพฤติ
เหตุแวดลอมกรณี แตก็มีความสอดคลองตองกัน และมีเหตุผลตอเนื่องเชื่อมโยงกัน โดย เมื่อ
พิจารณาประกอบกับพฤติการณที่เปนขอพิรุธของจําเลยหลายประการแลว ขอเท็จจริงรับฟงได
วา จําเลยไดแอบอางเรื่องนัดพบชางซอมแซมบาน เพื่อหลอกลวงผูตายไปพบที่รานอาหารโอ
อิชิ วันที่ 20 ก.พ.44 โดยจําเลยลอบนํายานอนหลับดอรมิคุมใสลงไปในอาหารจนผูตายครอง
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สติไมได จากนั้นจําเลยพาผูตายไปยังอาคารวิทยนิเวศนที่จัดเตรียมไว เพื่อทําการหนวงเหนี่ยว
กักขังผูตายใหปราศจากเสรีภาพ แลวจําเลยลงมือฆาผูตายโดยไตรตรองไวกอน ดวยวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใดตามที่วางแผนไว จากนั้นจําเลยชําแหละแยกศพผูตายออกเปนชิ้นสวนเล็กๆ
ทิ้งลงโถชักโครกที่หองพักอาคารวิทยนิเวศนและรร.โซฟเทลในวันที่ 21 ก.พ.44 เพื่อปดบัง
การตาย โดยพยานหลักฐานของจําเลยไมอาจรับฟงหักลางพยานหลักฐานของโจทกทั้งสอง
ได ที่ศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลชั้นตนวาจําเลยกระทําความผิดฐานหนวงเหนี่ยวกักขังผู
ตายใหปราศจากเสรีภาพในรางกาย และฐานฆาผูตายโดยไตรตรองไวกอน ศาลฎีกาเห็นพอง
ดวย ฎีกาของจําเลยทุกขอฟงไมขึ้น พิพากษายืนใหประหารชีวิตจําเลย
ภายหลังนายอภิรมย ซายคลาย ทนายความของนพ.วิสุทธิ์ กลาววา นพ.วิสุทธิ์ยอมรับคํา
พิพากษาศาลฎีกาและทําใจได อยางไรก็ตามเมื่อศาลฎีกามีคําพิพากษาประหารชีวิตแลว ภาย
ใน 60 วันนี้ นพ.วิสุทธิ์ยังมีโอกาสทูลเกลาถวายเรื่องราวเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งนพ.
วิสุทธิ์ยืนยันแลววาจะถวายเรื่องราวผานนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม โดยอาศัยเหตุขณะเปนนักโทษอยูในเรือนจําไดใชวิชาชีพแพทยรักษาผูตองขังที่ปวย
ในสถานพยาบาลเรือนจํากลางบางขวางมาโดยตลอด ก็หวังวาจะไดรับอภัยโทษ ซึ่งขบวนการ
คงตองใชเวลาเปนป
ผูสื่อขาวรายงานวา ในการควบคุมตัวนพ.วิสุทธิ์ มาฟงคําพิพากษาวันนี้ มีเจาหนาที่
ราชทัณฑจํานวน 7 คนเบิกตัวนพ.วิสุทธิ์ ออกมาจากเรือนจํากลางบางขวาง โดยมาถึงหอง
พิจารณาคดีเมื่อเวลา 09.00 น.เศษ ซึ่งนพ.วิสุทธิ์ยังคงมีสีหนายิ้มแยมหันไปพูดคุยกับเจา
หนาที่ราชทัณฑ ซึ่งระหวางที่ศาลอานคําพิพากษาศาลฎีกาจํานวน 72 หนา ใชเวลานาน 2
ชั่วโมง สีหนานพ.วิสุทธิ์เริ่มเปลี่ยนไปเปนเรียบเฉย ภายหลังรับทราบคําพิพากษาแลว นพ.
วิสุทธิ์ยังคงมีสีหนาเรียบเฉย ไมแสดงอาการหวาดวิตกแตอยางใด
ขณะที่ นายโชติ วัฒนเชษฐ บิดาพญ.ผัสพร อายุกวา 80 ป ไดแสดงสีหนาปลาบปลื้มใจ
และมีน้ําตาคลอเบา ที่ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณและศาลชั้นตน ที่ใหประหารชีวิต
นพ.วิสุทธิ์ ซึ่งกลาวกับผูสื่อขาวดวยน้ําเสียงแผวเบาวา “ขอบคุณทุกคน” โดยมีพญ.เพียงใจ
วัชรสินธุ นองสาวผูตายและกลุมญาติไดพยุงนายโชติเดินทางกลับไปในทันทีหลังจากรับทราบ
คําพิพากษา
ดานนายวีรศักดิ์ โชติวานิช ทนายความนายโชติ กลาววา นายโชติไดฝากขอบคุณศาล
ฎีกาที่ใหความเปนธรรม และพล.ต.ท.จงรัก จุฑานนท ผช.ผบ.ตร. ในฐานะหัวหนาพนักงาน
สอบสวนคดีนี้ตั้งแตตน และ พ.ต.ท.ชยุตท มารยาท พนักงานสอบสวน สน.พญาไท ในขณะ
นั้นที่ชวยติดตามคดี รวมไปถึงพนักงานสอบสวนคนอื่นๆ เจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐาน และนิติ
เวช ในการเก็บหลักฐานพิสูจนดีเอ็นเอ ซึ่งนายโชติ จะกลับบานไปจุดธูปบอกให พญ.ผัสพร
บุตรสาวทราบวาศาลฎีกาไดพิพากษาใหประหารชีวิตคนที่ฆาแลว
นายวีรศักดิ์ กลาวอีกวา ที่ผานมานพ.วิสุทธิ์ ไมเคยเขามากลาวขอโทษหรือทักทายนาย
โชติ ในฐานะอดีตพอตาแตอยางใด ซึ่งก็ตองเขาใจวาทั้งสองฝายรูสึกตอกันอยางไร ซึ่งนาย
โชติก็ตองทําทุกอยางเพื่อเรียกรองความเปนธรรมในฐานะพอ ขณะที่ตนไดเขาไปพูดคุยกับ
นพ.วิสุทธิ์ ขอใหอโหสิกรรมใหดวยหากมีการลวงเกิน เพราะตนทําไปตามหนาที่ฐานะทนาย
ความ โดย นพ.วิสุทธิ์ ไมไดพูดอะไรแตยกมือรับ เชื่อวา นพ.วิสุทธิ์ อโหสิกรรมให อยางไรก็
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ตาม นพ.วิสุทธิ์ ยังสามารถ ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษไดตามกระบวนการตอไป สวนบุตรทั้ง
สองของ พญ.ผัสพร ทราบวาปจจุบันบุตรชายคนโตเรียนจบแลว สวนบุตรสาวเรียนอยูปสุด
ทายของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง ซึ่งทั้งสองคนพักอาศัยอยูดวยกัน
ดาน พล.ต.ท.จงรัก กลาววา คดีนี้สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดทุมเทกําลังอยางเต็มที่ใน
การสืบสวนสอบสวน ซึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐาน สวนใหญเปนหลักฐานทางนิติวิทยา
ศาสตร ซึ่งตองถือเปนผลงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเปนคดีตัวอยางของเจาหนาที่
ตํารวจวาหากพยายามทําคดีใหถึงที่สุดก็จะสามารถคลี่คลายคดีได ยกเวนบางคดีที่ไมมีพยาน
หลักฐานก็อาจทํางานลําบากบาง
“ ศาลฎีกา” นัดชี้ชะตา “หมอวิสุทธิ์”ฆาหั่นศพเมีย วันนี้
ยอนรอยกอนฎีกาพิพากษาชี้ชะตาชีวิต"หมอวิสุทธิ์"!
ลุนระทึก! ชีวิต “หมอวิสุทธิ์” ศาลฎีกาตัดสินฆา “หมอผัสพร” 25 ก.ค.นี้
“หมอวิสุทธิ์” ชะตาขาด! ศาลอุทธรณสั่งประหารชีวิต
ลุน!ศาลอุทธรณตัดสินหมอวิสุทธิ์ ฆาหั่นศพหมอผัสพร
ชําระคดี “น.พ.วิสุทธิ”์ หมอเลือดเย็นฆาหั่นเมีย
ถึงคิว!! หมอวิสุทธิ์มือฆาหั่นศพภรรยา ศาลอุทธรณนัดชี้พรุงนี้
ชี้ชะตา "หมอวิสุทธิ์" หลังยื่นอุทธรณ 4 ก.ค.นี้
หมอวิสุทธิ์วืดประกัน ศาลหวั่นหลบหนีสั่งยกคํารอง
'อัยการสูงสุด'แจง สั่งไมฟองหมอวิสุทธิ์ครั้งแรก
ชวย "หมอวิสุทธิ"์ ปรับตัว-สภาพจิตใจในคุก
ทนายพอผัสพร เชื่อหมอวิสุทธิ์สูคดียันฎีกาแน
ทนายฯรวบรวมหลักฐานเพิ่มขอประกัน "นพ.วิสุทธิ์"
"ทนายหมอวิสุทธิ์" เตรียมยื่นขอประกันตัวอีกครั้ง เชื่อลูกความบริสุทธิ์
"หมอวิสุทธิ์"ไรญาติเขาเยี่ยมหลังนอนเรือนจําบางขวาง
สวนดุสิตโพล สํารวจความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินประหารชีวิต "หมอวิสุทธิ์"
"พงศเทพ" ไมติดใจการทํางานของอัยการที่มีความเห็นไมสั่งฟอง "หมอวิสุทธิ์" ในครั้ง
แรก
แพทยสภาไมถอนใบประกอบโรคศิลปหมอวิสุทธิ์
คดีตัวอยาง"ประหารหมอวิสุทธิ์ฆาเมีย"
"หมอวิสุทธิ์" คอตกเขาหองขัง ศาลชั้นตนใหศาลอุทธรณพิจารณาการประกัน
ศาลสั่งประหารชีวิต "หมอวิสุทธิ์" ฆาเมีย!!!
ทนายฝายโจทกมั่นใจศาลจะตัดสินลงโทษขั้นสูงสุดตอ "นายแพทยวิสุทธิ์"
ศาลชั้นตนนัดตัดสินคดีหมอวิสุทธิ์ ฆาหมอผัสพร

ขาวอื่นๆ ในหมวด
“ชนมสวัสดิ์” ขอความเปนธรรมอัยการ-สูขอหาตํารวจมักกะสัน
“บิ๊กตู” เงื้อดาบขูจราจรไถเซยฮัลโหลขณะขับ!
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ตร.ไมขัดจับไมจับแกนนําม็อบ-ไฟเขียวพกกระบองปองกันตัว!
รปภ.วัย 60 ป ถูกตีตายกอนลาออก
“พ.ต.อ.” ควา .357 ฆามะเร็งระยะสุดทาย!

จํานวนคนอาน 49601 คน

จํานวนคนโหวต 245 คน

คุณเห็นดวยกับขาว/บทความนี้หรือไม
เห็นดวย n
j
k
l
m

j ไมเห็นดวย
k
l
m
n

เห็นดวย 193 คน
79 %
ไมเห็นดวย 52 คน
21 %

หนาแสดงความเห็นที่ 7 จากทั้งหมด 7 หนา หนาที่แลว

7|6|5|4|3|2|1

ความคิดเห็นที่ 357
เห็นดวยกัย 352 จําคุกตลอดชีวิต ยังสามารถชวยชีวิตคนในคุกไดอีกหลาย รอยหลายพันชิวิต
'''
ความคิดเห็นที่ 356
เราเขาใจความรูสึกหมอนะ ใครไมเคยเจอผู ญ ประเภทรายสุดๆ ไมรูหรอก วาเปนยังไง
คนหมดรักกันแลว จะหยา ก็ไมยอมหยาให
แตงงานกะคนผิด พลาดไปทั้งชีวิต
สงสารหมอ ช
ความคิดเห็นที่ 355
คห 353 ฮะ
ผมวานิรโทษกรรมทุกๆหมอที่คุณเอย แลวประหารหมอมิ้งแทนคนเดียวจะดีกวา เพราะหมอนี่แมวเล็งไวจะใหเปนหัวหนาพรรคทายาทอสุร ไทยรวมรักไทยนะฮะ ประหารเสียจะเปนการทําใหพรรคนี้มีแต
ตัวกับหาง ขาดหัวตอไปอีกจะทําใหประเทศชาติปลอดภัยไปอีกระยะ
จางหลง
ความคิดเห็นที่ 354
อืมมม....
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คดีนี้อัยการสั่งไมฟองนะ ถาพอผูเสียชีวิตไมสูหัวชนฝา "ก็ไมไดรับความเปนธรรม"
"จัดโครงสรางอัยการ" หนอยดีไหม
อัยการ
ความคิดเห็นที่ 353
นาจะสั่งประหารหมออีกสองคน
หมอเหวง กะ หมอสันต ไง ... 555
รําคาญหมอจังเลย พยาบาลดีกวาเยอะ นารักอีกตะหาก
ความคิดเห็นที่ 352
เรื่องทั้งหมดอางหลักฐานนิติตํารวจ หากเชื่อแลว เจตนา
ฆา โทษประหาร ลดไดสักนิด ตลอดชีวิต ใชวิชาความรู
อยูในคุกใหญรักษาคนคุกจะมีประโยชนมาก ฆางายเกิน
ไปฉีดยาตาย ใหจําคุกทรมานตลอดชีวิตชวยชีวิตคน ไถ
บาปสํานึกผิดจะดีมาก รักษาคน 20 ป หักอภัยโทษแลว
ใหโอกาส คนคิดผิด
ความคิดเห็นที่ 351
ผมนึกไมออกจริงๆ วาคนเราตองโหด ตองอํามหิตเพียงใด ถึงสามารถถือมีด นั่งถลกหนัง แลเนื้อมนุษยสดๆ ชําแหละ และหั่นเปนชิ้นๆ โดยเฉพาะเปนคนที่เรารูจัก เปนคนที่เราเคยรัก และเปนแมของลูก
ผมรับไมไดหรอกครับ ที่จะใหคนแบบนี้มาอยูรวมในสังคม ถึงแมวาเขาจะเคยทําความดีมาขนาดใหน แตลองขนาดวางแผน ทําทุกอยางเปนขั้นเปนตอยขนาดนี้ ก็ถือวาอํามหิต และเลือดเย็นสุดๆ คนเรา
ถาไปไดถึงจุดนั่งแลเนื้อมนุษยดวยกันแลว ผมคิดวาคงไมมีทางจะกลับมาเปนคนปกติไดแลวหรอกครับ
หรือพวกคุณคิดวาตองใหอภัย แลวควรตอนรับฆาตกรคนนี้ กลับมาอยูในสังคม ใชชีวิตอยูรวมกับเรา
pop
ความคิดเห็นที่ 350
สมควรตาย
หมอขอนแกนคนหนึ่ง
ความคิดเห็นที่ 349
ประหารไปก็ไมมีไรดีขึ้น คนตายก็ไมไดฟนขึ้นมา ถาจะใหยุติธรรมก็ตองประหารแบบหั่นศพใหไดรับความเจ็บปวดเทาๆกัน ไมไดประโยชนอะไร ควรจําคุกตลอดชีวิต และใชวิชาชีพหมอรักษานักโทษดี
กวา
ประหารไปก็ไมมีประโยชน
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ความคิดเห็นที่ 348
ถาใชไมกอรฟตีตายก็ไมติดคุกแลว....วางแผนใหปวดหัวทําไม....คุณหมอ
แลวไอที่วาฆาหนะ มีใครเห็นบาง ใชอาวุธอะไรหลักฐานอยูไหน หมอผัสพรอาจตายไปแลวจริงจริง ( หรืออาจไมตายก็ได) แลวก็อาจไมตายจากหมอวิสุทธิ์ก็ได แตคดีนี้ทุกคนเชื่อวา ....แคเชื่อวาหมอ
ฆาเมียตายโดยเจตนา.... เทานั้น งงกับศาลไทยและการพิจรณาคดีของประเทศนี้จริงๆ
กบ
ความคิดเห็นที่ 347
อัยการไมฟองคดีนี้...แตคุณพอดําเนินการฟองศาลเอง ขาวสุดดังๆๆๆนาจะ"สอนสั่งบทเรียนสําคัญยิ่งในระบบปชต"นี้ใหกับสังคมสุดๆๆๆๆนะครับ
เอานาฯ
ความคิดเห็นที่ 346
ที่ตองระวังคือทุกครั้งที่ตํารวจเปนพยานฝายโจทยมักจะมีการแถลงวาพยานไมรูจักและไมมีหลักฐานวารูจักหรือโกรธเคืองกับจําเลยมากอนจนอาจสรางหลักฐานปรักปรําจําเลย
ตรงนี้แหละที่ตองระวังเพราะหลายคดีมันไมเคยรูจักหรือโกรธเคืองแตก็ปรักปรําไดเพราะแลกกับประโยชน มันจึงมีแพะตรึมเลยไง
แๆบะ
ความคิดเห็นที่ 345
ผมถูกใจจริงจริง....ความคิดเห็นที่ 163..
ถาลูกๆ ของคุณหมอเขามาดูในกระทูนี้ พี่ขอเปนกําลังใจใหพวกนองๆ เขมแข็ง ดูแลตัวเองซึ่งกันและกันใหดี บางสิ่งบางอยางตองใชเวลา ขอใหจากนี้ชีวิตมีแตเรื่องดีขึ้น อะไรที่เราไมสามารถไป
แกไขมันได ก็ปลอยใหเปนไปตามนั้น เราแกไขอดีตไมได แตทําใหอนาคตดีได ขอใหนองทั้งสองโชคดีนะคะ
Supporter
kbkhb@hotmail.com
ความคิดเห็นที่ 344
ขอชวยชีวิตหมอวิสุทธิ์ ไหนๆ ฎีกา ก็ประหาร แลว
1. หมอวิสุทธิ์ สารภาพความผิดทุกอยาง ลงในคํารองฎีกาถวายแดในหลวงขอพระราชทานอภัยโทษ
2. ฎีกาจะตกลงมาภายใน 60 วัน โทษตายเวนโทษเปนยังอยู
3. หมอวิสุทธิ์ จะใชชีวิตอยูในคุก 15 ปเต็มๆ 15 ปนี้โปรดใชวิชาความรู รักษาผูปวยภายในคุก เปนการชดใชกรรมที่ทําได นาจะสาสมแลวละ
ทันทุกเกม
ความคิดเห็นที่ 343
Im trully agree with #256
Im trully agree with # 256
###
ความคิดเห็นที่ 342
ใหหมอฆาคนออกไปรักษก(ฆา)คนอีกหรอ คิดไดไงเนี่ย หวังวาใครที่คิด
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แบบนี้จะเปนเหยื่อหมอรายนี้ตอไปนะ จะไดโสมน้ําหนา
ปชช
ความคิดเห็นที่ 341
อัยการที่สั่งไมฟองในตอนแรก ตอนนี้ไปมุดโถสวมอยูที่ไหน
หรือวารับเงินจนพุงปลิ้นตายไปแลว
อัยการที่พอเหลือดีๆอยูบาง ตองชวยกันสรางภาพพจนกันใหม
อยาทําอะไรนาเกลียดอยางนี้อีก
มีจนอยางไร ศักดิ์ศรีตองมี
อยาใหเขาดาไดวาเลวกวาหมา
มึน
ความคิดเห็นที่ 340
สงสารนพ.วิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ คะ ขนาดทนายของโจทกยังบอกวาหมอควบคุมอารมณเกง ถาถึงขนาดวาตองลงมือฆาเมียตัวเอง คุณหมอวิสุทธิ์ บุญเกษมสันติเองคงทนไมไหวจริงๆ (ขอโทษคุณหมอ
ผัสพรดวยคะ)
สวนตัวคิดวามีเมียนอยไมเห็นเปนเรื่องใหญเลย
1
ความคิดเห็นที่ 339
"จําเลยกับผูตายเดินออกจากรานไปดวยกัน โดยไมมีผูตายพบเห็นผูตายอีก"
แกดวน
ตวนถี่
ความคิดเห็นที่ 338
ผมในฐานะลูกศิษยคนหนึ่งของอาจารย
ในฐานะอาจารย อาจารยเปนตัวอยางแพทยที่ดีคนหนึ่งที่ผมรัก
ผมรูสึกเสียดายที่เราจะตองเสียหมอที่เกง และดีไปอีกคนหนึ่ง
สําหรับคนที่สมน้ําหนา หรือ ตั้งขอรังเกียจหมอ ผมวา คุณนาจะยกระดับจิตใจตัวเองซะหนอยนะ พระพุทธเจาสอนเรื่องพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สิ่งที่เราควรทําคือ รูสึกกรุณา
ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข
คนเรามันทําผิดกันได และเขาก็กําลังรับผลกรรมที่เขาทําไว เราเองก็ไดประโยชนจากการศึกษากรณีนี้ เราควรอโหสิกรรมใหเขาจะดีกวา โดยเฉพาะคนที่ไมเคยรูจักทั้งหมอผัสพร และ อ.วิสุทธิ์ มาสาป
แชงเขา หรือ สมน้ําหนาเขา ตัวคุณก็เปนบาปเสียเอง
หมอคนหนึ่ง
ความคิดเห็นที่ 337
คติทางเรื่องของกรรมเขาวาถาฆาใครไวในอดีตชาติ เขาก็จะกลับมาฆาเอาคืนไมชาตินี้ก็ชาติตอๆไป การทํากรรมดีชดเชยและการไดรับอโหสิกรรมจากคูกรณีจะชวยบรรเทาผลของกรรมชั่วไดในระดับ
หนึ่ง
หมอผัสพรอาจเคยผูกเวรมากับหมอวิสุทธิ์หลายชาติมาแลว
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เอาเถอะ เราไมมีอํานาจพิเศษที่จะมองเห็นเหตุการณในอดีตชาติของเขา ตามกฎหมายบานเมือง การกระทําของหมอวิสุทธิ์ก็สมควรกับโทษ แตมาตรฐาน กฎหมายของเราเทาเทียมกันทุกเคสหรือ ดาบ
ยิ้มก็มีคาชีวิตเทาหมอผัสพรใชไหม แลวคนฆาดาบยิ้มไดรับโทษไหม
ถาเสนอวาใหลงโทษหมอวิสุทธิ์โดยจําคุก300ป หรือ1000ป โอกาสไดรับการลดหยอนจนออกจากคุกกอนตายก็ไมมีอยูแลว หมอยังไดใชความรูทําประโยชนใหสังคมในคุก การจะผลิตแพทยขึ้นมาได
สักคนตองใชงบประมาณมาก ยังทําประโยชนไดไมควรประหารทิ้ง ใหโอกาสหมอเถอะใหสรางกรรมดีตอสักนิดในชาตินี้ เผื่อชาติหนาเขาจะไดไมตองเจอวิบากกรรมจนตัดสินใจผิดในชั่ววูบอีก
ดิฉันไมเคยรูจักหมอทั้งสอง อานขาวใหมๆก็สาปแชงหมอวิสุทธิ์ อยากใหตายตกตามกัน แตวันนี้ความคิดเปลี่ยนไป ยินดีนอมรับคําสวดจากคนที่ไมเห็นดวยและขอโทษมาดวยคะ
หญิงแกขอนแกน
ความคิดเห็นที่ 336
ไมเพียงแตหมอวิสุทธิ์หรอก ตองมีอีก ดูพวกหมอที่คนยกยองวาดี กับลูกเมียเชื่อเลย ไมทําดีเทากับทํากับคนไขหรอก
Nan
ความคิดเห็นที่ 335
สามีเปนลูกศิษยคุณหมอ บอกวาคุณหมอมีคุณคาตอวงการแพทย เปนคนดี ขอรองไหใหกับคําตัดสินของศาล เห็นใจคุณหมอและลูกๆ ลูกจะทําใจไดอยางไร เมื่อพอที่เขารัก ไมมีโอกาสไดอยูกับเขาอีก
แลว
เห็นใจ
ความคิดเห็นที่ 334
ควรใหหมอ เปนหมอรักษาคนใขในคุกดีกวาคะ หมอยังทําประโยชนไดอีกมากนะคะ
คิดดูสิ ลูก ๆ เคาจะเปนอยางไร แมตาย พอจะตองมาตายอีกคน
เห็นใจคุณหมอคะ
ความคิดเห็นที่ 333
มาพูดอะไรกันตอนนี้ ตอนที่ทําละ ทําไมไมคิดเสียกอน
เปา
ความคิดเห็นที่ 332
เขาใจคุณหมอมากวาการมีภรรยาที่ดูภายนอกดีเลิศแตภายในนั้นรายลึกเปนยังไง พี่ชายเปนหมอเหมือนกัน มีภรรยาซึ่งเปนหมอเชนกัน ดูภายนอกชางออนหวานเรียบรอย สามีทําแตงาน เหลาไมกิน บุหรี่
ไมสูบ ถูกภรรยากุมทุกอยาง แมแตโทรศัพทยังดักฟง เธอบอกเพื่อนวาตองกดหัวไว ตามใจกลัวเหลิง พอจะหยา เธอขูจะฆาตัวตาย ทุกวันนี้สามีอยูเพื่อลูก สงสารคะ ดีที่เขาหันมาปฏิบัติธรรม จึงพอหา
ความสุขใหใจไดบาง ผูหญิงที่รายลึกมีมากคะ มองแตความสุขที่ตัวเองพึงได โดยไมมองผูอื่นบาง อยางพี่สะใภ เปนที่เอือมระอาของญาติสามีมาก
ผานมา
ความคิดเห็นที่ 331
สงสารแตเด็ก ไมรูเรื่องรูราวอะไรเลยกับการกระทําของผูใหญ แตตงมาไดรับผลกระทบไปดวย แมก็ตายพอก็ติดคุกไมรูสภาพจิตใจจะเปนยังไงกัน ถึงมีเงินก็ไมมีความหมายอะไร กวาพอจะออกจากคุกก็
อีกเปนสิบป ( คงไมตายหรอกเพราะหากยื่นทูลเกลาในหลวง คงเหลือจําตลอดชีวิต แตคงจะติดไมเกินสิบปหรอกอยางหมอเนี่ย)
แมน
ความคิดเห็นที่ 330
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สมควรตาย หากทะเลาะกันใหญโตดาพอลอแมตบตีแลวอารมยพุงพลานถึงขีดก็ไปอยาง นี่วางแผนซับซอน เปนหมอแตใจรายเหลือเกินหั่นแมของลูกเปนชิ้น หลอกลอใหโอนที่ให ไมอยากอยูดวยแลว
ผูหญิงไมยอมหยาก็ออกไปอยูที่อื่นซิแลวจะไปอยูกับผูหญิงอีกคนก็ไดนี่ ผูหญิงคนใหมคงไมยอมเพราะอยากเปนเมียของคนที่มีอาชีพเปนหมอ ควรเอาเรื่องกับนางคนใหมนี่ดวยฐานเปนเหตุอยางนอยก็
ประจานคนที่อยากไดสามีของคนอื่นเขา นางนี่คงpressureหมอนาดู นี่เปนบทเรียนของคนที่ตองการจับหมอทั้งหลาย
สมควรตาย
ความคิดเห็นที่ 329
ใจดํา ทําอะไรไวแลวก็สมควร ตายตกตามกันไป
ไมมีที่วางสําหรับคนชั่ว
ความคิดเห็นที่ 328
หวังวาสังคมไทยคงไดอะไรจากกรณีนี้บาง ทําเชนไรจึงจะไมใหเกิดเหตุการณนี้ขึ้นอีก สังคมเรามักมีคานิยมเกี่ยวกับผูหญิงที่หยา ไมดีนัก ทั้งๆที่การหยานั้น อาจจะไมใชผูหญิงผิดก็ได หรือสมัยนี้ที่เห็น
การมีกุกมีกิ๊ก เปนเรื่องกิ๊บเก ทั้งๆที่เปนเรื่องที่ผิดศีลธรรม เราควรจะสังคายนาสังคมเราไดหรือยัง (แตคงตองดูศาสนาบางศาสนาที่ยอมรับได ก็แลวไป)
ขอคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 327
หมอวิสุทธิชั่วชา มีเมียและลูกแลว ยังไมพอ ยังแอบไปมีชูกับคนไข เลวสุดๆ แลวยังวางแผนฆาเมียหลวง ซอนเรนศพอีก ต่ําทรามที่สุด สมควรแลวที่โดนประหาร อยาลดโทษใหมัน
เปาบุนจิ้น
ความคิดเห็นที่ 326
ฆาทิ้งเปลาๆก็นาเสียดาย นาจะสงไปกูระเบิดภาคใตมากกวานะ เปนประโยชนตอสังคมดวย
-_ความคิดเห็นที่ 325
พวกหมออีโกสูง คิดวาเหนือมนุษย แตจิตใจต่ําไดเหมือนกัน
ขนาดเมียตัวเองยังฆาได นับประสาอะไรกับคนไขหรือคนทั่วไป หมอพวกนี้จะฆาไมได แถมยังไมยอมรับสารภาพอีก พวกนี้ตองโดนประหารอยางเดียว
มีสมองไวฆาคน ไปตายเสียเถอะ
ความคิดเห็นที่ 324
เห็นดวยกับ 285 มากๆเลยอะคะ ถึงเคาจะทําลายไป 1 ชีวิตซึ่งมันก็ผิดมหันอะนะ แตเคาตายไปอีกคนก็เทานั้น สงสารลูกเคาดวย ละถาเคาอยูตอก็ยังจะไดรักษาอีกหลายๆชีวิตนะ ไมมีใครอยากเปนคน
เลวหรอกจิงมั๊ย สังคมตองใหโอกาสเคาบาง อยางนองก็ใหเคาอยูตอทําความดีไปละกัน
LAW'GaL
ความคิดเห็นที่ 323
นายพงศเทพ เทพกาญจนา รมว.ยุติธรรม มองวา การทําหนาที่ของอัยการมีกระบวนการของการดุลและคานอํานาจ เชน เมื่อตํารวจเสนอความเห็นไปอัยการก็สามารถสั่งไมฟองและสงเรื่องกลับมายังที่
ตํารวจ หรือบางครั้งพยานหลักฐานที่ทําในสํานวนไมเพียงพอ จะสั่งใหสอบเพิ่มเติมหรือแมแตอัยการมีความเห็นสั่งไมฟอง ผูเสียหายก็ยังฟองเองไดอีก และคดีที่ผูเสียหายฟองศาลเองก็มีการตัดสินลง
โทษจํานวนไมนอย เขาจึงมองวาเรื่องที่เกิดขึ้นกับคดีของนายแพทยวิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ จําเลยในคดีสังหารแพทยหญิงผัสผร บุญเกษมสันติ นี้เปนเรื่องของการทํางานปกติ

http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9500000086737

25/Jul/07

Crime - Manager Online

Page 13 of 18

ดานนายเสริมเกียรติ วรดิษฐ รองอธิบดีอัยการฝายคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งอดีตเปนอัยการฝายคดีอาญา กรุงเทพใต มีความเห็นสั่งไมฟองนายแพทยวิสุทธิ์ในครั้งแรก กลาวเพียงสั้น ๆ วา เขาไมมี
หนาที่รับผิดชอบคดีนี้แลว และพนักงานฝายคดีอาญากรุงเทพใต ชุดปจจุบันซึ่งเปนโจทกรวมกับบิดาของแพทยหญิงผัสพรก็ไดทําหนาที่ไดเสร็จสมบูรณแลว เขาจึงไมตองการที่จะแสดงความเห็น
รองอัยการสูงสุด ชี้ หากศาลฎีกาเอาผิด "หมอวิสุทธิ์" อัยการที่สั่งไมฟองอาจถูกสอบ
นายคัมภีร แกวเจริญ รองอัยการสูงสุด กลาววา คดีของนายแพทยวิสุทธิ์ บุญเกษมสันติ อัยการไมไดละเลยตอหนาที่ และไดเขาไปมีสวนรวมในชั้นไตสวนมูลฟองมาโดยตลอด และหากศาลฎีกา
พิพากษาเอาผิดกับนายแพทยวิสุทธิ์ คณะทํางานอัยการชุดแรกที่สั่งไมฟองอาจจะตองถูกสอบสวนทางวินัยดวย
ชวยตรวจสอบพวกเลวที่รับเงินวิ่งคดีนี้ดวย
cc
ความคิดเห็นที่ 322
คห 227 ไอฟายย หมอผัสพรเขาไมคิดหรอกวาสามีตัวเองจะกลาทําขนาดนี้ ถารูก็คงหยาสมใจคุณแน
ถาแฟนคุณไปมีสัมพันกับชายอื่นคุณจะขอเลิกกับเขาหรือพยายามแยงเขากลัมมาละ
จุดเริ่มตนมันมาจาก ไอหมอวิสุทธิ์ มันไปมีกิ๊กกับคนไข
ไอฟายย
ฟายย
ความคิดเห็นที่ 321
คดีนี้ตอนแรก คญ พรทิพยเปนคนทําใหแบะแส
แตตํารวจมาแยงเอาผลงานตอนหลัง ใชหรือเปลา
7894
ความคิดเห็นที่ 320
เสร็จตํารวจอีกราย ทําอะไรไมเนียนเลยนะหมอ
เรียนหมอมิใชวาจะเกงนะจะ อยาลืมวาเหนือฟา
ยังมีตํารวจอยู ฮาๆๆๆๆๆ
คนรักตํารวจ
ความคิดเห็นที่ 319
1 ตัดสินใหใชความรูทําประโยชนแกสังคม จะดีกวา
-อยางนี้ ถาหมอคนอื่นที่ชวยชีวิตคนมาเยอะ สามารถ ฆาคนไดรึ หรือ ฆาแลว รับใชสังคมไป ไมตองตาย ถาอยางนั้น สงคมจะเปน อยางไรละ ทานๆ
-ความยุติธรรมอยูที่ไหนละ ถามีหมอมา ฆาคนที่คุณรักอยาง โหดเฮี้ยมแบบนี้ ศพกอไมมี คุณจะใหอภัยเขามั้ย ?
ความคิดเห็นสวนตัวครับ
555
ความคิดเห็นที่ 318
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หมอผัสพร จากที่อานขาว มาแตตน ความที่เธอฉลาด และ ไมยอมใคร ไมรูสิ ผมไมสงสารเทาไหร แตกลับสงสารคุณหมอวิสุทธิ มากกวา อาจจะเปนการตัดสินใจผิดตั้งแตวันที่คิดจะแตงงาน คุณหมอ
วิสุทธิ์คงจะไดรับความกดดันมาก ตลอดเวลาที่ใชชีวิตคู ซึ่งไมตางจากการตายทั้งเปน จะทําอยางไร อีกฝายก็ไมยอม อยางเดียว
ผมไมไดยุใหใครฆาใคร อยางไมมีความผิด เพียงแตอยากสะทอนที่มา เทาที่อานตามตอนแรก ๆ และ ผูชายหลาย ๆ คน อาจจะเปนอยางหมอวิสุทธิ์ ที่ชีวิตติดลอก ของความเห็นแกตัว ของใครบางคน
ความรัก ไมควรอยูบนพื้นฐานของความเห็นแกตัว
บินหลาคืนถิ่น
ความคิดเห็นที่ 317
หมอวิสุทธิ์ เปนผุที่ทําคุณประโยชนไหกับประเทศชาติมากมาย เปนผุแรกของโลกที่คิดวิธีการทํากิ๊บ ควรไดรับการลดหยอนโทษเปนอยางยิ่ง เปนหมอรักษาคนในคุกกอยังดี
llop
ความคิดเห็นที่ 316
อานความเห็นตางๆ แลว จับไดวา
หลายๆ ทานเปนคนมีการศึกษา ฉลาด แตขาดเฉลียว
ขอแยงประเด็นหลักๆ ดังนี้ครับทาน
1. ใหหมออยูตอเพื่อทําประโยชนจากความรูที่ร่ําเรียนมา .......
แปลวา ถาผูตองหามีความรูแลวหามประหารหรือ?
2. ใหศาลนึกถึงปญหาของลูกที่จะเกิดผลกระทบตามมา .........
เปนหนาที่ของศาลหรือวิญูชนที่จะคิดเรื่องนี้
3. ไมพบศพผูตาย แลวแนใจแลวหรือวาตายแลวจริง?
เขาตรวจแลววาเปนอวัยวะสําคัญของผูตายจริง
สําคัญแบบวาถาไมมีแลวจะมีชีวิตอยูไมได
4. ถาหมอผัสพรยอมหยาแตแรก ...........
ผิดเพราะไมยอมหยาเลยเปนเหตุอันชอบธรรมใหฆาคนได?
5. เพราะหมอผัสพรเปนคนรายกาจ ....
เลยสมควรตาย?
7. คําตัดสินไมมีมาตรฐาน
หัวใจของศาลคือเจตนา
คดีคลายกันแตตัดสินตางกัน
เพราะเขาดูเจตนาเปนหลัก
333333333333333333333333333333333333333333
333333333333333333333333333333333333333333
เห็นดวยกับขอความนี้
ความคิดเห็นที่ 315
ศาลสถิตยุติธรรม
ป.ฉลาดนอย
ความคิดเห็นที่ 314
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เบื่อพวกหมอๆจริงๆ
เวลารักษาผิดพลาดก็จะทําเนียนวาผูปวยเปนโรคโนนโรคนี้ทั้งๆที่ตัวเองก็ไมรู รักษามั่วไปเรื่อยโดยเฉพาะพวกหมอจบใหมชอบลองภูมิ
- ถาไมใชหมอดวยกันหรือคนที่มีความรูเรื่องการแพทยโอกาสที่จะจับผิดนั้นยากมาก
บางรายซวยมากถึงขนานพิการหรือเสียชีวิตก็มี แตพอมีการฟองรองขึ้นมาไอพวกสภาแพทยก็จะชวยเหลือกันเอง โดยอางวาถาคุณฟองรองหมอคนนี้แลว เราก็จะเสียบุคคลกรดานการแพทยที่สําคัญไป
คนนึง จากนั้นก็จะพยายามเอาเงินปดปากครอบครัวผูเสียหาย
- อยาลืมนะวาพวกหมอๆทั้งหลาก เงินเดือนพวกคุณนั้นสูงมากๆ ตามความรับผิดชอบ ไมใชวาเปนบุคคลกรที่สําคัญดานการแพทยแลวไมตองรับโทษ แคจากเงินใหผูเสียหากก็จบๆไป
พวกหมอๆ
ความคิดเห็นที่ 313
เห็นดวยกับ 256 มากๆ
nah
ความคิดเห็นที่ 312
นี่แหละหนาคนไทย เคาวาขี้ใจออน ขี้สงสาร
กอนนี้ก็เห็นออกมาแชงชักหักกระดูกหมอกันทั้งนั้น
พอศาลตัดสินประหาร ก็ออกมาชักดิ้นชักงอ
กรรม คือ การกระทํา และผลของการกระทํา ของคนนั้นๆ
ระหวางพอฆาแมตาย กับพอถูกประหาร การกระทําไหนมันสงผลใหคนขางหลังเจ็บปวดกวากันละ คนเกงหลายคนในนี้ชวยตรองหนอย
อยาคิดอะไรโดยไมมีเหตุและผลรองรับ เพียงเพราะวาอะอะอะไรก็สงสารเขาไปทั่วเลย คนไทย
ลางบาง
ความคิดเห็นที่ 311
ไมนาตองโทษประหารอะ
เห็นใจลูก ๆ หมออะนะ
โทษติดคุกกอพอ แลวใหหมอรักษาคนปวยในคุกใหเปนประโยชนยังจะดีกวา
777
ความคิดเห็นที่ 310
ตอจากเมื่อกี้
อยางเชนการทิ้งขยะ บนพื้น ถา กฎหมายบอกวาใครทิ้งตองตัดมือ แตพอจับจิง บอกใหเก็บไปทิ้ง
แตในทางกลับกัน คนทิ้งขยะ จับได ตัดมือทันที
เปนคุณ คุณจะทิ้งตรงนั้นหรือจะเอาไปทิ้ง ในถังขยะละ
โหดมะ เหอๆๆ
666
ความคิดเห็นที่ 309
ฆาคนตายอยาโหดเหิ้ยมแถมไมสํานึก มันก็ตองตายตกไปตามกรรม อยาอีเดียดนักเลยพวกที่อยากเอามันไว (รําคาญวะ) ไมเสียดายเม็ดขาวจากผืนดินไทยที่ตองเอามาเลี้ยงมันในคุกหรือไง
ขยะ
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ความคิดเห็นที่ 308
หมอวิสุทธิ์ถูกคําสั่งประหารเพราะฆาคนไปหนึ่งคน
แตไอหมอเหวงมันกําลังฆาประเทศชาติ สมควรจะทํายังไงกับมันดี(วะ)
ไอเหวงควรถูกกระทืบตาย
ความคิดเห็นที่ 307
การรักษาไวซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ชวยรักษาชีวิตคนไดมากกวา ใหหมอรักษาคนไขในคุกนะครับ
22
ความคิดเห็นที่ 306
สงสัยวาทําไมหมอไมยอมสารภาพทั้ง 3 ศาล มันตองมีเงื่อนงํา
คิดลึกดีกวา
ความคิดเห็นที่ 305
เห็นดวยกับความคิดเห็นที่ 163 มากที่สุด ขอใหนองทั้งสองเขมแข็งไวนะคะ ขอเอาใจชวยคะ
31
ความคิดเห็นที่ 304
Karma
K
ความคิดเห็นที่ 303
ผมก็ไมเห็นดวยกับโทษประหารชีวิตอยูดี ควรจะยกเลิกไดแลว จําคุกตลอดชีวิตดีที่สุด
ผมไมรูวาเบื้องหลังของชีวิตคูทั้ง 2 คนนั้นเปนอยางไร แลวหมอดีดีคนหนึ่งทําไมถึงถูกกดดันอะไรคือสาเหตุที่ตองตัดสินใจทําอะไรที่เลวรายลงไปแบบนั้น
แลววันนี้ศาลตัดสินประหารชีวิตหมอ
ลูกที่แมตายเพราะพอเปนคนฆา แลววันนี้พอก็ถูกตัดสินประหารชีวิต
คุณคิดวาลูกเขาจะยินดีหรือเสียใจคับ
เด็กราม
ความคิดเห็นที่ 302
คห. 288 ใสพระจงรักภักดี รักและศรัทธา ยึดเหนี่ยวจิตใจและอีกหลายๆอยางที่คนไทยเขาใจไมตองอธิบาย
kk
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ความคิดเห็นที่ 301
เทาที่รูมา ความจริงประเทศไทยเขายกเลิกการใชแดนประหารมานานแลวขอใหคุณหมอตั้งใจทําดีเพื่อรอการอภัยโทษนะคะ สงสารเด็ก ใครรูขอเท็จจริงชวยบอกที
dari
หนาแสดงความเห็นที่ 7 จากทั้งหมด 7 หนา หนาที่แลว

7|6|5|4|3|2|1

โปรดอานกฎกติกากอนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเวน การใชคําหยาบคาย สอเสียด ดูหมิ่น กลาวหาใหราย สรางความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเปนที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไมเกี่ยวของกับผูดําเนินการเว็บไซต และไมสามารถนําไปอางอิงทางกฎหมายได
3. ทีมงานเว็บมาสเตอรขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไมตองชี้แจงเหตุผลใดๆ ตอเจาของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณา
รอสักครู กอนที่ความคิดเห็นของทานจะถูกนําขึ้นแสดง
เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู กอนที่ความคิดเห็นของทานจะถูกนํา
ขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
เลือกรูปภาพแสดงอารมณ

ชื่อ/e-mail ของคุณ :

*

ความคิดเห็น :

*

คุณสามารถใชรูปภาพแสดงอารมณ (Emoticons) เมื่อเขาสูระบบสมาชิกผูจัดการออนไลนแลว
คลิกที่นี่ เพื่อเขาสูระบบหรือสมัครสมาชิก

สงความคิดเห็น
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