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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาหลักการทางกฎหมายของกระบวนการชันสูตร

พลิกศพและการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ว่าควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ของเหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ขั้นตอนของ
การชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนคุณสมบัติและอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ
อย่างไรจึงจะสามารถท าให้การชันสูตรพลิกศพและการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2. เพ่ือหาแนวทางและมาตรการในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ
ทั้งในเชิงกฎหมายและในทางปฏิบัติที่เหมาะสม  

วิธีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
ชันสูตรพลิกศพและแนวความคิดพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพที่จะต้องมี
การควบคุมตรวจสอบดังกล่าว ส่วนที่สอง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบหลักการทางกฎหมายในการ
ควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของของประเทศไทยกับต่างประเทศ ที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญ 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยกับต่างประเทศนั้นมีกระบวนการชันสูตรพลิกศพ
และหลักการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพอย่างไร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าหลักการทางกฎหมาย
ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของของประเทศไทยนั้นยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ
ชันสูตรพลิกศพ ในเรื่องของขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม
ของเจ้าพนักงาน มีการใช้ถ้อยค าที่ยังไม่มีความสอดคล้องท าให้ยากต่อการตีความและเข้าใจกฎหมาย 
ตลอดจนยังไม่มีการจัดระบบการขนส่งศพ การจัดการกับศพ และการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการ
ออกค าสั่งหรือการลงมติความเห็นที่ไม่ตรงกัน ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ
ชันสูตรพลิกศพ ที่ยังไม่มีการก าหนดคุณสมบัติที่ส าคัญของเจ้าหน้าที่บางประการ ทั้งในด้านคุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแพทย์ผู้ท าการผ่าศพ ตลอดจนการส่งเสริม
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สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์นิติเวชศาสตร์และบุคลากรอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการ
ชันสูตรพลิกศพ อีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน
การชันสูตรพลิกศพที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการชันสูตรพลิกศพกรณีการตายในระหว่างอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าพนักงานที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่าย อันได้แก่ พนักงานสอบสวน แพทย์ 
พนักงานอัยการ และพนักงานฝ่ายปกครอง ซึ่งพนักงานสอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการ
ชันสูตรพลิกศพ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ่ืนเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเท่านั้น ไม่ได้เป็นการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด ตลอดจนพนักงานฝ่ายปกครองก็ไม่มี
อ านาจเท่าที่ควร ท าให้ในบางกรณีอาจเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าพนักงานสอบสวนได้ด าเนินการไป
โดยถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายหรือไม่ ทั้งนี้กระบวนการไต่สวนการตายโดยศาลก็เป็นเพียงวิธีการ
ทบทวนรายงานการชันสูตรพลิกศพเท่านั้น ไม่ได้ควบคุมไปถึงการควบคุมตรวจสอบการกระท าของเจ้า
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย  

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาและแก้ไข
เพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพนั้นมีประสิทธิภาพและสามารถอ านวยความยุติธรรมให้แก่บุคคลที่เกียวข้องได้
อย่างเหมาะสม กล่าวคือ 1. ในเรื่องของกระบวนการชันสูตรพลิกศพ กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความ
ควบคุมของเจ้าพนักงานไม่ควรให้องค์กรการกุศลเข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งควรบัญญัติไว้ในกฎหมายให้
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม หรือหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานหรือเจ้าหน้าที่ทางวิทยาการที่
ไม่ได้สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่โดยมีหน้าที่เข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานในสถานที่
ที่มีการตายเกิดขึ้นโดยตรง และในเรื่องของขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ ควรบัญญัติกฎหมายให้มีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการขนส่งศพตรวจ การออกค าสั่งในการผ่าศพ และการจัดการกับศพ 2. ในเรื่อง
การก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ควรก าหนดให้ชัดเจนทั้งในเรื่อง
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนคุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของแพทย์ผู้ท าการผ่าศพให้มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านนิติ เวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์เป็นการ
เฉพาะ เพ่ือลดภาระงานหรือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรและความรู้ความเชี่ยวชาญของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 3. ในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ  ควรให้แพทย์เป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจศพ ผ่าศพ 
ขนส่งศพ ตลอดจนการท าความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายโดยมีการก าหนดแบบ
รายงานการชันสูตรพลิกศพของตนเองอย่างละเอียด และเห็นสมควรให้ตัดพนักงานฝ่ายปกครองออกจาก
กระบวนการชันสูตรพลิกศพ และไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ โดยให้คงเหลือเพียงแค่ 
3 ฝ่ายเท่านั้น กล่าวคือ พนักงานสอบสวน แพทย์ และพนักงานอัยการ ทั้งนี้การไต่สวนการตายของศาล
นอกจากจะต้องมุ่งเน้นในการหาความจริงเกี่ยวกับการตายแล้ว จะต้องครอบคุมไปถึงประเด็นที่จะ
ควบคุมตรวจสอบการกระท าของเจ้าพนักงานว่าได้กระท าไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วย 
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The objective of the study of legal measures to custody the examination of 

an autopsy: Study in the case of death during the control of an official is 1. to 
research on the legal principles and control of the autopsy process, whether there 
should be the determining criteria and details of death events that require an 
autopsy, as well as, the qualifications of an authority who will be responsible for the 
autopsy and how to perform the autopsy effectively; and 2. to find guideline and 
propose a proper measures to control the examination of the autopsy in both legal 
and practical aspects.  

The study method is divided into 2 parts; the first part shall study on the basic 
principle of the autopsy and basic concepts related to the control of autopsy or source of 
reason that needs to be monitored. The second part shall be a comparative study of legal 
principle in controlling the autopsy examination between Thailand and other countries, 
where the researcher found that it was important, to show the differentiate of the practice 
of autopsy and controlling method of the autopsy examination between Thailand and 
foreign countries. The study shows that, the legal principle of controlling the autopsy of 
Thailand is still facing difficulties that need to be resolved regarding the process of autopsy 
in the case of death during the detention of an official, and the inconsistency of legal 
terms in the law and/or regulations which make it difficult to interpret and understand. 
Moreover, there is a lack of effective management of dead bodies (i.e. transporting bodies 
to hospitals, preserve the bodies for an autopsy and etc.), as well as, the determination of 



(6) 

authority to issue an order or vote on an unmatched opinion. The issue on specific 
qualifications of officials who responsible for an autopsy, which have not been legally set 
out; e.g., personal qualification, forbidden, the specialization of the doctor who conducted 
the autopsy, including measures to promote the exchange of knowledge among forensic 
physicians and other personnel who perform their duties in an autopsy. The inefficiency of 
the autopsy authority to monitor at autopsy is also a problem due to the autopsy 
examination must be consisting of 4 specialists; investigator (Inquiry official), physician, 
prosecutor, and administrative officer. Nonetheless, an investigating officer is a leader, who 
responsible for the autopsy, while the other specialists only provide support and no 
authorize to control the work of the investigator. This could be, in some cases, a suspicion 
that the investigator has acted correctly and fairly for all parties. However, the court assize 
process is just a way to review an autopsy report, not to control over the actions of 
officials in the performance of their duties.  

To solve the abovementioned problems, the researcher proposed the guidelines 
for further development and rectification to ensure that the process of an autopsy is 
effective and deliver justice to the person concerned appropriately. Namely, 1. Charity 
organizations shall not be allowed to involve in the autopsy process (in case of the death 
in custody of an officer), it should be enshrined in the law to grant the rights to the 
Forensic Institute, Ministry of Justice, official agencies or forensic science authority that is 
not affiliated with the Royal Thai Police to become authorized personnel to investigate 
directly at the place where the death occurred. Also, laws should be clarified on the 
transport of bodies, order approval to perform the autopsy, and management of bodies. 2. 
The qualification of the authority responsible for the autopsy should be clearly defined; in 
terms of personal qualification, forbiddance, responsible area, including qualification and 
specialty of the physician who performs the autopsy must be specialized, particularly, in 
forensic science and forensic medicine. This shall reduce work load and shortage of 
personnel, and the expertise of an authority who responsible for the autopsy; and 3. The 
control of the autopsy process performed by a responsible official shall be in the way that 
the physician shall grant the authority to perform the autopsy, transport bodies, as well as 
making opinion on the cause and circumstances of death by using its own format of 
report. In fact, it is deemed appropriate to cut off the administrative authority of the 
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autopsy examination process, but the other three still remain in charge; investigator 
(Inquiry official), physician and prosecutor. On the other hand, the assize process 
performed by the court, must not focus on the investigation of the death, but also it 
should be covered the issue to control over the performance of the official whether it was 
done legally or not. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ  

ศึกษาเฉพาะกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจาก
ความเมตตากรุณาอย่างดียิ่งของรองศาสตราจารย์ ปิยนุช โปตะวณิช ที่ได้ให้ความกรุณารับเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา  
ข้อชี้แนะ ข้อแนะน า และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้
ก าลังใจและสร้างแรงกระตุ้นให้แก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์แล่มนี้ตลอดมา  

พร้อมกันนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านอาจารย์ สัตยา อรุณธารี  
และท่านอาจารย์ โฉลก ศิริสินธุว์ ที่ได้กรุณารับเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ และสละเวลาอันมีค่าท าการ
ตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์ ทั้งยังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ตลอดจนค าแนะน าที่ดีในการ
ปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 นอกจากนี้  ผู้ เขียนขอกราบขอบพระคุณและขอมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่ครอบครัวของผู้ เขียน ทั้ งคุณพ่อทุเรียน สุวรรณศรี ที่ ได้ล่วงลับไปแล้ว  
คุณแม่ปราณี เที่ยงธรรม และคุณพ่ีนิรุตติ์ สุวรรณศรี ที่เป็นผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุน อบรมสั่งสอน  
ให้การศึกษา และเป็นก าลังใจที่ส าคัญที่สุดในชีวิตของผู้เขียนตลอดมา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้
ประสบความส าเร็จ รวมถึงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้แก่ผู้เขียนในทุกชั้นเรียน เจ้าหน้าที่ประจ าคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือใน
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างดี ตลอดจนขอขอบคุณส าหรับก าลังใจและความ
ช่วยเหลือจากคนรอบข้าง เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที่มีให้กับผู้เขียนในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ซึ่งแม้ผู้เขียนอาจจะไม่ได้กล่าวนามได้ทั้งหมด แต่ผู้เขียนก็ระลึกถึงความเมตตาและความปรารถนาดี
ของทุกท่านอยู่เสมอ 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จักเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจ  
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ต่อไป คุณค่าความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอกราบ
เป็นกตเวทิตาคุณแด่ผู้มีพระคุณของผู้เขียนทุกท่านดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และหากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวและขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การชันสูตรพลิกศพเป็นขั้นตอนที่กฎหมายได้มีการบัญญัติรับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

ด าเนินงานสอบสวนคดีอาญา โดยเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกที่มีความส าคัญต่อการเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐ และถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการค้นหาความจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายในกรณี
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายในระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้า
พนักงาน ซึ่งการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพ การตรวจร่างกายของผู้ตายนี้จะช่วยให้ทราบถึงค าตอบที่ว่า 
ผู้ตายคือใคร ตายในเวลาใด สถานที่ใด ตลอดจนสามารถระบุสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย ที่
รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลอ่ืน ๆ อันจะน าไปสู่การค้นหาความจริงในคดีนั้น ๆ ได้ ซึ่งหากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่า การตายนั้นเกิดขึ้น หรืออ้าง หรือเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าความผิด ก็จะส่งผลให้
มีการสืบสวนสอบสวนและค้นหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีอาญาและลงโทษต่อไป โดยกระบวนการ
ชันสูตรพลิกศพจะต้องด าเนินการภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการกระท าทางปกครองที่ต้อง
ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนหลักการคุ้มครองของสิทธิและเสรีภาพของผู้ เสียหาย ผู้ต้องหา  
และหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รัดกุม ถูกต้อง และชัดเจน 

การด าเนินงานสอบสวนทางคดีอาญา เป็นการด าเนินงานที่กฎหมายประสงค์ให้มีการพิสูจน์
ความผิดและน าตัวผู้กระท าความผิดมารับโทษ ซึ่งข้อเท็จจริงอันจะน ามาพิสูจน์ว่า ใครเป็นผู้กระท า
ความผิด และบุคคลนั้นได้มีการกระท าความผิดจริงหรือไม่นั้น ก็คือ พยานหลักฐาน เช่น พยาน
เอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ หรือในกรณีที่มีคนตาย พยานหลักฐานก็มาจากศพหรือชิ้นส่วนของ
ศพนั่นเอง ซึ่งในอดีตถ้ายังไม่มีการพบร่างของผู้ตาย จะถือว่าบุคคลนั้นตายไม่ได้ (No Body No Case) 
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ศพไม่สามารถบอกอาการหรือสาเหตุของการตายได้ กฎหมายจึงก าหนดให้มีการ
ชันสูตรพลิกศพขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการน าความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ นิติ
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการตรวจพิสูจน์เพ่ือระบุสาเหตุ
หรือพฤติการณ์ของการตายได้อย่างแท้จริง และถือว่าเป็นการค้นหาพยานหลักฐานได้อย่างถูกต้อง
และแม่นย ามากกว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบถามปากค าของพยานผู้ที่เก่ียวข้อง ที่อาจกลับค า 
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หรือบิดเบือนได้โดยง่าย จึงถือได้ว่าการชันสูตรพลิกศพเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานทางการแพทย์
ที่มีความส าคัญในการอ้างพยานหลักฐานซึ่งได้แก่ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ เป็นต้น 

นอกจากการชันสูตรพลิกศพจะเป็นวิธีพิเศษในการรวบรวมพยานวัตถุแล้ว ยังถือ ได้ว่ามี
ความส าคัญต่อกระบวนการเริ่มต้นในการด าเนินคดีอาญา ซึ่งในกรณีที่มีคดีที่ต้องอาศัยการชันสูตร
พลิกศพเพ่ือค้นหาพยานหลักฐานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงถ้าการชันสูตรพลิกศพยังไม่เสร็จและไม่มีผล
ของการชันสูตรพลิกศพ ถือว่าพยานหลักฐานเบื้องต้นยังไม่มี อ านาจในการยื่นฟูองคดีอาญาตาม
กฎหมายก็ไม่สามารถยื่นฟูองคดีหรือฟูองผู้ต้องหายังศาลได้1 อันจะเกิดผลโดยตรงต่อเนื่องมาจนถึงชั้น
ฟูองร้องของพนักงานอัยการและชั้นพิจารณาพิพากษาของศาล  

กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นกรณีการตายที่
เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่า
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ไม่ว่าการตายนั้นจะเป็นการตายโดย
ธรรมชาติหรือผิดธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องจัดให้มีการชันสูตรพลิกศพขึ้นทุกกรณี เพ่ือทราบสาเหตุ
การตายที่แน่ชัด และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธ์ของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาจป็น
การยับยั้งเจ้าพนักงานมิให้คิดกระท าการโดยมิชอบ หรือเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจหรือ
ขอบเขตการใช้ก าลังดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการกระท าเกินกว่าเหตุและละเมิดสิทธิของ
ประชาชนหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันการกระท าความผิดในหลาย ๆ ประเภทนั้นได้มีการพัฒนารูปแบบ
ของการกระท าหรือการกระท าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ส่งผลให้การกระท านั้นมีลักษณะ
ลึกลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เกิดการอ าพรางคดีบ่อยครั้งเพ่ือปิดบังข้อเท็จจริงหรือท าให้เข้าใจผิดใน
ประเด็นของการตาย อีกทั้งยังมีความสามารถในการกลบเกลื่อนพยานหลักฐานมาเป็นอย่างดี ท าให้
ยากต่อการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจน์ความจริงในคดีนั้นได้2  

จึงเห็นได้ว่าการชันสูตรพลิกศพเป็นสาระส าคัญในการด าเนินคดีอาญา ที่ต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความละเอียดรอบคอบของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ในการพิสูจน์ 
และการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระท าความผิดจริงมาลงโทษ ดังนั้นเมื่อการชันสูตร
พลิกศพเป็นกระบวนการที่ใช้อ านาจของรัฐ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตร
พลิกศพต้องเป็นไปภายในกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องได้รับการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจ
ดังกล่าวด้วยรูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง จึงจ าเป็นที่ จะต้องมีมาตรการทางกฎหมาย 

                                                           
1 มาตรา 129 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
2 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการ

ด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 (กรุงเทพมหานคร: สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2559), หน้า ง. 



3 
 
ในการควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ เพ่ือก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่คดี
และบุคคลที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อันเป็นมาตรฐานสากล 

ส าหรับประเทศไทยแม้จะได้พยายามแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพมาแล้ว
หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องที่เก่ียวกับ องค์กรหรือบุคคล
หรือเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพเป็นต้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากการที่ได้ศึกษาค้นคว้าก็ยังคง
พบปัญหาอยู่ในหลาย ๆ ประการ เนื่องจากหลักกฎหมายกับวิธีการปฏิบัติงานยังไม่สามารถสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งอาจสรุปปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการชันสูตรพลิกศพกรณีการตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานได้ดังต่อไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพกล่าวคือ บทบัญญัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพนับตั้งแต่เมื่อพบการตาย 
การชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ที่ศพนั้นอยู่ การตรวจพิสูจน์ การผ่าศพ การจัดท าส านวนการชันสูตร
พลิกศพ และการจัดส่งส านวนชันสูตรพลิกศพไปยังเจ้าพนักงานฝุายอ่ืน ซึ่งมิได้มีการปรับปรุงใน
สาระส าคัญนับแต่เมื่อมีการประกาศใช้ จึงมีช่องว่างของกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมต่อรายละเอียดและ
กระบวนการปฏิบัติงานจริง อาจเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การชันสูตรพลิกศพขาดมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จาก กฎหมายที่ได้ก าหนดว่าเมื่อเกิดกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความ
ควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้องค์กรทั้ง 4 ฝุาย อันได้แก่ พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ 
แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ หรือแพทย์อ่ืนตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย พนักงานอัยการ และพนักงานฝุาย
ปกครอง ไปท าการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ ซึ่งหากพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
แล้ว กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะก าหนดให้พนักงานสอบสวน แพทย์ พนักงานอัยการ พนักงานฝุาย
ปกครอง เข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ ณ  สถานที่เกิดเหตุพร้อมกัน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวน เป็นการปฏิบัติงานโดยอาศัยเจ้าหน้าที่จากองค์กรการกุศลที่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญทั้ง
ทางด้านนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การถ่ายรูป การ
พิมพ์ลายนิ้วมือศพ การรักษาสภาพศพ พยานหลักฐาน สถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนยานพาหนะที่ท าการ
เคลื่อนย้ายศพ เป็นต้น จึงถือได้ว่าขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ท าให้พยานหลักฐานต่าง ๆ ในสถานที่
เกิดเหตุที่สามารถน ามาเป็นพยานหลักฐานในคดีเกิดการสูญหาย ถูกท าลาย เปลี่ยนแปลง หรือท าให้
คุณค่าของพยานหลักฐานต่าง ๆ ลดน้อยลงไปจากเดิม นับว่าเป็นอุปสรรคของแพทย์ในการพิสูจน์หา
สาเหตุและพฤติการณ์การตายของผู้ตาย เพ่ือหาความยุติธรรมในการด าเนินคดีไม่น้อยเหมือนกัน 

ในกรณีที่มีการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นแล้วยังไม่สามารถหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการ
ตายได้ กฎหมายจึงได้บัญญัติให้เจ้าพนักงานผู้ชันสูตรพลิกศพมีอ านาจสั่งให้ผ่าศพโดยละเอียดได้ ตาม
มาตรา 151 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเมื่อพิจารณาผู้ที่มีหน้าที่ในการออก
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ค าสั่งให้มีการผ่าศพตรวจได้หรือไม่ นั่นก็คือ เจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตรพลิกศพ ที่หมายถึงเจ้า
พนักงานสอบสวนหรือแพทย์ผู้ท าการชันสูตรพลิกศพ แต่กฎหมายมิได้ก าหนดชัดเจนว่าให้ใครเป็นผู้ที่
มีอ านาจออกค าสั่งนี้ ประเด็นปัญหาที่ตามมาก็คือในกรณีที่เกิดความเห็นขัดแย้งกันระหว่างพนักงาน
สอบสวนแพทย์ พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครอง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตร
พลิกศพ เช่น ในกรณีของแพทย์ผู้ท าการชันสูตรพลิกศพอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพนักงาน
สอบสวนที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์อย่างแท้จริง ท าให้การตายบางกรณีถูกละ
เว้นการพิสูจน์หาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายที่แท้จริงได้ เป็นต้น 

ประการที่สอง ปัญหาด้านคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ ในการชันสูตรพลิกศพใน
บทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 วรรคสาม ในกรณีการตายที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงาน กล่าวคือ ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนั กงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ได้ก าหนดให้พนักงานอัยการ พนักงานฝุายปกครอง และแพทย์ เป็น
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเข้ามาร่วมท าการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน  แต่ถึงอย่างไร
ก็ตาม องค์กรที่ท าหน้าที่หลักยังคงเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ดี อีกทั้งกฎหมายยังได้ก าหนดไว้เพียง
คุณสมบัติของแพทย์เท่านั้น โดยมิได้ก าหนดถึงคุณสมบัติของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และ
พนักงานฝุายปกครองไว้ชัดเจนแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
ความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นต้น เช่นในกรณีของพนักงานอัยการแม้จะมีความรู้ ทักษ ะ และ
ประสบการณ์ในการน าเสนอพยานหลักฐานต่อศาล แต่ก็เป็นเฉพาะในประเด็นข้อกฎหมายของ
พยานหลักฐานเท่านั้น แต่ในการชันสูตรพลิกศพพนักงานอัยการจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางนิติเวช
ศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ในระดับสูงเพื่อให้เพียงพอต่อการเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนการวินิจฉัย
และน าเสนอพยานหลักฐานต่อศาล ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว พนักงานอัยการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ชันสูตรพลิกศพจากการศึกษาวิชานิติเวชศาสตร์ในการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เท่านั้น ยังคงขาดซึ่งการศึกษาในภาคปฏิบัติหรือการศึกษาเชิงระบบ ขั้นตอนและกระบวนการ
เกีย่วกับการชันสูตรพลิกศพอย่างแท้จริง หรือในกรณีแพทย์มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถออกไปร่วมชันสูตร
พลิกศพกับพนักงานสอบสวนในสถานที่เกิดเหตุได้ กฎหมายจึงได้บัญญัติให้บุคคลากรสาธารณสุขอ่ืนที่
อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันออกไปร่วมชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ได้3 ซึ่งในทางปฏิบัติแพทย์ที่ออกไป

                                                           
3 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) 

พุทธศักราช 2542, ราชกิจจานุเบกษา 116, 137ก (30 ธันวาคม 2542), หน้า 17-22.; พระราช
กฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช 2542 พุทธศักราช 2555 
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ร่วมในการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน ไม่ใช่แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ แต่เป็นบุคลากร
สาธารณสุขอ่ืน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่แทนแพทย์นั้นก็คือพยาบาลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการชันสูตรพลิกศพจึงท าให้มีผลต่อการวินิจฉัยสาเหตุ
และพฤติการณ์ของการตายที่ขาดความถูกต้องและแม่นย าได้ เป็นต้น 

ประการที่สาม ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพกล่าวคือ จากการศึกษาระบบการชันสูตรพลิกศพที่เป็นมาตรฐานสากล
ของทั่วโลกสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระบบใหญ่ ๆ ตามองค์กรหลักท่ีมีบทบาทหน้าที่ในการชันสูตรพลิก
ศพ กล่าวคือ ระบบแพทย์ ระบบโคโรเนอร์ ระบบศาล และระบบต ารวจ 4 โดยประเทศไทยนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นระบบต ารวจ เนื่องจากพนักงานสอบสวนเป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ดังกล่าว ดังเห็นได้
จากการที่ได้ก าหนดเรื่องของการชันสูตรพลิกศพไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ก าหนดให้การชันสูตรพลิกศพเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวน จะเห็นได้ว่าในการแก้ไขประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาทุกครั้ง ก็ยังคงให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักอยู่ดี แม้ว่าจะได้มีการ
ก าหนดให้แพทย์ พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครองเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพด้วยก็ตาม 
แต่ก็มีบทบาทส าคัญรองลงมาจากพนักงานสอบสวน ซ่ึงเป็นเพียงการช่วยเหลือสนับสนุนเท่านั้น ไม่ได้
เป็นการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด ซึ่งท าให้ในบางกรณีอาจ
ท าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าพนักงานสอบสวนได้ด าเนินการไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุก
ฝุายหรือไม ่ 

อีกทั้งในกรณีที่กฎหมายได้มีการก าหนดให้ศาลท าการไต่สวนการตาย เพ่ือเป็นการคุ้มครอง
สิทธิของผู้ตายและญาติของผู้ตาย รวมทั้งเพ่ือเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานก็ตาม แต่มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการรับรองส านวนการชันสูตรพลิกศพในส่วนที่เกี่ยวกับ
สาเหตุของการตายเท่านั้น โดยหลักการแล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใช้ทั้งระบบการ
ไต่สวนและระบบกล่าวหา ซึ่งเมื่อศาลเห็นสมควรศาลสามารถสืบพยานหรือเรียกพยานอ่ืนมาสืบก็ได้ 
และศาลอาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการไต่สวนและท าค าสั่ง 
ในทางปฏิบัติกระบวนการไต่สวนของศาลยังปรากฏว่าศาลมักจะวางตัวนิ่งเฉย การแสวงหาความจริง

                                                                                                                                                                      

                                           
โดยในมาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว บัญญัติไว้ว่า “ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 
แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช  
2542 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2560” 

4 โปรดดู “ระบบของการชันสูตรพลิกศพ” หน้า 54-56. 
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ในคดีจึงอาจเกิดข้ึนไม่เต็มที่ ท าให้แนวทางการท าค าสั่งในคดีขึ้นอยู่กับรูปแบบการเสนพยานหลักฐาน
ของฝุายพนักงานของรัฐเป็นส าคัญ 

จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการชันสูตรพลิก
ศพ โครงสร้างขององค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ที่ยังขาดรายละเอียด
ของความชัดเจน ขาดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ และขาดประสบการณ์อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่า
กฎหมายจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการชันสูตรพลิกศพมาแล้วหลายครั้งก็ตาม แต่จากปัญหาที่
เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ รวมถึงขั้นตอนของการควบคุม
ตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการ ล าดับขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม ท า
ให้กระบวนการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ตาย ญาติของผู้ตาย ผู้ต้องหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความเป็น
ธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายได้เท่าท่ีควร 

ดังนั้นในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงความส าคัญของกระบวนการ
ชันสูตรพลิกศพ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการปฏิบัติงานขององค์กร เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตร
พลิกศพ ตลอดจนหลักการการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติ
สอดคล้องกับหลักกฎหมาย ที่จะต้องด าเนินการภายใต้หลักการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการศึกษากระบวนการและการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมไทยต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
 

1.  เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ และการควบคุม
ตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 

2.  เพ่ือศึกษาหลักการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพทั้งในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพใน
ประเทศไทย  

3.  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบสภาพปัญหาการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ
ของประเทศไทยและต่างประเทศทั้งในเชิงกฎหมายและในทางปฏิบัติ ตลอดจนหลักการควบคุม
ตรวจสอบระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ  
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4.  เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมของแนวทางในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ทั้งใน
เชิงกฎหมายและในทางปฏิบัติ ตลอดจนหลักการควบคุมตรวจสอบระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ชันสูตรพลิกศพ ของต่างประเทศมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยใน
โอกาสต่อไป 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
  

ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการชันสูตรพลิกศพ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานของหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการรวบรวม ข้อมูล พยานหลักฐานต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในการค้นหาความจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การตายของผู้ตาย โดยจะศึกษาถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย การชันสูตรพลิกศพ  
อันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องของกฎหมายกับการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์และเปรียบเที ยบ
วิธีการชันสูตรพลิกศพของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทย ในการที่จะส่งเสริมให้การชันสูตรพลิกศพของประเทศ
ไทยมีความเป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพต่อการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายได้อย่างถูกต้อง
และแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 

1.4  สมมติฐานของการศึกษาวิจัย 
 

กฎหมายการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย ยังไม่สามารถสร้างความยุติธรรมให้แก่ผู้ตาย
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่ควร เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายยังมีถ้อยค าที่ไม่สอดคล้องกัน   
อีกทั้งในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพยังไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ตลอดจนยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพว่า
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การปรับปรุงการชันสูตรพลิกศพทั้งในเรื่องของการบัญญัติ
กฎหมายให้มีความสอดคล้องกันง่ายต่อการตีความ การก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน
การชันสูตรพลิกศพ และการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ
ชันสูตรพลิกศพ โดยอาจจะน าหลักการของต่างประเทศมาปรับใช้ เพ่ือที่จะสามารถผลักดันให้การ
บังคับใช้กฎหมายการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยมีการพัฒนาและด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตายให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด  
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1.5  วิธีการศึกษาวิจัย 
 

 การด าเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้เป็นการศึกษา และค้นคว้าวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary Research) ซึ่งเป็นการค้นคว้ามาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เช่น ต ารา
ทางวิชาการ ตัวบทกฎหมาย บทความ งานวิจัย จากวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายของประเทศไทยกับต่างประเทศ  เพ่ือให้ทราบ
ถึงสภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกระบวนการชันสูตรพลิกศพให้ถูกต้อง ชัดเจน 
และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 

 
 1.  ท าให้ทราบถึงแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ และการควบคุมตรวจสอบ
การชันสูตรพลิกศพ 

2.  ท าให้ทราบถึงหลักการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพทั้งในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย  

3.  ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยและ
ต่างประเทศท้ังในเชิงกฎหมาย และในทางปฏิบัติ ตลอดจนหลักการควบคุมตรวจสอบระหว่างองค์กร
ที่เก่ียวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ  

4.  ท าให้ทราบถึงความเหมาะสมของแนวทางในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ  
ทั้งในเชิงกฎหมายและในทางปฏิบัติ ตลอดจนหลักการควบคุมตรวจสอบระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 
การชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยได้ เพ่ือท าให้การชันสูตรพลิกศพ มีความ
เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพต่อการค้นหาความจริงอันเกี่ยวกับการตายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 

 
แนวคิดและหลักการเกีย่วกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 

ตรวจสอบการชันสตูรพลิกศพ 
 

 การชันสูตรพลิกศพเป็นขั้นตอนที่กฎหมายได้รับรองให้เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน
สอบสวนคดีอาญา โดยเปรียบเสมือนเป็นด่านแรกที่มีความส าคัญต่อการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ของรัฐ และถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการค้นหาความจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่า บุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายในระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงาน 
ซึ่งการพสิูจน์เอกลักษณ์ศพ การตรวจร่างกายของผู้ตายนี้จะช่วยให้ทราบถึงค าตอบที่ว่า ผู้ตายคือใคร 
ตายในเวลาใด สถานที่ใด ตลอดจนสามารถระบุสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย ที่รวมไปถึงการ
ค้นหาข้อมูลอ่ืน ๆ อันจะน าไปสู่การค้นหาความจริงในคดีนั้น ๆ ได้ซึ่งหากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การ
ตายนั้นเกิดขึ้น หรืออ้าง หรือเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าความผิด ก็จะส่งผลให้การสอบสวน
และการค้นหาตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีอาญาและลงโทษต่อไป โดยกระบวนการชันสูตรพลิก
ศพจะต้องด าเนินการภายใต้หลักคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ รัดกุม ถูกต้องและชัดเจน 
 การชันสูตรพลิกศพนั้นมีความส าคัญต่อการด าเนินคดีอาญาเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่จะได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการตายนั้น จ าต้องอาศัยกระบวนการชันสูตรพลิก
ศพ เพ่ือมุ่งค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์แห่งการตายเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ถูกต้องและเพ่ือไป 
สู่การน าตัวผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมารับโทษตามกฎหมายต่อไป 
 แต่อย่างไรก็ตามการชันสูตรพลิกศพในกฎหมายไทยนั้นได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการและ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพหลายครั้งด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กรผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งเพ่ือให้ เข้าใจในแนวความคิดและ
หลักการเกี่ยวกับมาตรการในการชันสูตรพลิกศพ ผู้เขียนจึงจะขอเริ่มต้นศึกษาโดยเรียงล าดับความ 
กล่าวคือ (2.1) ศึกษาเรื่องแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ และจะศึกษาเชื่อมโยงไป
ถึง (2.2) ในเรื่องแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ  
โดยละเอียดดังนี้ 
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2.1  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ 
 
 การชันสูตรพลิกศพเป็นสาระส าคัญในการด าเนินคดีอาญา เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยงาน
ทางด้านนิติเวชศาสตร์ และงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการแสวงหาพยานหลักฐาน
และการค้นหาตัวผู้กระท าผิดที่แท้จริงมาลงโทษ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ค าว่านิติเวชศาสตร์แทนค าว่านิติ
วิทยาศาสตร์กันอย่างกว้างขวางและเข้าใจว่าแพทย์นิติเวชท าหน้าที่ทางงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้
ด้วย ซึ่งแท้จริงนั้นงานทั้งสองมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านประเภท ลักษณะงาน องค์ความรู้และ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกันอย่างชัดเจน5 ผู้เขียนจึงขออธิบายแนวความคิดและหลักการทั่วไป
เกี่ยวกับงานด้านนิติเวชศาสตร์ งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และเชื่อมโยงไปถึงหลักการเกี่ยวกับ 
การชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ 
 

2.1.1  แนวความคิดและหลักการทั่วไปของงานด้านนิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) 
 งานด้านนิติเวชศาสตร์ เป็นงานที่น ากระบวนการและความรู้ทางด้านการแพทย์ โดยใช้หลัก
วิชาการทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานด้านกระบวนการยุติธรรม เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับคดีความ ซึ่งงานด้านนิติเวชศาสตร์มีความหมายและวิวัฒนาการ ตลอดจนประเภทของงาน
ดังที่จะกล่าวในล าดับต่อไปนี้ 

2.1.1.1  ความหมายและวิวัฒนาการเกี่ยวกับงานด้านนิติเวชศาสตร์ 
นิติเวชศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทางการแพทย์ ซึ่งจะได้อธิบายความหมาย 

และวิวัฒนาการไว้ดังต่อไปนี้ 
1)  ความหมายเกี่ยวกับงานด้านนิติเวชศาสตร์ 
นิติเวชศาสตร์ เป็นศาสตร์ดั้งเดิมที่สอนกันในคณะแพทยศาสตร์และคณะ

นิติศาสตร์มาเป็นเวลานาน ซึ่งได้มีนักวิชาการ และท่านผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ความหมายของค า
ว่า นิติเวชศาสตร์ หรือนิติเวชวิทยาไว้ในหลายลักษณะซึ่งใกล้เคียงกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

นิติเวชศาสตร์ เป็นวิชาแขนงหนึ่งของแพทย์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
หมายความว่าในเรื่องคดีความต่าง ๆ ทั้งในคดีอาญา หรือคดีแพ่ง ถ้าเกิดปัญหาซึ่งการกฎหมาย

                                                           
5 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์, พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2557), หน้า 10. 
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ต้องการความเห็น การยืนยันตามหลักวิชาการแพทย์ ส าหรับเป็นเครื่องช่วยในการท าวินิจฉัยเพ่ือ
คลี่คลายปัญหาของคดี6 

นิติเวชวิทยา เป็นวิชาการแพทย์ที่สามารถพิจารณาให้ทราบถึงสาเหตุการ
ตายและเรื่องราวอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์7 

นิติเวชศาสตร์ เป็นวิชาแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและยังรวมถึงวิชา
กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และการประกอบวิชาชีพของแพทย์8 

พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 อธิบายค าว่า นิติเวช
ศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการใช้หลักทางแพทย์ช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายและการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ9 

ในภาษาอังกฤษ นอกจากค าที่ใช้เรียกชื่อ นิติเวชศาสตร์ ว่า Forensic 
Medicine, ที่พจนานุกรมระบุไว้ในต าราทั่ว ๆ ไปทางแพทย์และทางกฎหมาย ซึ่งยังมีค าอีกสองค า
เรียกชื่อวิชานี้ คือ Medical Jurisprudence และ Legal Medicine โดยมีที่มาและความหมายที่
แตกต่างกันอยู่บ้าง และในบางประเทศน าไปใช้ในความหมายที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นจึงขออธิบาย
ความหมายของค าทั้งสามค าไว้ดังต่อไปนี้10 

(1)  Forensic Medicine ค านี้เป็นค าที่ใช้ทั่วไปทั้งในยุโรปและ
อเมริกาซ่ึงมีความหมายว่า วิชาแพทย์ที่เก่ียวเนื่องกับกฎหมายหรือศาล11 

(2)  Medical Jurisprudence ค านี้ใช้มาในประเทศอังกฤษ ซึ่งมี
ความหมายตามรูปศัพท์ว่า วิชากฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหมด หรือ การน าหลักหรือข้อ

                                                           
6 ถวัลย์ อาศนะเสน, นิติเวชศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2520), หน้า ข. 
7 ประชุม สถาปิตานนท์, นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521), หน้า 1. 
8 วิฑูรย์  อ้ึงประพันธ์ “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสาร

นิติศาสตร์  17, 1 (มีนาคม 2530): 134. 
9 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: 

นานมีบุ๊คพลับลิชเคชั่น, 2546). 
10 วิฑูรย์  อ้ึงประพันธ์, เรื่องเดิม, หน้า 135. 
11 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, นิติเวชศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2532), หน้า 5. 
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กฎหมายมาใช้กับคดี หรือปัญหาที่เกิดจากการใช้วิชาแพทย์ ทั้งนี้รวมถึงกฎหมายการแพทย์ (Medical 
Law) และกฎหมายที่เก่ียวกับสุขภาพของประชาชน (Health Law) ทั้งหมดด้วย12  

(3)  Legal Medicine ค านี้ใช้กันมากในประเทศภาคพ้ืนยุโรป  
เช่น ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งอาจมีความหมายได้ 2 แบบคือ แบบที่ 1 เป็นความหมายแบบ
กว้างหมายถึง ความหมายที่ครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ทั้งหมด ตลอดจนวิชา
แพทย์ที่เก่ียวกับกฎหมายด้วย และแบบที่ 2 เป็นความหมายแบบแคบ หมายถึง เฉพาะวิชากฎหมายที่
ต้องน าไปใช้เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิซึ่งเกิดจากการแพทย์เท่านั้น 
 จากการที่ได้พิจารณาถึงความหมาย ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงสรุปได้ว่า 
นิติเวชศาสตร์ นั้นเป็นศาสตร์ทางด้านการแพทย์ และการประกอบวิชาชีพของแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย ในการน ามาซึ่งการแก้ปัญหาทางกฎหมายและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับคดีความได้
ดังนั้นเมื่อเราทราบความหมายของค าว่า นิติเวชศาสตร์ แล้วล าดับต่อไปจะเป็นการอธิบายถึงความ
เป็นมาและวิวัฒนาการเกี่ยวกับงานทางด้านนิติเวชศาสตร์ 

2)  วิวัฒนาการเกี่ยวกับงานทางด้านนิติวิเวชศาสตร์ 
ประวัติความเป็นมาของ นิติเวชศาสตร์นั้น มีความสัมพันธ์กับการพัฒนา 

การทางกฎหมายและทางการแพทย์อยู่มาก ซึ่งในระยะแรก ๆ นั้นความรู้ทางนิติเวชศาสตร์ยังไม่มีการ
รวบรวมไว้เป็นระบบแบบแผน เพียงแทรกอยู่ตามสาขาวิชาต่าง ๆ ในทางการแพทย์และกฎหมาย
ทั่วไป เพราะในสมัยโบราณนั้น ผู้ที่ใช้ทั้งวิชาแพทย์และกฎหมายได้แก่ พระ หมอผี เป็นต้นจึงถือได้ว่า
ในยุคแรกนั้นเป็นยุคแห่งเวทย์มนต์คาถานั่นเอง 

จนกระท่ังเมื่อประมาณศตวรรษที่ 5 เป็นต้นมา วิชานิติเวชศาสตร์เริ่มก่อตัว
ขึ้นบ้างแล้ว โดยได้มีกฎหมายของประเทศเยอรมันที่ยอมรับให้แพทย์เป็นพยานในศาลเพ่ือให้อธิบาย
เรื่องบาดแผลและให้แพทย์เป็นผู้ตรวจบาดแผล กฎหมายของอาณาจักรเยรูซาเล็ม ก าหนดให้ให้มีการ
ตรวจศพในกรณีที่มีการฆาตกรรมเพ่ือหาบาดแผลและเพ่ือให้ทราบว่าบาดแผลนั้นเกิดจากอาวุธใด 
เป็นต้น ซึ่งท าให้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 16-18 นั้นเป็นยุคที่มีการตื่นตัวในวิชานิติเวชศาสตร์ทั่วไป 
โดยวิชานิติเวชศาสตร์เป็นที่ยอมรับว่าเป็นสาขาวิชาเอกเทศ สาขาหนึ่งที่แยกจากวิชาแพทย์สาขาอ่ืน ๆ 
เนื่องจากในแถบยุโรปมีหนังสือและต าราที่เก่ียวข้องกับปัญหาทางนิติเวชเกิดขึ้นมากมาย 

หลังจากนั้นในศตวรรษที่ 19  ได้เริ่มมีการแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชานิติเวช
ศาสตร์ในกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกท่ีมหาวิทยาลัยเอดินเบอเรอใน ค.ศ. 1807 ซึ่งผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนแรกก็คือ แอนดรูดันแคน และในปี ค.ศ. 1816 ได้มีการพิมพ์ต าราวิชานิติเวช

                                                           
12 วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย (เชียงใหม่: เจริญการพิมพ์, 2536), 

หน้า 306. 
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ศาสตร์เล่มแรกซึ่งแต่งโดยชาวอังกฤษคือ George Edward Male ซึ่งต าราเล่มนี้มีผู้ใช้กันอย่าง
กว้างขวาง จนผู้แต่งก็ได้รับการยกย่องว่า เป็นบิดาของวิชานิติเวชศาสตร์ของประเทศอังกฤษ
จนกระท่ังในปี ค.ศ. 1833 ได้ถือเอาวิชานิติเวชศาสตร์เป็นวิชาบังคับ13 

ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้มี James S. Stringham เป็นคนแรกที่ได้ 
บรรยายวิชานิติเวชศาสตร์ในปี ค.ศ. 1804 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ในวิชานิติเวช
ศาสตร์ในปี ค.ศ. 1813 ที่คิงส์คอลเลจ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย) และในปีต่อมาก็ได้แต่ง
ต ารานิติเวชศาสตร์ขึ้น แต่คนแรกที่ตีพิมพ์ต ารานิติเวชศาสตร์ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่  
Benjamin Rush) ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1811 และต่อมากก็มีการเรียนการสอนและต ารานิติเวชศาสตร์
เกิดข้ึนมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน14 

ส าหรับประเทศไทยค าว่า นิติเวช ที่เรียกกันสั้น ๆ นั้น ค าเดิมเรียกนิติเวช
วิทยา แปลมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า Forensic Medicine เป็นค าที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจกันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากกรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในหลวงรัชการที่ 8 
เมื่อประมานกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ท าให้ประชาชนได้รู้จักค าว่านิติเวชวิทยาอย่างกว้างขวาง เพราะได้มี
การทดลองทางนิติเวชวิทยาเป็นครั้งแรก เพ่ือน าผลการทดลองไปใช้ประกอบในคดีสวรรคตดังกล่าว 
แต่ในระยะต่อมาในทางวิชาการเห็นว่า ค าว่านิติเวชวิทยาไม่สอดคล้องกับหลักการบัญญัติศัพท์ ที่
ราชบัณฑิตยสถานก าหนดไว้ กล่าวคือบัณฑิตยสถานก าหนดเกณฑ์การบัญญัติไว้ว่า ค าภาษาอังกฤษที่
เป็นชื่อวิชาที่ตัวสะกดลงท้ายด้วย Logy เช่น Zoology, Psychology เมื่อแปลเป็นภาษาไทยค าลง
ท้ายให้ใช้ “วิทยา” เสมอ เช่น สัตว์วิทยา จิตวิทยา ตามล าดับ แต่หากวิชาใด ชื่อภาษาอังกฤษไม่มีค า
ลงท้าย Logy ถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้ลงท้ายว่า “ศาสตร์” เสมอ เช่น Science แปลว่า วิทยาศาสตร์, 
Mathematics แปลว่า คณิตศาสตร์, Medicine แปลว่า เวชศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้น ค าว่า Forensic 
Medicine จึงแปลอย่างถูกต้องตรงตามเกณฑ์ว่า นิติเวชศาสตร์15 

                                                           
13 B. J. Ficarra, “History of Legal Medicine,” In  Wecht, C. H. Legal Medicine 

Annual 1976 (New York: Appleton-Century-Corfts, 1977): pp. 3-27 อ้างถึงใน วิฑูรย์  
อ้ึงประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสารนิติศาสตร์, หน้า 144-145. 

14 F. E. Camp, Gradwohl’s Legal Medicine, 3rd ed. (Bristol: John Wright&Sons, 
1976): pp. 1-14 อ้างถึงใน วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,”
วารสารนิติศาสตร์, หน้า 144-145. 

15 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “ความจริงเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์,” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 
1, 2 (กุมภาพันธ์ 2549): 101-102. 
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ค าว่า นิติเวช เป็นค าที่ใช้ประกอบชื่อต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ชื่อวิชาที่เรียกว่า 
นิติเวชศาสตร์ ระบบบริการ หรือระบบงาน เรี่ยกว่า ระบบงานหรือระบบบริการนิติเวช และใช้เป็นชื่อ
เรียกองค์กรที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของกรมต ารวจ ได้แก่ สถาบันนิติเวชวิทยา เป็นต้น  ซึ่งแต่
เดิมนั้นวิชานิติเวชศาสตร์ มีชื่อเรียกว่า นิติเวชวิทยา โดยได้ใช้ชื่อนี้ตั้งแต่เริมวิทยาการแขนงนี้ใน
ประเทศไทย คือ ประมาณปีพุทธศักราช 2468 เรื่อยมาจนถึงกระทั่งถึงปีพุทธศักราช 2509 แผนก
นิติเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอไปยังสภาการศึกษาแห่งชาติผ่าน
ทางมหาวิทยาลัย ขอให้เปลี่ยนชื่อวิชา นิติเวชวิทยา เป็นนิติเวชศาสตร์ และได้รับการอนุมัติในปี
พุทธศักราช 251016 และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

2.1.1.2  ประเภทของงานด้านนิติเวชศาสตร์ 
งานด้านนิติเวชศาสตร์เป็นงานกิจกรรมของแพทย์ทุกสาขาที่งานของเขาเข้าไป

เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแบ่งประเภทของงานด้านนิติเวช
ศาสตร์ออกเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ 

1)  นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology) เป็นงานที่เกี่ยวกับการชันสูตร
พลิกศพ การตรวจศพเพ่ือหาสาเหตุการตายโดยผิดธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่มีความส าคัญมากที่จะ
ช่วยค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรม17 และถือได้ว่าเป็นงานหลักโดยแพทย์ที่ปฏิบัติงาน
ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับงานทางพยาธิวิทยา (Pathology) ซึ่งเป็นวิชาที่กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ที่มีความผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคต่าง ๆ  
โดยพยาธิแพทย์จะเป็นผู้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจากการตรวจศพหรือจากชิ้นเนื้อที่เป็นโรค18  

ในปัจจุบัน ความขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางด้านนิติเวชศาสตร์นี้ ยังคงมี
ปัญหาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากภาระงานทางด้านนี้ตกไปอยู่ในความรับผิดชอบของแพทย์ทั่วไป ที่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งอาจท าให้ผลของการชันสูตรพลิกศพไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร19 

                                                           
16 นิวัฒ ทั่งทอง, การพัฒนาระบบงานนิติเวชเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540), หน้า 6. 
17 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
18 วิฑูรย์  อ้ึงประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสาร

นิติศาสตร์, หน้า 148. 
19 พรทิพย์ โรจนสุนันท์, นิติเวชศาสตร์การชันสูตรศพ, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร:  

วิญญูชน, 2546), หน้า 14. 
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2)  นิติเวชคลินิก (Clinical Forensic Medicine) งานส่วนนี้เป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจทางการแพทย์และการให้ความเห็นในเรื่องของบาดแผลของผู้เสียหายหรือ
ผู้ต้องหา การพิสูจน์ความเมาของผู้ต้องหา การตรวจร่างกายของผู้เสียหายในคดีความผิดทางเพศ การ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเจ็บปุวยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน20 ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานประเภทนี้จะต้องเป็น
แพทย์ทั่วไปที่ท าหน้าที่ในการตรวจบาดแผลเบื้องต้น และจากนั้นจะต้องส่งแพทย์เฉพาะทางที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสาขาหลัก ๆ คือ สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม และกุมารเวช เป็นต้น21 

ในประเทศอังกฤษงานทางด้านนี้เป็นของแพทย์ต ารวจ (Police Surgeons) 
ส่วนในยุโรปและประทศสหรัฐอเมริกาใต้ในหลายประเทศเป็นงานของแพทย์ของสถาบันนิติเวชเป็น
ผู้รับผิดชอบ22 และในประเทศไทย คือ แพทย์ของโรงพยาบาลทุกแห่ง แต่มีเพียงเฉพาะบางแห่งมี
แพทย์นิติเวชท างานทางด้านนี้23 

3)  นิติจิตเวช (Forensic Psychiatry or Law and Psychiatry) งานส่วน
นี้เป็นการน าความรู้ทางจิตเวช มาช่วยตรวจและวินิจฉัยผู้ต้องหา เพ่ือดูว่าบุคลนั้นมีความผิดปกติถึง
ขนาดไม่สามารถต่อสู้คดีหรือไม่ เพ่ือจะได้รับการบ าบัดเสียก่อน หรือเพ่ือตรวจและเสนอความเห็น
หรืออัยการหรือศาล เกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตของจ าเลยในขณะกระท าความผิด เพ่ือเป็นเหตุใน
การยกเว้นโทษหรือเหตุในการลดโทษแล้วแต่กรณี ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้านนี้โดยตรงก็
คือ โรงพยาบาลนิติจิตเวช ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์24  โดยมีจิตแพทย์เป็น
แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้ปฏิบัติงานทางด้านนี้ 

4)  นิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology) งานทางด้านนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับ
การตรวจพิสูจน์หาสารพิษ จากสิ่งที่สงสัยว่าจะมีสารพิษ และจากอวัยวะของศพที่สงสัยว่าจะตายจาก
สารพิษ โดยส่วนใหญ่จะมีนักวิทยาศาสตร์รับผิดชอบอยู่ในโรงพยาบาลเกือบทุกแห่ง เนื่องจากงาน
ทางด้านนี้ได้น าวิชาเคมีมาประยุกต์ในการตรวจวิเคราะห์ ปัจจุบันมีเครื่องมือใหม่ ๆ เกิดขึ้นเพ่ือช่วยใน

                                                           
20 วิฑูรย์  อ้ึงประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสาร

นิติศาสตร์, หน้า 148. 
21 พรทิพย์ โรจนสุนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
22 “Forensic Sciences-The Clinical or Living Aspects,” INFORM 16, 1 (1984) อ้าง

ถึงใน วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสารนิติศาสตร์, 
หน้า 148-149. 

23 วิฑูรย์  อ้ึงประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสาร
นิติศาสตร,์ หน้า 148. 

24 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน้า 10-11. 
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ความแม่นย าในการตรวจวิเคราะห์มากมาย25 ซึ่งในประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา สาขา
นิติพิษวิทยาเป็นสาขาต่อยอดของพยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology) 

ปัญหาของงานด้านนี้ส่วนใหญ่คงอยู่ที่การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของ
ห้องปฏิบัติการ เพราะวิธีการตรวจหาสารต่าง ๆ มีหลากหลายวิธี บางอย่างมีลักษณะเฉพาะ เช่น   
มีความผิดพลาดและอาจท าให้แปรค่าผิดไปได้จากขั้นตอนในการเก็บที่ไม่ไวพอ การส่งตรวจ วิธีการ
ตรวจรวมถึงการปนเปื้อน เป็นต้น นอกจากนี้ในการตรวจสารพิษของโรงพยาบาลทั่วไป มีเรื่องจ ากัด
ในเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการการตรวจ ซึ่งแพทย์จะต้องระบุชื่อสารที่ต้องการให้ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจึงจะสามารถตรวจได้ อีกทั้งหน่วยงานทางด้านนี้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ก็มีไม่มากนัก 
ท าให้การส่งตรวจล่าช้า หรืออาจไม่ได้รับการตรวจ เพราะไม่รู้ว่าจะไปเอาค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานใด26 

5)  นิติเซโรวิทยา (Forensic Serology) งานทางด้านนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับเลือด น้ าเหลือง และน้ าคัดหลั่งต่า ง ๆ ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบงานนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่มักจะมีปัญหาในเรื่องของหลักเกณฑ์การ
ด าเนินการและการควบคุมมาตรฐาน27 

6)  การตรวจพยานหลักฐานทางชีววิทยา (Biological Trace Evidence 
Examination) งานทางด้านนี้เป็นการตรวจหาคราบอสุจิ คราบเลือด คราบน้ าลายเส้นผม เส้นใยต่าง ๆ 
จากตัวผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจากสถานที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาความจริงในคดีนั้น ๆ 28 

7)  เวชศาสตร์การจราจร (Traffic Medicine) งานทางด้านนี้เป็นสาขาใหม่
ที่เกี่ยวกับการจราจร เป็นการศึกษาถึงสุขภาพของผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะ ว่ามีโรคหรือภาวะอย่างใดที่
อาจเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้  โดยเฉพาะปัญหาของสุราต่อการเมาแล้วขับ
ยานพาหนะ ปัญหาของสภาพเบรกของยานพาหนะที่ใช้งาน เป็นต้น  

8)  กฎหมายการแพทย์ (Medical Law) กฎหมายสาขานี้เป็นกฎหมายที่มี
ความเฉพาะต่างจากกฎหมายทั่วไป เนื่องจากเป็นกฎหมายการแพทย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพของแพทย์โดยเฉพาะ เพราะการประกอบวิชาชีพของแพทย์เป็นงานที่ต้องผูกพันอยู่
กับเรื่องจริยธรรมและความถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกว่า Legal Medicine  
หรือ Medical Jurisprudence หรือ Law and Medicine นอกจากนี้เนื้อหาของกฎหมายทาง

                                                           
25 วิฑูรย์  อ้ึงประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสาร

นิติศาสตร,์ หน้า 149. 
26 พรทิพย์ โรจนสุนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
27 เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 
28 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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การแพทย์ยังขยายไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข (Public Law) ด้วยจึงมีการเรียกรวม ๆ ว่า 
กฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพ (Health Law) ซึ่งมีความหมายกว้างกว่ากฎหมายการแพทย์อีก เพราะ
ครอบคลุมกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม ทันตกรรม และการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขโดยอาศัยศาสตร์อ่ืน ๆ มาช่วย อันมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Multi-Diciplinaries)29  
ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ได้ก้าวหน้าไปมาก จึงจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมาย 
ที่คอยควบคุมดูแล เพ่ือไม่ให้ผิดกฎหมายนอกเหนือไปจากการควบคุมจริยธรรมไปด้วย เช่น เรื่องการ
ก าหนดสิทธิผู้ปุวย กฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้ง เกณฑ์การวินิจฉัยสมองตาย เพ่ือท าการผ่าตัดเปลี่ยน
อวัยวะและการผสมเทียม เป็นต้น30 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า งานทางด้านนิติเวชศาสตร์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
ทางด้านการแพทย์ที่เข้ามาช่วยในการค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่
กระท าความผิดที่แท้จริง โดยส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานของแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิทยาการทางการแพทย์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 
อีกทั้งการกระท าความผิดในหลาย ๆ ประเภทนั้นได้มีการพัฒนารูปแบบของการกระท าหรือมีการ
กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันส่งผลให้การกระท านั้นมีลักษณะลึกลับซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งท าให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาความจริง จึงจ าเป็นต้องอาศัยวิทยาการทางด้าน  
ต่าง ๆ โดยเฉพาะงานทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการค้นหาความจริงซึ่งจะได้อธิบายโดย
ละเอียดในล าดับต่อไป 

 
2.1.2  แนวความคิดและหลักการทั่วไปของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) 
เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนแห่งการคิดค้นและค้นพบ ที่มีความ

สมเหตุสมผลกันที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ถูกต้อง หรือใกล้เคียงความจริงที่สุด ซึ่งปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการค้นหาความจริงในคดีมากขึ้น การน าวิทยาศาสตร์มาใช้
ประโยชน์ในการพิสูจน์ความจริงนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่หนึ่ง คือ วิทยาศาสตร์ทางวัตถุ (Material Science) กล่าวคือ การพิสูจน์ความจริงที่
เกิดขึ้นด้วยการิเคราะห์หรือวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยแท้ (Pure Science) เช่นการตรวจทางเคมี 
(Chemistry) ทางฟิสิกส์  (Physics) หรือทางชีวะ (Biology) ตลอดจนการน าวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางคดี เช่น นิติวิทยาศาสตร์ นิติทันตวิทยา นิติกีฏวิทยา นิติเภสัชวิทยา เป็น
ต้น ซึ่งการพิสูจน์ที่ได้มาด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้อง โปร่งใส และการตรวจสอบโดยผู้ที่มีความรู้ความ

                                                           
29 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12-13. 
30 พรทิพย์ โรจนสุนันท์, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
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เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ ย่อมเป็นการพิสูจน์ความจริงที่น่าเชื่อถือ เพราะการพิสูจน์ความจริงทาง
วิทยาศาสตร์นี้มีความแน่นอนเป็นจริง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ ซึ่งเป็นไปตามหลัก “สิ่งนั้น
ย่อมแสดงเอง (The Think Say Itself)”31 

ส่วนที่สอง คือ วิทยาศาสตร์ทางสังคม (Social Science) เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์เกี่ยวกับ
สภาพพฤติกรรมของมนุษย์และการยอมรับของมนุษย์ว่าเป็นอย่างไร โดยอาศัยหลักวิชาการต่าง  ๆ  
เป็นเครื่องมือในการค้นหาความจริง เช่น ตรรกวิทยา (Logic) ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้เหตุผล32 
หลักจิตวิทยา (Psychology) ที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์เรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์และกระบวนการของ
จิต33และหลักนิติปรัชญา (Philosophy of Law) ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและ
ความยุติธรรม34 ว่าท าอย่างไรจึงจะออกกฎหมาย ใช้กฎหมายหรือการตีความกฎหมายได้อย่าง
ยุติธรรม ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในทางอาญาจะต้องแสดงผลในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ให้สมเหตุสมผลให้เป็นที่ยอมรับของสังคม35 

ดังนั้นแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์จึงเป็นแนวคิดขั้นพ้ืนฐานที่ใช้ในการค้นหาความจริงของ
กระบวนการยุติธรรม โดยการใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์เพ่ือให้ได้ความจริงที่
แท้จริง ถูกต้องและแม่นย า อยู่บนหลักการพื้นฐานที่สามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับของสังคม ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือที่เรียกว่า นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Medicine) 
ซึ่งงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความหมายและวิวัฒนาการ ตลอดจนประเภทและลักษณะงานดังที่จะ
กล่าวในล าดับต่อไปนี้ 

2.1.2.1  ความหมายและวิวัฒนาการเกี่ยวกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
นิติวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะได้อธิบาย

ความหมายและวิวัฒนาการไว้ดังต่อไปนี้ 
 

                                                           
31 ธนพร วุฒิกรวิภาค, พยานหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ในความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 21-22. 
32 กีรติ บุญเจือ, ปรัชญา 102 ตรรกวิทยาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: ไทย

วัฒนาพานิช, 2537), หน้า 1. 
33 โยธิน คันสนยุทธ และคณะ, จิตวิทยา (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2523), 

หน้า 3. 
34 จรัญ โฆษณานันท์, นิติปรัชญา, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 

2537), หน้า 14. 
35 ธนพร วุฒิกรวิภาค, เรื่องเดิม, หน้า 22. 
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1)  ความหมายเกี่ยวกับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
การอธิบายนิยามหรือความหมายของค าว่า นิติวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักการ

วิชาใดเป็นพ้ืนฐานในการอธิบายความหมายนี้ไว้โดยเฉพาะ แต่เป็นการรวบรวมความหมายใน
วิทยาการต่าง ๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้อง ซึ่งสามารถอธิบายความหมายดังกล่าวดังนี้ 

นิติวิทยาศาสตร์ หมายความว่า การน าหลักวิทยาศาสตร์สาต่าง ๆ  มาใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม หรือเพ่ือแก้ปัญหากฎหมายอย่างอ่ืนที่เกี่ยวกับคดีความ36 

นิติวิทยาศาสตร์ หมายความว่า การน าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้กับกฎหมายในด้านการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดีทางกฎหมาย
เพ่ือช่วยกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและน าชี้ไปสู่ผู้กระท าผิดอาญา37 

นิติวิทยาศาสตร์ คือการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา มาประยุกต์ใช้
เพ่ือประโยชน์ในด้านกฎหมาย ทั้งประโยชน์ทางนิติบัญญัติในเรื่องการออกกฎหมาย และประโยชน์
ของการคลี่คลายปัญหาและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความ เพ่ือผลในการบังคับใช้กฎหมาย  
และการลงโทษ38 

นิติวิทยาศาสตร์ คือการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความ เพ่ือผลในการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ39 

จากความหมายและค านิยามในข้างต้นจะเห็นได้ว่าการให้ความหมายของ
ค าว่านิติวิทยาศาสตร์มีความใกล้เคียงกันมาก โดยมีสาระส าคัญคือการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุก
สาขามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทางกฎหมาย ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและสามารถคลี่คลายปัญหา
เพ่ือน าไปสู่การลงโทษผู้ที่กระท าผิดที่แท้จริงซึ่งความหมายของค าว่านิติวิทยาศาสตร์นั้นมีวิวัฒนาการ
มาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยผู้เขียนจะอธิบายในหัวข้อล าดับต่อไป 

 
 

                                                           
36 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “ความจริงเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์,” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์, 

หน้า 107. 
37 อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการสืบสวน 1, พิมพ์ครั้งที่ 6 

(กรุงเทพมหานคร: จี. บี. พี. เซนเตอร์, 2552), หน้า 2. 
38 สราวุธ เบญจกุล, “หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับกระบวนการยุติธรรม,” วารสารศาล

ยุติธรรมปริทัศน์ 1, 9 (กันยายน 2550): 64-67. 
39 วัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์, “นิติวิทยาศาสตร์ อาเซียน ตอนจบ Asian Forensic Sciences,”

วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ 6, 6 (สิงหาคม-กันยายน 2555): 84. 
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2)  วิวัฒนาการเกี่ยวกับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้น เดิมเป็นงาน

ทางด้านนิติเวชศาสตร์ ที่เป็นกิจกรรมของแพทย์ทุกสาขา แต่เมื่อสภาพทางสังคม สภาพแวดล้อม 
ปัจจัยในการด ารงชีวิต และเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ตลอดจนการกระท าความผิดที่มี
ลักษณะซับซ้อนที่ท าให้ยากต่อการค้นหาความจริง จึงได้มีการน าหลักการต่าง  ๆ  มาใช้กับ
กระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ที่ไม่เกี่ยวกับวิชาการทางการแพทย์โดยตรงมาช่วยในการพิสูจน์
ความจริงและคลี่คลายปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม40 

ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นในเรื่อง
ของหลักเกณฑ์วิธีการที่ได้พัฒนาเข้าสู่การทดลองในทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น อันรวมไปถึงการ
พิสูจน์พยานหลักฐานในคดีอาชญากรรมต่าง ๆ  เพ่ือแสวงหาความเป็นธรรมได้อย่างมีเหตุและผล41  
ซึ่งระยะแรกนั้นในปี ค.ศ. 1858  เริ่มจากวิชาพิสูจน์พยานหลักฐาน โดย William Herschel ชาว
อังกฤษที่รับราชการอยู่ในประเทศอินเดีย ซึ่งเขาได้ใช้ลายพิมพ์ทั้งมือ (Handprint) ของคนพ้ืนเมืองที่
อาศัยอยู่ในประเทศอินเดียเป็นหลักฐานในการท าสัญญาต่าง ๆ  เพราะเขาเชื่อว่าลายเส้นต่าง ๆ บน
ฝุามือของแต่ละคนนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต และในปี ค.ศ. 1877 เขายังเป็นผู้ที่เริ่มน ามาใช้
ในการขออนุญาตพิมพ์ลายนิ้วมือของนักโทษในเรือนจ า เพราะเขาเชื่อว่าลายพิมพ์นิ้วมือจะปูองกัน
การสับเปลี่ยนตัวนักโทษ แต่เขาก็ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ด าเนินการได้  

ต่อมาในปีคริสต์ศักราช 1880 แพทย์มิสชันนารีชื่อว่า Henry Faulds  
ชาวสก๊อตแลนด์ ที่ท างานในประเทศญี่ปุุน ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับลายพิมพ์นิ้วมือและเสนอว่าเป็น
ประโยชน์ในการตรวจหาเพ่ือพิสูจน์ตัวอาชญากรได้  เขาจึงได้เขียนจดหมายถึงบรรณาธิการของ
วารสาร Nature เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเขาได้มีการศึกษาเรื่องนี้มานานแล้ว ท าให้ได้รับการยกย่องว่าเป็น
บุคคลแรกที่เห็นคุณค่าของลายพิมพ์นิ้วมือในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม42 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการตีพิมพ์บทความครั้งแรกลงในวารสาร 
American Journal of Microscopy ของเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1867 โดย Thomas Taylor ที่ได้

                                                           
40 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “ความจริงเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์,” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์,  

หน้า 103. 
41 ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการสืบสวนสอบสวนและการพิสูจน์

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ (เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534), หน้า 1. 
42 A. A. Moenssens, Fingerprints and the Law (Philadelphia: Chilton Book 

Company, 1969): pp. 1-9 อ้างถึงใน วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และ
ขอบเขต,”วารสารนิติศาสตร,์ หน้า 145-146. 
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เสนอว่าลายพิมพ์นิ้วมือนั้นอาจมีประโยชน์ในการพิสูจน์ตัวอาชญากรได้43 และ Edward Richard 
Henry ผู้ซึ่งท างานสืบต่อจาก Herschel ในอินเดียได้จัดท าระบบแยกประเภทลายพิมพ์นิ้วมือขึ้นใหม่ 
โดยอาศัยงานของ Herschel และ Francis Galton เป็นพ้ืนฐานในการแยกระบบ ซึ่งส านักงานสก๊อต
แลนด์ยาร์ด ในประเทศลอนดอน ได้น าเอาระบบนี้ไปใช้ในทางราชการ ในปี ค.ศ. 1901 ซึ่งนอกจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังแพร่หลายไปอีกหลายประเทศด้วย44 

จนกระทั่งในปี ค.ศ.  1893 ได้มี Hans Gustav Gross นักกฎหมายที่
ท างานด้านการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมในประเทศออสเตรเลีย ได้น าค าว่า Kriminalistik หรือ 
Criminalistics มาใช้ ซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ให้ก าเนิดวิชาการพิสูจน์หลักฐานในปัจจุบัน และต่อมาในปี ค.ศ. 
1900 Karl Landsteiner พยาธิแพทย์แห่งกรุงเวียนนาก็ได้เป็นผู้ที่พบหมู่เลือดระบบ เอ บี โอ และ
ได้รับรางวัลโนเบิลด้วยในปีคริสต์ศักราช 193045 

ปัจจุบันเนื่องจากวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก มีการปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการสืบสวนหาตัวคนร้ายและพิสูจน์ความผิดมีความทันสมัยและก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐาน 
โดยมีการรวมตัวกันระหว่างแพทย์สาขาต่าง ๆ ที่ท างานทางด้านนิติเวชศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สาขา
ต่าง ๆ ที่ท างานด้านการพิสูจน์หลักฐาน และนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อตั้งเป็นสมาคม Forensic Science ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับสากล เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามี The American Academy of Forensic 
Science ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1948 โดยมีการตรวจพิสูจน์การใช้อาวุธปืน และบาดแผลในการลอบ
สังหารประธานาธิบดี John Fitzgerald Kennedy 1963 เพ่ือหาค าตอบว่าเป็นอาวุธปืนชนิดใด 
ประเภทใด ทิศทางการยิงสัมพันธ์กับบาดแผล คราบเลือด และการกระเด็นของหยดเลือดหรือไม่46 

                                                           
43 R. D. Forest, R. E. Gaensslen and  H. C. Lee, Forensic Science-an 

Introduction to Criminalistics (New York: McGraw Hill, 1983): pp. 1-21 อ้างถึงใน  วิฑูรย์ 
อ้ึงประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสารนิติศาสตร,์ หน้า 146. 

44 A. A. Moenssens, op. cit., pp. 1-9 อ้างถึงใน วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ 
ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสารนิติศาสตร,์ หน้า 147. 

45 “Austria’s Contributions to the Forensic Science,” INFORM 14, 12 (1982) อ้าง
ถึงใน วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “นิติเวชศาสตร์ ความหมาย ประวัติ และขอบเขต,” วารสารนิติศาสตร์, 
หน้า 147. 

46 Jon R. Waltz and Fred E. Inbau, The Medical Practitioner and Physical 
Evidence in Criminal Cass, Medical Jurisprudence (New York: N.p., 1971) อ้างถึงใน 
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และในประเทศอังกฤษก็มี Britirsh Academy of Forensic Sciences Society ที่ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ. 1959  โดยมีการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์สารพันธุกรรมในคดีของ Regina v. Pitchfork 1987 และ
คดีของ Hamrick v. Carolinas 1989 ซึ่งผลของการพิสูจน์พบว่า จ าเลยเป็นผู้ที่ได้กระท าความผิด47 

ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการก่อตั้ง นิติวิทยาศาสตร์สมาคมแห่งประเทศ
ไทย (Forensic Science Association of Thailand) ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2504 โดยการรวมตัว
ของแพทย์โรงพยาบาลต ารวจและนักวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐาน จากรมวิทยาศาสตร์ทาง
การแพทย์ รวมทั้งนักกฎหมายที่สนใจทางวิชาการจ านวนหนึ่ง และได้มีการออกวารสารทางวิชาการ
ชื่อว่า วารสารนิติวิทยาศาสตร์สมาคมแห่งประเทศไทย เป็นประจ าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ส าหรับ
ประเทศไทยก็ได้มีการจัดตั้ง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ของกระทรวงยุติธรรม ขึ้นมาเพ่ือให้บริการงาน
ทางด้านนิตวิิทยาศาสตร์และการพิสูจน์หลักฐานนี้ด้วย48 

2.1.2.2  ประเภทและลักษณะของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์ทุกสาขาที่งานของเขาเข้าไป

เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการแบ่งประเภทและลักษณะของ
งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ออกเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้ 

1)   ประเภทของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
นิติวิทยาศาสตร์จ าแนกกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภทตามการจ าแนกประเภทของ

วิทยาศาสตร์ กล่าวคือ 
(1) นิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science)  

เป็นเรื่องของสิ่งที่มีความจริงตลอดเวลา โดยศึกษาถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตและสิ่งมีชีวิตต่าง  ๆ ทั้งกลุ่ม
พฤกษศาสตร์ ซึ่งศึกษาต้นไม้เละพืชทุกชนิด และกลุ่มสัตวศาสตร์ ซึ่งศึกษาสัตว์ทุกชนิด ตั้ งแต่สัตว์
เซลล์เดียวไปจนกระทั่งมนุษย์ ซึ่งวิชาที่น ามาใช้ศึกษาได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา  เป็นต้น ดังนั้น นิติ
วิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ก็คือ วิชาพิสูจน์หลักฐาน (Criminalistics) รวมถึงการตรวจ
และการรวบรวมพยานวัตถุในสถานที่เกิดเหตุนั่นเอง 

                                                                                                                                                                      

                                           
ณัฏฐ์ สมบูรณ์, การมีส่วนร่วมของทนายความในการค้นหาพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
ในการด าเนนิคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2551), หน้า 26.  

47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
48 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “ความจริงเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์,” วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์, 

หน้า 104. 
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(2)  นิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Apply Science) เป็น
การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม 
ดังนั้น นิติเวชศาสตร์ด้านนี้จึงประกอบด้วยกันหลายสาขา ยกตัวอย่างเช่น  
 (2.1)  นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) เป็นสาขาที่เกี่ยวกับ
วิชาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และรวมถึงวิชากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และ
การประกอบวิชาชีพของแพทย์ด้วย โปรดดูในหัวข้อเรื่องนิติเวชศาสตร์ดังที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น 

(2.2)  นิติวิศวกรรมศาสตร์ (Forensic Engineering) เป็นสาขาที่
วิศวกรบางกลุ่ม มีหน้าที่ในการน าความรู้และประสบการณ์ทางวิศวกรรมศาสตร์มาใช้เป็นประโยชน์
ทางกฎหมาย ซึ่งนิติวิศวกรรมศาสตร์นั้นจะเป็นการศึกษาพฤติกรรมของความล้มเหลวของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจนเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเสียหาย การศึกษาเกี่ยวกับต้นเหตุความเสียหายว่าใคร
ควรเป็นผู้รับผิดชอบ การศึกษาถึงต้นเหตุของเพลิงไหม้ ลักษณะการลุกลาม และสาเหตุของการ
ระเบิด เป็นต้น โดยผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้นจะต้องสร้างชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในสาขา
ของตนก่อนที่จะได้รับรองในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมศาสตร์ในกระบวนการยุติธรรม 

(2.3)  นิติทันตวิทยา (Forensic Odontology) มีบทบาทส าคัญ
ในการพิสูจน์เอกลักษณะบุคคล กรณีเกิดวินาศภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจ านวนมาก 
และมีสภาพยากที่จะระบุได้จากลักษณะภายนอก เป็นการน าความรู้ทางทันตะวิทยามาใช้ใน
กระบวนการยุติธรรม หรือการหาหลักฐานประกอบคดี เช่น การพิสูจน์บุคคลจากรอยกัดหรือน ามา
เปรียบเทียบ กับฟิล์มเอ็กซเรย์จากประวัติฟัน เพ่ือยืนยันผู้เสียชีวิต   

(2.4)  นิติเภสัชวิทยา (Forensic Pharmacology) เป็นการน าความรู้
เกี่ยวกับยามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ยาพิษ ยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ยาที่เป็นอันตราย เป็นต้น 

(2.5)  นิติมนุษย์วิทยา (Forensic Anthropology) เมื่อมีการพบ
โครงกระดูกที่สงสัยว่าเป็นมนุษย์ นักมานุษยวิทยาจะเข้ามามีบทบาทในการยืนยันการตาย และระบุ
ให้แน่ชัดว่าเป็นผู้ใด ซึ่งบุคคลที่ท าหน้าที่นี้มักจะเป็นนักมนุษย์วิทยาในสาขาวิชาการตรวจวิเคราะห์
เกี่ยวกับกระดูกโครงร่างมนุษย์ เพ่ือให้สามารถบอกอายุ เพศ เชื้อชาติ ซึ่งโครงกระดูกของผู้ตายนั้น
นับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นย่างมากในการสืบสวนสอบสวน  

(2.6) นิติกีฏวิทยา (Forensic Entomology) เป็นการศึกษาถึง
หนอน และแมลงที่เกี่ยวข้องกับคดี เช่น การพิสูจน์ชนิดของแมลงในศพ ซึ่งจะน าไปสู่ระยะเวลาใน
วงจรชีวิต และท าให้ทราบเวลาการตายของศพโดยประมาณ เป็นต้น49 

                                                           
49 อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 2-4. 
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จากการที่ได้ศึกษาประเภทของงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาแล้วข้างต้น
จะเห็นได้ว่า งานนิติวิทยาศาสตร์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการพิสูจน์และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
ที่ถูกต้องตามความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการยุติธรรม น ามา
ซึ่งการคลี่คลายปัญหาและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีความเพ่ือบรรลุผลในการบังคับใช้กฎหมาย  
และการลงโทษ 

2)  ลักษณะของงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น นิติวิทยาศาสตร์ เป็นการน าความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการยุติธรรม จึงอาจกล่าวได้ว่างานทางด้าน 
นิติวิทยาศาสตร์ย่อมมีขอบเขตเกี่ยวข้องกับลักษณะงานทางด้านกฎหมายและการพิสูจน์หลักฐาน
ประกอบไปด้วย 8 กลุ่มส าคัญ ดังนี้ 

(1) งานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene Investigation) 
กล่าวคือ เป็นงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่งอันเป็นพื้นฐานของการแสวงหาข้อเท็จจริงของ
พยานหลักฐาน ที่ได้จากพยานแวดล้อมต่างในสถานที่เกิดเหตุ โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะได้ท าการตรวจค้น
และยึดพยานหลักฐานในสถานที่ดังกล่าว ท าการถ่ายรูปเพ่ือใช้ประกอบกับการเก็บรักษาวัตถุพยาน 
รักษาสภาพของพยานวัตถุท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้ จนสามารถเชื่อมโยงและระบุตัวผู้กระท า
ความผิดและผู้ที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดได้เป็นอย่างดี 

ในการตรวจสถานที่ เกิดเหตุนั้นจะต้องเริ่มจากเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายให้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุชุดแรกซึ่งอาจจะเป็นต ารวจสายตรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ ซึ่งเมื่อ
ไปถึงท่ีเกิดเหตแุล้วจะต้องพยายามปูองกันรักษาสถานที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุดก่อนที่จะมี
บุคคลใดเข้าไปแตะต้องวัตถุพยานหรือเปลี่ยนแปลงสภาพสถานที่เกิดเหตุเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ชุดหลัง ซึ่ง
ได้แก่พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจเก็บวัตถุพยาน ถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุ 
และจะต้องด าเนินการปูองกันไม่ให้บุคคลผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง หรือผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับคดีออกไปให้
พ้นบริเวณสถานที่เกิดเหตุให้หมดและต้องไม่ยินยอมให้เข้ามาในบริเวณเป็นอันขาด จนกว่าเจ้าหน้าที่
จะปฏิบัติงานตรวจหาหลักฐานจากที่เกิดเหตุได้อย่างเต็มที่และครบถ้วนแล้วเท่านั้น50 ซึ่งลักษณะของ
การตรวจสถานที่เกิดเหตุสามารถกระท าได้ด้วยวิธีต่าง ๆ  ดังเช่น การตรวจสถานที่เกิดเหตุแบบทาง
ยาว (Strip Search Pattern), การตรวจสถานที่เกิดเหตุแบบขดลวด (Spiral Search Pattern),  
การตรวจสถานที่เกิดเหตุแบบแบ่งโซน (Zone Search Pattern), การตรวจสถานที่เกิดเหตุแบบวงล้อ 

                                                           
50 ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
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(Wheel Search Pattern) และการตรวจสถานที่เกิดเหตุแบบตะแกรง (Grid Search Pattern) เป็นต้น51 
ซึ่งการตรวจในลักษณะต่าง ๆ จะต้องกระท าด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานที่เกิดเหตุ เพ่ือให้ได้
พยานหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง  

(2)  งานตรวจลายมือชื่อ ลายเซ็น และเอกสาร กล่าวคือ แต่เดิมงาน
ลักษณะนี้อาศัยความช านาญของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเปรียบเทียบเอกสาร ว่าลายมือ ลายเซ็น 
ที่ปรากฏในเอกสารมีการปลอมแปลงหรือไม่ แต่ส าหรับเอกสารบางประเภท เช่น ธนบัตร หนังสือ
เดินทาง ที่มีการแก้ไข ขูดลบ หรือปลอมแปลง จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเหลือใน
การตรวจเอกสารอย่างเช่น กล้องจุลทรรศน์ และแสงอินฟราเรด น้ ายาเคมี เป็นต้น52 

(3) งานตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint) ฝุามือ (Palmprint)  
ฝุาเท้า (Footprint) กล่าวคือ งานประเภทนี้เป็นการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลได้ดีที่สุด เนื่องจาก
ลักษณะของลายเส้นที่ปรากฏบนลายนิ้วมือ ฝุามือ ฝุาเท้า ของมนุษย์แต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน และไม่
เปลี่ยนแปลง ดังนั้นในการตรวจเก็บลายนิ้วมือ ฝุามือ หรือฝุาเท้าจะต้องเก็บทันทีโดยวิธีการที่
เหมาะสม เช่น การใช้ผงฝุุน น้ ายาเคมี ก๊าซ เทป แสง เป็นต้น เพ่ือให้ได้ลอยที่ชัดเจน และง่ายต่อการ
เปรียบเทียบ ซึ่งปัจจุบันได้อาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้ว
มือในสาระบบคอมพิวเตอร์ตรวจลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) เพ่ือท าการตรวจสอบประวัติและการ
กระท าความผิดของคนร้ายและยืนยันตัวบุคคล53 

(4) งานตรวจอาวุธปืน และกระสุนปืน (Forensic Ballistics) กล่าวคือ 
งานที่เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บหรือศพ 
เพ่ือให้ทราบถึงเครื่องหมายเลขทะเบียนและเลขหมายประจ าปืนว่าเป็นของใคร ชนิดใด ขนาดใด และ
ยังสามารถตรวจพิสูจน์หาลายนิ้วมือแฝงที่อาวุธปืนและซองกระสุนปืนได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการ
ตรวจหาวิถีกระสุนปืนว่ายิงในระยะใด ทิศทางไหนเพ่ือให้ทราบถึงพฤติการณ์ของคนร้ายและสามารถ
จับกุมผู้ที่กระท าความผิดได้54 ซึ่งในปัจจุบันอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือ เครื่องมือตรวจลูกกระสุนปืน
และปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ ในการเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนว่าใช้ยิงมาจากปืนกระบอกที่ได้เก็บ
ประวัติไว้หรือไม่ หากตรวจประวัติพบว่าตรงกับอาวุธปืนชนิดใด กระบอกใด ก็จะทราบทันทีว่าเป็น

                                                           
51 พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์, ความรู้เบื้องต้นการสืบสวนอาชญากรรม Criminal 

Investigation (กรุงเทพมหานคร: วันใหม่, 2537), หน้า 25. 
52 อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการสืบสวน 2, พิมพ์ครั้งที่ 6 

(กรุงเทพมหานคร: จี. บี. พี. เซนเตอร์, 2552), หน้า 64-87. 
53 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2-44. 
54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 90-91.  
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อาวุธปืนของใคร และมีภูมิล าเนาอยู่ที่ไหน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนในการสืบหาตัวผู้ที่ได้
กระท าความผิดต่อไป 

(5) งานตรวจทางเคมี (Forensic) กล่าวคือ งานที่เกี่ยวกับการตรวจ
วิเคราะห์องค์ประกอบของสารต่าง ๆ เช่น ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ ซึ่งงานทางด้านนี้ต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยเป็นอย่างมากในการจัดเก็บ ปัจจุบันนิยมใช้ในการตรวจหาปริมาณยาและสารเสพติด
และส าหรับคดีที่มีการวางเพลิง เช่น การตรวจหาสารเสพติดในเลือดและปัสสาวะ โดยวิธี Immuno 
Assay การตรวจวิเคราะห์หาน้ ามันเชื้อเพลิงจากของกลางในคดีเพลิงไหม้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ที่ชื่อว่า Gas Chromatograph เป็นต้น 

(6) งานตรวจทางฟิสิกส์ (Forensic Physics) กล่าวคือ งานที่ใช้ในการ
ตรวจหาร่องลอยทางกายภาพต่าง ๆ  ที่อาจปรากฏในสถานที่เกิดเหตุ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
อย่างเช่น เครื่องโพลีไลท์ ที่ใช้ในการตรวจหาร่องรอยวัตถุพยานต่าง ๆ  เช่น รอยรองเท้า รอยเท้า รอย
ลายนิ้วมือแฝง ร่องรอยการเฉี่ยวชน เป็นต้น55 

(7) งานตรวจทางชีววิทยา (Biological Trace Evidence) กล่าวคือ 
งานที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม DNA คราบหรือหมู่เลือด คราบอสุจิน้ าลาย เส้นผม 
เส้นขน เส้นใยผ้า เป็นต้น ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมและรักษาอย่างถูกต้อง เพ่ือไม่ให้
คุณสมบัติทางชีวภาพสูญหายไป เนื่องจากงานประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงในการระบุตัวคนร้ายได้
อย่างแม่นย า ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยเทคนิค PCR ที่ทันสมัยในการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล และความสัมพันธ์ของ พ่อ แม่ ลูก ได้อีกด้วย56 

(8) งานตรวจทางนิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine) กล่าวคือ 
งานที่เกี่ยวกับวิชาการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และรวมถึงวิชากฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ เช่น การอาศัยความรู้ทางด้านการแพทย์ช่วยในการตรวจพิสูจน์ระบบการท างานของ
ร่างกาย บาดแผล หรือศพ โปรดดูในหัวข้อเรื่องนิติเวชศาสตร์ดังที่ได้ศึกษามาแล้วข้างต้น 

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า ลักษณะงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์คืองานที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ในสาขาอ่ืน  ๆ  ตลอดจนอาศัยเครื่องมือและ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน และการพิสูจน์หาความจริง เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินคดีไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในฐานะของผู้ต้องหา จ าเลย หรือผู้เสี ยหาย อันเป็น

                                                           
55 ณัฏฐ์ สมบูรณ์, การมีส่วนร่วมของทนายความในการค้นหาพยานหลักฐานทางด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ในการด าเนินคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2551), หน้า 29-30. 

56 อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ และคณะ, นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการสืบสวน 2, หน้า 154-195. 
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การอ านวยซึ่งความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคม และเป็นมาตรการในการปูองกันปราบปรามการก่อ
อาชญากรรมอีกด้วย 

จากที่ได้ศึกษาแนวความคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านนิติเวชศาสตร์  และนิติ
วิทยาศาสตร์ สรุปได้ว่างานทั้งสองด้านนี้มีความแตกต่างกันทางด้านองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญอย่างชัดเจน โดยบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้องและสากลนั้น งานทางด้านนิติเวชศาสตร์เป็น
บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ที่น าความรู้ในสาขาที่เรียนมาช่วยค้นหาความจริงในคดี ส่วนงานทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์เป็นบทบาทและหน้าที่ของนักนิติวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ที่น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม งานทั้ง
สองนี้ต่างก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน อันถือเป็นรากฐานของเจตนารมณ์ทางกฎหมายใน
เรื่องของการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจะได้อธิบายไว้ในหัวข้อถัดไป 

 
2.1.3  แนวความคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ 
โดยปกติการตายนั้นไม่จ าเป็นต้องท าการชันสูตรพลิกศพเสมอไป หากเป็นการตายโดย

ธรรมชาติหรือการตายที่ถูกจากการประหารชีวิต แต่ในกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ หรือการตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการชันสูตรพลิกศพเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตาย และเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ตายตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับ
ความเป็นธรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย 

การชันสูตรพลิกศพมีความส าคัญในการด าเนินคดีอาญา ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่
ต้องมีการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าไปค้นหาความจริงที่เกี่ยวกับการ
ตายได้  การค้นหาความจริงเหล่านี้จ าเป็นจะต้องค านึงถึงหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และต้อง
ด าเนินการด้วยระบบของการค้นหาความจริงที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความ
ยุติธรรมแก่ผู้ตายและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

การจะศึกษาแนวคิดและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพนั้น ในเบื้องต้นต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการชันสูตรพลิกศพ ความหมายและวิวัฒนาการ ตลอดจน
อธิบายวัตถุประสงค์และระบบการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจะท าให้การศึกษาในหัวข้อล าดับถัดไป ในเรื่อง
หลักการที่เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพให้มีความเข้าใจและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ผู้เขียนจึงจะขอแยกพิจารณาโดยละเอียดในล าดับดังต่อไปนี้ 

2.1.3.1  หลักท่ัวไปเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ 
การชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 

เช่นการคุ้มครองสิทธิของผู้ตาย การคุ้มครองสิทธิของญาติผู้ตาย ตลอดจนการด าเนินการค้นหาความ
จริงด้วยระบบที่ถูกต้องสามารถหาข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดต่าง ๆ มาเป็นพยานหลักฐาน จนสามารถ
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พิสูจน์ความผิดที่เกิดขึ้นและน าตัวผู้ที่กระท าความผิดที่แท้จริงมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย
ได้ ซึ่งจะได้อธิบายในล าดับดังต่อไปนี้ 

1)   หลักสิทธิมนุษยชน (Human Right)  
สิทธิมนุษยชน (Human Right) เดิมเป็นสิทธิที่โน้มไปทางการจ ากัดอ านาจ

ของกษัตริย์ หรือผู้มีอ านาจปกครอง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นข้ออ้างที่ใช้ในการต่อสู้กับความอยุติธรรม
ของผู้ที่มีอ านาจทางปกครอง ซึ่งสิทธิดังกล่าวในสมัยโบราณ เรียกว่า สิทธิธรรมชาติ (Natural Right) 
ซึ่งมีที่มาจากกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law) ส่วนค าว่า สิทธิมนุษยชน นั้น เพ่ิงเริ่มมีการเรียกกัน
เมื่อศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา57 

สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพ่ือการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี58 ทั้งยังเป็นสิทธิที่พึงมีเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ คุณภาพชีวิต เพ่ือธ ารงไว้
ซึ่งความมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์อีกด้วย จึงเห็นได้ว่าสิทธิมนุษยชน ประกอบไปด้วยสิทธิต่างที่
ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งเป็นสิทธิที่ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน 
หรือมอบให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดได้ ซึ่งหากมีการละเมิดสิทธิดังกล่าวย่อมจะได้รับการรับรองและการคุมครอง
โดยกฎหมาย59 โดยในกรณีที่มีการตายขึ้นย่อมท าให้บุคคลนั้นไม่มีสภาพบุคคลและกลายเป็นศพ แต่
การกระท าอย่างใด ๆ ต่อศพซึ่งรวมถึงการชันสูตรพลิกศพด้วยนั้น ย่อมจะต้องค านึงถึงเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของผู้ตายด้วย แม้แต่ในศาสนาอิสลามก็ยังมีความเชื่อว่า ถึงแม้คนเราจะเสียชีวิตลง แต่ภาวะ
ความเป็นมนุษย์ยังคงอยู่กับเขาตลอด ก็ย่อมมีทั้งศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ เพียงแค่
หน้าที่และความรับผิดชอบของเขาขาดหายไป การปฏิบัติต่อคนตายก็ต้องเคารพในศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นมนุษย์และจะต้องไม่ละเลยสิทธิที่เขาพึงจะได้รับด้วย60 และนอกจากผู้ตายจะได้รับการกระทบต่อ
สิทธิในชีวิต ร่างกายแล้ว ญาติของผู้ตายก็ย่อมเป็นผู้ที่ได้รับการกระทบต่อสิทธิในฐานะที่เป็นบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกันกับผู้ตายด้วย จึงจ าเป็นต้องมีการคุ้มครองสิทธิของญาติผู้ตายในการที่จะท าการใด ๆ  

                                                           
57 กุลพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2547), หน้า 5. 
58 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญ และ

กฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554), หน้า 184. 
59 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, สิทธิมนุษยชน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), 

หน้า 24-25. 
60 ส านักจุฬาราชมนตรี, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, แนวทางการตรวจชันสูตร

ศพตามกระบวนการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักศาสนาอิสลาม (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555), หน้า 17. 
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อันเป็นการที่กระท าต่อศพด้วยเช่นกัน ดังนั้นการชันสูตรพลิกศพ จึงเป็นกระบวนการที่ต้องมีการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ตายและญาติของผู้ตาย ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

(1)   การคุ้มครองสิทธิของผู้ตาย 
ในกรณีที่มีการตายเกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง

หนึ่ง กล่าวคือ เป็นการละเมิดต่อสิทธิในชีวิตร่างกายของผู้ตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และสิทธิที่จะไม่ถูก
รบกวนภายหลังการตาย ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่างการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในกฎหมาย
ระหว่างประเทศดังนี้ 

(1.1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คริสต์ศักราช 1948 
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ได้มีการรับรองและคุ้มครองถึง สิทธิในชีวิต ไว้
ในข้อ 3 ว่า “บุคคลมีสิทธิในการด ารงชีวิต ในเสรีภาพ และความมั่นคงแห่งร่างกาย” และสิทธิใน
ความบริบูรณ์ของร่างกาย ที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 5 ว่า “บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติ 
หรือการลงทัณฑ์ซึ่งทารุณ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือเหยียดหยามเกียรติไม่ได้” ซึ่งสิทธิดังกล่าวมี
ความส าคัญเทียบเท่าสิทธิในชีวิตเช่นกัน ดังนั้น รัฐทั้งหลายจึงต้องให้ความคุ้มครองมิให้บุคคลถูกท า
ร้าย ทรมาน ไม่ว่าโดยบุคคลอ่ืนหรือโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นการลงทัณฑ์ที่
ทารุณโดยก าหนดให้เป็นความผิดทางอาญา61 

(1.2)  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง คริสต์ศักราช 1966 (UN International Covenant on Civil and Political Right: ICCPR) 
ได้มีการรับรองและคุ้มครองถึงสิทธิในชีวิต ไว้ในข้อ 6 ว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่ก าเนิด 
สิทธิต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย บุคคลจะต้องไม่ถูกท าให้เสียชีวิตโดยอ าเภอใจ” นอกจากนี้ยัง
ได้ก าหนดเกี่ยวกับการใช้โทษประหารชีวิต การขอลดหย่อนโทษประหารชีวิต และข้อจ ากัดในการใช้
โทษประหารชีวิตไว้ด้วย62 และส าหรับสิทธิในความสมบูรณ์ของร่างกาย ได้ก าหนดไว้ในข้อ 7 โดยห้าม
มิให้กระท าการทรมาน หรือการลงโทษในลักษณะที่โหดร้าย ผิดมนุษยธรรม หรือต่ าช้า เนื่องจากเป็น
การขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์63 

                                                           
61 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ, กฎหมายด้านการคุ้มครองและสิทธิและเสรีภาพใน

กระบวนการยุติธรรมที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพื้นฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศรวมทั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กรุงเทพมหานคร: กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 
2547), หน้า 7-8. 

62 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับ
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน: ICCPR (กรุงเทพมหานคร: เอสเอ็ม เซอร์คิทเพรส, 2551), หน้า 30. 

63 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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(1.3)  อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการกระท าทรมานและการ
ปฏิบัติหรือลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
คริสต์ศักราช 1984 (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment: CAT) ในเรื่องของซ่ึงการรับรองและคุ้มครองถึงสิทธิในความบริบูรณ์
ของร่างกาย ซึ่งมีสาระส าคัญเพ่ือเป็นการระงับและยับยั้งการกระท าทรมานหรือการลงโทษอ่ืน64  

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การคุ้มครองสิทธิดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการคุ้มครองที่มิ
ให้มีการละเมิดต่อสิทธิในชีวิตร่างกายของผู้ตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ที่ให้
ความเห็นว่า เมื่อบุคคลใดตายไปแล้วนั้น เกียรติหรือศักดิ์ศรีของบุคคลนั้นยังคงอยู่ และควรที่จะได้รับ
การเคารพด้วยเช่นกัน  เนื่องจากยังคงเป็นที่ระลึกถึงอยู่ในความทรงจ าของบุคคลที่มีชีวิตอยู่มากกว่า
การกลายสภาพเป็นเพียงแค่ศพหรือวัตถุเท่านั้น65 ซึ่งถือเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ภายหลังการตาย 
ที่ศพนั้นควรได้รับการปฏิบัติด้วยการเคารพและอย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ซากศพหรือ
ชิ้นส่วนของศพเพ่ือการแสดง การศึกษา หรือศิลปะ หรืออาจกล่าวได้ว่าศพนั้นมีสิทธิที่จะไม่ถูกรบกวน 
หรือได้รับการฝังหรือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยในกรณีที่ศพนั้นได้ถูกฝังไปแล้ว ศาลจะมี
ค าสั่งให้ขุดศพขึ้นมาท าการชันสูตรพลิกศพก็ได้ เมื่อมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือการค้นหาความจริงและ
เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซึ่งมีกฎหมายระหว่างประเทศคุ้มครองสิทธิของศพ ดังนี้ 

1.  อนุสัญญาเจนีวา คริสต์ศักราช 194966 (Geneva Convention) ซึ่งถือ
เป็นแกนหลักส าคัญของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law: IHL) 
อันเป็นตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศที่จ ากัดวิธีการท าสงคราม การสู้รบ และผลกระทบของความ
ขัดแย้งทางอาวุธ ซึ่งประกอบไปด้วยอนุสัญญาทั้ง 4 ฉบับ โดยทุกฉบับต่างก าหนดหลักการเกี่ยวกับ
การให้ความเคารพต่อศพของทหาร เชลยศึก และพลเรือน ที่รัฐภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้มีการชันสูตร

                                                           
64 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับ

สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน: CAT (กรุงเทพมหานคร: มิราเคิล ครีเอชั่นอินเตอร์พริ้นท์, 2550),  
หน้า 26. 

65 Antoon de Baets, “A Declaration of Responsibilities of Present Generations 
toward past Generations,” History and Theory 130, 130 (December 2004) อ้างถึงใน  
สุรีพร เบ็ญวรรณ์, มาตรฐานการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 
หน้า 23. 

66 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red: IRCR), 
อนุสัญญาเจนีวา 1949, ค้นวันที่ 4 เมษายน 2559 จาก  http://www.icrc.or.th/blogs/603. 
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พลิกศพอย่างระมัดระวัง และหากเป็นไปได้ในพฤติการณ์ที่เหมาะสมควรจัดให้มีการชันสูตรพลิกศพ
ทางการแพทย์ก่อนที่จะท าการฝังหรือเผา เพ่ือให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตายว่าผู้ตายเป็นใคร 
ตายด้วยสาเหตุและพฤติการณ์ใด อันเป็นการยืนยันและระบุตัวตนของผู้ตาย และการจัดท ารายงาน 
แตส่ าหรับการเผานั้นจะท าได้ต่อเมื่อมีเหตุผลทางสุขภาพอนามัย หรือทางศาสนาของผู้ตาย หรือตาม
ความประสงค์โดยชัดแจ้งของผู้ตาย โดยในกรณีที่มีการเผาจะต้องระบุเหตุผลไว้ในใบรับรองการตาย
หรือใบมรณะบัตรด้วย นอกจากนี้รัฐภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้ศพของผู้ตายได้รับการฝังอย่างมีเกียรติ 
หรือเป็นไปตามพิธีกรรมทางศาสนาของผู้ตายด้วยหากเหมาะสม ได้รับการดูแลรักษาตามสมควร และ
มีเครื่องหมายที่ง่ายต่อการค้นหาหรือต่อการจดจ าได้เสมอ67 

2.  พิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญาเจนีวา คริสต์ศักราช 1949 ซึ่งเป็นข้อกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ได้ขยายความเพ่ิมเติมอนุสัญญาเจนีวา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการ
ปกปูองชีวิตและคุ้มครองศักดิ์ศรีของเพ่ือนมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มพลเรือนให้ได้รับการคุ้มครองมาก
ยิ่งขึ้นโดยพิธีสารเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 ได้วางหลักการเกี่ยวกับการให้ความเคารพต่อศพไว้ในข้อ 34  
วรรคแรกว่า68  

 
ศพของบุคคลที่ตายด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพ หรือ อยู่ในสถานที่กักขังโดยเป็นผลมาจากการประกอบ
อาชีพหรือการสู้รบ และบุคคลนั้นไม่ได้มีสัญชาติของประเทศที่ได้
ตายลงจะต้องได้รับความเคารพ และส าหรับสถานที่ฝังศพจะต้อง
ได้รับความเคารพและการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ตลอดจนต้องมี
เครื่องหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 130 ของอนุสัญญาฉบับที่ 469 
 

                                                           
67 สุรีพร เบ็ญวรรณ์, มาตรฐานการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย ศึกษาเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 
หน้า 23-25. 

68 ส านักงานยุวกาชาด, กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL), ค้นวันที่ 4 เมษายน 
2559 จาก http://thairedcrossyouth.blogspot.com/2015/07/blog-post_75.html/content/กฎหมาย
มนุษยธรรมฯihl 

69Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and 
relating to the Protection of International Armed Conflicts (Protocol I), Article 34  
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การชันสูตรพลิกศพจะต้องด าเนินการด้วยความเคารพ 
ระมัดระวังและไม่เป็นการรบกวนต่อศพมากเกินไป ค านึงเกียรติและคุ้มครองศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ของผู้ตายซึ่งในกรณีที่ต้องมีการขุดศพขึ้นมาเพ่ือท าการชันสูตรหรือมีการชันสูตรซ้ าก็ต้องกระท า
เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเท่านั้น  

(2) การคุ้มครองญาติผู้ตาย 
เมื่อบุคลใดตาย ย่อมท าให้บุคคลนั้นไม่มีสภาพเป็นบุคคล จึงไม่อาจมี

สิทธิและไม่มีหน้าที่เหมือนคนที่มีชีวิตอยู่70 ซึ่งเมื่อบุคคลนั้นกลายเป็นศพแล้ว การกระท าใดที่กระท า
ต่อศพนั้นต้องค านึงถึงญาติหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายด้วย ซึ่งมีนักกฎหมายชาวอเมริกันได้วาง
แนวคิดเรื่อง ศพนั้นเป็นเสมือนทรัพย์สินของญาติผู้ตาย (Quasi-Property) ขึ้น โดยได้มีการก าหนดให้
ญาติ หรือสมาชิกของครอบครัวผู้ตายเป็นเจ้าของผู้ครอบครองศพ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการก าจัดหรือ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนาความต้องการที่จะคุ้มครอง 
ความรู้สึกส่วนตัวหรือการระลึกถึงตัวผู้ตาย ของญาติสนิทผู้ตายในการที่จะมีศพไว้ส าหรับ ฝัง71 
ซึ่งสอดคล้องกับที่ได้มีผู้ให้ความเห็นว่า การกระท าต่อศพเป็นการเป็นการกระทบต่อความรู้สึกของ
เพ่ือนและครอบครัวของผู้ตาย แม้ว่าสภาพของผู้ตายจะเปลี่ยนแปลงจนไม่อาจคงรูปพรรณสัณฐาน
เดิมได้ แต่ความรู้สึกที่เพ่ือนและครอบครัวที่มีต่อผู้ตายซึ่งเป็นบุคคลอันเป็นที่รักยังคงมีอยู่ และมีความ
ประสงค์ท่ีจะดูแลศพต่อไป ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้กฎหมายได้ให้การยอมรับ โดยยอมให้ญาติของผู้ตายมี
สิทธิในการครอบครองศพ และมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลศพได้ 72 นอกจากนี้ยังมีผู้ให้
ความเห็นว่า ญาติของผู้ตายมีสิทธิที่จะต่อต้านการบริจาคอวัยวะหรือการชันสูตรพลิกศพ และมีสิทธิที่
จะไม่ถูกรบกวน เว้นแต่เสียว่ามีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม อันแสดงให้เห็นถึงสิทธิ
ของญาติผู้ตายในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความทรงจ าเกี่ยวกับผู้ตาย เพ่ือน าไปประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาต่อไป ซึ่งหากพิจารณาจากกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเห็นว่า ได้มีการคุ้มครองถึงสิทธิญาติ
หรือบุคคลในครอบครัวไว้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังได้รวมไปถึงการคุ้มครองถึงสิทธิในการรับรู้ความจริง
เกี่ยวกับการตายด้วย ดังนี้73 

                                                           
70 Antoon de Baets, op.cit., p. 135. 
71 Shyamkrishna Balganesh, “Quasi-property: Like, But not Quite Property,” 

University of Pennsylvania Law Review 1889, 1897 (June 2012). 
72 Hilary Young, “The Right to Posthumous Bodily Integrity and Implications of 

Whose Right it is”, Marquette Elder’s Advisor (2013): 197-198. 
73 สุรีพร เบ็ญวรรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 26. 
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(2.1) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights หรือ UDHR) ที่ได้วางหลักไว้ในข้อที่ 19 ว่า “ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดง
ความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ ส่งข่าวสาร และการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะโดยวิธีใด ๆ โดยไม่
ค านึงถึงเขตแดน” อันท าให้เห็นถึง สิทธิญาติของผู้ตายในการที่จะรับรู้ความจริงเกี่ยวกับการตาย 
รวมถึงการถือไว้ซึ่งความทรงจ าเกี่ยวกับผู้ตาย ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับตนด้วย74  

(2.2) อนุสัญญาเจนีวา คริสต์ศักราช 1949 (Geneva Convention) 
ทั้ง 4 ฉบับล้วนได้ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิญาติ หรือสิทธิครอบครัวของผู้ตายในการ
รับรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของบุคคลในครอบครัวของตนไว้ โดยอนุสัญญาทุกฉบับได้ก าหนด
หลักการเกี่ยวกับการส่งข่าวการตาย รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ไปยัง
ครอบครัวหรือญาติสนิทของผู้ตายเพ่ือให้ทราบโดยเร็วที่สุด อีกทั้งหากมีสิ่งของส่วนตัวอันมีค่า และ
เอกสารที่ส าคัญส าหรับญาติของผู้ตายก็ต้องจัดการส่งไปด้วย75 

(2.3) พิธีสารเพ่ิมเติมอนุสัญญาเจนีวา คริสต์ศักราช  1949  
ข้อ 34 วรรคสอง ซึ่งได้วางหลักการเกี่ยวกับสิทธิญาติของผู้ตายไว้ว่า76 “สถานที่ฝังศพของบุคคลที่
ได้รับความคุ้มครองนั้นต้องจัดให้ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงของญาติของผู้ตาย และต้องปูองกัน
รักษาหลุมศพนั้นไว้อย่างถาวร” 

นอกจากนี้หากการตายดังกล่าวเป็นการตายที่เกิดจากการกระท าความผิด
ทางอาญา ย่อมก่อให้เกิดสิทธิที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แก่ญาติของผู้ตายในฐานะที่
จะด าเนินคดีกับผู้ที่กระท าความผิดต่อไปด้วย ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศก็ได้มีการรับรองและ
คุ้มครองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยมนุษยชนข้อที่ 8 ที่ได้วางหลักไว้เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทน

                                                           
74 Universal Declaration of Human Rights, Article 19 
75 Geneva Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the 

Wounded and Sick in Armed Forces in the field, Article 16 
Geneva Convention (II) of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked 

Member of Armed Forces at Sea, Article 19 
Geneva Convention (III) relative to the Treatment of Prisons of war, Article 122 
Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in time of 

War, Article 129, 130, 136, 137, 138 
76 Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949 and relating 

to the Protection of International Armed Conflicts (Protocol I), Article 34 para 2 
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ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่บุคคลจะได้รับจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และข้อที่ 10 ที่ได้
วางหลักไว้เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากศาลที่เป็นอิสระและเป็นกลาง 77 รวมถึงกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองคริสต์ศักราช 1966 ข้อที่ 1478 ที่ได้วาง
หลักไว้เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีจากศาลอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเกิดขึ้น นอกจากญาติของผู้ตายจะเป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับศพและควรได้รับความคุ้มครองแล้ว ศพที่ปรากฏอยู่ย่อมเป็นการกระทบต่อสาธารณะชน
ด้วย ดังเห็นได้จากการที่ก าหนดให้ต้องมีการด าเนินการเกี่ยวกับศพอย่างสมเกียรติไม่ว่าจะด้วยการฝัง
หรือการเผา การที่ไม่มีการจัดการดูแลศพให้ดี จึงย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนโดยส่วนรวมได้  

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าญาติของผู้ตายย่อมเป็นผู้ที่ได้รับการกระทบสิทธิในฐานะ
ที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้ตาย การชันสูตรพลิกศพจึงถือเป็นการด าเนินการใด ๆ ที่กระท า
ต่อศพ ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นต้องค านึงถึงสิทธิญาติของผู้ตายด้วย เช่น การให้สิทธิญาติของผู้ตาย
เป็นผู้ร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพเพ่ือหาสาเหตุและพฤตการณ์ของการตาย อันเป็นการคุ้มครอง
สิทธิในการรับรู้ความจริงเกี่ยวกับการตาย การให้ญาติของผู้ตายเข้าร่วมหรือส่งตัวแทนเข้าร่วมในการ
ชันสูตรพลิกศพ หรือสิทธิในการคัดค้านการผ่าหรือการชันสูตรพลิกศพซ้ า เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน
เมื่อมีการตายเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมด้วย การชันสูตรพลิก
ศพจึงต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณชนโดยส่วนรวมด้วยเช่นกัน 

2)  หลักการค้นหาความจริงในคดีอาญา 
การกระท าความเสียหายแก่บุคคลทั้งทางทรัพย์สิน ร่างกาย ชีวิต และจิตใจ

เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถปูองกันหรือปราบปรามได้โดยเด็ดขาด แนวทางการ
แก้ไขปัญหาของการกระท าความผิดดังกล่าว จึงเริ่มต้นด้วยการก าหนดว่าการกระท าอย่างหนึ่งอย่าง
ใดเป็นความผิดและจะต้องได้รับโทษ แต่จะลงโทษด้วยวิธีการอย่างใดนั้น แต่ละยุคสมัยของสังคมย่อม
แตกต่างกันไป ซึ่งการลงโทษสามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะที่ส าคัญคือ การลงโทษทางการเงิน การ
ลงโทษที่กระท าต่อร่างกาย การลงโทษโดยการตัดออกจากหมู่คณะ และการลงโทษแบบประจานหรือ
ลดฐานะทางสังคม แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินว่าบุคคลใดกระท าความผิด และควรจะได้รับการ
ลงโทษด้วยวิธีการใดนั้น จะต้องด าเนินการตรวจสอบความจริงของเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าได้มีการ

                                                           
77 Universal Declaration of Human Rights, Article 8 and 10 
78 UN International Covenant on Civil and Political Right, Article 14 
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กระท าความผิดหรือไม่และใครเป็นผู้กระท าความผิด79 ดังนั้นความจริงจึงเป็นเปูาหมายส าคัญของการ
ด าเนินคดีอาญา 

การด าเนินคดีอาญาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการที่จะรักษาไว้ซึ่งความ
สงบเรียบร้อยละศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยการค้นหาความจริงเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นเพ่ือ
พิสูจน์ความผิดและการบังคับโทษ ซึ่งการที่จะด าเนินคดีอาญาแก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้น ไม่อาจ
กระท าได้โดยเพียงการกล่าวหาหรือการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงใด ๆ ขึ้นโดยปราศมูลความจริงกระบวน
กรการด าเนินคดีอาญาจึงเป็นกระบวนการที่มีความเคร่งครัด และอาจน าไปสู่การลิดรอนสิทธิเสรีภาพ
ของผู้ต้องหา จ าเลย หรือบุคลใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่กล่าวหาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้เพ่ือให้
กระบวนการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาหรือถูกกล่าวอ้างนั้นได้รับการเปิดเผยและเป็นที่
จ านนทั้งฝุายที่กล่าวอ้างและฝุายที่กล่าวอ้าง80 

สาระส าคัญของความจริงที่ประสงค์จะค้นหาในการด าเนินคดีอาญานั้น ได้มี
การอธิบายไว้อย่างสอดคล้องกันว่า ความจริง นั้นคือ ความจริงแท้ของเรื่องอันจะน ามาซึ่งการชี้ขาด  
ในคดีอาญาในข้อที่มีการกล่าวหากันได้81 พิจารณาประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในเรื่องค าฟูองคดีอาญา ที่ต้องแสดงถึงการกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าจ าเลยได้กระท าความผิด 
ข้อเท็จจริง และรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระท านั้น  ๆ อีกทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องด้วยพอสมควร เท่าที่จะท าให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดี82 ดังนั้น ความจริง จึงมีความหมาย
อย่างกว้างครอบคลุมไปถึงข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับความผิดที่ได้มีการกล่าวหา 
เพ่ือน าไปสู่ประเด็นแห่งการพิจารณาว่า การกระท าของจ าเลยนั้นเป็นการกระท าความผิดตาม
กฎหมายหรือไม่ และจ าเลยได้เป็นผู้กระท าความผิดตามที่กล่าวหาหรือไม่83 ซึ่งหากในชั้นการพิจารณา

                                                           
79 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2544), หน้า 19. 
80 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ

ของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 23. 

81 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร:  
วิญญูชน, 2549), หน้า  46. 

82 มาตรา 158(5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
83 โสภณ รัตนากร, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสาร, 2537), หน้า 34. 
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คดีของศาล เมื่อมีการพิจารณาพยานหลักฐาน84 แล้วศาลเห็นว่า การกระท าของจ าเลยไม่เป็นการ
กระท าท่ีมีความผิด หรือจ าเลยไม่ได้เป็นผู้ที่กระท าความผิด ศาลจะต้องยกฟูองโจทก์และท าการปล่อย
ตัวจ าเลยไป ซึ่งการยกฟูองด้วยเหตุนี้ เนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์นั้นไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นความ
จริงได้ว่า จ าเลยเป็นผู้ที่กระท าความผิดตามที่กล่าวอ้าง หรือการกระท าของจ าเลยเป็นการกระท าที่มี
ความผิดตามกฎหมาย85 
 เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการในการค้นหาความจริงในคดีอาญา 
จ าเป็นต้องศึกษาถึงสาระส าคัญของเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การค้นหาความจริงตลอดจนรูปแบบ
และวิธีการของการค้นหาความจริง ดังที่จะได้อธิบายไว้ดังนี้ 

(1) เครื่องมือในการค้นหาความจริง 
การพิสูจน์ความจริงนั้น เป็นกระบวนการภายหลังจากการกระท า

ความผิด การกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพ่ือสนับสนุนหักล้างข้อกล่าวหา จึงเป็นกระบวนการจ าลอง
เหตุการณ์ที่มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตการพิสูจน์และการค้นหาความจริงจึงไม่อาจ
อาศัยเพียงการกล่าวอ้างด้วยวาจาของผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ ดังนั้น การกระท าความผิดที่
หลงเหลือหรือปรากฏร่องรอยอยู่ ทั้งวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งในการพิสูจน์ความผิดและการหักล้างข้อกล่าวหา ที่จะท าให้เกิดการปะติดปะต่อเรื่องราวและ
เข้าใกล้ความจริงของเรื่องที่ประสงค์จะค้นหาได้อย่างน่าเชื่อถือ86 

                                                           
84 มาตรา 226 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไว้ว่า พยานวัตถุ พยาน

เอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่า จะพิสูจน์ได้ว่าจ าเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ 
แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบ
ประการอ่ืนและให้สืบตามบท บัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย อ่ืนอันว่าด้วยการ 
สืบพยาน 

85 มาตรา 185  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติไว้ว่า ถ้าศาลเห็นว่า
จ าเลยมิได้กระท าผิดก็ดี การกระท า ของจ าเลยไม่เป็นความผิดก็ดี คดีขาดอายุความแล้วก็ดี มีเหตุ 
ตามกฎหมายที่จ าเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้ศาลยกฟูองโจทก์ ปล่อยจ าเลยไป แต่ศาลจะสั่งขัง
จ าเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่าง คดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ 

เมื่อศาลเห็นว่าจ าเลยได้กระท าผิด และไม่มีการยกเว้นโทษตาม กฎหมายให้ศาลลงโทษแก่
จ าเลยตามความผิด แต่เมื่อเห็นสมควร ศาลจะปล่อยจ าเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ 

86 I. H. Dennis, The Law of Evidence, (New York: Sweet & Maxwell, 1999), pp. 
3-11 อ้างถึงใน อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 23-24. 
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ซึ่งหากปรากฏว่า สิ่งที่หลงเหลือจากสถานที่เกิดเหตุ เป็นบุคคลซึ่งเสียชีวิต 
ที่ไม่ปรากฏสาเหตุการตายได้อย่างแน่ชัดว่า เป็นการตายที่เกิดจากการกระท าความผิดหรือไม่ ท าให้
การพิสูจน์และการค้นหาความจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้น  การที่จะ
อาศัยเพียงวัตถุหรือสิ่งของ หรือบุคคลที่ใกล้ชิด หรือพบเห็น หรืออยู่ด้วยในเวลาที่ผู้ซึ่งเสียชีวิตอยู่
จนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต จึงไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์หรือการค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายได้ 
การค้นหาความจริง จากร่างของผู้ตาย หรือศพ ด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยแพทย์
และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงเข้ามามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เพ่ือ
น าไปสู่ค าตอบว่าความตายนั้นเกิดจากสาเหตุและพฤติการณ์อย่างใด87 

เห็นได้ว่า เครื่องมือในการค้นหาความจริงนั้น มิได้จ ากัดเฉพาะพยาน 
หลักฐานที่ได้จากวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล อันเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่และเกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดเท่านั้น หากแต่ได้รวมถึงพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่รายงานผลของ
การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทีจ่ัดท าขึ้นและน าเสนอในรูปของพยาน
เอกสาร หรือการให้ความเห็นต่อศาลในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องต่อการ
พิสูจน์พยานหลักฐานนั้น ๆ อีกด้วย88 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน ได้มีการบัญญัติใช้ค า ว่า 
พยานหลักฐานไว้เป็นการทั่วไปในหลายลักษณะ แต่มิได้ให้ค านิยามศัพท์ของค าว่าพยานหลักฐานไว้
เป็นการเฉพาะ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณ์และสาระส าคัญของพยานหลักฐานชนิดต่าง ๆ ประกอบ
กับการน าเสนอพยานหลักฐาน สามารถเข้าใจได้ว่า พยานหลักฐานนั้นหมายถึง สิ่งใด  ๆ ก็ตามที่มี
คุณสมบัติในการที่จะบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงหรือความไม่เป็นจริงของปัญหาที่มีการ
พิพาทกันในทางคดีได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพของพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยาน
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการพิเศษ89 อย่างไรก็ตาม ในทาต ารานั้นได้มีการจัดแบ่งประเภทของ
พยานหลักฐานไว้หลายลักษณะตามวัตถุประสงค์ของผู้แบ่ง ซึ่งพิจารณาจากวิธีการน าสืบพยานหลักฐาน 

                                                           
87 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 24. 
88 ชนิดา เลิศสิทธิกุล, การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญาโดยพยานหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์, วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ปรับปรุงกฎหมายพยานหลักฐาน) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 22-23. 

89 จรัญ ภักดีธนากุล, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งที่ 2  (กรุงเทพมหานคร: 
จิรรัชการพิมพ์, 2549), หน้า 54-55. 
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แหล่งที่มาของพยานหลักฐาน หรือลักษณะของพยานหลักฐานนั้น ๆ หรืออาจแบ่งเป็นพยานหลักฐาน
ชั้นหนึ่งและพยานหลักฐานชั้นสอง หรือพยานหลักฐานโดยตรงกับพยานหลักฐานแวดล้อมกรณีก็ได้90 
แล้วแต่กรณี ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนจึงขออธิบายพยานหลักฐานตามลักษณะทางกายภาพ ที่มีความส าคัญต่อ
การด าเนินคดีอาญาเป็น 5 ลักษณะ คือ พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ 
และพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

(1.1) พยานบุคคล กล่าวคือ บุคคลที่มาให้การด้วยปากต่อหน้า
ศาล เบิกความต่อหน้าศาลถึงข้อเท็จจริงที่ตนได้ประสบพบเห็นหรือทราบมา เป็นคนที่รู้เห็นเหตุการณ์
อันเป็นข้อเท็จจริงในคดีและได้มาเบิกความต่อหน้าศาลในฐานะพยาน 91 ซึ่งการน าบุคคลที่ใกล้ชิด
เหตุการณ์ที่ได้รู้ เห็น หรือได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดหรือผู้ที่ ใกล้ชิดกับความตาย 
เข้าสู่กระบวนการด าเนินคดีในฐานะพยานบุคคล เริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยกรีก (Greek) ด้วยเหตุผลที่ว่า
สังคมมนุษย์ในสมัยดั้งเดิมนั้น เป็นสังคมที่ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางการบันทึก หรือวิทยาการ
ด้านการตรวจพิสูจน์เหมือนปัจจุบัน การกล่าวหาหรือการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอย่างใด ๆ จึงต้องอาศัย
ถ้อยค าจากบุคคลผู้ซึ่งได้รู้เห็นเกี่ยวกับการกระท าความผิดเป็นส าคัญ92 ดังนั้น สาระส าคัญที่ได้จาก
พยานบุคคล คือ ค าเบิกความหรือถ้อยค าของพยาน ไม่ใช่ตัวพยานเอง ซึ่งหากพยานไม่มาให้ถ้อยค า
หรือไม่มาเบิกความแก่ศาล การพิจารณาคดีนั้นย่อมไม่ได้รับประโยชน์อย่างใด ๆ จากพยานบุคคล ซึ่ง
เป็นลักษณะที่มีความแตกต่างจากพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ เพราะตัวอักษรหรือวัตถุนั้นสามาร
แสดงข้อเท็จจริงให้ศาลทราบเองอยู่แล้ว93 

แม้ว่าพยานบุคคลจะมีความส าคัญต่อกระบวนการด าเนินคดีมา
ตั้งแต่สมัยดั้งเดิมนั้น แต่ในความเป็นจริงของคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีพยานบุคคล ที่
ได้รู้ เห็น หรือได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับความตาย  ถึงขั้นที่จะ
สามารถพิสูจน์หรือค้นหาความจริงของคดีได้ทุกคดี ประกอบกับการให้ถ้อยค าหรือเบิกความของ
พยานบุคคลนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากความทรงจ า การรับรู้ หรือการคาดคะเน ซึ่งอาจบิดเบือน

                                                           
90 เข็มชัย ชุติวงศ์, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: 

 นิติบรรณาการ, 2542), หน้า 7-10. 
91 เรื่องเดียวกัน, หน้า 139. 
92 Trite A. Alison, The New Testament Concept of Witness (Cambridge: The 

Press Sydicate of the University of Cambridge, 1977), pp. 4-25 อ้างถึงใน อุษา จั่นพลอย  
บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 25-26. 

93 โสภณ รัตนากร, เรื่องเดิม, หน้า 40. 
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ข้อเท็จจริงได้โดยง่าย ในปัจจุบัน การใช้พยานหลักฐานลักษณะอ่ืน ๆ จึงเข้ามามีบทบาทและแทนที่
การใช้พยานบุคคลในการตรวจพิสูจน์หรือค้นหาความจริงมากยิ่งขึ้น 

(1.2) พยานเอกสาร กล่าวคือ ข้อความใด ๆ ในเอกสารที่มีการ
อ้างอิงเป็นพยาน โดยอาศัยการสื่อความหมายของข้อความนั้นพิสูจน์ความจริงหรือความหมายที่
ปรากฏอยู่บนวัตถุหรือพ้ืนผิวอย่างอ่ืน เช่น พ้ืน ผนัง แผ่นโลหะ เป็นต้น หากมีการสื่อความหมายด้วย
ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ไว้ด้วยวิธีการเขียนด้วยลายมือ การแกะสลัก การพิมพ์ การ
วาดภาพ เป็นต้น การพิสูจน์ความหมายเช่นว่านั้น ย่อมถือเป็นพยานเอกสาร ดังนั้นการที่จะบันทึก
ความหมายไว้บนวัตถุอย่างใดด้วยวิธีการใดจึงมิได้เป็นกรณีส าคัญแต่อย่างใด94  

(1.3) พยานวัตถ ุกล่าวคือ วัตถุหรือสิ่งของใด ๆ ที่หลงเหลืออยู่ใน
บริเวณสถานที่ท่ีมีการกระท าความผิด หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น ที่อาจอ้างเป็นพยาน
วัตถุเพ่ือให้ศาลตรวจดูได้ โดยส่วนใหญ่เป็นสิ่งของที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการเห็น หรืออาจน าสืบด้วย
วิธีการสัมผัสก็ได้ เช่น ความคม รสชาติ เป็นต้น และไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งของที่ไม่มีชีวิตเท่านั้น แต่
อาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นร่องรอยที่ปรากฏหรือต าหนิรูปพรรณก็ได้ ดังนั้นในกรณีที่มี
การอ้าง ร่างของบุคคลที่เสียชีวิตหรือศพ เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีนั้น จึงถือได้ว่าเป็นการ
อ้างวัตถุพยานที่อาจแสดงร่องรอยหรือข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจพิสูจน์ได้โดยการสัมผัสหรือการ
มองเห็นเท่านั้น หาใช่เป็นการอ้างพยานบุคคลไม่95 

(1.4) พยานผู้เชี่ยวชาญ กล่าวคือ บุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้ประสบ
พบเจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนั้น แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาวิชาการวิชาชีพ หรือ
กิจการด้านหนึ่งด้านใดในการแสดงความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ เพ่ือประกอบการวินิจฉัยชี้
ขาดข้อเท็จจริงที่พิพาทกันในคดีได้96 เพราะในการพิจารณาคดี ศาลต้องค้นหาความจริงจากข้อเท็จจริง 
ที่ปรากฏในคดีโดยอาศัยพยานหลักฐานต่าง ๆ พิจารณากลั่นกรองชั่งน้ าหนักพยานหลักฐานนั้น ซึ่ง
พยานบางชนิดหรือพฤติการณ์แห่งคดีบางอย่างเป็นเรื่องนอกเหนือความรู้ความเข้าใจของบุคคลธรรมดา 
หรือศาลไม่อาจเข้าใจได้ เพราะไม่มีความรู้ที่จะพิสูจน์ความหมายที่แฝงเร้นในวัตถุพยาน จึงจ าเป็นต้อง
อาศัยบุคคลผู้ซึ่งได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์สูงเป็นพิเศษเฉพาะด้านในการที่จะพิสูจน์ถึงความ
จริงนั้นบุคคลดังกล่าวเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้ช านาญการพิเศษ (Expertise) ซึ่งบทบาทของพยาน
ผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือศาลในการพิจารณาคดีนั้น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะใน

                                                           
94 เข็มชัย ชุติวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 197. 
95 เรื่องเดียวกัน, หน้า 203. 
96 จรัญ ภักดีธนากุล, เรื่องเดิม, หน้า 463. 
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กรณีที่มีการตายเกิดขึ้น การแสดงสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และแพทย์ศาสตร์ ดังนั้นบทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญจึงทวีความส าคัญขึ้นทุกวัน97 

(1.5) พยานทางวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ การผสมผสานความรู้
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับกระบวนการตรวจพิสูจน์ และการให้ความเห็นเกี่ยวกับ
พยานหลักฐาน จึงได้รับการยอมรับและเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินคดีอาญา ซึ่ง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ได้ท าให้วัตถุหรือสิ่งของที่ได้รวบรวมไว้นั้น บ่งชี้ถึงข้อเท็จจริงหรือ
เรื่องราวอย่างใดที่มากกว่าสิ่งที่ตัวมันเองได้แสดงให้เห็นทางกายภาพ98 ซึ่งพยานทางวิทยาศาสตร์นั้น 
เป็นพยานหลักฐานที่เกิดจากการน าเอาวัตถุ สิ่งของที่รวบรวมได้จากที่เกิดเหตุหรือจากตัวผู้เสียหาย  
ผู้ถูกกล่าวหา หรือศพ ไปตรวจสอบวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์99 ที่สามารถพิสูจน์ได้และ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เช่นในทางฟิสิกส์ เคมี หรือทางชีววิทยา เป็นต้น การน าเสนอพยานหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ต่อศาลจึงเป็นการน าเสนอในรูปแบบของพยานความเห็นหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ ที่
เกิดข้ึนจากการวิเคราะห์หรือวิจัย ซึ่งจ าต้องอาศัยทฤษฎีหรือสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์100 จึงเห็นได้
ว่า พยานทางวิทยาศาสตร์เป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความแม่นย ากว่าพยานหลักฐาน 
ประเภทอ่ืน ๆ  เพราะไม่ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้วิเคราะห์หรือวิจัย หากได้มีการพิสูจน์ทราบด้วยทฤษฎี
หรือสมมติฐานอย่างเดียวกันแล้ว ผลที่ได้รับย่อมเป็นเช่นเดียวกัน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า เครื่องมือในการค้นหาความจริง คือพยาน 
หลักฐานที่สามารถน าไปสู่การพิสูจน์หรือการค้นหาความจริงในคดีให้ปรากฏ ซึ่งอาจเป็นพยานบุคคล 
พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพยานทางวิทยาศาสตร์ที่คู่ความได้น าเสนอต่อศาล
เพ่ือการพิจารณาอรรถคดี โดยพยานหลักฐานที่น ามานั้นจะต้องเป็นพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ 
ข้อเท็จจริงได้โดยชัดแจ้ง สามารถเชื่อมโยงไปถึงรูปแบบหรือวิธีการของการกระท าความผิด และ
บุคคลที่ได้กระท าความผิดที่แท้จริงได้ 

(2)   กระบวนการในการค้นหาความจริง 
กระบวนการในการค้นหาความจริง เป็นหลักของการค้นหาความจริงที่

มุ่งเน้นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและวิธีการที่จะท าให้ได้มาซึ่งความจริง หรือกระบวนการที่จะท าให้

                                                           
97 นุชนภางค์ ศิริอัสสกุล, บทบาทของพยานผู้เชี่ยวชาญในคดีข่มขืนกระท าช าเรา

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), หน้า 32. 
98 P. Murphy, Evidence Poof and Facts (New York: Oxford University Press, 

2003), pp. 27-30 อ้างถึงใน อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 27. 
99 ประมูล สุวรรณศร, “พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์,” บทบัณฑิตย์ 25,1 (มกราคม 2511): 31. 
100 ชนิดา เลิศสิทธิกุล, เรื่องเดิม, หน้า 20. 
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ความจริงนั้นปรากฏในชั้นการพิจารณาคดีของศาล แต่ในกระบวนการขั้นตอนในการด าเนินคดีอาญา
นั้น การค้นหาความจริงได้เริ่มขึ้นแล้วนับตั้งแต่เมื่อความผิดเกิด หรือเชื่อว่า หรือมีการกล่าวอ้างว่าการ
กระท าความผิดได้ เกิดขึ้นกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญาของไทยจึงได้ก าหนดขั้นตอน 
และกระบวนการ เพ่ือให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและศาลในการ
ร่วมมือกันค้นหาความจริงของการกกระท าความผิดที่เกิดขึ้นว่ามีอย่างไร  และใครเป็นผู้กระท า
ความผิด โดยศาลจะเป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ พิจารณาและชี้ขาดกรณีที่มีการกล่าวหานั้น ซึ่ ง
กระบวนการค้นหาความจริงสามารถแบ่งออกเป็น กระบวนการค้นหาความจริงในชั้นก่อนฟูองคดี 
และกระบวนการค้นหาความจริงในชั้นหลังฟูองคดี ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

(2.1) กระบวนการค้นหาความจริงในชั้นก่อนการฟูองคดี 
กระบวนการค้นหาความจริงในชั้นก่อนฟูองคดีอาญานั้นเป็น

กระบวนการที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการฟูองคดีต่อศาล ที่ด าเนินการอย่างใด ๆ เพ่ือค้นหาความจริงของ
เรื่องที่ได้มีการกล่าวหาว่าได้มีการกระท าความผิดเกิดขึ้น และเพ่ือประโยชน์แห่งการรวบรวม
พยานหลักฐาน เพราะการรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยละศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยรวมนั้น 
แม้จะยังไม่มีการฟูองคดีต่อศาลก็สามารถท่ีจะด าเนินการตามกระบวนการได้โดยกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาได้วางหลักให้พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีอ านาจด าเนินการอย่างใด  ๆ เพ่ือ
ค้นหาความจริงของเรื่องที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระท าความผิด ให้พนักงานสอบสวนในการเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถท าได้ เพื่อน ามาสู่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพ่ือจะรู้ตัวผู้กระท าความผิด และเพ่ือพิสูจน์ให้เห็นความผิด
หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา101 

นอกจากการรวบรวมพยานหลักฐานจากวัตถุ สิ่งของ หรือสิ่งใด ๆ 
ที่ได้หลงเหลือหรือปรากฏร่องรอยอยู่ในสถานที่เกิดเหตุแล้ว ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้พยานหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดที่ถูกกล่าวหาแล้ว ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้วางหลัก102 ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจท าการตรวจพิสูจน์
บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ด าเนิน 
การตรวจดังกล่าวได้และการกระท านั้นต้องกระท าเพียงเท่าที่จ าเป็น อยู่บนพ้ืนฐานของความยินยอม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากการกระท ามิได้รับความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้
เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลการตรวจพิสูจน์ ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้ว จะเป็นผลเสียต่อ

                                                           
101 มาตรา 131 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
102 มาตรา 131/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายนั้นแล้วแต่กรณี ตลอดจนได้มีการก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์หรือวิธีการของ
การใช้อ านาจเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานไว้เป็น 4 ประการดังนี้103 

ประการที่ 1 ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัว
ผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งท าภาพถ่าย 
แผนที่ หรือภาพวาด จ าลองหรือพิมพ์ลาย นิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้ากับให้บันทึกรายละเอียด
ทั้งหลายซึ่งน่า จะกระท าให้คดีกระจ่างขึ้น และในกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิง ให้จัดให้เจ้า
พนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ 

ประการที่ 2 ค้นเพ่ือพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดย
การ กระท าผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าผิดหรือซึ่งอาจ ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่
ต้องปฏิบัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่า ด้วยค้น  

ประการที่ 3 หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็น
พยาน หลักฐานได้แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่จ าต้องมาเองเมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือ
เสมือนได้ปฏิบัติตามหมาย  

ประการที่ 4 ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาตามประการที่ 1
และประการที่ 2 

ในกรณีที่มีเกิดการตายขึ้น การชันสูตรพลิกศพนอกจากจะเป็นการ
รวบรวมพยานหลักฐานในการค้นหาความจริงว่าได้มีการกระท าความผิดอันเป็นเหตุให้เกิดความตาย
หรือไม่นั้น ยังสามารถแสดงให้เห็นสาเหตุและพฤติการณ์ที่ตายว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เวลาใด 
และหากเป็นการตายที่เกิดจากการกระท าความผิดแล้วยังสามารถสืบทราบว่าใครเป็นผู้กระท า
ความผิดได้อีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินคดีในชั้นศาล 

ดังนั้นเห็นได้ว่า กระบวนการค้นหาความจริงในชั้นก่อนการฟูองคดี 
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยมีวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการใช้อ านาจ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาข้ างต้น เพ่ือ
น ามาเสนอในชั้นพิจารณาคดีของศาลต่อไป 

(2.2) กระบวนการค้นหาความจริงในชั้นหลังการฟูองคดี 
กระบวนการค้นหาความจริงในชั้นหลังการฟูองคดี เป็นการ

ด าเนินการเพื่อน าไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดว่าได้มีการกระท าความผิดตามที่กล่าวหาจริง และจ าเลยเป็นผู้
ที่กระท าความผิดหรือเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่นั้น ซึ่งกระบวนการในชั้นนี้เป็นกระบวนการพิจารณาของ
ศาล โดยพิจารณาเอาจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่คู่ความได้อ้างไว้เป็นพยานทั้งนี้ ระบบการค้นหา

                                                           
103 มาตรา 132 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ความจริงของศาลในแต่ละประเทศมีหลักการหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของระบบ
กฎหมายที่ใช้อยู่ ดังนั้นระบบในการค้นหาความจริงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ คือระบบไต่สวน 
และระบบกล่าวหา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระบบที่หนึ่ง คือ การค้นหาความจริงในระบบไต่สวน (Inquisitorial 
System) กล่าวคือ เป็นระบบที่มีวิวัฒนาการมาจากศาสนาคริสต์นิการโรมันคาธอลิค ซึ่งเป็นยุคที่
ฝุายศาสนจักรมีอ านาจเหนือกษัตริย์ซึ่งเป็นฝุายศาสนจักร ระบบไต่สวนเป็นการด าเนินคดีที่ใช้อยู่ใน
ประเทศท่ีใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือกลุ่มประเทศ Civil Law ซึ่งเป็นประเทศในภาคพ้ืนยุโรปเป็น
ส่วนใหญ ่เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี เป็นต้น ระบบไต่สวนนี้เป็นระบบที่ให้อ านาจศาลเป็นผู้ค้นหาข้อเท็จจริง 
ในคดีท าหน้าที่ในการค้นหาความจริงด้วยตัวเอง และไม่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดเหมือนระบบ
กล่าวหา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ภาระพิสูจน์เป็นของศาล104 เนื่องจากระบบนี้เป็นระบบที่มีแนวคิด
พ้ืนฐานที่ว่า รัฐมีอ านาจปกครองและหน้าที่ในการดูแลสมาชิกของตน หากปรากฏว่ามีการกระท า
ความผิดเกิดขึ้นจะมีผู้กล่าวหาฟูองร้องหรือไม่ก็ตาม รัฐต้องด าเนินการเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริงให้ได้ 
และถือว่าการฝุาฝืนกฎหมายอาญานั้นเป็นความผิดต่อรัฐ รัฐจึงมีหน้าที่ โดยตรงที่จะด าเนินการต่อผู้ที่
ได้กระท าความผิด แสวงหาพยานหลักฐานและด าเนินการลงโทษ ดังนั้นอ านาจในการด าเนินคดีอาญา
จึงเป็นของรัฐนั่นเอง105 

ระบบไต่สวนเป็นระบบที่ไม่มีกฎเกณฑ์ในการสืบพยานที่เคร่งครัด 
เปิดโอกาสให้มีการน าเสนอพยานหลักฐานทุกชนิดสู่ศาล จึงไม่มีบทตัดพยานที่ เด็ดขาดเหมือนระบบ
กล่าวหา โดยในการซักถามพยานหรือการสืบพยานนั้นศาลจะเป็นผู้ถามก่อนแล้วคู่ความเข้าถาม
ภายหลัง การด าเนินการไต่สวนนี้จะไม่มีการแยกหน้าที่สอบสวน ฟูองร้อง และพิจารณาพิพากษาคดี
ออกจากกัน ซึ่งท าให้สิทธิของประชาชนมีอยู่อย่างจ ากัด กล่าวคือ ผู้เสียหายมีสิทธิเพียงร้องทุกข์ต่อ
เจ้าพนักงานเท่านั้น หลังจากนั้นจะเป็นการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานใน
การฟูองร้องคดี ตลอดจนการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เพ่ือลงโทษต่อผู้ที่กระท าความผิด 106 ท าให้
ระบบไต่สวนขาดการตรวจสอบการใช้อ านาจและไม่ค านึงถึงสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอีกด้วย 

                                                           
104 พรเพชร วิชิตชลชัย, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน (กรุงเทพมหานคร: ส านักอบรม

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551), หน้า 5. 
105 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 34. 
106 ปูชิต วรานุตระกูล, เงื่อนไขในการตรวจพิสูจน์ผู้ถูกกล่าวหาโดยใช้พยานหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ในคดีอาญา (วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2552), หน้า 49-50. 
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ดังนั้นเห็นได้ว่า การค้นหาความจริงในระบบไต่สวนมีข้อเสียตรงที่
มีการให้อ านาจชี้ขาดของกระบวนการอยู่ในดุลพินิจของคนเพียงคนเดียว ไม่มีการตรวจสอบหรือคาน
อ านาจหน้าที่ จึงท าให้อาจเกิดกรณีท่ีผู้พิพากษาอาจมีอคติต่อผู้ที่ถูกไต่สวนได้ เพราะผู้ที่ถูกไต่สวนหรือ
ผู้ต้องหามีฐานะเป็นผู้ที่ถูกซักฟอกจากศาล ซึ่งตกเป็นกรรมในคดี ท าให้ผู้ที่ถูกไต่สวนไม่มีโอกาสแก้ไข
ข้อกล่าวหาหรือต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ 

ระบบที่สอง คือ การค้นหาความจริงในระบบกล่าวหา (Accusatory 
System) กล่าวคือ เป็นระบบการค้นหาความจริงของประเทศที่ใช้กฎหมาย Common Law ที่มีต้น
ก าเนิดมาจากประเทศอังกฤษ และแพร่หลายไปสู่ประเทศที่เป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น107 

ระบบกล่าวหาเป็นระบบที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างคู่ความทั้งสอง
ฝุายที่จะต้องแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ มาพิสูจน์เพ่ือสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนโดยมี
ศาลหรือผู้พิพากษา ท าหน้าที่เสมือนเป็นกรรมการในการตัดสิน ซึ่งศาลหรือผู้พิพากษานั้นต้องวางตัว
เป็นกลางอย่างเคร่งครัด มีหน้าที่เพียงคอยควบคุมกติกาและหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้
บัญญัติไว้ มีบทตัดพยานที่เด็ดขาดเพ่ือให้คู่ความทั้งสองฝุายต่อสู้กันด้วยความเป็นธรรม มีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน บางกรณีเรียกระบบนี้ว่า ระบบคู่กรณี (Adversary System)108 

การตรวจสอบและการค้นหาความจริงในระบบนี้ ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การวินิจฉัยข้อเท็จจริงก็คือ คณะลูกขุน ส่วนผู้พิพากษาหรือศาลจะเป็นเพียงผู้ที่ท าหน้าที่ในการ
กลั่นกรองพยานหลักฐานก่อนที่จะอนุญาตให้คู่ความน าพยานหลักฐานนั้นเข้าสู่การรับรู้ของคณะ
ลูกขุน หากพยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็จะไม่อนุญาตให้น า
พยานหลักฐานนั้นเข้าสืบ ซึ่งในการตรวจสอบและกลั่นกรองพยานหลักฐานลักษณะนี้จะเริ่มตั้งแต่ใน
ชั้นการพิจารณารับฟังพยานหลักฐานและจะเปิดโอกาสให้คู่ความฝุายตรงข้ามใช้วิธีการถามค้าน เพ่ือ
ท าลายน้ าหนักหรือความน่าเชื่อถือของพยานนั้นได้109 

                                                           
107 สุรนาท วงศ์พรมชัย, การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานในคดีอาญา 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 11. 
108 โสภณ  รัตนากร, ค าอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: 

บรรณาธิการ, 2545), หน้า 2. 
109 ปรางทอง เดชใด, การตรวจสอบความจริงของการได้มาซึ่งพยานหลักฐานทาง

วิทยาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553), 
หน้า 11. 
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ดังนั้นเมื่อการค้นหาความจริงในระบบกล่าวหานี้เป็นระบบที่ต้อง
อาศัยการถามค้าน (Cross Examination) เนื่องจากศาลไม่มีอ านาจในการแสวงหาพยานหลักฐานได้
ด้วยตนเอง การน าเสนอหรือแสวงหาพยานหลักฐานจึงเป็นหน้าที่ของคู่ความทั้งสองฝุายที่ต้องรักษา
ผลประโยชน์ของตนเองไว้ด้วย 

ส าหรับกระบวนการค้นหาความจริงของประเทศไทยนั้น เดิมมีระบบ
กฎหมายที่เรียกว่า จารีตนครบาล ที่ใช้ส าหรับในการด าเนินการพิจารณาการพิสูจน์พยานหลักฐานใน
คดีอาญาโดยวิธีการที่รุนแรง เช่น การบีบขมับ การด าน้ า การลุยไฟ เป็นต้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
ที่จะน าไปสู่การพิจารณาลงโทษ ซึ่งถือเป็นวิธีการของระบบการไต่สวน110 

หลักการในการด าเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญานั้น เป็นการยอมรับหลักการในเรื่องสิทธิเท่าเทียมกันของคู่ความท้ังสองฝุาย ในการที่จะน าเสนอ
พยานหลักฐาน111 ซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีจะประกอบไปด้วย ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ 
และทนายความ โดยพนักงานอัยการนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในฐานะ
ทนายของแผ่นดินซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากการด าเนินคดีในระบบไต่สวน ในแนวคิดที่เป็น
ระบบการด าเนินคดีโดยรัฐ ซึ่งประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศแรกที่มีการจัดให้พนักงานอัยการท า
หน้าที่ดังกล่าว  และได้เป็นแบบอย่างแก่ประเทศอ่ืน ๆ ในภาคพ้ืนยุโรปในเวลาต่อมา112 และในบาง
มาตราได้มีการก าหนดให้ศาลมีอ านาจในการค้นหาความจริงจากพยานหลักฐานต่าง  ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งในชั้นไต่สวนมูลฟูอง กล่าวคือ ศาลมีอ านาจรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง 
เพ่ือประกอบกับการพิจารณาว่าคดีของโจทย์มีมูลหรือไม่ และในชั้นพิจารณาคดีก็ได้มีการให้อ านาจ
ศาลเรียกส านวนการสอบสวนจากพนักงานอัยการมาประกอบการวินิจฉัยได้ ทั้งนี้ศาลยังมีอ านาจใน
การถามโจทย์ จ าเลย หรือพยานคนใดก็ได้ในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อศาลเห็นสมควร และในกรณี
ที่ศาลเห็นสมควรที่จะท าการตรวจพยานหลักฐานของโจทก์ที่ปรากฏในคดีอ่ืนก็มีอ านาจเรียกส านวน
ดังกล่าวมาตรวจดูได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการค้นหาความจริงของประเทศไทยได้รับเอาวิธีการ
ค้นหาความจริงโดยศาลของประเทศที่ยึดถือระบบกฎหมาย Civil Law ซึ่งใช้ระบบไต่สวนมาใช้อย่าง
ผสมผสานกันด้วย 

                                                           
110 ประมูล สุวรรณศร, กฎหมายลักษณะพยาน (กรุงเทพมหานคร: แสวงสุทธิการพิมพ์, 

2525), หน้า 5. 
111 หยุด แสงอุทัย, “บันทึกเรื่องค าพิพากษาฎีกาหมู่เกี่ยวกับฟูองเคลือบคลุม,” บทบัณฑิตย์ 

12, 2 (2484): 399. 
112 คณิต ณ นคร, อัยการกับการสอบสวนคดีอาญา (กรุงเทพมหานคร: ชุติมาการพิมพ์, 

2532), หน้า 183-185. 
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ดังนั้น ระบบการค้นหาความจริงของประเทศไทยนั้น ได้น าทั้งระบบกล่าวหา 
และระบบไต่สวนใช้ผสมผสานกัน แต่ในการด าเนินคดีในศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้พิพากษา 
การสืบพยานหลักฐานยังคงยึดหลักของระบบกล่าวหาอยู่เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ศาลไทยวางตัวเป็นกลาง
ในการพิจารณาคดี ซึ่งถึงแม้ว่าต่อมาได้มีบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้
อ านาจศาลอย่างเต็มที่ในการเรียกพยานมาสืบหรือซักถามพยานได้ แต่ผู้พิพากษาไทยก็จ ากัดบทบาท
ของตนในเรื่องนี้113 

จากที่ได้ศึกษาหลักทั่วไปเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพทั้งในเรื่องของหลักสิทธิ
มนุษยชนและหลักการค้นหาความจริงในคดีอาญา สรุปได้ว่าการชันสูตรพลิกศพนั้นจ าเป็นจะต้อง
ค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ตายและญาติของผู้ตาย ตลอดจนการใช้เครื่องมือ (พยานหลักฐาน) 
และระบบในการค้นหาความจริงที่ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถก่อให้เกิดความยุติธรรมได้ ซึ่งใน
หัวข้อล าดับถัดไปจะเป็นการศึกษาถึงความหมายและวิวัฒนาการของการชันสูตรพลิกศพ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1.3.2  ความหมายและวิวัฒนาการของการชันสูตรพลิกศพ 
1)  ความหมายของการชันสูตรพลิกศพ 
กฎหมายว่าด้วย “การชันสูตรพลิกศพ” บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ลักษณะ 2 การสอบสวน หมวด 2  การชันสูตรพลิกศพมาตรา 148 ถึงมาตรา 
156  โดยกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิได้ก าหนดนิยามหรือความหมายของค าว่าการชันสูตรพลิก
ศพ จึงมีการอธิบายถึงความหมายของการชันสูตรพลิกศพไว้ในหลายลักษณะ อาทิ เช่น 

ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์  ได้ให้ความหมายไว้ว่า114 “การชันสูตร
พลิกศพคือการตรวจพิจารณาศพผู้หนึ่งผู้ใดเพ่ือทราบว่าตายไปเพราะเหตุใด  และศพนั้นเป็นศพของ
ใครกันแน่ และรายละเอียดอื่น ๆ เท่าท่ีจ าเป็นแก่การสอบสวนเพื่อให้รู้ถึงข้อที่กล่าวข้างต้นนั้น” 

ศาสตราจารย์ คะนึง ฤาไชย ได้ให้ความหมายไว้ว่า115 “การชันสูตรพลิกศพ
เป็นวิธีการในการตรวจร่างกายของผู้ตาย เพ่ือค้นพบถึงสาเหตุและพฤติการณ์ตายแก่บุคคลนั้นซึ่ง
จะต้องกระท าตามท่ีบัญญัติในมาตรา 148 จนถึงมาตรา 156” 

                                                           
113 หยุด แสงอุทัย, เรื่องเดิม, หน้า 399. 
114 สัญญา ธรรมศักดิ์,  ค าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(กรุงเทพมหานคร: แสงทองการพิมพ์, 2543), หน้า 175. 
115 คะนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(กรุงเทพมหานคร: มิตรนราการพิมพ์,  2537), หน้า 236-237. 
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ศาสตราจารย์ นิวัฒ ทั่งทอง ได้ให้ความหมายไว้ว่า116 “การชันสูตรพลิกศพ 
หมายถึงการตรวจศพโดยดูจากลักษณะภายนอก การรวบรวมพยานหลักฐานจากศพ และสถานที่พบ
ศพ ตลอดจนผ่าศพตรวจ การตรวจพยานวัตถุจากศพ”  

ศาสตราจารย์ คณิต ณ นคร ได้ให้ความหมายไว้ว่า117 “การชันสูตรพลิกศพ 
คือ การตรวจศพเพ่ือหาสาเหตุของการเสียชีวิต และพฤติการณ์ที่ท าให้เกิดการตายนั้นขึ้น”   

จากตัวอย่างนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าการให้ความหมายของค าว่าการ
ชันสูตรพลิกศพ มีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามความคิดและแนวความคิดของแต่ท่าน แต่ก็มี
สาระส าคัญร่วมกันที่เข้าใจว่า การชันสูตรพลิกศพ คือ การตรวจดูศพเพ่ือค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์
ที่ท าให้เกิดการตายขึ้น โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์มาช่วย
ในการค้นหาความจริงในกระบวนการทางยุติธรรม 

2) วิวัฒนาการของการชันสูตรพลิกศพ 
การชันสูตรพลิกศพนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล ซึ่งในระยะเริ่มแรกของ

อาณาจักรต่าง ๆ นั้น การชันสูตรพลิกศพได้เกิดขึ้นจากความเชื่อในทางศาสนา หรือจิตวิญญาณ โดย
มิได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม หรือเพ่ือการค้นหาตัวผู้กระท าความผิดแต่อย่างใด แต่มี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือค้นหาค าตอบว่าผู้ตายฆ่าตัวตาย หรือตายด้วยสาเหตุอ่ืน ทั้งนี้ เนื่องจากความ
เชื่อของชุมชนในยุคนั้นว่าผู้ที่ฆ่าตัวตาย วิญญาณจะถูกภูตผีปีศาจน าไป และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เดียวกันจะถูกคร่าชีวิตไปด้วย ซึ่งจะเห็นว่าเป็นความเชื่อที่มิได้เกี่ยวข้อง หรือเพ่ือประโยชน์ในการ
ยุติธรรมแต่อย่างใด 

ในสมัยกรีกโบราณเชื่อว่า มนุษย์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าการฆ่าตัวตายซึ่งเป็น
การท าร้ายตัวเอง จึงเป็นการขัดขืนต่ออ านาจของพระเจ้า ดังนั้น เมื่อมีการตายเกิดขึ้นจะต้องมีการ
ตรวจสอบหาสาเหตุการตายก่อน หากทราบว่าเป็นการฆ่าตัวตายแล้วจะมีบทลงโทษด้วยวิธีการไม่ให้มี
การด าเนนิการฝังศพตามประเพณีของชุมชนนั้น 

ต่อมาในศตวรรษที่ 10 การปกครองของอังกฤษ ถือว่าการฆ่าตัวตายเป็น
การประกอบอาชญากรรม ซึ่งจะต้องถูกลงโทษแม้จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ตาม โดยในปี ค.ศ.1184 ส านัก
ศาสนาโรมันคาทอลิก ได้ถูกก าหนดให้เป็นผู้ท าหน้าที่พิจารณาลงโทษผู้ที่ฆ่าตัวตาย การตรวจสอบหา

                                                           
116 นิวัฒ ทั่งทอง, เรื่องเดิม, หน้า 19. 
117 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม่และแก้ไข

เพ่ิมเติม (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 488. 
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สาเหตุการตายที่ไม่ปรากฏแน่ชัดจึงเกิดขึ้นในการตายทุกกรณี อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการตรวจสภาพ 
และกรณีแวดล้อมทั่วไปเท่านั้นโดยมิได้มีการตรวจร่างกายผู้ตายโดยละเอียดแต่อย่างใด118 

จากบันทึกประวัติศาสตร์ พบว่าเริ่มมีการชันสูตรพลิกศพเป็นครั้งแรกเมื่อ 
44 ปีก่อนคริสตกาล กล่าวคือ มีการผ่าศพ จูเลียส ซีซาร์ (Glaisjirius Ceasar) พบบาดแผลจากการ
ท าร้ายบนร่างกายถึง 23 บาดแผล และสรุปว่าบาดแผลที่ท าให้เสียชีวิต คือ บาดแผลที่บริเวณหน้าอก 

ในปีคริสต์ศักราช 1174 ได้เริ่มมีระบบโคโรเนอร์ (Coroner) หรือศาลโคโร
เนอร์ในประเทศอังกฤษ โดยได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ เพ่ือท าหน้าที่ในการสืบสวนการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ และมีอ านาจจับกุมตัวผู้ที่กระท าความผิดได้ด้วย ซึ่งโคโรเนอร์อาจเป็นแพทย์
หรือนักกฎหมายก็ได้ ส าหรับการศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ ที่มีการบันทึกไว้
เป็นตัวอักษรเล่มแรก คือ ต าราการชันสูตรพลิกศพ เรื่อง Hai Lu ของประเทศจีน ซึ่งได้จัดพิมพ์และมี
การเผยแพร่ในปี คริสต์ศักราช 1250 โดยมีสาระที่เกี่ยวกับแนวทางการตรวจศพ วิธีสังเกตถึงลักษณะ
ของบาดแผลต่าง ๆ ที่เกิดจากของมีคมและไม่มีคม รวมทั้งแนวทางในการพิจารณาการแยกแยะศพที่
จมน้ า หรือศพที่ถูกฆ่าก่อนแล้วจึงน าศพมาทิ้งน้ า เป็นต้น และในปีคริสต์ศักราช 1300  มีการจัดพิมพ์
หนังสือเกี่ยวกับการผ่าศพตรวจและกายวิภาคศาสตร์ ชื่อ อนาโตเมีย (Anatomia)119 

ในทวีปยุโรป เริ่มมีบันทึกหลักฐานเกี่ยวกับนิติพยาธิวิทยา (Forensic 
Pathology) เป็นครั้งแรกใน ค.ศ. 1507 โดยประมวลกฎหมาย ซึ่งเรียกว่า Bamberg Code และอีก 
2-3 ปีต่อมา ได้ออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งเน้นคดีอาญามากขึ้นคือ The Constitution Criminals 
Carolina โดยจักรพรรดิ Charles ที่ 5 เพ่ือบังคับใช้ในอาณาจักรของพระองค์ เอกสารทั้งสองฉบับนี้
แสดงให้เห็นความส าคัญของนิติพยาธิวิทยา ในการหาข้อพิสูจน์ว่า ลักษณะการตายนั้นเป็นการฆ่า
ทารกการท าแท้ง การฆาตกรรม หรือการวางยาพิษ แม้ไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีการผ่าศพทั้งหมด แต่ต้อง
มีการเปิดแผลพิสูจน์ความลึก และที่มาของบาดแผล ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์เป็นครั้งแรกโดย Andres Vesalius120 

                                                           
118 Camp E. Franics, Gradwohl’s Legal Medicine, 3rd ed. (Chicago: A John 

Weight & Sons, 1976), p. 7 อ้างถึงใน อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
119 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข 

สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ 1 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), หน้า 6 - 7. 
120 Cyril H. Wecht, “The History of Legal Medicine” The Journal of the 

American Academy of Psychiatry and the Law 2, 33 (2005): pp. 245, 247 อ้างถึงใน 
ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐ: ศึกษากรณีการชันสูตรพลิกศพ 
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และในปีคริสต์ศักราช 1650 ได้มีการบรรยายและเผยแพร่ความรู้ทาง
นิติเวชศาสตร์โดย Michaelis และ Bohn ที่มหาวิทยาลัย Leipzig ผลของการบรรยายท าให้วงการ
ยุติธรรม และต ารวจในยุโรปเกิดการตื่นตัว และเริ่มขอความร่วมมือจากแพทย์ เพ่ือหาข้อพิสูจน์ในคดี
ฆาตกรรม นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งสถาบันนิติเวชศาสตร์ขึ้นหลายแห่งเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญได้ท างานด้าน
นี้โดยเฉพาะ121 

ส าหรับประเทศอังกฤษเริ่มมีการเผยแพร่อย่างจริงจังในปีคริสต์ศักราช 
1789 โดย Andrew Duncan ศาสตราจารย์ทางสรีรวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยเอดินเบอร์กได้บรรยาย
เรื่องนิติเวชวิทยา กับการสาธารณสุขเป็นครั้งแรก ต่อมา ในปี ค.ศ. 1807 มหาวิทยาลัยเอดินเบอร์กได้
แต่งตั้งบุตรชายของ Duncan ชื่อ Andrew  Duncan Jr. ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติเวชวิทยา
เป็นคนแรก หลังจากนั้นได้มีการศึกษาและเผยแพร่วิชานิติเวชวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางใน
มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการพิมพ์ต าราหลายเล่ม ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Traill, Sir Sidney Smith, Douglass 
Kerr เป็นต้น 

ในสหรัฐอเมริกา วิชานิติเวชวิทยา ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ด้วยเหตุที่
เป็นอาณานิคมของอังกฤษ สหรัฐอเมริกาจึงได้รับระบบ Coroner ของอังกฤษมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1600 จากหลักฐานที่พบใน New Plymouth พบว่า มีการชันสูตรพลิกศพของ John Deacon 
ปรากฏว่า สาเหตุที่ร่างกายอ่อนแอมาจากการอดอาหารและหนาวจัดเกินไป และพบหลักฐานการ
แต่งตั้ง Thomas Baldrige เป็นนายกเทศมนตรีและ Coroner ในวันที่ 29 มกราคม ค.ศ.1673 การ
เผยแพร่ความรู้ทางนิติเวชวิทยาในสหรัฐอเมริกา  เริ่มต้นประมาณ ค.ศ.1776 เมื่อ Benjamin Rush 
แห่ง Philadelphia ได้บรรยายวิชา On the Study of Medical Jurisprudence ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่ง
ใน 16 หัวข้อ ที่บรรยายเป็นรากฐานในวิชาแพทย์ของ Philadelphia แต่การน าแพทย์เข้ามาร่วมงาน
กับ  Coroner มีปรากฏเป็นรากฐานเมื่อปี ค.ศ.1860 ในรัฐ Maryland โดย Public General Law 
ก าหนดให้ Coroner หรือลูกขุนต้องน าแพทย์มาร่วมพิจารณาด้วย ในกรณีที่ผู้ตาย ตายจากสาเหตุ
ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง และก าหนดให้ Coroner เป็นผู้เลือกแพทย์เอง  

                                                                                                                                                                      

                                                                 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 26. 

121 Werner U. Spitz, Medico Legal Investigation of Death, Guidelines for the 
Application of Pathology to Crime Investigation (Illinois: Charles C Thomas, 1993), 
pp. 3-4 อ้างถึงใน อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 12. 
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แต่อีก 8 ปีต่อมา กฎหมายได้ก าหนดให้ผู้ว่าการมลรัฐเป็นผู้เลือกแพทย์มา
ท าหน้าที่ Coroner เพียงคนเดียวของเมือง Baltimore ต่อมาในปี ค.ศ.1877 สหรัฐอเมริกาในฐานะ 
ประเทศแรกในเครือจักรภพอังกฤษ เริ่มใช้ระบบผู้ตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์ (Medical Examiner) 
เป็นครั้งแรกที่เมือง Boston แต่มีขอบเขตอ านาจเฉพาะการตรวจสอบการตายโดยสาเหตุได้รับ
บาดเจ็บอย่างรุนแรงเท่านั้น และในช่วงเวลานั้น ได้มีการน าวิชาพยาธิวิทยา (Pathology) เข้ามาเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการชันสูตรพลิกศพ โดยในปี ค.ศ.1890 เทศบาลนคร Baltimore ได้ออกเทศ
บัญญัติให้คณะกรรมการสาธารณสุขตั้งแพทย์จ านวน 2 คน ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์
และท าหน้าที่ตรวจศพตามความต้องการของ Coroner หรือ ทนายความของรัฐ ต่อมาในปี ค.ศ. 
1915 New York City ยกเลิกระบบ Coroner และใช้ระบบ Medical Examiner ท าการตรวจพิสูจน์
การตายที่มีเหตุมาจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ฆ่าตัวตาย หรือตายกะทันหันโดยไม่มีโรคใดมาก่อน 
รวมทั้ง การตายโดยไม่มีแพทย์รับรองการตาย หรือตายในขณะคุมขัง และการตายที่น่าสงสัยหรือ
ผิดปกติอ่ืน ๆ แพทย์ผู้ตรวจเป็นแพทย์ที่นายกเทศมนตรี เลือกมาจากข้าราชการพลเรือน หัวหน้า
แพทย์ผู้ตรวจทางการแพทย์คนแรกของ New York City คือ Dr. Charles Norris การพัฒนาการ
เรียนการสอน และการน าความรู้ด้านนิติเวชวิทยามาใช้เพ่ือประโยชน์ในการค้นหาความจริงเพ่ือการ
ด าเนินคดีอาญาในสหรัฐอเมริกาด าเนินมาอย่างต่อเนื่อง กระทั่ งในช่วงปี ค.ศ.1977 เมืองใหญ่ของ
สหรัฐอเมริกาหลายเมืองจึงได้พัฒนาระบบ Coroner เดิม ไปสู่ระบบ Medical Examiner122 

2.1.3.3  วัตถุประสงค์และระบบของการชันสูตรพลิกศพ 
1)  วัตถุประสงค์ของการชันสูตรพลิกศพ 
การชันสูตรพลิกศพเป็นการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
(1)  เพ่ือหาสาเหตุการตาย (Cause of Death) และพฤติการณ์ของ

การตาย (Manner of Death) อันถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญที่สุดของการชันสูตรพลิกศพ 
ดังที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของทุกประเทศ ซึ่งในการหาข้อสรุป
เกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย อาจจะต้องผ่านกระบวนการค้นหาความจริงจากหลาย ๆ 
แหล่งข้อมูลอย่างถูกวิธี  อันได้แก่ การตรวจวินิจฉัยทางนิติเวชศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์และแปรผล
ทางห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสถานที่เกิดเหตุทางนิติวิทยาศาสตร์และ
การสืบสวนของต ารวจ แล้วจึงน ามาประมวลผลเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการทางความคิดแบบตรรกะ 
โดยมีหลักวิชาการท่ีอ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือแล้วจึงสรุปผลถึงสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย123 

                                                           
122 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 13-14. 
123 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน้า 40-44. 
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(2)  เพ่ือพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล (Identification) หรือเพ่ือให้
ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดส าหรับกรณีการตายที่เกิดจากวินาศภัยอัน
ร้ายแรง เช่นสึนามิ แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งมีผู้เสียชีวิตพร้อมกันเป็นจ านวนมาก และอาจมีผู้ตายที่เป็น
ชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย ซึ่งการพิสูจน์เพ่ือให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใครในการพบศพจากวินาศภัยร้ายแรง
นั้น ถือเป็นหน้าที่ของสาธารณชนที่ต้องรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ124 

นอกจากนี้ในกรณีที่พบศพไม่ทราบชื่อ หรือพบเพียงชิ้นส่วนของศพ  
ก็ถือว่ามีความจ าเป็นที่ต้องมีการพิสูจน์ศพหรือชิ้นส่วนของศพดังกล่าวว่าเป็นของบุคคลใดเช่นกัน ซึ่ง
สามารถท าได้โดยการเปรียบเทียบข้อมูลบุคคลผู้สูญหายกับข้อมูลที่พบจากศพ ซึ่งการตรวจอาจแบ่ง  
ได้ 2 ประเภท กล่าวคือ125 

(2.1) วิธีที่ไม่เป็นทางวิทยาศาสตร์วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ใช้ยืนยันตัวบุคคล
ได้อย่างแน่ชัด แต่เป็นวิธีที่ช่วยในการพิสูจน์เท่านั้น ซึ่งได้แก่ การพิสูจน์บุคคลด้วยสายตาของผู้รู้จัก 
หรือน าพยานบุคคลมายืนยัน การตรวจสอบจากเอกสารประจ าตัวผู้ตาย ความผิดปกติหรือความพิการ
ของร่างกายของผู้ตาย เป็นต้น 

(2.2) วิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์อันเป็นวิธีเปรียบเทียบที่สามารถใช้
ยืนยันตัวบุคคลได้ ซึ่งได้แก่ ลายพิมพ์นิ้วมือการตรวจสภาพฟันการเปรียบเทียบสารพันธุกรรม เป็นต้น 

(3)   เพ่ือคุ้มครองสาธารณะประโยชน์ด้านมาตรฐานการแพทย์และ
การสาธารณะสุข เช่น ประเทศที่เป็นเครือจักภพอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และหลาย ๆ ประเทศในภาค 
พ้ืนยุโรป ซึ่งได้ก าหนดสาเหตุการตายอ่ืนนอกจากการตายโดยผิดธรรมชาติโดยทั่วไป ที่ต้องจัดให้มีการ
ชันสูตรพลิกศพด้วย เช่น การตายที่ไม่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ต่อเนื่องกันเกินกว่า 24-28 ชั่วโมง 
การตายกะทันหันไม่คาดคิด การตายในเด็กหรือทารก การตายในขณะหรือในเวลาหลังการผาตัดใหม่ ๆ 
การตายของหญิงมีครรภ์ เป็นต้น โดยแต่ละประเทศหรือแต่ละรัฐอาจจะก าหนดรายละเอียดขอบเขต
ของอ านาจและหน้าที่ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป เนื่องจากหน่วยงานนิติเวชศาสตร์มักจะขึ้นอยู่กับ
กระทรวงสาธารณสุข อันมีหน้าที่รับผิดชอบทางสาธารณสุขและควบคุมโรคและการประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมด้วย ซึ่งแตกต่างไปจากระบบกฎหมายของไทย อีกทั้งหน้าที่ของแพทย์นิติเวชในประเทศ
เหล่านี้ยังถูกจัดให้มีความรับผิดชอบต่อกระบวนการยุติธรรมยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย 
กล่าวคือ ให้แพทย์นิติเวชเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่สอบสวนการชันสูตรพลิกศพโดยตลอดกระบวนการ

                                                           
124 วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์, แนวทางพัฒนางานนิติเวชในกระบวนการยุติธรรม (กรุงเทพมหานคร: 

 โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543), หน้า 195-196. 
125 เลี้ยง หุยประเสริฐ, การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (Identification), วันที่ 20 เมษายน 

2559 จาก http://www.ifm.go.th/ifm-book/ifm-textbook/142-identification.html 
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อันเป็นการเกี่ยวข้องกับการตายได้แต่เพียงผู้เดียว126 นอกจากนี้การชันสูตรพลิกศพยังสามารถใช้ใน
การตรวจสอบโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย ข้อมูลการชันสูตรพลิกศพจึงมี
ประโยชน์ในการสร้างสถิติการเสียชีวิตที่ถูกต้อง อันส่งผลต่อการน ามาใช้ในการวางแผนเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์สาธารณะด้านสาธารณะสุขได้ต่อไป 

แต่อย่างไรก็ตามการชันสูตรพลิกศพ นอกจากจะเป็นกระบวนการที่มี
วัตถุประสงค์ส าคัญในการค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการตาย การพิสูจน์เอกลักษณ์ศพ  
เพ่ือให้ทราบว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด อันจะส่งผลต่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะด้าน
สาธารณะสุขแล้ว การชันสูตรพลิกศพยังมีความจ าเป็นต่อการรวบรวมพยานหลักฐานและวิธีพิจารณา
คดีอีกด้วย กล่าวคือ127 

(1)   ความจ าเป็นทางพยานหลักฐานเมื่อคดีซึ่งความตายเป็นผลแห่ง
การกระท าความผิดอาญาเป็นคดีความผิดที่มีความร้ายแรง และมีโทษหนักกว่าการกระท าความผิดใน
ลักษณะเดียวกันแต่ความตายไม่เกิดขึ้น การชันสูตรพลิกศพจึงเป็นความจ าเป็นทางพยานหลักฐานใน
อันที่จะแสดงว่า ผู้ตายตายจริงหรือไม่ หากตายจริง ความตายเป็นผลจากการกระท าความผิดหรือไม่ 
และหากการตายเป็นผลจากการกระท าความผิด เป็นความผิดที่ จ าเลยนี้ถูกกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งการ
ชันสูตรพลิกศพอาจแสดงความจริงในเรื่องเหล่านี้ได้ 

(2)  ความจ าเป็นทางวิธีพิจารณาคดี ปรากฏตามบทบัญญัติมาตรา 
129 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่ห้ามมิให้ฟูองผู้ต้องหาต่อศาลถ้าการชันสูตรพลิก
ศพยังไม่เสร็จบทบัญญัติมาตรานี้จึงเป็นบทบัญญัติเพ่ิมเติมจากมาตรา 120 ที่ห้ามมิให้พนักงานอัยการ
ฟูองคดีต่อศาลโดยมิได้มีการสอบสวนความผิดนั้นเสียก่อน แต่การที่กฎหมายห้ามมิให้มีการฟูองคดี
เฉพาะกรณีที่การชันสูตรพลิกศพยังไม่เสร็จนั้น มีข้อยกเว้นที่สามารถฟูองคดีดังต่อไปนี้ ได้โดยไม่
ต้องห้ามตามกฎหมายคือ 

(2.1)  ตามค าพิพากษาฎีกาท่ี 1261/2481 ได้วางหลักเกี่ยวกับการ
ชันสูตรพลิกศพว่า “อัยการโจทก์จะฟูองคดีเรื่องฆ่าคนตายโดยไม่ได้ท าการชันสูตรพลิกศพผู้ตายเลยก็
ได้ ไม่ผิดประมวลวิธีพิจารณา เพราะเมื่อมีเหตุฟังได้ว่าจ าเลยเป็นผู้ฆ่าคนตายเช่นนี้แล้ว ศาลก็ลงโทษ
จ าเลยไดแ้ม้คดีนั้นไม่มีการชันสูตรพลิกศพเลย”128 

(2.2) ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 393/2489 ได้วางหลักเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพว่า “การชันสูตรศพต้องมีแพทย์คนหนึ่ง ถ้าคนที่ลงชื่อเป็น

                                                           
126 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน้า 31. 
127 คะนึง ฤาไชย, เรื่องเดิม, หน้า 205-206. 
128 ค าพิพากษาฎีกาที่ 1261/2481 
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แพทย์นั้นเป็นเพียงสัปเหร่อ ก็เป็นการชันสูตรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการชันสูตรศพที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายนั้น ไม่ตัดอ านาจอัยการที่จะฟูองคดีฐานฆ่าคนตาย129 

(2.3)  ตามค าพิพากษาฎีกาที่ 431/2488 คดีฆ่าคนตายที่ยังไม่ได้
ชันสูตรพลิกศพเพราะเหตุที่ไม่สามารถจะท าการชันสูตรได้ทันท่วงทีโดยศพผู้ตายได้ถูกเผาเสียก่อน
แล้วนั้น โจทก์มีอ านาจฟูองคดีนั้นได้ แม้จะยังไม่มีการชันสูตรตามกฎหมายเสียก่อนก็ตาม130 

จากแนวค าพิพากษาในข้างต้นมีข้อสังเกตว่า การฟูองคดีโดยไม่มี
การชันสูตรพลิกศพสามารถท าได้ ถ้าปรากฏมีเหตุฟังได้ว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดจริงแล้ว แม้ว่า
การชันสูตรพลิกศพจะไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ไม่ตัดอ านาจในการฟูองคดีเพ่ือลงโทษ
ผู้กระท าความผิดนั้น แต่ในเรื่องความสมบูรณ์ของพยานหลักฐานที่ได้จากการชันสูตรพลิกศพที่ไม่
สมบูรณ์ อาจจะน ามาซึ่งปัญหาในระบบการค้นหาความจริง 

สรุปได้ว่า การชันสูตรพลิกศพมีความจ าเป็นในการรวบรวมพยานหลักฐาน
และมีความจ าเป็นทางด้านวิธีการพิจารณาคดีอันเป็นการค้นหาความจริงในการด าเนินคดีอาญา เพ่ือ
ท าให้สามารถพิสูจน์การกระท าความผิด และสามารถน าตัวผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้ 

2)  ระบบของการชันสูตรพลิกศพ 
เนื่องจากระบบการชันสูตรพลิกศพมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกฎหมาย โดย

ที่บทบัญญัติของกฎหมายเป็นตัวก าหนดโครงสร้างของระบบงาน วิธีการหรือแบบแผนในการจัดการ
กับศพภายหลังการตายเพ่ือให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการปฏิบัติงานกับกฎหมาย การจัดแบ่ง
ระบบการชันสูตรพลิกศพที่มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ มีวิธีการที่แตกต่างกันไป ตามความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพสังคม และทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเป็นการจัดแบ่งเพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่าง
เกี่ยวกับองค์กรผู้มีอ านาจหน้าที่หลักในการชันสูตรพลิกศพเป็นส าคัญ ซึ่งอาจได้แก่ ต ารวจ แพทย์ 
หรือ ศาล หรือบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นเพ่ือให้ท าหน้าที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 

ระบบที่ส าคัญที่มีการด าเนินการอยู่ในประเทศต่าง ๆ นั้นได้แก่ ระบบ
ต ารวจ ระบบโคโรเนอร์ ระบบแพทย์ และระบบศาล ซึ่งแม้จะมีระบบอ่ืนที่อาจถูกเรียกด้วยชื่อที่
แตกต่างไป ก็เป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อยที่มิได้กระทบถึงสาระส าคัญของระบบดังที่จะได้กล่าว
ดังต่อไปนี้ 

(1) ระบบต ารวจ (Police System) เป็นระบบที่ให้พนักงานสอบสวน
หรือต ารวจมีอ านาจหน้าที่และบทบาทส าคัญในการด าเนินการเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ โดยที่
แพทย์เป็นเพียงผู้ที่อยู่ในฐานะสนับสนุนงานทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เพ่ือการพิสูจน์ทราบ

                                                           
129 ค าพิพากษาฎีกาที่  393/2489 
130 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 431/2488 
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ถึงเหตุของการตายเท่านั้น ซึ่งการชันสูตรพลิกศพระบบต ารวจนี้ เป็นระบบที่ใช้ในแถบยุโรปในกลุ่ม
ประเทศสแกนดิเนเวียซึ่งได้แก่ เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, สวีเดน และนอร์เวย์และในแถบเอเชีย ซึงได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย มาเลเซียรวมถึงประเทศไทยด้วย131 

(2)   ระบบโคโรเนอร์ (Coroner System) เป็นระบบที่ให้โคโรเนอร์
เป็นผู้มีอ านาจในการจัดการเกี่ยวกับการตายทั้งหมด ซึ่งโคโรเนอร์ เป็นชื่อต าแหน่งของบุคคลที่ได้รับ
การแต่งตั้งเพ่ือให้มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวแก่การชันสูตรพลิกศพ ซึ่งอาจจะเป็นนักกฎหมายหรือ
แพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาท้องถิ่นซึ่งอยู่ในเขตอ านาจของศาลนั้น132 ซึ่งนอกจากความรับผิดชอบ
ในการตรวจพิสูจน์เพ่ือหาเหตุและพฤติการณ์การตายแล้ว โคโรเนอร์ยังมีอ านาจหน้าที่กึ่งตุลาการ 
(Quasi Judicial) ในการไต่สวนเพ่ือมีค าสั่งเกี่ยวกับการตายด้วย ซึ่งอ านาจหน้าที่นี้เป็นอ านาจที่มิได้
เกี่ยวข้องกับการสอบสวนของฝุายต ารวจ ที่ยังไม่ทราบแน่ว่าการตายนั้นเป็นผลจากการกระท าความผิด
หรือไม่ และมิได้เกี่ยวข้องกับอ านาจของศาลยุติธรรมในเชิงคดีแต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีการน าคดีเข้าสู่
ศาล อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนหรือต ารวจอาจมีส่วนร่วมบ้างในเรื่องของข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคดี
ที่อาจน าไปสู่การจัดท ารายงานการชันสูตรพลิกศพและการระบุถึงเหตุและพฤติการณ์ของการตาย แต่
อยู่ภายใต้อ านาจศาลหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากศาล133 ซึ่งประเทศท่ีใช้ระบบนี้ ได้แก่134 แคนนาดา, 
นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, สิงคโปร์, อินเดีย และศรีลังกา เป็นต้น 

(3) ระบบแพทย์ (Medical Examiner System) เป็นระบบที่แพทย์
มีอ านาจเต็มในการชันสูตรพลิกศพ โดยมีอ านาจตั้งแต่การตรวจศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ การรวบรวม
พยานหลักฐานจากศพ การผ่าศพเพ่ือค้นหาเหตุและพฤติการณ์การตาย แพทย์ที่ท าหน้าที่ในระบบนี้
เรียกว่า Medical Examiner135 ซึ่งเป็นระบบที่เริ่มต้นขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก โดย 
พัฒนาขึ้นจากระบบโคโรเนอร์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากประเทศอังกฤษด้วยการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการตรวจพิสูจน์และการออกรายงานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งเป็นการให้ความ 
ส าคัญต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพแพทย์เป็นอย่างมาก ที่จะสามารถให้ความเห็นได้
โดยอิสระ และแยกอ านาจหน้าที่ออกจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยเด็ดขาด และนอกจาก

                                                           
131 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, แนวทางพัฒนางานนิติเวชในกระบวนการยุติธรรม, หน้า 94. 
132 สุรีพร เบ็ญวรรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
133 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, แนวทางพัฒนางานนิติเวชในกระบวนการยุติธรรม, หน้า 97. 
134 วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์, การชันสูตรพลิกศพกับการด าเนินคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532), หน้า 132-133. 
135 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน้า 18. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ระบบการชันสูตรพลิกศพนี้ยังได้แพร่ขยายไปยังประเทศต่าง ๆ เช่นประเทศ
เม็กซิโก และประเทศญี่ปุุนในเมืองโตเกียว โยโกฮามา โอซากา โกเบ เป็นต้น136 

(4) ระบบศาล (Court System) เป็นระบบที่ผู้พิพากษาเป็นผู้มีอ านาจ 
สอบสวนการตายโดยผิดธรรมชาติและการตายที่เกิดจากการตายที่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่
รัฐ  เป็นระบบที่ก าหนดให้ศาลมีอ านาจโดยตรงในการชันสูตรพลิกศพโดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายใน
ขั้นตอนที่จะให้มีการชันสูตรพลิกศพหรือไม่ต้องให้ผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสิน โดยผู้พิพากษาจะสั่งให้มีการ
ไต่สวนและผ่าศพตรวจ ประเทศที่ใช้ระบบนี้ได้แก่ เยอรมัน, อิตาลี, ไอซ์แลนด์, เบลเยี่ยม, สวิตเซอร์แลนด์, 
โปรตุเกส เป็นต้น137 

สรุปได้ว่าการชันสูตรพลิกศพของแต่ละระบบนั้นมีความแตกต่างกันออกไป
ทั้งองค์กรผู้รับผิดชอบหลักในการชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนวิธีการหรือแบบแผนในการจัดการกับศพ
ภายหลังการตายเพ่ือให้มีความสอดคล้องกันระหว่างการปฏิบัติงานกับกฎหมาย แต่ทุกระบบก็มี
ลักษณะร่วมและวัตถุประสงค์เป็นอย่างเดียวกันคือ การตรวจพิสูจน์เพ่ือทราบเหตุและพฤติการณ์ที่
ตาย อันน าไปสู่การค้นหาความจริงที่ท าให้ทราบว่า การตายนั้นเป็นผลจากการกระท าความผิดหรือไม่
และใครเป็นผู้ที่กระท าความผิด เพ่ือที่จะน าเข้าสู่การด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

2.2  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
 

รัฐมีสภาพเป็นนิติบุคคลรัฐจึงไม่อาจกระท าการใด ๆ ด้วยตนเองได้ จึงต้องกระท าการผ่าน
บุคคลธรรมดาทั้งหลายที่ด ารงต าแหน่งเป็นบุคคลของรัฐ โดยถือว่าการกระท าของบุคคลธรรมดาที่ได้
กระท าภายในขอบเขตเงื่อนไข และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ให้ถือเป็นการกระท าของรัฐ 
โดยที่การกระท าของรัฐหรือการใช้อาจรัฐ เป็นการใช้อ านาจของมหาชนโดยผ่านบุคคลธรรมดาซึ่งอาจ
มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องมีการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าว 
โดยที่การด าเนินการของฝุายปกครองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การที่จะท าให้การด าเนินภารกิจ
ของฝุายปกครองบรรลุตามเปูาหมายได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ฝุายปกครองใช้อ านาจมหาชน ซึ่งลักษณะ 
การใช้อ านาจมหาชนของฝุายปกครอง เป็นการใช้อ านาจเหนือที่อาจไปกระทบต่อปัจเจกบุคคลได้ 
และโดยภาระหน้าที่ของรัฐสมัยใหม่ได้มีการขยายขอบเขตไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งแต่เดิมนั้นรัฐมีภาระ  
หน้าที่ที่เรียกว่าเป็น รัฐเฝูายาม กล่าวคือ มีภาระหน้าที่ส าคัญ 2 ประการคือ ดูแลความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ และดูแลความม่ันคงของประเทศจากการรุกล้ าของศัตรูภายนอกประเทศ ต่อมาภารกิจ 

                                                           
136 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, แนวทางพัฒนางานนิติเวชในกระบวนการยุติธรรม, หน้า 106-109. 
137 เรื่องเดียวกัน, หน้า 102. 
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ของรัฐได้ขยายตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากภาระหน้าที่ 2 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
รัฐสมัยใหม่ได้ขยายภารกิจในการเข้าไปด าเนินการบริการสาธารณะต่าง ๆ มากขึ้น การขยายภารกิจ
ของรัฐดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลต่อการเพ่ิมภาระหน้าที่ของฝุายปกครองมากขึ้นเช่นกัน ยิ่งฝุายปกครอง 
มีภาระหน้าที่มากเพียงใด การใช้อ านาจของฝุายมหาชนของฝุายปกครองที่จะไปกระทบต่อสิทธิของ
ประชาชนก็มากขึ้นเพียงนั้น และด้วยเหตุผลนี้เองจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องควบคุมฝุายปกครองใน  
ทางหลักการของกฎหมายมีเพียงเหตุผล 3 ประการที่จะต้องควบคุมฝุายปกครอง ซึ่งเหตุผลทั้ง 3 ประการ 
นี้ล้วนแต่มีพ้ืนฐานมาจากหลักนิติรัฐ (Rechtsstaatsprinzip)138 

หลักนิติรัฐนั้น เป็นระบบการปกครองโดยกฎหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง
รัฐและองค์กรของรัฐทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มีหน้าที่ต้องเคารพกฎหมายที่
ตราขึ้นในรัฐนั้นด้วย ไม่ว่ากฎหมายนั้นจะเป็นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายในล าดับใด นอกจากนั้น ใน
กรณีที่รัฐ องค์กร หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อ านาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้กระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ก็ต้องมีองค์กรและกระบวนการที่เป็นอิสระ สามารถตัดสินปัญหาดังกล่าวและ
เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนนั้นได้ ระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กร 
ทั้งหลายของรัฐประชาธิปไตยจึงเป็นระบบส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ที่จะขาดเสียมิได้ แต่เนื่องจากปัจจุบัน องค์กรของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจตามกฎหมายทั้ง  
หลายกว่า 600 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
 หรือการเมือง ตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต ดังนั้น ระบบการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐจึงเป็น
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงต้องมีลักษณะที่ครอบคลุมกิจกรรมส าคัญของรัฐทุกประเภท 
ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและต้องมีหลักการที่ดี139 

การชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการหนึ่งในการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งผลของการชันสูตรพลิก
ศพ อาจจะน าไปสู่การสอบสวนฟูองร้องคดีต่อบุคคลผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดกระท า
ความผิด ทั้งนี้การชันสูตรพลิกศพถือเป็นกระบวนการที่จะช่วยค้นหาความจริงในคดีอาญา เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ตายและญาติของผู้ตายที่จะได้รับ
ความเป็นธรรม แต่ในขณะเดียวกันกระบวนการดังกล่าวถือเป็นการใช้อ านาจรัฐที่ส่งผลกระทบต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนในคดี  

                                                           
138 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักการพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547), หน้า 25. 
139 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ระบบการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ,” แนวหน้า (27 สิงหาคม 

2536): 14. 
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ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานไม่ว่าจะเป็นต ารวจ แพทย์ พนักงานฝุายปกครอง 
พนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษา จะต้องเป็นไปภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ และต้องได้รับการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนจึงขออธิบายหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุม
ตรวจสอบและการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ 
 

2.2.1  หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อฝุายปกครองมีภาระหน้าที่มากขึ้น การใช้อ านาจมหาชนของ

ฝุายปกครองย่อมจะไปกระทบต่อสิทธิของประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษา
หลักการควบคุมตรวจสอบฝุายปกครอง ซึ่งมีหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบ 
ฝุายปกครอง ดังนี้ 

2.2.1.1  หลักการแบ่งแยกอ านาจ 
หลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นพ้ืนฐานส าคัญของนิติรัฐ เพราะหลักนิติรัฐไม่อาจจะ

สถาปนาขึ้นมาได้ภายใต้ระบบการปกครองที่ไม่อาจแบ่งแยกอ านาจ ไม่มีการควบคุมการตรวจสอบซึ่ง
กันและกันระหว่างอ านาจ ภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร และฝุายตุลาการ 
อ านาจต่าง ๆ จะต้องสามารถควบคุมตรวจสอบและยับยั้งซึ่งกันและกันได้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความ
ถ่วงดุลกันระหว่างอ านาจ 

ในทางนิติศาสตร์นั้นเห็นว่า รัฐสมัยใหม่ (Modern State) มีฐานะเป็นบุคคลแยก
ต่างห่างจากพลเมืองของพลเมืองของรัฐนั้น และยังยอมรับว่ารัฐมีความสามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ
หรือมีหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายได้ อีกประการหนึ่งส าคัญ คือ รัฐเป็นเจ้าของอ านาจปกครองสูงสุด
ภายในรัฐที่เรียกว่า อ านาจอธิปไตย (Sovereignty)140 โดยรัฐเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยผ่านทาง
องค์กรของรัฐ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประการ คือ 

1) อ านาจนิติบัญญัติ (Legislative) คือ การบัญญัติกฎหมายที่จะใช้ในการ
ปกครองรัฐ ซึ่งองค์กรที่ใช้อ านาจได้แก่ สภานิติบัญญัติ 

2) อ านาจบริหาร (Executive) คือ การบริหารปกครองรัฐและบังคับให้
การต่าง ๆ เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล 

3) อ านาจตุลาการ (Judicial) คือ การจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือระหว่างเอกชนกับองค์กรของรัฐ โดยมีองค์กรตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อพิพาทเหล่านั้นให้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ 

                                                           
140 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “ศาลปกครองกับหลักการแบ่งแยกอ านาจ,” วารสารนิติศาสตร์  

24, 3, (กันยายน 2537): 572-573. 
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หลักการแบ่งแยกอ านาจ มิได้หมายถึง การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตยออกเป็นส่วน ๆ  
แต่หมายความถึง การแบ่งแยกกิจการในหน้าที่ของรัฐไปให้แก่องค์กรของรัฐต่าง ๆ ดังนั้นการแบ่งแยก
อ านาจ จึงเป็นการแบ่งแยกองค์กรผู้ใช้อ านาจอธิปไตย เพ่ือมิให้เกิดการใช้อ านาจอธิปไตยแบบศูนย์
รวม(Concentration) แต่ให้มีการกระจาย (Decentration) การใช้อ านาจอธิปไตยไปยังองค์กรต่าง ๆ 
อันได้แก่ ฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร และฝุายตุลาการ141 โดยเป็นผลมาจากแนวคิดที่ว่าการใช้อ านาจ 
อธิปไตยหรืออ านาจรัฐอย่างพอสมควรแก่กรณีนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการจัดองค์กรของรัฐในลักษณะที่
เป็นการให้อ านาจหนึ่งหยุดยั้งอีกอ านาจหนึ่ง 

หลักการแบ่งแยกอ านาจกับการควบคุมตรวจสอบฝุายปกครอง เป็นการเรียกร้อง
การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก กล่าวคือ เป็นการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรนิติบัญญัติ 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการโดยที่หลักการ
แบ่งแยกอ านาจมิได้เรียกร้องการควบคุมตรวจสอบภายในปกครอง เช่น การควบคุมตรวจสอบโดย
ผู้บังคับบัญชา เนื่องจากการควบคุมภายในฝุายปกครองเป็นข้อเรียกร้องจากหลักอ่ืน ๆ ดังนั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่าหลักการแบ่งแยกอ านาจเป็นหลักพ้ืนฐานที่เรียกร้องให้มีการควบคุมตรวจสอบอ านาจของ
ฝุายบริหารซึ่งย่อมหมายรวมถึงฝุายปกครองด้วย 

การควบคุมตรวจสอบอันเป็นข้อเรียกร้องจากหลักการแบ่งแยกอ านาจที่มีต่อฝุาย
ปกครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฝุายบริหารนั้น เฉพาะในส่วนขององค์กรฝุายปกครองอาจกล่าวได้
ว่าเป็นองค์กรที่ถูกตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ฝุายนิติบัญญัติ ฝุายบริหาร 
หรือฝุายตุลาการ แต่องค์กรฝุายปกครองเองไม่สามารถตรวจสอบองค์กรอ่ืนได้ ทั้งนี้เพราะองค์กรฝุาย
ปกครองฝุายเป็นองค์กรที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้นในฐานะที่เป็นองค์กรที่ปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายจึงย่อมถูกตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการตรวจสอบโดยตรงจาก
องค์กรตุลาการ โดยผู้มีอ านาจฟูองคดีด าเนินการฟูองคดีต่อศาล หรืออาจเป็นการถูกตรวจสอบโดย
ทางอ้อม โดยฝุายนิติบัญญัติซึ่งเป็นการตรวจสอบในทางการเมือง ในกรณีนี้ฝุายนิติบัญญัติจะต้อง
ตรวจสอบโดยผ่านฝุายบริหารที่รับผิดชอบต่อฝุายปกครองที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือก ากับดูแลของ
ฝุายบริหารนั้น ๆ142 

แต่อย่างไรก็ตาม หลักการแบ่งแยกอ านาจนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องจัดองค์กร
แต่ละฝุายให้มีอ านาจในการใช้อ านาจอธิปไตยอย่างเท่าเทียมกัน อ านาจใดอ านาจหนึ่งอาจจะอยู่เหนือ

                                                           
141 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, “ลักษณะเฉพาะของความสัมพันธ์ระหว่างฝุายบริหารและฝุาย

รัฐสภาของประเทศอังกฤษ,” วารสารนิติศาสตร์ 14, 3 (กันยายน 2527): 126-127. 
142 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2556), หน้า 22. 
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อีกอ านาจหนึ่งก็ได้ แต่ที่ส าคัญจะต้องไม่ใช่การอยู่เหนือกว่าในลักษณะที่เป็นการเด็ดขาดสมบูรณ์ และ
ต้องมีมาตรการใด ๆ ที่เป็นหลักประกันในการใช้อ านาจของแต่ละองค์กร ซึ่งก็คือให้มีการควบคุมตรวจ 
สอบการใช้อ านาจของแต่ละองค์กรนั่นเอง143 

การชันสูตรพลิกศพ เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้หลักการแบ่งแยกอ านาจในการแบ่ง
อ านาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพเช่น อ านาจขององค์กรต ารวจองค์กรผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ องค์กรฝุายปกครอง องค์กรอัยการ และองค์กรตุลาการเพ่ือไม่ให้องค์กร 
ใดองค์กรหนึ่งมีอ านาจมากเกินไปโดยการใช้อ านาจขององค์กรหรือผู้ปฏิบัติงานของแต่ละฝุายนั้นต้อง
เป็นอิสระไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน ไม่อยู่ภายใต้อ านาจใดอ านาจหนึ่งอย่างเด็ดขาด และการปฏิบัติงาน
นั้นจะต้องเป็นการกระท าที่อยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมายด้วย 

2.2.1.2  หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
หลักความชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าเป็นหลักย่อยของหลักนิติรัฐหลักหนึ่ง เนื่องจาก

หลักความผูกพันต่อกฎหมายของฝุายปกครองเป็นการเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติรัฐเข้ากับหลักประชาธิปไตย 
กล่าวคือ การใช้อ านาจขององค์กรของรัฐจะต้องผูกพันต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่ออกโดยองค์กรนิติ
บัญญัติ อันเป็นองค์กรที่มีพ้ืนฐานมาจากตัวแทนของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการตรากฎหมายที่กระทบต่อสิทธิหรือจ ากัดสิทธิของประชาชนนั้น จะต้องผ่านความเห็นชอบ
จากตัวแทนของประชาชน และจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ ดังนั้น การกระท า
ขององค์กรของรัฐจะต้องให้ความเคารพต่อบทบัญญัติของกฎหมาย144 

ในการด าเนินกิจการของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ และอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเอกชน จึงมีอ านาจก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในสิทธิหน้าที่แก่
เอกชนฝุายเดียว โดยที่ปัจเจกชนไม่สมัครใจได้ กฎหมายมหาชนจึงให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐในการ
ด าเนินการดังกล่าวแต่กฎหมายนั้นเองก็จ ากัดการใช้อ านาจของรัฐไม่ให้ใช้อ านาจนอกกรอบที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ซึ่งด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เอง ท าให้ต้องมีการควบคุมการกระท าขององค์กรของรัฐทุกองค์กร 
ให้ชอบด้วยกฎหมาย145 ซึ่งการกระท าหรือการใช้อ านาจขององค์กรของรัฐ จะถือว่าชอบด้วยกฎหมาย
ก็ต่อเมื่อประกอบด้วยหลักการย่อย 2 ประการ ดังนี้146 

                                                           
143 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญ และ

กฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2548), หน้า 174-175. 
144 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 22-23. 
145 โภคิน พลกุล และชาญชัย แสวงศักดิ์, หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: 

นิติธรรม, 2544), หน้า 154. 
 146 วรเจตน์ ภาคีรัตน์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง (กรุงเทพมหานคร: 
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1)  หลักการกระท าทางปกครองที่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมายนี้ เป็นการก าหนดให้

องค์กรของรัฐต้องผูกพันตนต่อกฎหมายขององค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีที่กฎหมายก าหนดหน้าที่ให้
องค์กรของรัฐต้องปฏิบัติ องค์กรของรัฐย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่หากกฎหมาย 
ไม่ได้ก าหนดหน้าที่ให้ต้องปฏิบัติ องค์กรของรัฐย่อมมีหน้าที่ต้องละเว้น ไม่กระท าการดังกล่าวที่ขัดต่อ 
กฎหมายบ้านเมืองที่ใช้บังคับอยู่ ซึ่งเหตุผลพื้นฐานของการก าหนดให้การกระท าขององค์กรของรัฐต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมายก็เนื่องมาจากหลักความเป็นเอกภาพของอ านาจรัฐและความเป็นเอกภาพในระบบ
กฎหมาย ดังนั้น การกระท าขององค์กรของรัฐที่ขัดต่อกฎหมายนั้นอาจตกเป็นโมฆะ หรือไม่ก่อให้เกิดผล
ใด ๆ ในทางกฎหมาย ตามท่ีผู้กระท าการดังกล่าวต้องการ หรือการกระท านั้นอาจมีผลในทางกฎหมาย 
แต่ก็อาจถูกลบล้างได้ในภายหลัง 

2) หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ 
ส าหรับหลักกฎหมายไม่มีอ านาจนี้ ก าหนดว่าการกระท าหรือการใช้อ านาจ

รัฐใด ๆ จะกระท าได้ต่อเมื่อมีกฎหมายมอบอ านาจให้แก่องค์กรรัฐ กล่าวคือ การกระท าขององค์กรรัฐ
นั้นที่แสดงออกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นจะต้องมีฐานะทางกฎหมายรับรองเหตุผลเบื้องต้น ซึ่งกฎหมาย
ที่ให้อ านาจแก่องค์กรของรัฐกระท าการต่าง ๆ ได้ต้องเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้น องค์กรของ
รัฐจะอ้างกฎหมายประเพณีมาเป็นฐานในการใช้อ านาจขององค์กรของรัฐไม่ได้ ดังนั้นการกระท าหรือ
การใช้อ านาจขององค์กรของรัฐ ต้องมีกฎหมายที่เป็นที่มาของอ านาจในการกระท าหรือการใช้อ านาจ 
สามารถอ้างอิงได้ว่ามาจากกฎหมายใด และจะใช้อ านาจเกินกว่าขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ไม่ได้ 

หลักความชอบด้วยกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการปกปูองและคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งทางด้านชีวิตละร่างกาย โดยที่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาจ าเป็นต้องมีมาตรการที่จะค้นหาตัวผู้ที่กระท าความผิดมาลงโทษ และในขณะเดียวกันก็ต้อง
เป็นการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝุายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นจะต้องค านึงถึง
หลักการบางประการเพิ่มเติมควบคู่ไปกับหลักความชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่147 

                                                                                                                                                                      

                                                                 
วิญญูชน, 2546), หน้า 20-26. 

147 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐ: ศึกษากรณีการ
ชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หนา้ 12-13. 
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(1)  ความโปร่งใส (Transparency) กล่าวคือ ความโปร่งใส ในที่นี้
หมายความว่า การใช้อ านาจขององค์กรรัฐนั้น จะต้องกระท าการโดยเปิดเผยไม่ปิดบัง เปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือองค์กรของรัฐองค์กรอื่นได้รับรู้และสามารถเข้าถึงรายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้อ านาจนั้นได้ ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองความ 
โปร่งใสไว้ในมาตรา 56 ซึ่งวางหลักไว้ว่า “บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ การ
เปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอัน
พึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  และมาตรา 62 ได้วางหลักไว้ว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งมาตราดังกล่าว เป็นการบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชน
ที่จะริเริ่มตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐได้ดังนั้น ความโปร่งใสถือว่าเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะช่วย
ปูองกันไม่ให้เกิดการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(2)  ความรับผิดชอบ (Accountability) กล่าวคือ ความรับผิดชอบนั้น
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับการใช้อ านาจ ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่องค์กรของรัฐใช้อ านาจรัฐ องค์กรนั้นจะต้อง
รับผิดชอบต่อการใช้อ านาจนั้น ซึ่งความรับผิดชอบในลักษณะนี้ เป็นความรับผิดชอบที่จะควบคู่ไปกับ
การควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น ความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ทุก
องค์กรต้องมี เพ่ือก่อให้เกิดการควบคุมตรวจสอบทั้งโดยองค์กรภายในและองค์กรภายนอก อันเป็น
กลไกควบคุมการใช้อ านาจรัฐของเจ้าพนักงานให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และค านึงถึงความ
รับผิดชอบของตนที่มีต่อประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย148 

(3)  ความเป็นภาวะวิสัย (Objectivity) กล่าวคือ ความเป็นภาวะวิสัย
ในที่นี้ หมายถึง การที่องค์กรรัฐต้องใช้อ านาจอย่างเป็นกลางให้เป็นไปตามเหตุและผลของแต่ละกรณี 
และในกรณีใด ๆ ที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันก็ต้องด าเนินการต่อกรณีนั้นเป็นแบบ
เดียวกัน จะด าเนินการให้แตกต่างกันตามอ าเภอใจมิได้ 

ในกรณีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้ว ความเป็นภาวะวิสัย จึง
หมายถึง การที่เจ้าพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ อัยการ หรือศาล จะต้องมีความเป็นกลาง มุ่งอ านวย
ความยุติธรรมและค้นหาความจริงแท้ หรือความจริงในเนื้อหาของแต่ละคดี149 ดังเช่นที่บัญญัติไว้ใน

                                                           
148 คณิต ณ นคร, “กระบวนการยุติธรรมกับความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบตาม

แนวทางในรัฐธรรมนูญใหม่,” บทบัณฑิตย์ 54, 4 (ธันวาคม 2541): 49-51. 
149 คณิต ณ นคร, “วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติที่ไม่ตรงกัน,”

วารสารอัยการ 19, 215 (มกราคม 2539): 9-24. 
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ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ที่ได้วางหลักไว้ว่า “ให้พนักงานสอบสวนรวบ 
รวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะสามารถท าได้ เพ่ือประสงค์ที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์  
ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพ่ือที่จะรู้ตัวผู้กระท าความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิด
หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา” ดังนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความเป็นภาวะ
วิสัย โดยจะต้องท าการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะสามารถพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์
ของผู้ต้องหา จะเลือกปฏิบัติแต่เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ หากพนักงานสอบสวนจะเลือกรวบรวม
แต่พยานที่จะพิสูจน์ความผิดเท่านั้น การกระท าดังกล่าวถือเป็นการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ 

การชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติรับรองให้ต้องกระท าการใน
กรณีที่มีการตายตามที่กฎหมายก าหนด150 ดังนั้นเมื่อกฎหมายก าหนดหน้าที่ให้องค์กรของรัฐต้องท า
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ องค์กรของรัฐย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้  และการ
ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นการปฏิบัติที่สามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจอัน
เป็นกลไกควบคุมการใช้อ านาจของรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งการอ านวยความ
ยุติธรรมแก่ผู้ตาย ญาติ ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการคุ้มครองถึงสิทธิเสรีภาพ
ของของประชาชนอีกด้วย 

2.2.1.3  หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักย่อยของหลักนิติ

รัฐอีกหลักหนึ่ง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายต่างยอมรับในความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการ
ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนไปตามความประสงค์ของบุคคลนั้น ๆ ดังนั้น เพ่ือความเป็นอิสระของ
ปัจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละคน รัฐจึงต้องให้ความเคารพต่อแดนของสิทธิและ
เสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอ านาจรัฐ จะกระท า
ได้ต่อเมื่อมีกฎหมายซึ่งผ่านความเห็นชอบจากตัวแทนประชาชนให้อ านาจกระท าการดังกล่าว 

                                                           
150 มาตรา 148  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ว่า เมื่อปรากฏแน่ชัด

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของ 
เจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพเว้นแต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย 

 การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ 
(1) ฆ่าตัวตาย 
(2) ถูกผู้อื่นท าให้ตาย 
(3) ถูกสัตว์ท าร้ายตาย 
(4) ตายโดยอุบัติเหตุ 
(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 
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เมื่อพิจารณาหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับการ
ควบคุมตรวจสอบองค์กรของรัฐแล้ว กล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเกี่ยวพันกับประชาชนมาก
ที่สุด ดังนั้น การใช้อ านาจขององค์กรของรัฐจึงมีโอกาสที่จะกระทบต่อสิทธิของประชาชนมากเช่นกัน 
ซึ่งการที่จะท าให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนบรรลุความมุ่ งหมายใน
การคุ้มครองสิทธิได้นั้นจะต้องให้สิทธิแก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถเข้าถึงองค์กรตุลาการได้
ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กรตุลาการเป็นองค์กรเดียวที่มีหลักประกันความเป็นอิสระ ดังนั้น การที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงองค์กรตุลาการได้ ย่อมเป็นหลักประกันสิทธิของประชาชนได้ว่า องค์กรตุลาการจะ
พิจารณาเรื่องของตนได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยปราศจากการมีอิทธิพลจากองค์กรอ่ืน  ๆ ด้วย
เหตุผลนี้เองหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องสามารถได้รับการ
คุ้มครองจากองค์กรตุลาการซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญได้151 

การชันสูตรพลิกศพ ถือเป็นกระบวนการใช้อ านาจของรัฐที่เกี่ยวพันกับหลักประกัน
ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากการชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการที่ถูก
ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นกฎหมายในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ตาย ญาติของผู้ตาย ผู้ต้องหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้ 
รับความเป็นธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมาย 

จากที่ได้กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น จะเห็นได้ว่า หลักการส าคัญท้ังสามหลักการกล่าว
ในข้างต้นเป็นหลักการพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบองค์กรของรัฐและรวมถึงควบคุม
ตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ เพื่อเป็นหลักประกันในความโปร่งใสหรือการถูกควบคุมตรวจสอบได้ใน
กระบวนการยุติธรรม  

 
2.2.2  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติรับรองให้องค์กร

ของรัฐมีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีการตายตามที่กฎหมายก าหนด องค์กรของรัฐย่อมมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นการ
ปฏิบัติที่สามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจได้ อันเป็นกลไกในควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งการอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ตาย ญาติ 
ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการคุ้มครองถึงสิทธิเสรีภาพของของประชาชน ดังนั้น
จึงมีแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ 

 

                                                           
151 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 23-24. 
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2.2.2.1  องค์กรที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง

กับการชันสูตรพลิกศพได้ก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพไว้หลายองค์กรด้วยกัน
ได้แก่องค์กรต ารวจ องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ องค์กรฝุายปกครอง องค์กรอัยการ  
และองค์กรตุลาการ โดยแต่ละองค์กรมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ซึ่ง
เป็นการใช้อ านาจในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ที่ถือเป็นหลักการส าคัญที่จะช่วยก่อให้เกิด
หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จากการที่ใช้อ านาจรัฐไปในทางที่มิชอบ โดยที่
การควบคุมตรวจสอบนั้น เป็นการสอดส่องตรวจดูการด าเนินการหรือการกระท าของรัฐ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้152 

1)  การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายใน 
การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายในเป็นการควบคุมตรวจสอบที่

ด าเนินการโดยองค์กรนั้นเอง โดยที่ยังไม่ต้องมีองค์กรภายนอกอ่ืน ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยอาศัยการ
ด าเนินการในรูปแบบของการบังคับบัญชา และการก ากับดูแล กล่าวคือ  

(1) อ านาจบังคับบัญชาคือ อ านาจที่หัวหน้าหน่วยงานใช้ปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชานับตั้งแต่การบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับต าแหน่ง โยกย้าย การ
ด าเนินการทางวินัย และการให้ออกจากข้าราชการเป็นต้นซึ่งเป็นอ านาจที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่ง
การใด ๆ ก็ได้ตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสม และสามารถกลับแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอน ค าสั่ง
ของการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสมอ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเป็นประการอ่ืน 
อย่างไรก็ตาม การใช้อ านาจบังคับบัญชานี้ต้องชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ว่าจะใช้ในทางที่เหมาะสมแต่
เป็นการใช้ที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายได้153 

การบังคับบัญชาเป็นการก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กรนั้น ในรูปแบบของการบังคับบัญชาตามล าดับขั้น (Bureaucracy) โดยให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจของตนในการควบคุมตรวจสอบการกระท าของผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเกิดกรณีการกระท าของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีความเหมาะสม ผู้บังคับบัญชา

                                                           
152 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 8. 
153 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค าอธิบายกฎหมายปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 23 (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2559), หน้า  86. 
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สามารถสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาด าเนินการได้ รวมถึงยังมีอ านาจเพิกถอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือใช้
อ านาจแทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้154 

(2) อ านาจการก ากับดูแล คือ กระบวนการควบคุมที่กระท าโดยนิติ
บุคคลมหาชนต่อนิติบุคคลมหาชนที่อยู่ในระดับที่ต่ ากว่า ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ส่วนใหญ่
แล้วการก ากับดูแลจะใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการก ากับดูแล
อาจมีได้ทั้งการก ากับดูแลเหนือตัวบุคคล การก ากับดูแลเหนือองค์กร หรือการก ากับดูแลการสั่งการ
ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมาย 
ทั้งนี้การควบคุมแบบก ากับดูแลหรือการก ากับดูแลจึงเป็นการควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะ
ก าหนดผู้มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลและก าหนดวิธีการในการก ากับดูแลไว้ด้วย ผู้ก ากับดูแลจึงต้อง
ก ากับดูแลตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจะก ากับดูแลนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดไม่ได้ และการ
ก ากับดูแลนั้นต้องชอบด้วยกฎหมาย การก ากับดูแลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นไม่อาจใช้บังคับได้155 

2)   การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก 
การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกเป็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบ 

ที่ด าเนินการโดยองค์กรหนึ่งเพ่ือควบคุมตรวจสอบการด าเนินการหรือการใช้อ านาจของอีกองค์กรหนึ่ง 
และในกรณีท่ีองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบนั้น มีอ านาจในการยับยั้งการใช้อ านาจ
ขององค์กรที่ถูกควบคุมตรวจสอบ156 ซึ่งการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอกสามารถแบ่งออก 
เป็น 3 รูปแบบดังนี้157 

(1) การควบคุมและตรวจสอบโดยทางรัฐสภา 
การควบคุมและตรวจสอบโดยทางรัฐสภาเป็นการเยียวยาความบกพร่อง 

ในการปฏิบัติราชการวิธีหนึ่ง เพราะโดยหลักการแล้วองค์กรนิติบัญญัติมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญ 2 ประการ 
คือ หน้าที่ในทางนิติบัญญัติอันได้แก่การออกกฎหมายและหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติราชการของฝุาย

                                                           
154 ไพรัช โตสวัสดิ์, การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติการทางปกครอง, 

(สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547), หน้า 13-15. 
155 วิพล นาคพันธ์, การควบคุม การก ากับ การก ากับติดตาม การก ากับดูแลและการก ากับ

ดูแลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา, วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 จาก http://www. 
secondary.obec.go.th/obec_scd/download/1/concept.htm 

156 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 9. 
157 ยุติธรรม ปัทมะ “การควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจของฝุายปกครอง 

(The Control and Inspection of the Exercise of Powers by the Administration),” บทความวิชาการ  
4, 6 (มีนาคม 2557): 22-25. 
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บริหารทั้งในฐานะรัฐบาลและในฐานะฝุายปกครองให้เป็นไปตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาและตาม
กฎหมาย บทบาทและอ านาจหน้าที่ขององค์กรนิติบัญญัติในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของระบอบการปกครอง
ของแต่ละประเทศเป็นส าคัญ เช่น ในระบบรัฐสภาอาจใช้วิธีการขอเปิดอภิปรายเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ 
การตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือการตั้งกระทู้ถาม เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การควบคุมและตรวจสอบโดยทางรัฐสภานั้นมีความเกี่ยวข้อง
กับการชันสูตรพลิกศพในเรื่องของการพิจารณาและการตรากฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชันสูตร
พลิกศพเท่านั้น  

(2) การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรอิสระ  
การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต่าง ๆ เป็นการมอบหมาย

ให้องค์กรอิสระดังกล่าวมีอ านาจในการควบคุมและตรวจสอบภายในขอบเขตอ านาจขององค์กรนั้น ๆ  
เช่น ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น 

การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรอิสระมีหลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งผู้เขียนจะขออธิบายถึงองค์กรอิสระที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิก
ศพเท่านั้น เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น 

(3) การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ 
การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการเป็นการควบคุมและ

ตรวจสอบที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นระบบการควบคุมและตรวจสอบที่ให้หลักประกันกับประชาชนให้
มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ จึงมีการกล่าวกันว่ารัฐใดรัฐหนึ่งไม่อาจถือได้ว่าเป็น “นิติรัฐ” หากรัฐนั้นปราศจาก 
การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ ทั้งนี้ เพราะองค์กรตุลาการขององค์กรอิสระที่มีการ
ประกันความเป็นอิสระของผู้พิพากษา นอกจากนี้องค์กรตุลาการยังมีวิธีพิจารณาเพ่ือเป็นการคุ้มครอง
ความเป็นธรรมในการด าเนินกระบวนพิจารณาต่าง ๆ การควบคุมและตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการ
นั้นอาจแยกออกได้ 2 ระบบ คือ ระบบศาลเดี่ยวและระบบศาลคู่ นอกจากการแยกเป็นระบบศาลเดี่ยว
และศาลคู่แล้วในบางประเทศยังก าหนดให้มีศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลพิเศษ ซึ่งนอกจากศาลรัฐธรรมนูญจะมี
ภาระหน้าที่หลักในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังอาจ
มีบทบาทส าคัญในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐขององค์กรต่าง ๆ อีกด้วย 

การชันสูตรพลิกศพ ในกรณีความตายที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้พนักงานอัยการและฝุายปกครอง เป็นผู้ชันสูตร
พลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ เพ่ือเป็นการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
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พนักงานสอบสวน158 อีกทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว ศาลยังต้องจัดให้มีการไต่สวนการตายซึ่งเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจ
ของเจ้าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ เพ่ือให้เกิดการคุ้มครองความเป็นธรรมในการด าเนินกระบวน
พิจารณาต่าง ๆ  

2.2.2.2  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง

กับการชันสูตรพลิกศพได้ก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพไว้หลายองค์กรด้วยกัน 
ได้แก่องค์กรต ารวจ องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ องค์กรฝุายปกครอง องค์กรอัยการ และ
องค์กรตุลาการ ซ่ึงแต่ละองค์กรมีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ 

1) เจ้าพนักงานสอบสวน 
การสอบสวนหมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการ

ทั้งหลายอ่ืนตามบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิด ที่
กล่าวหา เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผู้กระทาผิดมาฟูองลงโทษ159 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ความหมายของค าว่า
พนักงานสอบสวนหมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวนซึ่ง
ได้แก่ เจ้าพนักงานต ารวจผู้มีอ านาจสอบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจเรียกว่า “พนักงานสอบสวนฝุายต ารวจ” 
ประกอบด้วยต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งได้แก ่อธิบดีกรมต ารวจ, รองอธิบดีกรมต ารวจ, ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ, 
ผู้บัญชาการต ารวจ, รองผู้บัญชาการต ารวจ, ผู้ช่วยบัญชาการต ารวจ, ผู้บังคับการต ารวจ, รองผู้บังคับ
การต ารวจ, หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด, รองหัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด, ผู้ก ากับการต ารวจ, ผู้ก ากับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดเขต, รองผู้ก ากับการต ารวจ,รองผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดเขต, สารวัตรใหญ่
ต ารวจ, สารวัตรต ารวจ, ผู้บังคับกองต ารวจ, หัวหน้าสถานีต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรี 
หรือ เทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป,หัวหน้ากิ่งสถานีต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือ 
เทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไปและข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือ
เทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป160 โดยพนักงานสอบสวนฝุายต ารวจนี้ มีอ านาจสอบสวนความผิด
อาญาในเขตพ้ืนที่ทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร 

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา คือ พนักงานสอบสวนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนคดีอาญาได้เกิดในเขตอ านาจของ

                                                           
158 มาตรา 87 และ มาตรา 150 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
159 มาตรา 2 (11) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
160 มาตรา 2 (17) (ฑ)-(ร) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ตน161 และในกรณีความผิดอาญาได้เกิดในหลายท้องที่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ คือ พนักงาน
สอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับผู้ต้องหาได้อยู่ในเขตอ านาจ แต่ถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้ พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ คือ พนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่พบการกระท าผิดก่อนอยู่ในเขตอ านาจ162 แต่ในกรณี
ความผิดซึ่งมโีทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการ 
แทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงาน 
สอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้163 จนเห็นว่า การสอบสวนเสร็จแล้ว ได้สรุป
ส านวนการสอบสวน ท าความเห็นงดการสอบสวน หรือควรให้งดการสอบสวนในกรณีไม่ปรากฏว่าผู้ใด
เป็นผู้กระท าความผิด หรือท าความเห็นว่าควรสั่งฟูอง หรือสั่งไม่ฟูอง หรือเปรียบเทียบปรับ ในกรณี
รู้ตัวผู้กระท าความผิด ให้ส่งส านวนไปยังพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวน 
แห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอ านาจหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ และรับผิดชอบ 
ท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ ทั้งในกรณีการตายที่ผิดธรรมชาติ และในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดย
การกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม 
ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่164ซึ่งการที่กฎหมายบัญญัติให้พนักงานสอบสวน
แห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ก็เพ่ือให้สามารถเริ่มการชันสูตรพลิกศพได้
อย่างรวดเร็วและสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ 

2) แพทย ์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดให้แพทย์เป็นเจ้า

พนักงานตามกฎหมายเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน ทั้งในกรณีการตายที่ผิด
ธรรมชาติและในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
ซ่ึงกฎหมายได้มีการก าหนดล าดับให้แพทย์ที่มีอ านาจเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพหลายฝุายด้วยกัน ดังนี้   

(1)  แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติ
จากแพทยสภา 

(2)  แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ  
(3)  แพทย์ ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

                                                           
161 มาตรา 18 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
162 มาตรา 19 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
163 มาตรา 20 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
164 มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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(4)  แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชน หรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัคร ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งแพทย์ในล าดับที่รองลงมา จะเป็นเจ้าพนักงานที่เข้าร่วมชันสูตรพลิก
ศพแทนแพทย์ที่อยู่ในล าดับที่สูงกว่าตนได้ ก็ต่อเมื่อแพทย์ในล าดับที่สูงกว่านั้นไม่มี หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวได้ 

3)  พนักงานฝุายปกครอง 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดให้พนักงานฝุ าย

ปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัด อ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นเจ้าหนักงาน
ตามกฎหมายเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ในกรณีที่มีความตาย
เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่า งอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่165 

พนักงานฝุายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หมายความถึงผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้166 

(1)  ในจังหวัดอ่ืน ได้แก่ ปลัดอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอนายอ าเภอปูองกันจังหวัด จ่าจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2)  ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร หัวหน้างาน 
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝุาย ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านักกรมการปกครองผู้ตรวจ 
ราชการกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย 

4) พนักงานอัยการ 
พนักงานอัยการมีบทบาทส าคัญในการตรวจสอบค้นหาความจริงในคดีอาญา 

ในการดูแลฐานะความเป็นประธานในคดีของผู้ถูกกล่าวหา ตลอดจนบทบาทในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน เพ่ือเป็นหลักประกันในความโปร่งใสหรือการถูกตรวจสอบได้ของกระบวนการยุติธรรม 
และโดยในคดีที่มีการตายเกิดขึ้น กฎหมายได้ก าหนดให้ท าการสอบสวน รวมทั้งการชันสูตรพลิกศพใน
กรณีที่การตายเป็นผลแห่งการกระท าความผิดทางอาญา ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาได้ก าหนดให้พนักงานอัยการแห่งท้องที่ท่ีศพนั้นอยู่ เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเข้าร่วมในการ
ชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน และแพทย์ ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้า

                                                           
165 มาตรา 150 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
166 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของ

พนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 
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พนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่และต้องเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการท าส านวนชันสูตรพลิกศพ
ซ่ึงพนักงานอัยการอาจให้ค าแนะน า ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากค าหรือสั่งให้ถามปากค าบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่เริ่มการท าส านวนสอบสวน นับแต่โอกาสแรกเท่าที่จะพึงกระท าได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง167 

แม้ว่าในทางปฏิบัติตามปกติพนักงานสอบสวนจะได้กระท าการตามกฎหมาย 
อยู่แล้ว แต่เพ่ือเป็นการยืนยันหลักประกันในความโปร่งใสหรือการถูกตรวจสอบได้ของกระบวนการ
ยุติธรรมดังกล่าวพนักงานอัยการจะต้องให้ความส าคัญกับการชันสูตรพลิกศพเป็นพิเศษ ในการออก
ค าสั่งฟูองหรือไม่ฟูอง รวมถึงการไต่สวนการตายที่จะต้องแจ้งก าหนดการไต่สวนให้สามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาล หรือญาติของ ผู้ตายตามล าดับอย่างน้อยหนึ่งคนเท่าที่จะ
ท าได้ทราบเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของทุกฝุาย ไม่ว่าจะเป็นญาติของผู้ตายหรือเจ้าพนักงาน รวมไป
ถึงการดูแลสิทธิของทุกฝุายในการไต่สวนการตาย การซักถามพยาน และการน าสืบพยานไม่ว่ าโดย
ตนเองหรือโดยทนายความของบุคคลนั้นด้วย168 

5) ศาล 
บทบาทของศาลนับว่ามีความส าคัญอย่างมากในการค้นหาความจริง เนื่องจาก 

ศาลจะเป็นผู้พิจารณาพยานหลักฐานในคดี เพื่อให้ได้ข้อยุติในคดีที่สมเหตุสมผล โดยศาลจะต้องท าการ 
พิจารณาชี้ขาดข้อเท็จจริงทั้งหลายให้เกิดความยุติธรรมแก่คู่ความทุกฝุาย 169 ซึ่งการเริ่มต้นคดีอาญา
ของศาลนั้นเกิดเมื่อ โจทย์น าพยานหลักฐานเข้าสืบเพ่ือพิสูจน์ถึงความผิดของจ าเลย การค้นหาความ
จริงเป็นเรื่องที่คู่ความน าเสนอพยานหลักฐานที่จะสนับสนุน ค าฟูอง ค าให้การของตนเองให้มากที่สุด 
ถ้าพยานหลักฐานมีความชัดเจนบทบาทของศาลในการค้นหาความจริงก็ไม่มีความจ าเป็น การค้นหา
ความจริงของศาลจะเกิดเม่ือสิ่งที่ปรากฏต่อศาลไม่ชัดเจน โดยที่ศาลสามารถสั่งค าร้องที่คู่ความขอให้มี
การสืบพยานเพ่ิมเติมตลอดจนมีอ านาจเข้ามาแทรกแซงในการด าเนินกระบวนการพิจารณาของคู่ความ 

                                                           
167 มาตรา 150 และมาตรา 151 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
168 คณิต ณ นคร, ครูกฎหมาย นักกฎหมาย และหลักวิชาชีพนักกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2558), หน้า 127-128. 
169 Barker V Narragansett, Racing Ass’n, 65 R.I 489 16a.2d 495, 497; สมทรัพย์ น า

อ านวย, บทบาทของศาลในการพิจารณากับการค้นหาความจริงในคดีอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), หน้า 6. 
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โดยการซักถามพยานเพ่ิมเติมได้อีกด้วย ซึ่งหน้าที่ของศาลดังกล่าวเรียกว่า “หน้าที่ในการสอบสวน
อย่างอิสระและหน้าที่ให้ความกระจ่างชัด”170 

การชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาลมี
หน้าที่ในการด าเนินกระบวนการไต่สวนการตาย171 ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความตายของบุคคลในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของ
เจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการตรวจสอบกระบวนการชันสูตรพลิกศพ
และเป็นการคุ้มครองสิทธิของญาติของผู้ตายในกรณีดังกล่าวข้างต้น172 

โดยสรุปแล้วการด าเนินการค้นหาความจริงในการชันสูตรพลิกศพของศาล
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาลไทยได้ใช้ระบบค้นหาความจริงทั้งระบบกล่าวหาและ
ระบบไต่สวนซึ่งผู้เขียนจะได้อธิบายโดยละเอียดไว้ในบทที่ 4 ต่อไป 

6) เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
นอกจากเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานอันเกี่ยว 
ข้องกับการชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ 

(1) ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ภายในหน่วยงานไปจากเดิม เมื่อปีพุทธศักราช 2552 โดยมี กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นหน่วยงาน
ในสังกัดท าหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการพิสูจน์หลักฐานและการตรวจสถานที่พบศพ173  

(2) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ประกอบการด าเนินคดีนั้น ได้มีออกกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสถาบันนิติเวชศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในปีพุทธศักราช 2558 โดยก าหนดให้มีกอง
ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การด าเนินการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายภาพ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน การตรวจพิสูจน์

                                                           
170 เรื่องเดียวกัน, หน้า 41-45. 
171 มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
172 ร าเพย นามฉวี, การตรวจสอบการตายในคดีอาญา: ศึกษากรณีที่ต้องมีการไต่สวน 

การตาย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546), 
หน้า 59-60. 

173 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, วันที่ 9 กันยายน 2559 
จาก http://www.forensic.police.go.th/FS/html/structurenew_forensiccenter.php  

http://www.forensic.police.go.th/FS/html/structurenew_forensiccenter.php
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ลายพิมพ์นิ้วมือและฝุามืออัตโนมัติ การตรวจสอบอาวุธปืน วัตถุพยานทางฟิสิกส์  และการตรวจพิสูจน์
ทางเคมี  ตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น174 

(3) องค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่แสดงบทบาทการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบ
มูลนิธิโดยส่วนใหญ่จะเป็นมูลนิธิเพ่ือการกุศลและสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ มูลนิธิกู้ภัยที่
เป็นมูลนิธิเพ่ือการการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการกุศลสาธารณะในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัย พ้นจากอันตราย เป็นการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังผลประโยชน์
ตอบแทน และเป็นองค์กรที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย โดยมีสภาพเป็นนิติบุคคล   

ในกระบวนการชันสูตรพลิกศพนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเป็นองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของรัฐ ไม่ว่าจะในส่วนของการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยาที่มี
ข้อตกลงร่วมกันการปฏิบัติงาน ในการรักษาสภาพศพในที่เกิดเหตุ และท าการขนย้ายศพส่งสถาบันนิติ 
เวชวิทยา การปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานวิทยาการต ารวจในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ และการปฏิบัติงาน 
ร่วมกับสถานีต ารวจท้องที่ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่จากองค์กรการกุศลจะเข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติ 
งานของเจ้าพนักงานสอบสวนในทุก ๆ เรื่องตามที่พนักงานสอบสวนสั่งการ ทั้งในส่วนการเคลื่อนย้าย
ศพจากสถานที่ที่เกิดเหตุ ทั้งทางบก และทางน้ า เพ่ือน าศพไปท าการชันสูตรพลิกศพยังสถานที่ที่ตรวจ
ชันสูตรพลิกศพไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานนิติเวชหรือโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นศูนย์ชันสูตร อีกทั้งยังช่วย
รักษาสภาพศพในที่เกิดเหตุ ช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจบันทึกภาพพยานหลักฐานประกอบคดี การพิมพ์
ลายนิ้วมือศพ ช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาพ้ืนที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม เป็นต้น175 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติ 
งานอันเกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ จะต้องได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวน โดยไม่มี
กฎหมายบัญญัติให้ด าเนินการได้เองได้ นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของมูลนิธิการกุศลหรือมูลนิธิกู้ภัย
ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การกู้ภัย การเก็บรักษาสภาพศพและชิ้นส่วนของศพ ยังไม่เป็นไปใน
มาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของมูลนิธิกู้ภัยต่าง  ๆ  ที่มีการยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน 
ซึ่งท าให้ส่งผลกระทบต่อการชันสูตรพลิกศพเป็นอย่างมากผู้เขียนจึงจะขอยกไปอธิบายโดยละเอียด 
ในบทที่ 4 ต่อไป 

 

                                                           
174

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พุทธศักราช 2558. 
175 เจษฎา ชินรัตน์, กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมูลนิธิกู้ภัย ศึกษาเฉพาะกรณีการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2546), หน้า 25-36. 
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2.2.2.3  วิธีการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
ภายใต้หลักนิติรัฐและหลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าขององค์กรของรัฐ 

ย่อมไม่อาจหลุดพ้นจากการถูกควบคุม ทั้งนี้ หากปราศจากระบบการควบคุมที่เหมาะสม เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพแล้ว หลักการต่าง ๆ ไม่ว่าจะสวยหรูเพียงใดย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ กลาย 
เป็นเพียงหลักที่ไร้ความหมายไม่อาจให้ความคุมครองแก่ประชาชนหรือเป็นหลักประกันแก่สิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนได้ เพราะไม่มีการควบคุมตรวจสอบว่าองค์กรของรัฐได้ใช้อ านาจโดยชอบหรือไม่ 

ดังนั้น รัฐที่เป็นนิติรัฐ องค์กรของรัฐต้องกระท าการโดยเคารพต่อหลักความชอบด้วย
กฎหมายและหลักความชอบด้วยวัตถุประสงค์ ซึ่งจ าเป็นต้องวางระบบวิธีการควบคุมตรวจสอบเพ่ือให้ 
องค์กรของรัฐใช้อ านาจในการปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพต่อกฎหมาย องค์กรของรัฐจะใช้อ านาจได้เมื่อ
กฎหมายได้ให้อ านาจเท่านั้น และต้องใช้อ านาจเพียงเท่าที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ องค์กรของรัฐ
จะต้องใช้อ านาจอยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น ซึ่งความหมายดังกล่าวครอบคลุมไปถึง
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ านาจต้องเป็นผู้ที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจ หากกฎหมายก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการใช้อ านาจนั้นอย่างไร องค์กรของรัฐก็ต้องด าเนินการตามนั้น และการใช้อ านาจนั้นต้องอยู่ภายใน
ขอบเขตของวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนั้น ๆ เป็นต้น 

วิธีการควบคุมตรวจสอบนั้นมีหลากหลายกระบวนการ ซึ่งผู้เขียนขอแยกออกเป็น 
2 ประการดังนี้176 

1)  การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย  
การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายนั้น ถือเป็นศูนย์กลางของการ

ควบคุมองค์กรของรัฐ เพราะเนื่องจากการกระท าขององค์กรของรัฐต้องชอบด้วยกฎหมาย เป็น
หลักการพ้ืนฐานซึ่งมีผลต่อการควบคุมฝุายปกครอง ด้วยเหตุนี้เอง การควบคุมตรวจสอบองค์กรของ
รัฐทุกลักษณะจึงสามารถอ้างการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม
ตรวจสอบภายในองค์กรของรัฐเอง เช่น การควบคุมตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชา หรือโดยผู้ก ากับดูแล 
หรือการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก เช่น การควบคุมโดยองค์กรอิสระต่าง ๆ รวมไปถึงการ
ควบคุมโดยองค์กรตุลาการ ล้วนแต่มุ่งที่จะควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายขององค์กรของ
รัฐได้ทั้งสิ้น ซึ่งการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ177 

 

                                                           
176 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง, หน้า 35-65. 
177 Hatmut Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 Auft. (Munchen: 

C.H.Beck, 1992), p. 215 อ้างถึงใน บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่าย
ปกครอง, หน้า 36. 
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(1) หลักการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติ 
หรือในทางรูปแบบ 

การพิจารณาการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ
กระท าขององค์กรของรัฐที่เป็นการกระท าในทางกฎหมาย จะต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์เรื่อง
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ว่าภารกิจของเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ในขอบเขตของหน่วยงานใดเจ้า 
หน้าที่ระดับใดมีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น และการกระท าของเจ้าหน้าที่นั้นอยู่ในขอบเขตของทางพ้ืนที่
ที่เจ้าหน้าที่นั้น ๆ มีอ านาจหรือไม่ หากกระท าของเจ้าหน้าที่นั้นมิได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่นั้น ๆ 
เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอ านาจที่กระท าในเรื่องดังกล่าวได้ โดยที่การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด และเมื่อใดที่กฎหมายได้ก าหนดในเรื่องแบบ
ของการกระท า ก็ต้องด าเนินการตามแบบ พร้อมทั้งมีหลักการในการให้เหตุผลประกอบด้วยเสมอ 
ซึ่งหากการด าเนินการใดไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดอาจส่งผลให้การกระท าขององค์กรของรัฐ
นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายได้  

(2) หลักการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในทางสารบัญญัติ 
หรือในทางเนื้อหา 

กฎหมายที่ให้อ านาจรัฐ องค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
ด าเนินการทางปกครองนั้น จะต้องมีการออกค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการทางปกครองที่ไม่ขัดแย้ง
กับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแม่บทที่ให้อ านาจในการออกค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการทาง
ปกครอง กฎหมายทั่วไป และกฎหมายทั้งหลายฉบับใดฉบับหนึ่งที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ซึ่งค าสั่งหรือ
มาตรการทางปกครองดังกล่าว จะต้องเป็นค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการทางปกครองที่ต้องชอบ
ด้วยกฎหมาย ที่มีความมุ่งหมายเพ่ือกระท าการใดการหนึ่ง และเป็นค าสั่งทางปกครองหรือมาตรการ
ทางปกครองที่กฎหมายได้ให้อ านาจในการออกค าสั่งไว้ด้วย โดยจะต้องไม่มีข้อบกพร่องในการใช้
ดุลพินิจ กล่าวคือ ในกรณีที่กฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจ เจ้าหน้าที่นั้นก็
จะต้องใช้ดุลพินิจนั้นในขอบเขตที่กฎหมายก าหนด และจะต้องสอดคล้องกับหลักพอสมควรแก่เหตุ
หรือหลักความได้สัดส่วนอันถือเป็นหลักส าคัญของค าสั่งทางปกครองทหรือมาตรการทางปกครองที่
ก่อให้เกิดภาระต่อผู้รับค าสั่งหรือบุคคลอ่ืน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความจ าเป็น และความ
สมดุลระหว่างผลกระทบกับผลที่ได้รับ จากการกระท านั้น  ๆ ตลอดจนค าสั่งทางปกครองหรือ
มาตรการทางปกครองจะต้องมีความแน่นอนชัดเจน เพ่ือให้ผู้ที่รับค าสั่งได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ประสงค์
จะให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งทางปกครองกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด 

2)  การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยวัตถุประสงค์ หรือความเหมาะสม 
การควบคุมตรวจสอบความเหมาะสม ส่วนใหญ่เป็นการควบคุมตรวจสอบ

ในส่วนของผลของกฎหมาย ซึ่งจะเกิดได้เฉพาะกรณีท่ีกฎหมายก าหนดผลของกฎหมายไว้มากกว่าหนึ่ง
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ทางเลือก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเลือกผลของกฎหมายที่เหมาะสมที่สุด ส าหรับข้อเท็จจริงใด
ข้อเท็จจริงหนึ่ง ดังนั้น จึงอาจแยกลักษณะผลของกฎหมายได้ 2 ลักษณะคือ ผลของกฎหมายที่มีลักษณะ 
ผูกพันเจ้าหน้าที่ และผลของกฎหมายที่กฎหมายก าหนดให้เจ้าหน้าที่เลือกผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ 
เหมาะสมได้ ซึ่งการเลือกผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือ การใช้ดุลพินิจนั่นเอง 

การใช้ดุลพินิจของฝุายปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายต้องพิจารณาสาระส าคัญ 
ทั้งสองส่วน กล่าวคือ จะต้องมีการพิจารณาในเบื้องต้นว่าข้อเท็จจริงใดข้อเท็จจริงหนึ่งที่เกี่ยวกับการใช้ 
อ านาจของฝุายปกครองนั้น เข้าเงื่อนไขในส่วนขององค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่ เมื่อเข้าเงื่อนไขใน 
ส่วนองค์ประกอบของกฎหมายแล้วจึงเลือกผลในทางกฎหมายที่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงนั้น ๆ ซึ่งส าหรับ 
การใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองนั้นอาจแยกพิจารณาออกได้ 4 ขั้นตอนดังนี้178 

ขั้นตอนที่ 1 คือ ขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความจริงของ 
ข้อเท็จจริงในกรณีนั้น ๆ  

ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นตอนในการตีความหมายและการวินิจฉัยเนื้อหาในส่วน
ขององค์ประกอบของกฎหมาย โดยพิจารณาว่าองค์ประกอบของกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ มีความหมาย
ว่าอย่างไร หรือมีขอบเขตเพียงใด 

ขั้นตอนที่ 3 คือ ขั้นตอนการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย โดยพิจารณา 
จากข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนนั้นเข้ากับองค์ประกอบของกฎหมายที่ได้พิจารณาตามข้ันตอนที่ 2 หรือไม ่

ขั้นตอนที่ 4 คือ การพิจารณาผลของกฎหมายว่ากฎหมายได้ก าหนดผลของ
กฎหมายส าหรับกรณีนั้นว่าอย่างไร และกฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลพินิจได้หรือไม่ 
หรือสามารถเลือกผลในทางกฎหมายได้หรือไม่ 

ดังนั้น การใช้กฎหมายของฝุายปกครองกับการใช้ดุลพินิจ จะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อ
เจ้าหน้าที่ของฝุายปกครองได้เลือกผลในทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงนั้น ๆ 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นปัญหาในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ เป็น
ปัญหาที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย และเป็นปัญหาในการทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการจะ 
แก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยวิธีการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและการควบคุมตรวจ 
สอบความชอบด้วยวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการใช้อ านาจหน้าที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการใช้ดุลพินิจที่จะต้องกระท าภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้เกิดผลในทางกฎหมาย
ที่เหมาะสมกับข้อเท็จจริงนั้น ๆ ซึ่งในบทต่อไปผู้เขียนจะศึกษาเกี่ยวกับหลักการควบคุมตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและแนวทางในทางแก้ไขปรับปรุงระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยต่อไป 

                                                           
178 Hartmut Maurer, op. cit., p. 106. 
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บทท่ี 3 

 
หลักการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศ 

 
การจัดองค์กรของรัฐที่จะท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพนั้นมีส่วนส าคัญในการควบคุม

ตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดอ านาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรให้
สามารถควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานซึ่งกันและกัน โดยกระบวนการชันสูตรพลิกศพต้องมีความ
โปร่งใส เป็นมาตรฐานและสอดคล้องต่อหลักการและความเป็นกลางในระดับสากล ซึ่งองค์การ
ระหว่างประเทศต่าง ๆ  ได้มีการวางหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานของการชันสูตรพลิกศพ ไว้ดังนี้ 

1. มาตรฐานการชันสูตรพลิกศพตามข้อแนะน าของ National Association of Medical 
 Examiner (NAME) 

National Association of Medical Examiner (NAME) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 
1966 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งที่ส าคัญสองประการคือ การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ผู้ท า
หน้าที่สอบสวนการตาย และท าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการสอบสวน
การตาย เพื่อสร้างศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว เนื่องจากการชันสูตร
พลิกศพในหลายมลรัฐ เป็นการด าเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางการแพทย์เป็นการ
เฉพาะ หรือมีความรู้น้อยมากหรือไม่มีเลย179 

ดังนั้นในปี คริสต์ศักราช 2006 NAME จึงได้เผยแพร่ มาตรฐานการชันสูตรพลิกศพ (Forensic 
Autopsy Performance Standards) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้180 

1)  มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบการตาย 
มาตรฐานดังกล่าว ได้มีหลักการก าหนดเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการตาย 

(Medicolegal death investigation office) ว่าควรได้รับการแต่งตั้งหรือถูกเลือกตั้งมาจากกฎหมาย 
และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวควรปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ เพ่ือเป็นการ

                                                           
179 National Association of Medical Examiners, General Information, from 

http://www.thename.org/index.php?option=com อ้างถึงใน อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, 
หน้า 20. 

180 Forensic Autopsy Performance Standards, Retrieved April 21, 2016 from 
http://www.mtf.org/pdf/name_standards_2006.pdf 
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สนับสนุนต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และในขณะเดียวกันต้องเป็นการสนับสนุนต่อระบบ
สาธารณะสุขอีกด้วย  แม้ว่าจะต้องท าหน้าที่ในการสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝุายอ่ืน เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและการฟูองคดี  ทังยัง
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือการค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ของ
การตายอีกด้วย181 ซึ่งมาตรฐานได้ก าหนดกรณีการตายที่เจ้าหน้าที่ควรจะท าการตรวจสอบเพ่ือเป็น
การคุ้มครองสาธารณะทั้งด้านความปลอดภัยและสาธารณะสุข ได้แก่182 การตายอันเนื่องมาจากความ
รุนแรง, การตายที่ปรากฏแน่ชัดหรือน่าสงสัยว่าผิดธรรมชาติ, การตายโดยไม่คาดคิดหรือไม่สามารถ
อธิบายได้ในบุคคลที่มีภาวะสุขภาพดี, การตายโดยไม่คาดคิดหรือไม่สามารถอธิบายได้ในทารกและเด็ก
เล็ก, การตายที่เกิดขึ้นในพฤติการณ์ที่ไม่ปกติหรือน่าสงสัย, การตายที่เกิดขึ้นในเรือนจ า, การตายที่
ปรากฏเหตุแน่ชัดหรือน่าสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากโรคที่กระทบต่อระบบสาธารณะสุข, การตายของ
บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ เป็นต้น  

ส าหรับการตายบางกรณีซึ่งกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่น
ในอ านาจขององค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ที่ท าให้เกิดการตาย หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นในการหาสาเหตุและ
พฤติการณ์ของการตาย มาตรฐานดังกล่าวจึงได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ท าการผ่าศพกรณีการตาย
ดังต่อไปนี้ด้วย183 กล่าวคือ การตายเป็นที่รู้จักกันหรือสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากความรุนแรงทางอาญา,
การตายก็ไม่คาดคิดและไม่ได้อธิบายในทารกหรือเด็กเล็ก,การตายที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระท า
ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ,การตายโดยผิดธรรมชาติที่อยู่ในเรือนจ า,การตายก็เนื่องจากได้รับบาดเจ็บอย่าง
เฉียบพลันในสถานที่ท างาน, การตายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟูา,การตายอันเนื่องมาจากสารพิษ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือยาพิษ, การตายที่น่าสงสัยว่าเกิดจากการจมน้ า, กรณีศพไม่ทราบ
ชื่อหรือไม่ปรากฏหลักฐานและการชันสูตรศพอาจจะช่วยในการระบุตัวตนของผู้ตายได้, กรณีที่ศพมี
สภาพเป็นโครงกระดูก, กรณีศพถูกเผาไหม้เกรียม, และกรณีอ่ืน ๆ ที่พยาธินิติวิทยาศาสตร์เห็นว่าการ
ชันสูตรศพทางนิติเวชมีความจ าเป็นในการหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย หรือในการรวบรวม
พยานหลักฐาน เป็นต้น ทั้งนี้  การชันสูตรพลิกศพจะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นนิติพยาธิแพทย์ (Forensic Pathologist) หรือเป็นแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรม
ทางด้านนิติพยาธิแพทย์มาแล้ว 

 
 

                                                           
181 Forensic Autopsy Performance Standards, Section A Standard A1 
182 Forensic Autopsy Performance Standards, Section A Standard A2 
183 Forensic Autopsy Performance Standards, Section B, Standard B3 
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2)  มาตรฐานเกี่ยวกับขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ 
มาตรฐานดังกล่าว ได้ก าหนดถึงมาตรฐานส าหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของการชันสูตรพลิกศพ

ไว้อย่างชัดเจน เช่น การตรวจสภาพศพภายนอกทั้งกรณีทั่วไปและในกรณีพิเศษ การตรวจสภาพศพ
ภายใน และการตรวจอ่ืน ๆ ที่เป็นส่วนประกอบ184 ตลอดจนรายงานการชันสูตรพลิกศพ โดยมาตรฐาน 
เกี่ยวกับการออกรายงานการชันสูตรพลิกศพได้ก าหนดมาตรฐานส าหรับเนื้อหาและรูปแบบของรายงาน 
การชันสูตรพลิกศพ ว่าจะต้องมีลักษณะและประกอบด้วยเนื้อหาอย่างไรบ้าง เพ่ือให้การจัดท ารายงาน
การชันสูตรพลิกศพอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยรายงานการชันสูตรพลิกศพที่ดีนั้นจะต้องสามารถอ่าน
โดยง่าย มีการบรรยายถึงสิ่งที่ค้นพบ รวมถึงการอธิบายความเห็นของผู้ท าการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจะต้อง 
แสดงวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ต้องค้นพบโดยการผ่าศพ รวมถึงการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา การตรวจ
พิเศษ การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น ตลอดจนการอธิบายถึงเหตุและพฤติการณ์ของการ
ตาย โดยนิติพยาธิแพทย์จะต้องเขียนสิ่งที่ต้องการบรรยายในรายงานแต่ละกรณี แสดงเวลา สถานที่ที่
ตรวจพิสูจน์ ชื่อของผู้ตาย (หากทราบ) ผลของการตรวจภายนอก และเวลาที่ด าเนินการ และผลการ
ตรวจสอบภายใน รายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล ค าบรรยายเกี่ยวกับบาดแผลภายในและภายนอก  
ค าบรรยายสิ่งของที่ค้นพบ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการวินิจฉัย ความเห็นและบทสรุปในประเด็นการ
วินิจฉัยเหตุและพฤติการณ์ของการตาย185 

2. ข้อแนะน าที่ R (99) 3 ของคณะมนตรีสภายุโรปส าหรับประเทศสมาชิกในเรื่องการ
ประสานความร่วมมือตามหลักเกณฑ์ท่ีว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพทางกฎหมายทางการแพทย์ 

สภายุโรปเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภาคพ้ืนยุโรปเพ่ือ
เป็นเวทีในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่ชาติสมาชิก ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในการส่งเสริมให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ เท่าเทียมกันใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบัญญัติของสภายุโรป (The State of the Council of Europe)  

การออกข้อแนะน าที่ อาร์ (99) เรื่องการประสานความร่วมมือตามหลักเกณฑ์ที่ว่าด้วยการ
ชันสูตรพลิกศพทางกฎหมายการแพทย์   โดยการรับรองของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ.1999 ในการประชุมคณะมนตรีช่วยว่าการ ครั้งที่ 658 เป็นการด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลักดันให้การชันสูตรพลิกศพของประเทศสมาชิกมีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และ
ค านึงถึงหลักการของสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ
การห้ามไม่ให้กระท าการหรือลงโทษที่เป็นการทรมาน หรือไร้มนุษยธรรมหรือไม่ค านึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และในเรื่องสิทธิที่จะมีชีวิต และความส าคัญของการสอบสวน การบันทึกรายละเอียด การ

                                                           
184 Forensic Autopsy Performance Standards, Section D-G 
185 Forensic Autopsy Performance Standards, Section H, Standard H31 
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บันทึกภาพ และการเก็บตัวอย่างระหว่างที่ท าการชันสูตรพลิกศพทางกฎหมายการแพทย์ เพ่ื อให้
เป็นไปตามหลักวิชาทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้
ค านึงถึงความส าคัญของการชันสูตรพลิกศพที่ดี โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับการคุ้มครองความ
เป็นอิสระและความเป็นธรรมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ (Medico-legal expert) 
ด้วย186ซึ่งหลักการที่ก าหนดไว้ในค าแนะน าของของคณะมนตรีสภายุโรปส าหรับประเทศสมาชิก
ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักการเกี่ยวกับองค์กรเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องประกอบไป

ด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ ท าการตรวจสถานที่พบศพ ตรวจศพ และตัดสินใจ
ด าเนินการเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพให้สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งแพทย์จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระและ
เป็นกลาง ไม่อยู่ภายใต้ความกดดันใด ๆ  และปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ โดยเฉพาะในเรื่องการ
น าเสนอผลการตรวจและความเห็นของตน187 

2) หลักการเกี่ยวกับขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ 
ขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับจริยธรรมทางการแพทย์

และการให้ความเคารพต่อศพด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้188 
(1)  ขั้นตอนการตรวจสถานที่พบศพ (Scene Investigation) 
ในกรณีที่ปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น 

แพทย์ซึ่งไปถึงสถานที่พบศพเป็นคนแรกจะต้องรายงานไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการตรวจสอบ
ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นการตาย
โดยการถูกฆาตกรรม เมื่อแพทย์ได้รับแจ้งการตายแล้วจะต้องเดินทางไปยังสถานที่พบศพทันที และ
จะต้องท าการตรวจสอบรวมกันโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ องค์กรตุลาการ และ
ต ารวจ ซึ่งการตรวจสภาพศพของต ารวจ ได้แก่ บันท ารายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานที่พบ
ศพ, ถ่ายรูปศพที่พบ, บันทึกสิ่งของที่พบในสถานที่เกิดเหตุ, ดูแลรักษาศพภายใต้การควบคุมของ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์, การเก็บรักษาสถานที่พบศพให้สมบูรณ์ เป็นต้น  และการ
ด าเนินการของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ ได้แก่ การไปยังสถานที่พบศพควบคุมให้มีการ

                                                           
186 The Committee of Ministers to Member State on the Harmonization of 

Medico-legal Autopsy Rules Recommendation, No R (99) 3, From http://www.coe.int/t/ 
dg3/health/recommendations_en.asp อ้างถึงใน อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 19. 

187 สุรีพร เบ็ญจวรรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 38. 
188 Recommendation No.(99) 3, Principle 4 
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ถ่ายรูปสถานที่พบศพได้อย่างเหมาะสม ท าการบันทึกต าแหน่งที่พบศพ เสื้อผ้า ภาวะแข็งตัว ภาวะ
เลือดคลั่ง และการเน่าเปื่อยและสลายของศพ, ตรวจสอบและบันทึกการกระจายตัวของเลือด คราบ
เลือด และหลักฐานทางชีววิทยาอ่ืน ๆ, การตรวจสภาพศพในเบื้องต้น บันทึกอุณหภูมิศพและโดยรอบ 
และท าการประมาณเวลาตาย เว้นแต่เสียว่าเป็นศพที่เน่าเปื่อยหรือมีสภาพเป็นโครงกระดูก ตลอดจน
ท าการส่งศพและเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นที่ปลอดภัย เป็นต้น189 

(2)  การผ่าศพ (Autopsy) 
การผ่าศพให้กระท าการภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวช

ศาสตร์ ซึ่งมีการก าหนดให้กระท าโดยแพทย์จ านวน 2 คน และอย่างน้อยหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นนิติ
พยาธิแพทย์190และได้มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มท าการผ่าศพไว้ ซึ่งได้แก่ การ
บันทึกวัน เวลา สถานที่ที่ผ่าศพ, บันทึกชื่อของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ ตลอดจน
ผู้ช่วยหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่เข้าร่วมด้วย, ถ่ายภาพสีหรือท าการันทึกวีดีโอ, ตรวจสอบและบันทึกรายละเอียด 
ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับที่พบบนศพ, ท าการเอ็กซ์เรย์ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นการทารุณ
กรรมเดก็, ตรวจร่องรอยหลักฐานทางงชีววิทยา, ดูประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลในกรณีที่ผู้ตายได้อยู่
ในโรงพยาบาลก่อนตาย เป็นต้น191 

ส าหรับขั้นตอนในการผ่าศพนั้น ได้มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจ
สภาพศพไว้อย่างชัดเจนทั้งการตรวจสภาพศพภายนอกและการตรวจสภาพศพภายใน กล่าวคือ การ
ตรวจสภาพศพภายนอก (External Examination) ได้แก่ การระบุลักษณะของผู้ตายทั้งอายุ เพศ ส่วนสูง 
น้ าหนัก สีผิว สัญชาติ ตลอดจนลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ เช่น แผลเป็น รอยสัก, การเปลี่ยนแปลงภายหลัง
การตาย เป็นต้น ส่วนการตรวจสภาพศพภายใน (Internal Examination) หรือการผ่าศพพิสูจน์เพ่ือ
ตรวจหาสาเหตุจากอวัยวะภายในร่างกาย ได้แก่ ศีรษะ, ทรวงอกและคอ, การผ่าท้อง, กระดูก เป็นต้น192 

(3)   การพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล (Identification) 
ในกรณีที่มีการพิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล ก็ได้มีการก าหนดวิธีการพิสูจน์ให้

สอดคล้องกับแนวทางในการตรวจพิสูจน์ที่ได้มีการรับรองไว้ในการประชุมสามัญขององค์กรต ารวจ
สากล (The General Assembly of Interpol) เมื่อปีคริสต์ศักราช 1997 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิธีการปฏิบัติ 
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ การตรวจพิสูจน์ทราบจากญาติหรือบุคคลผู้ที่ได้พบเห็นเหตุการณ์, 

                                                           
189 Recommendation No.(99) 3, Principle 1 
190 Recommendation No.(99) 3, Principle 2 
191 Recommendation No.(99) 3, Principle 4 
192 Recommendation No.(99) 3, Principle 5 
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เสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่ปรากฏบนศพ, ลักษณะเฉพาะทางการแพทย์, การตรวจทันตกรรม, ลักษณะ
ทางด้านมานุษยวิทยา, ลายพิมพ์นิ้วมือ, ลักษณะทางพันธุกรรม เป็นต้น193 

(4)  รายงานการผ่าศพ (Autopsy Report) 
รายงานการผ่าศพเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การชันสูตรพลิกศพมีความสมบูรณ์ ซึ่ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ (Medico-legal expert) จะต้องท าความเห็นลงในรายงาน
อย่างระมัดระวัง ถูกต้อง  ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ รายงานการผ่าศพจะต้องประกอบ
ไปด้วยรายละเอียดที่ชัดเจน ถูกต้อง อ่านง่าย เข้าใจง่ายทั้งต่อคนที่มีและไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์ 
 มีรูปแบบขั้นตอน และมีเป็นกลางปราศจากอคติ เป็นต้น 

ส าหรับรายละเอียดที่ต้องระบุไว้ในรายงานดังกล่าว ได้แก่ รูปพรรณลักษณะของ
ผู้ตาย เช่น ชื่ออายุ เพศ ที่อยู่ อาชีพ เป็นต้น, วันเวลาและสถานที่ที่ตาย, วันเวลาและสถานที่ที่ท าการ
ตรวจศพ, ชื่อ และที่อยู่ของแพทย์ผู้ท าการักษาผู้ตาย, พฤติการณ์ที่ตายซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการ
วิเคราะห์รวบรวมมาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ องค์กรตุลาการ ญาติของผู้ตาย และบุคคลอ่ืน ๆ, บันทึก
สถานที่พบศพ, ผลของการตรวจสภาพศพทั้งภายนอกและภายใน, สาเหตุแห่งการตาย ซึ่งหากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการประเมินผลของการตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่สามารถระบุสาเหตุแห่งการตายได้ ก็
ให้ระบุสาเหตุแห่งการตายว่า “ไม่สามารถระบุได้ (Unascertained)”, ลายมือชื่อ พร้อมวันที่ได้ท ารายงาน 
ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการก าหนดระยะเวลาในการตรวจศพ และการท า
รายงานดังกล่าวในระยะเวลาไม่เกิน 1 วันหรือควรจะใกล้กันเท่าที่จะท าได้194 

(5)  หลักการมีส่วนร่วมของญาติของผู้ตาย 
ค าแนะน าดังกล่าวได้มีการก าหนดให้ ญาติสนิทของผู้ตายมีสิทธิในการดูศพได้195 

3. หลักการว่าด้วยการปูองกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิสามัญ
ฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล (Principle on the Effective Prevention and 
Investigation of Extra-Legal of Arbitrary and Summary Execution1989) 

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แห่งองค์กรสหประชาชาติ (The United Nations 
Hight Commissioner for Human Right: UNHCR) มีความมุ่งหวังในการยกระดับและความเป็น
มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะหลักการที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในหลักการที่ว่า
ด้วยเรื่องของการปูองกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม และ
การลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล ซึ่งหลักการนี้แนะน าโดยสภาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ

                                                           
193 Recommendation No.(99) 3, Principle 3 
194 Recommendation No.(99) 3, Principle 6 
195 Recommendation No.(99) 3, Principle 6  
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สหประชาชาติ โดยมติที่ 1989/65 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1989 ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็น
หลักการที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการสอบสวนกรณีวิสามัญฆาตกรรม โดยที่ขั้นตอนของการสอบสวนนั้นได้
รวมไปถึงการชันสูตรพลิกศพด้วย อีกทั้งยังได้วางแนวทางเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในกรณีการตาย
โดยผิดธรรมชาติโดยทั่วไปไว้เช่นกัน เพ่ือเป็นการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกรับเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการโดยการน าแนวทางและหลักการดังกล่าวมาเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการปูองกัน
สิทธิมนุษยชนและการใช้อ านาจเกินขอบเขตของรัฐที่จะสามารถนาไปสู่การออกกฎหมายภายใน
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับประเทศของตนดังที่ได้ก าหนดไว้ในข้อที่ 9-17 ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพดังนี้196 

1) หลักการเกี่ยวกับองค์กรเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
หลักการดังกล่าวได้วางแนวทางในการปฏิบัติไว้ว่า ในกรณีที่เกิดวิสามัญฆาตกรรม และ

ในกรณีที่มีผู้ร้องทุกข์ว่าญาติของตนหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นการตายโดยผิด
ธรรมชาติ รัฐบาลจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่และวิธีพิจารณาโดยเฉพาะ ส าหรับการชันสูตรพลิกศพและ
การสอบสวนเพื่อค้นหาความจริง ซึ่งศพในกรณีดังกล่าวให้ท าการชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์ และหาก
เป็นไปได้ควรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ 

นอกจากนี้ ผู้ที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพจะต้องท าหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม และ
เป็นอิสระจากบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับการตายนั้น เพ่ือเป็นหลักประกันว่า 
ข้อมูลที่ได้จากการชันสูตรพลิกศพเป็นข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 

2) หลักการเกี่ยวกับขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ 
หลักการดังกล่าวได้วางแนวทางในการชันสูตรพลิกศพด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยได้มี

การก าหนดถึงแนวทางของขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพไว้หลายประการด้วยกันดังนี้ 
(1) ศพนั้นจะต้องถูกจัดเตรียมพร้อมให้แพทย์ผู้ที่ท าการชันสูตรพลิกศพสามารถ

ด าเนินการชันสูตรพลิกศพได้อย่างรวดเร็วซึ่งอย่างน้อยต้องพยายามบ่งชี้ให้ได้ถึงสาเหตุ และลักษณะ
ของการตาย กับจะต้องตรวจสอบให้ทราบถึงเวลาและสถานที่ที่ตายเท่าที่จะทราบได้ ท าการบันทึก 

                                                           
196 องค์การสหประชาชาติ, มาตรฐานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา (The United Nations Hight Commissioner for Human Right: UNHCR), แปล
โดย กิตติพงษ ์กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
เดือนตุลา, 2547), หน้า 135-138. 
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ภาพสีของศพและน าไปรวมไว้ในรายงานการชันสูตรพลิกศพเพ่ือน าไปเป็นพยานหลักฐานในการ
สอบสวนนั้นด้วย197 

(2) ศพนั้นจะต้องไม่มีการเผาหรือฝัง จนกว่าจะมีการชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์
เรียบร้อยแล้วเท่านั้นซึ่งแพทย์นั้นมีสิทธิเข้าไปในสถานที่ที่พบศพหรือเกิดเหตุแห่งการตาย และมีสิทธิ
ตรวจดูข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวนนั้น อันเป็นการควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
สอบสวนได้ และเม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีการส่งมอบศพนั้นคืนให้แก่ครอบครัวหรือญาติ
ของผู้ตายด้วย 

(3) กรณีที่ศพนั้นถูกฝังไปแล้ว และปรากฏต่อมาในภายหลังว่าจ าเป็นที่จะต้องมี
การตรวจสภาพศพอีกครั้ง ก็ให้ขุดศพนั้นมาท าการชันสูตรพลิกศพได้ ถ้าโครงกระดูกยังคงมีอยู่จะต้อง
ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการขุดและการตรวจสอบ ตามกรรมวิธีที่ถูกต้องส าหรับการกระท า
ดังกล่าว198 

(4) รายงานการชันสูตรพลิกศพจะต้องมีการบรรยายถึงสภาพบาดแผลของผู้ตาย 
รายละเอียดของพฤติการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น รวมถึงพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการถูกท าร้าย
ส าหรับราบงานการสอบสวนจะต้องมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลาอันควรตามระดับ
ความยากง่ายของการสอบสวนคดีนั้น และมีการเปิดเผยในทันที โดยจะต้องแสดงถึงขอบเขตของการ
ค้นหาความจริง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบพยานหลักฐาน ตลอดจนการสรุป
ความเห็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอีกทั้งรัฐบาลจะต้องให้ค าตอบต่อสอบสวนดังกล่าวหรือต้อง
แจ้งว่าจะมีการด าเนินการอย่างไรในขั้นตอนต่อไปนั้นภายในเวลาอันควร199 

3) หลักการมีส่วนร่วมของญาติของผู้ตาย 
หลักการดังกล่าวถือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ตาย โดยได้ก าหนดให้ครอบครัวและ

ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้ตายมีสิทธิหลายประการด้วยกันดังนี้ 
(1) สิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เช่น การสอบสวน การตรวจสภาพศพ 

รวมทั้งมีสิทธิเข้าไปฟังหรือตรวจดูข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนซึ่งรวมไปถึงการชันสูตร
พลิกศพ และแสดงพยานหลักฐานอ่ืนเพ่ือประโยชน์ต่อการสอบสวนนั้น ตลอดจนมีสิทธิที่จะขอให้มี

                                                           
197 ข้อ 13 แห่งหลักการว่าด้วยการปูองกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ

วิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล 
198 ข้อ 12 แห่งหลักการว่าด้วยการปูองกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ

วิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล 
199 ข้อ 17 แห่งหลักการว่าด้วยการปูองกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ

วิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล 
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บุคคลากรที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าไปสังเกตการณ์ในการชันสูตร
พลิกศพนั้นด้วย และในกรณีที่มีประกาศเกี่ยวกับการสอบสวนการตายก็ต้องแจ้งให้ครอบครัวหรือญาติ
ของผู้ตายได้ทราบในทันทีเช่นกัน200 

(2) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการปองร้าย การคุกคาม หรือการ
ข่มขู่ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิสามัญฆาตกรรมหรือ
การประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล จะต้องถูกย้ายออกจากต าแหน่งหน้าที่ท่ีมีอ านาจในทางควบคุมการปฏิบัติ
ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม201 

(3) สิทธิในการร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นใน
การสอบสวนซึ่งย่อมรวมถึงการชันสูตรพลิกศพ หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืน ๆ  ซึ่งในกรณีนี้รัฐบาลจะจัดให้มี
คณะท างานที่เป็นอิสระ เพ่ือท าการสอบสวนคดีนั้นโดยเฉพาะภายใต้วิธีพิจารณาอย่างเดียวกัน 
กล่าวคือ คณะท างานดังกล่าวถูกคัดเลือกจากผู้ที่เป็นกลาง มีความสามารถ และเป็นที่ประจักษ์ในด้าน
ความยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระจากหน่วยงาน องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ที่มีส่วน
เกีย่วข้องกับการตายนั้น และคณะท างานนี้จะมีอ านาจหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่จ าเป็นต่อ
การค้นหาความจริงตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการสอบสวนดังกล่าวในข้างต้น202 

4.  พิธีสารว่าด้วยรูปแบบของการผ่าศพ (Model Autopsy Protocol) 
พิธีสารว่าด้วยรูปแบบของการผ่าศพ เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการใช้งานที่องค์การสหประชาชาติ 

ได้จัดท าขึ้น อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์วิจัย และยกร่างมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมหลักการว่าด้วยการปูองกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม 
และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล (Principle on the Effective Prevention and Investigation 
of Extra-legal of Arbitrary and Summary Execution 1989) โดยคู่มือดังกล่าวได้รับการแนะน า
และได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของทนายความ
มินนิโซตา (The Minnesota Lawyers International Human Right Committee) ซึ่งเป็นการ

                                                           
200 ข้อ 16 แห่งหลักการว่าด้วยการปูองกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ

วิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล 
201 ข้อ 15 แห่งหลักการว่าด้วยการปูองกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ

วิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล 
202 ข้อ 11 แห่งหลักการว่าด้วยการปูองกันและการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ

วิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล 
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รวบกลุ่มระหว่างประเทศของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์, ทนายความ, ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
สิทธิมนุษยชน และผู้เชี่ยวชาญด้านอ่ืน ๆ 203 

ส าหรับเนื้อหาของพิธีสาร ได้วางแนวทางในการปฏิบัติงานในกรณีท่ียากหรือมีความส าคัญนั้น
ควรให้การผ่าศพอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ผ่าศพ พิธีสารดังกล่าวจึงได้เสนอรูปแบบของ
การผ่าศพ ซึ่งครอบคลุมไปถึงข้ันตอนของการตรวจสอบทางนิติเวชศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน อันเป็นขอบเขต
ที่สามารถกระท าได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้รูปแบบดังกล่าวเป็นมาตรฐาน
หรือเป็นแนวทางส าหรับบุคคลหลากหลายประเภทในขอบเขตที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งพิธีสารดังกล่าว
ได้เสนอรูปแบบของการผ่าศพไว้ดังนี้204 

1) หลักการเกี่ยวกับองค์กรเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
พิธีสารดังกล่าวได้มีการเสนอให้เจ้าหน้าที่ผู้ท าการผ่าศพ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสืบสวน

ทางด้านการแพทย ์(Medical Investigator) จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีอุปกรณ์ที่พร้อม และได้ 
รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี มีสิทธิในการเข้าถึงสถานที่พบศพ นอกจากนี้ควรมีการแจ้งไปยังบุคคลากร 
ทางการแพทย์ (Medical Personal) ให้ทราบในทันที เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของศพ 
อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่พบศพได้หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงของ
ศพ จะต้องมีการระบุเหตุต่าง ๆ ไว้ในรายงานของเจ้าหน้าที่ผู้ชันสูตรพลิกศพด้วย 

นอกจากนี้พิธีสารดังกล่าวยังได้มีการเสนอให้มีการจัดตั้งระบบที่เป็นการประสานความ
ร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทั้งทางด้านการแพทย์และมิใช่ทางด้านการแพทย์ เนื่องจาก
พยานหลักฐานบางประเภทได้มาจากการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ทางด้านอ่ืน ซึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ทุกสาขานั่นเอง 

2) หลักการเกี่ยวกับขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ 
พิธีสารดังกล่าวได้มีการเสนอขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดย

ได้มีการก าหนดถึงแนวทางของขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพไว้หลายประการด้วยกันดังนี้ 
 
 

                                                           
203 United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation 

of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, Retrieved May 11, 2016 from 
https://www1.umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html 

204 University of Minnesota, Model Autopsy Protocol A. Introduction and B. 
Proposed Model Autopsy Protocol, Retrieved May 11, 2016 from https://www1. 
umn.edu/humanrts/instree/executioninvestigation-91.html 

https://www1.umn.edu/humanrts/instree/execution
https://www1.umn.edu/humanrts
https://www1.umn.edu/humanrts
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(1) ขั้นตอนการตรวจสถานที่พบศพ (Scene Investigator)  
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางด้านการแพทย์เข้าถึงศพ ณ สถานที่พบศพให้ท าการ 

ถ่ายภาพศพตามที่พบและหลังจากที่ได้ถูกเคลื่อนย้าย, บันทึกต าแหน่งของศพและสภาพของศพทั้ง
ความอบอุ่น ความเย็น และความแข็งตัวของศพ, บันทึกอุณหภูมิ โดยรอบ,ตรวจสอบสถานที่พบศพ
และเก็บข้อมูลที่ได้จากสถานที่พบศพ เช่น เลือด กระสุน ปืน และอาวุธอ่ืน ๆ โดยแพทย์ผู้รับผิดชอบ 
ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้, บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเพ่ือนหรือญาติหรือ
บุคคลที่เห็นผู้ตายมีชีวิตอยู่ในครั้งสุดท้าย และสัมภาษณ์บุคคลกรทางการแพทย์ที่อาจจะมีการติดต่อ
กับศพ หรือเป็นผู้ที่ท าการรักษาผู้ตาย ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการรักษาและผลทาง
การแพทย์, ท าการวางศพไว้ในผ้าห่อศพ ห่อมือของผู้ตายด้วยถุงกระดาษ และเก็บศพไว้ในสถานที่ที่
เย็นและปลอดภัย เพื่อเตรียมการเริ่มต้นผ่าศพส าหรับการตายที่มีการทรมานหรือความรุนแรงอันเป็น
ที่ยอมรับในประเทศนั้น ๆ  

(2) การผ่าศพ (Autopsy)  
พิธีสารว่าด้วยรูปแบบของการผ่าศพ ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ผ่าศพด าเนินการ

ปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มท าการผ่าศพและในระหว่างท าการผ่าศพไว้ซึ่งได้แก่ บันทึกเวลาที่เริ่มต้นและ
สิ้นสุดการผ่าศพ รวมถึงสถานที่ของการผ่าศพ, บันทึกชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ผ่าศพ ผู้ช่วยซึ่งเข้าร่วมและ
บุคคลอื่น ๆ ทั้งหมดที่เข้าร่วมในการผ่าศพ โดยควรก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ผ่าศพคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
หลัก ซึ่งมีอ านาจในควบคุมดูแลการผ่าศพ ส าหรับผู้สังเกตการณ์และผู้เข้าร่วมการผ่าศพคนอ่ืน ๆ ควร
อยู่ภายใต้การควบคุมและไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้ผ่าหลักในเวลาระหว่างการด าเนินการผ่าศพ, 
ถ่ายภาพศพไว้โดยเฉพาะการระบุใบหน้าของศพ, ถ่ายภาพ (X-Ray) ศพไว้ทั้งก่อนและหลังการถอด
เสื้อผ้า ซึ่งก่อนที่จะท าการถอดเสื้อผ้าศพ ควรท าการตรวจสอบศพและเครื่องแต่งกาย บันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับเครื่องประดับ ท าการถอดเสื้อผ้าที่อยู่บนศพออกอย่างระมัดระวัง และส่งเสื้อผ้าไว้ให้บุคคลที่มี
หน้าที่เก็บรักษาดูแล เพราะอาจใช้เป็นพยานหลักฐานหรือใช้ระบุตัวตนของผู้ตายได้ เป็นต้น 

ส าหรับขั้นตอนในการผ่าศพนั้น ได้มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจ
สภาพศพไว้อย่างชัดเจนทั้งการตรวจสภาพศพภายนอกและการตรวจสภาพศพภายใน กล่าวคือการ
ตรวจสภาพศพภายนอกเป็นการค้นหาพยานหลักฐานจากการบาดเจ็บนั้น ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด 
อันได้แก่ การประเมินสภาพทั่วไปของศพ การเก็บตัวอย่างเลือด การตรวจสอบหัวและหนังศีรษะ
ภายนอก การตรวจสอบฟัน การตรวจสอบพ้ืนผิวร่างกายของศพทั้งหมด เป็นต้นส่วนการตรวจสอบ
สภาพศพภายในเป็นการขยายผลการตรวจสอบภายนอกให้ชัดเจนขึ้น โดยเป็นการตรวจสอบภายใน
ร่างกายของศพ อันได้แก่ การตรวจสอบหน้าอก ช่องท้อง และอวัยวะภายในอ่ืน  ๆ เป็นต้น และ
หลังจากท่ีได้ท าการผ่าศพเรียบร้อยแล้ว อวัยวะทั้งหมดควรจะถูกเก็บไว้ในร่างกายของศพ และควรจะ
ดองร่างกายของศพไว้เพ่ือความสะดวกต่อการผ่าศพครั้งที่สองในกรณีที่จ าเป็นต่อไป ซึ่งการด าเนินการ
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ทั้งหมดนี้จะต้องมีการบันทึกรายละเอียดของการผ่าศพในข้างต้นและกระท าการอย่างระมัดระวัง 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่ใช้ในการระบุตัวตนของผู้ตายหรือผู้ที่ได้กระท าความผิดที่แท้จริง 

(3) รายงานการผ่าศพ (Autopsy Report) 
รายงานการผ่าศพควรเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายการที่พิธีสารได้เสนอไว้ ได้แก่ 

รูปพรรณลักษณะของผู้ตาย เช่น ชื่ออายุ เพศ ที่อยู่ อาชีพ เป็นต้น , วันเวลาและสถานที่ที่ตาย, วัน
เวลาและสถานที่ที่ท าการตรวจศพ, ชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ชันสูตรพลิกศพ, บันทึกสถานที่พบศพ, ผลของ
การตรวจสภาพศพทั้งภายนอกและภายในโดยในตอนท้ายของรายงานควรเป็นการสรุปผลของการ
ตรวจและสาเหตุของการตาย ซึ่งควรรวมถึงความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ท าการชันสูตรพลิกศพ  

(4) หลักการมีส่วนร่วมของญาติของผู้ตาย 
พิธีสารดังกล่าวได้มีการเสนอว่าควรมีการให้รายงานฉบับเต็มแก่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและครอบครัวหรือญาติของผู้ตายด้วย 
จากที่ได้ศึกษาหลักการเกี่ยวกับมาตรฐานของการชันสูตรพลิกศพทั้งหมดในเบื้องต้น เห็นได้

ว่าองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวได้มีการก าหนดมาตรฐานของขั้นตอน รูปแบบ วิธีก ารของการ
ชันสูตรพลิกศพไว้อย่างชัดเจน และเจ้าหน้าที่ผู้ท าการชันสูตรพลิกศพควรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านนิติเวชศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น นักนิติวิทยาศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ สถานที่ที่พบศพ เป็นต้น ซึ่งองค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ท า
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพจะต้องเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการตาย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการฟูองคดี โดยที่การด าเนินการ
ต่าง ๆ จะต้องเป็นการด าเนินที่มีความชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็วไม่ล่าช้า สามารถอ านวยความยุติธรรม
ได้อย่างแท้จริง   

นอกจากนี้ เมื่อการชันสูตรพลิกศพเป็นการใช้อ านาจของรัฐอย่างหนึ่งจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรเจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพทั้ง
การควบคุมตรวจสอบภายในองค์กร กล่าวคือ ในขั้นตอนของการผ่าศพจะต้องกระท าโดยแพทย์
จ านวน 2 ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งในนั้นต้องเป็นนิติพยาธิแพทย์ และอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์  และการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายนอก กล่าวคือ หากกรณี
ที่ปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรม การชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่พบศพ
จะต้องกระท าโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ 3  ฝุาย คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ องค์กรตุลา
การ และต ารวจ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของญาติผู้ตายในการมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ชันสูตรพลิกศพ เช่น การได้รับการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ  การตรวจดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิก
ศพ การตรวจดูศพ การขอให้มีบุคคลที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์หรือผู้คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าไป
สังเกตการณ์ในการตรวจศพได้อีกด้วย 
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การศึกษามาตรฐานของการชันสูตรพลิกศพและระบบของการชันสูตรพลิกศพตลอดจน
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศนั้น แต่ละประเทศย่อมมี
รายละเอียดและวิธีการที่แตกต่างกันออกไปทั้งในองค์กรหลัก หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่หลักในจัดการ
เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ กระบวนการขั้นตอนในการชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนการควบคุม
ตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ผู้เขียนจึงยกประเทศที่มีระบบการชันสูตรพลิกศพในระดับน ามา
ท าการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางในทางแก้ไขปรับปรุงระบบ
การชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

 

3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยรัฐต่าง ๆ จ านวน 50 มลรัฐ โดยที่แต่ละ
มลรัฐนั้นต่างมีอ านาจในการปกครองและการตรากฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการภายในมลรัฐของ
ตนเอง จึงท าให้การชันสูตรพลิกศพของแต่ละมลรัฐนั้นมีความแตกต่างกันเป็นไปตามระบบกฎหมาย
ของแต่ละมลรัฐ ซึ่งการจัดการให้อยู่ในระบบใดย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายและกฎหมายที่แต่ละมลรัฐนั้น
ได้ก าหนดขึ้นมาผู้เขียนจึงขออธิบายกระบวนการชันสูตรพลิกศพ และการควบคุมตรวจสอบการ
ชันสูตรพลิกศพของประเทศสหรัฐอเมริกาดังนี้ 

 
3.1.1  กระบวนการชันสูตรพลิกศพ 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ จึงได้รับ

อิทธิพลจากระบบโคโรเนอร์ของประเทศอังกฤษมาปรับใช้กับระบบการปกครองในมลรัฐของตน และ
ในขณะเดียวกันก็ได้มีการพัฒนาระบบการชันสูตรพลิกศพมาอย่างต่อเนื่อง เ พ่ือให้ผลของ 
การชันสูตรพลิกศพมีความน่าเชื่อถือ และเป็นมาตรฐานสากล ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบ
การชันสูตรพลิกศพที่ส าคัญสองระบบ คือ ระบบโคโรเนอร์และระบบแพทย์สอบสวน ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ดังนี้205 

ระบบที่ 1 ระบบโคโรเนอร์ เป็นระบบการชันสูตรพลิกศพในระยะเริ่มแรกของประเทศ
สหรัฐอเมริกาเนื่องมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ จึงได้รับ
อิทธิพลจากระบบโคโรเนอร์ของประเทศอังกฤษมาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับมลรัฐของตน ซึ่งใน
ปัจจุบันมี 11 มลรัฐที่ใช้ระบบโคโรเนอร์ เหตุที่ระบบโคโรเนอร์ยังคงอยู่ ก็คือ ประชาชนผู้มีสิทธิออก

                                                           
205 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, รายงานการวิจัย เรื่องการศึกษาการพัฒนาระบบการ

ชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย (รายงานการวิจัย เสนอต่อส านักงานกิจการยุติธรรม, 2547), หน้า 38. 
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เสียงมีความเฉื่อยชาในเรื่องนี้ ขาดความตระหนักในปัญหา และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงระบบ
การชันสูตรพลิกศพ ที่จะต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก อีกทั้งความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนระบบการ
ชันสูตรพลิกศพยังต้องแสดงให้ประจักษ์ในรูปของการออกเป็นกฎหมายซึ่งท าได้ยาก เพราะบางมลรัฐ
อาจถึงขนาดต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญของมลรัฐ และยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักการเมืองผู้
มาจากการเลือกตั้งออกกฎหมายเพ่ือยกเลิกสถานะของโคโรเนอร์ซึ่งก็มาจากการเลือกตั้งเช่นกัน  

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม แม้จะได้มีการน าระบบโคโรเนอร์ของประเทศอังกฤษมาปรับใช้แต่ก็ไม่ได้
เหมือนกับระบบโคโรเนอร์ของประเทศอังกฤษทั้งหมด เพราะเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกามีความ
เข้มแข็งชัดเจนในการที่จะยุติระบบโคโรเนอร์ และสถาปนาระบบแพทย์สอบสวน (Medical Examiner) 
ที่มีความเป็นวิชาชีพมากกว่าขึ้นแทนโดยในปี ค.ศ.2000 สภาครองเกรสได้ผ่านพระราชบัญญัติ 
National Forensic Science Improvement Act (NFSIA) ซึ่งมลรัฐต่าง ๆ  สามารถใช้เป็นทางน าไปสู่
การเปลี่ยนระบบการชันสูตรพลิกศพเป็น Medical Examiner ได้ โดยการเสนอของบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่การขอรับแรงจูงใจทางการเงินนี้จ าเป็นที่รัฐจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพ
หรือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าไปในทิศทางที่จะได้รับการรับรองคุณภาพเสียก่อน206 

ระบบที่ 2 ระบบแพทย์สอบสวน เป็นระบบการชันสูตรพลิกศพที่มีความส าคัญและมีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีถึง 22 มลรัฐที่ใช้ระบบนี้แต่เพียงอย่าง
เดียว และมี 18 มลรัฐที่เหลือใช้ระบบผสม ขึ้นอยู่กับความต้องการของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น
(County) นั้น กล่าวคือ บางเขตการปกครองระดับท้องถิ่นใช้ระบบโคโรเนอร์ บางเขตการปกครอง
ระดับท้องถิ่นใช้ระบบแพทย์สอบสวน และบางเขตการปกครองระดับท้องถิ่นใช้ระบบส่งต่อ กล่าวคือ 
โคโรเนอร์จะส่งศพต่อให้แพทย์สอบสวนเพื่อท าการผ่าศพชันสูตร207 

ระบบการชันสูตรพลิกศพระบบแพทย์นี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี คริสต์ศักราช 
1877 ในมลรัฐแมสซาซูเซตส์ ที่ได้มีการจัดตั้งระบบแพทย์ขึ้นมาแทนโคโรเนอร์ที่มีอยู่เดิม โดยให้
แพทย์ท าหน้าที่คล้ายกับโคโรเนอร์ ในการสอบสวนการตายที่เกิดจากการบาดเจ็บต่าง ๆ แต่ไม่มี
อ านาจในการผ่าศพหรือสั่งให้มีการผ่าศพ จะท าได้ก็ต่อเมื่อมีค าสั่งของพนักงานอัยการ 

ต่อมาในปีคริสต์ศักราช 1915 มลรัฐนิวยอร์กได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการปฏิบัติงานของ
โคโรเนอร์ สาเหตุเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของโคโรเนอร์นิวยอกร์กขณะนั้นเกิดปัญหาที่ปรากฏใน
สื่อมวลชนว่า มีอิทธิพลทางการเมืองมาครอบง า มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ท าให้การปฏิบัติงานของ  

                                                           
206 เรื่องเดียวกัน, หน้า 72-74. 
207 R. Hanzlick and D. Combs, Medical Examiner and Coroner Systems: 

History and Trends, Retrieved May 14, 2016 from http://www.Jama.com อ้างถึงใน 
อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 82. 
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โคโรเนอร์มีความไม่โปร่งใส และไม่เป็นกลาง ส่งผลกระทบทางด้านลบต่อความน่าเชื่อถือและความ
เชื่อมั่นของโคโรเนอร์ คณะกรรมการสอบสวนจึงได้มีข้อเสนอให้มีการยกเลิกระบบโคโรเนอร์แล้วใช้
ระบบแพทย์แทน ดังนั้น ในวันที่ 1 มกราคม 1918 เมืองนิวยอร์กจึงได้สถาปนาระบบแพทย์ขึ้น โดย
ให้แพทย์มีอ านาจผ่าศพตรวจหรือการสั่งให้มีการผ่าศพตรวจด้วยนับว่าเป็นระบบแพทย์ที่สมบูรณ์แห่ง
แรกของโลก208 

ในปัจจุบันระบบแพทย์สอบสวนเป็นระบบที่นิยมแพร่หลายมากกว่าระบบโคโรเนอร์ ซึ่งระบบ
แพทย์สอบสวนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีความแตกต่างในเรื่องของโครงสร้างและเขตอ านาจ
หน้าที่โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้209 

1. ระบบแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ (County Medical Examiner System) กล่าวคือ 
เป็นระบบที่จะไม่มีโคโรเนอร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอบสวนการตาย โดยที่ในแต่ละเขตการปกครอง
ท้องถิ่นจะมีการแต่งตั้งแพทย์สอบสวนขึ้นมาในเคาน์ตี้ของตน 

2. ระบบแพทย์สอบสวนประจ าเขต (District Regional Medical Examiner System) 
กล่าวคือ เป็นระบบที่แต่งตั้งแพทย์สอบสวนขึ้นมาท าหน้าที่รับผิดชอบการสอบสวนการตายภายในเขต 
ซึ่งเขตต่าง ๆ เกิดจากการรวมกลุ่มของเมืองหลาย ๆ เมือง 

3. ระบบแพทย์สอบสวนประจ ารัฐ (State Medical Examiner System) กล่าวคือ เป็น
ระบบที่แต่งตั้งแพทย์สอบสวนขึ้นมาท าหน้าที่รับผิดชอบสอบสวนการตายภายในรัฐ ซึ่งอาจด าเนินการ
โดยมีส านักงานใหญ่อยู่ที่ส่วนกลางเพียงแห่งเดียว หรืออาจตั้งส านักสาขาไว้ที่เขตต่าง ๆ ก็ได้ 

4. ระบบแพทย์สอบสวนระบบส่งต่อ (Referral-Based Medical Examiner System) 
กล่าวคือ เป็นระบบที่แต่งตั้งแพทย์สอบสวนขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนโคโรเนอร์ ซึ่งโคโรเนอร์จะ
ส่งศพต่อไปยังแพทย์สอบสวนเพื่อผ่าศพชันสูตร 

เห็นได้ว่า การชันสูตรพลิกศพระบบแพทย์สอบสวนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีหลาย
รูปแบบที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละมลรัฐจะใช้ระบบแพทย์สอบสวนในรูปแบบใด เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับมลรัฐของตนเอง 

ส าหรับการศึกษาระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนขอศึกษาระบบ
แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ ที่ใช้อยู่ในมลรัฐมิชิแกน โดยมีการประกาศใช้กฎหมาย  County 
Medical Examiner Law, Act 181 of 1953  (Michigan Complied Law) ที่ก าหนดให้มีแพทย์

                                                           
208 วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์, แนวทางการพัฒนางานนิตเิวชในกระบวนการยุติธรรม, หน้า 106-107. 
209 ธนาชัย ศรีวิรุฬห์ชัย, ปัญหาการตรวจสอบถ่วงดุลการงดการสอบสวน: ศึกษาคดี

ฆาตกรรมซ่ึงมิใช่กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 45-46. 
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สอบสวนในทุกเคาน์ตี้ซึ่งได้ยกเลิกและโอนการปฏิบัติหน้าที่ของโคโรเนอร์ไปอยู่ในความรับผิดชอบของ
แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ (County Medical Examiner) ทั้งหมด จึงถือได้ว่าเมื่อมีการ
ประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ระบบโคโรเนอร์ในมลรัฐมิชิแกนเป็นอันยุติลงทั้งหมด210 โดยมีสาระส าคัญที่
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1.1.1  เหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพ 
กฎหมายได้ก าหนดเหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพเพ่ือหาสาเหตุ และ

พฤติการณ์ของการตายในกรณีดังต่อไปนี้211 
1.  การตายของบุคคลที่เกิดโดยผลจากความรุนแรง เช่น การถูกยิง การถูกท าให้

ตาย การฆ่าตัวตาย รวมไปถึงการตายที่เกิดจากยาพิษ หรือการใช้ยาเกินขนาดเป็นต้น 
2.  การตายโดยกะทันหันหรือการตายโดยมิได้คาดหมาย เช่น การตายของบุคคลที่มี

สุขภาพดี ไม่มีประวัติการรักษา และรวมไปถึงการตายที่แพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุของการตายได้ , 
การตายที่เกิดจากการใช้ยาเกินขนาดหรือสารเสพติด, การตายที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาหรือการ
ใช้ยาสลบ, การตายที่ไม่มีแพทย์รับรองการตาย, การตายที่สงสัยว่าเกิดจากการทอดทิ้งเป็นต้น 

3.   การตายโดยไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์หรือโดยปราศจากความดูแลทาง
การแพทย์หรือพยาบาลภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาที่ตาย เว้นแต่จะสามารถระบุสาเหตุการตายได้
อย่างแน่ชัด 

4.  การตายโดยผลมาจากการท าแท้ง 
5.  การตายของนักโทษในเรือนจ า 
6.  การตายที่พนักงานอัยการหรืออัยการสูงสุดมีค าสั่งให้ชันสูตรพลิกศพหรือโดยค า

ร้องขอของพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 6 คน212 
นอกจากการตายตามกรณีข้างต้นแล้วตาม Public Health Code 1978 ยังก าหนด

กรณีการตายอื่น ๆ ที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพด้วย ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. การตายที่สาเหตุเป็นที่น่าสงสัย 
2. การตายโดยไม่ทราบสาเหตุของเด็กที่อายุต่ ากว่า 2 ปี 
3. การตายที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพ 
4. การตายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น การตายจากยานพาหนะ  การจมน้ า การล้ม 

 การตายจากพิษของบาดแผลหรือแผลไหม้ เป็นต้น 

                                                           
210 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 83-84. 
211 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.202 
212 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.207 
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5. การตายของทารกในครรภท์ี่มิได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ หรือภายหลังการคลอด 
เห็นได้ว่า การก าหนดเหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพดังกล่าว เป็นการ

ก าหนดขึ้นจากเงื่อนไขมีอยู่ 3 กรณี คือ กรณีการตายที่บุคคลทั่วไปสามารถอธิบายได้ กรณีการตายที่
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่มีความสงสัยหรือไม่อาจหาค าตอบเกี่ยวกับการตาย และกรณีการตายที่มี
บุคคลร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งท าให้เหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพดังกล่าวเป็น
เหตุการณ์ตายทีค่รอบคลุมและมีความยืดหยุ่นมาก 

3.1.1.2  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953  (Michigan Complied 

Law) ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงาน County Medical Examiner Office ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ใน
การสอบสวนการตาย ที่สามารถระบุว่าผู้ตายคือใคร สาเหตุและพฤติการณ์ของการตายเป็นอย่างไร 
เป็นส านักงานท่ีขึ้นตรงต่อเขตการปกครองระดับท้องถิ่นซึ่งในแต่ละเขตการปกครองนั้นจะมีการจัดตั้ง
ส านักงาน 1 แห่งต่อ 1 เขตการปกครองเท่านั้นโดยที่เขตการปกครองระดับท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
สนับสนุนงบประมานในการด าเนินงานเป็นรายปี แต่ County นี้จะไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการ 
บังคับบัญชาหรือสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือการใช้ดุลพินิจของแพทย์สอบสวนได้213  
ซ่ึงส านักงาน County Medical Examiner Office มีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ 

1)  แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ (County Medical Examiner) ถูก
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (County Board of Commissioners) 
โดยคุณสมบัติของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ จะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพของมลรัฐมิชิแกน และจะต้องเป็นพลเมืองของเขตการปกครองระดับท้องถิ่นนั้นด้วย โดยมี
วาระการด ารงต าแหน่งประจ าเขตการปกครองระดับท้องถิ่นคราวละ 4 ปีซึ่งแต่ละส านักงานจะมี
บุคลากรเพียง 1 คน ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าส านักงาน (Chief)ในการบริหารการจัดการ214 แต่อย่างไรก็
ตามแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้อาจถูกถอดถอนได้ ในกรณีที่คณะกรรมการของเขตการปกครอง
ระดับท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  ผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ (Deputy Medical Examiner) 
ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (County Board of Commissioners) 
โดยคุณสมบัติของผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ จะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ

                                                           
213 เศวต กรรณล้วน, Medico Legal Investigation of Death in USA, ใน รายงานการ

สัมมนา เรื่อง Medico Legal Investigation of Death in USA, 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สมาคม
แพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย, หน้า 7. 

214 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.201 
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วิชาชีพของมลรัฐมิชิแกน และจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ซึ่งการด ารง
ต าแหน่งประจ าเขตการปกครองระดับท้องถิ่นไม่ได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไว้เหมือนแพทย์
สอบสวนประจ าเคาน์ตี้โดยจะท าหน้าที่เป็นรองหัวหน้าส านักงาน แต่ในกรณีที่เขตการปกครองระดับ
ท้องถิ่นใด มีระบบบุคคลากรในรูปแบบของข้าราชการพลเรือน ให้แต่งตั้งผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ า
เคาน์ตี้ ขึ้นจากข้าราชการพลเรือนของเขตการปกครองระดับท้องถิ่นนั้น 215 แต่อย่างไรก็ตามผู้แทน
แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้อาจถูกถอดถอนได้เช่นกันเมื่อมีกรณีที่คณะกรรมการของเขตการ
ปกครองระดับท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)  เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (Medical Examiner Investigators) ที่ถูก 
แต่งตั้งโดยแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้เพ่ือคอยช่วยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 
ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ต้องค านึงถึงวุฒิการศึกษา การ
อบรมหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะได้รับมอบหมาย โดยส่วนใหญ่แล้ว 
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมาจากต ารวจ โดยอาจเป็นเจ้าพนักงานต ารวจจากหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายของของมลรัฐนั้น216 

4)  นิติพยาธิแพทย์ (Forensic Pathologist) คือ พยาธิแพทย์ที่ได้รับใบ 
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพของมลรัฐมิชิแกน ซึ่งการแต่งตั้งหรือการก าหนดคุณสมบัติในการเข้าสู่การ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลใดอยู่ในอ านาจของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้เป็นผู้ก าหนด217  

3.1.1.3  ขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ 
ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการชันสูตรพลิกศพในรัฐมิชิแกน โดยบทบาท 

ของส านักงานมีดังต่อไปนี้ 
1)  ขั้นตอนเมื่อทราบการตาย 
เมื่อได้รับการแจ้งการตาย ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งจากแพทย์ในโรงพยาบาลก็ดี 

หรือโดยบุคคลที่พบศพก็ดี แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้หรือผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้มี
หน้าที่ต้องไปยังสถานที่พบศพเพ่ือเข้าควบคุมและจัดการกับศพหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนด าเนินการดังกล่าวได้218 ซึ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (Medical Examiner 
Investigators) นั้นจะต้องด าเนินการตรวจศพในเบื้องต้นว่า การตายนั้นอยู่ในเขตอ านาจของส านักงาน 
หรือไม่ และเป็นการตายที่ต้องชันสูตรพลิกศพหรือไม่ หากเป็นการตายที่อยู่ในเขตอ านาจและต้องจัด

                                                           
215 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.201 a (1) 
216 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.201 a (2) 
217 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 57. 
218 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.205 5(1)–(2) 
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ให้มีการชันสูตรพลิกศพ ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนไปด าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับศพในเบื้องต้น 
ณ สถานที่ที่ศพนั้นอยู่ทันที แต่ถ้าในกรณีที่ศพนั้นอยู่ในความดูแลของแพทย์ และแพทย์นั้นสามารถ
เห็นชอบออกใบรับรองการตายได้ ก็ให้คืนศพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง219 

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จะต้องแจ้งไปยังสถานีต ารวจที่มีเขตอ านาจเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ และแจ้งให้ญาติของผู้ตายทราบถึงการตายและสถานที่ที่พบศพนั้นมันที่ เท่าที่จะท าได้ 
เว้นแต่เจ้าพนักงานต ารวจและเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายฝุายอ่ืนจะได้ด าเนินการแจ้งไปยังญาติ
ของผู้ตายแล้ว220 

2)  ขั้นตอนการตรวจศพ 
ในขั้นตอนการตรวจสภาพศพภายนอกโดยทั่วไปนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวน

สอบสวนที่ได้รับแต่งตั้งได้ไปยังสถานที่พบศพเพ่ือด าเนินการควบคุมและจัดการศพแล้ว เจ้าหน้าที่
สืบสวนสอบสวน จะท าการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงต่าง  ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ค้นหาความจริงในการหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย แต่จะท าได้เฉพาะพยานหลักฐานที่
ปรากฏบนตัวศพเท่านั้น221 และด าเนินการเก็บรวบรวมทรัพย์สินมีค่าของผู้ตาย เพ่ือส่งคืนให้แก่ผู้ที่อยู่
ในความดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย222  ส่วนพยานหลักฐานแวดล้อมอ่ืน ๆ  ณ สถานที่พบศพนั้น อยู่ใน
อ านาจของเจ้าพนักงานต ารวจและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยตรงที่จะท าการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานนั้นเอง 

เมื่อได้ด าเนินการตรวจศพเรียบร้อยแล้วให้แจ้งรายงานไปยังแพทย์
สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ (County Medical Examiner) หรือผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ 
(Deputy Medical Examiner) เป็นการด่วน และเมื่อเห็นเป็นการสมควรให้แพทย์สอบสวนประจ า
เคาน์ตี้หรือผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี ้เดินทางไปยังสถานที่ที่พบศพแต่ในกรณีการตายที่เกิด
จากการฆาตกรรมหรือสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรม แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ จะต้องไปยังสถานที่ที่
พบศพนั้นด้วยตนเอง และต้องท าการแจ้งไปยังพนักงานอัยการแห่ง เขตการปกครองระดับท้องถิ่นนั้น
ด้วย อีกทั้งต้องจัดท ารายงานการตรวจศพ ณ สถานที่ที่ศพนั้นอยู่ เพ่ือแจ้งไปยังส านักงาน County 
Medical Examiner Office ซึ่งอย่างช้าต้องภายในวันถัดไปของการท างาน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแพทย์

                                                           
219 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 88. 
220 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.205 5(4) 
221 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.205 5(2) 
222 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.208 
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สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ที่พบศพในทุกกรณี มีเพียง
บางกรณีเท่านั้น223 

ส าหรับกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายศพไปยังส านักงานของ 
County Medical Examiner Office เพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพต่อไป การเคลื่อนย้าย การคืนศพ 
หรือปล่อยศพนั้นไปที่อ่ืนภายในเขตอ านาจ ให้เป็นหน้าที่ของ แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ในการ
พิจารณาค าสั่ง เว้นแต่กรณีที่ศพกีดขวางการจราจร เป็นที่อุจาดหรือสร้างความหวาดกลัวให้แก่
สาธารณะชน เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนมีอ านาจที่จะท าการเคลื่อนย้ายศพนั้นได้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้แล้ว224 

เมื่อเคลื่อนย้ายศพมายังส านักงานเพ่ือตรวจ ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการผ่าศพ ให้ แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้เป็นผู้มีอ านาจในการใช้ดุลพินิจพิจารณาการออก
ค าสั่งให้มีการผ่าศพ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการตายของเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือตาย
โดยกะทันหัน  แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนของเด็กทราบถึงสิทธิในการ
ร้องขอให้มีการผ่าศพด้วย และในกรณีนี้ส านักงานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการร้องขอนั้น225 

3) ขั้นตอนการผ่าศพ 
การผ่าศพเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการค้นหาสาเหตุและ

พฤติการณ์ของการตายที่มีความแม่นย ามากยิ่งขึ้น เมื่อศพนั้นเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยได้โดยง่าย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือพยานหลักฐานใด ๆ จ าเป็นจะต้องรวบรวมไว้ก่อนที่ศพนั้นจะเสียหายหรือถูก
ท าลายลง แต่การผ่าศพเป็นกระบวนการที่มีราคาแพง จึงควรหลีกเลี่ยง เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือเพ่ือให้ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย226 
ซึ่งการผ่าศพนั้นจะต้องกระท าโดยนิติพยาธิแพทย์ (Forensic Pathologist) เท่านั้น ซึ่งเป็นอ านาจที่
กฎหมายบัญญัติรับรองไว้ คณะแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง  ๆไม่มีอ านาจในการผ่าศพได้227 

4) การท ารายงานและความเห็น 
เมื่อท าการชันสูตรพลิกศพและการผ่าศพเสร็จสิ้นให้แพทย์สอบสวนประจ า 

เคาน์ตี ้ยุติการชันสูตรพลิกศพและจัดการท ารายงานการชันสูตรพลิกศพฉบับสมบูรณ์ทั้งในกรณีทั่วไป 
และกรณีที่มีการผ่าศพ โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับศพ สาเหตุและพฤติการณ์ของการตายอย่าง

                                                           
223 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 89. 
224 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.205 

225 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.205 a (1) 
226 เศวต กรรณล้วน, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
227 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 91. 
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ละเอียดเท่าที่จะท าได้228 และเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการชันสูตรพลิกศพฉบับสมบูรณ์นี้ 
แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้สามารถมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนด าเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงใด ๆ เพ่ือจัดท ารายงาน รวมถึงอ านาจในการร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสาร
หรือประวัติทางการแพทย์มาให้ก็ได้ ซึ่งประวัติทางการแพทย์ หนังสือ เอกสารหรือข้อความอย่างใด ๆ 
ที่แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ได้รับมาโดยค าสั่งของศาลนี้ เป็นเอกสารที่ได้รับการยกเว้นให้เปิดเผย
ได้ตามกฎหมาย229 

เมื่อท ารายงานการชันสูตรพลิกศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แพทย์สอบสวน
ประจ าเคาน์ตี้จัดส่งรายงานการชันสูตรพลิกศพไปยังเจ้าพนักงานต ารวจ ซึ่งพนักงานต ารวจจะเชื่อ
ความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของการตายที่ระบุไว้หรือไม่ก็ได้ เพราะเป็นอ านาจในทางการสอบสวน
หรือการด าเนินคดีต่อไปหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือสรุปความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ 
ของการตายของ แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ให้มีความแตกต่างไปจากเดิมได้230 

5) การจัดการกับศพ 
เมื่อได้ท าการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นลงแล้ว การเคลื่อนย้ายศพไปฝังหรือ

ท าการเผาหรือจัดการตามประเพณี จะท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้
หรือผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ก่อน หากบุคคลใดฝุาฝืนจะมีความผิด มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 
เดือน ปรับไม่เกิน 500 เหรียญ หรือท้ังจ าทั้งปรับ231 

นอกจากนี้หลังจากที่การตรวจศพหรือการผ่าศพนั้นเสร็จสิ้น ให้แพทย์
สอบสวนประจ าเคาน์ตี้จัดการคืนศพหรือชิ้นส่วนของศพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ซึ่งหากใน
กรณีท่ีไม่มีผู้ใดมารับศพ ให้ แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ ด าเนินการตามที่เห็นสมควร  เว้นแต่กรณีที่
มีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บศพนั้นไว้ เนื่องจากการตายนั้นเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด232 
 

3.1.2  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
ถึงแม้ระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศสหรัฐอเมริกา ในมลรัฐมิชิแกนมีการก าหนดให้

แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ที่เป็นองค์กรเฉพาะที่มีอ านาจและมีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพดังที่ได้
ก าหนดไว้ในกฎหมาย County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953 (Michigan Complied Law) 

                                                           
228 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.205 5(3) 
229 The Freedom of Information Act 1976 PA 442, MCL 15.231 to 15. 246 

230 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 90. 
231 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.210 
232 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.205 5(5) 
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แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การด าเนินการชันสูตรพลิกศพยังได้ก าหนดการมีส่วนรวมและการควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้ดุลพินิจขององค์กรเฉพาะในขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ  
มิได้ให้อ านาจขององค์กรเฉพาะไว้โดยล าพังหรือปราศจากการควบคุมตรวจสอบ ซึ่งสามารถอธิบาย
การควบคุมตรวจสอบได้ดังนี้ 

3.1.2.1  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยองค์กรเฉพาะ (County Medical 
Examiner Office)  

มลรัฐมิชิแกน (Michigan) เป็นมลรัฐที่ใช้ระบบการชันสูตรพลิกศพเป็นระบบแพทย์
สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ ที่มีการจัดตั้งส านักงาน County Medical Examiner Office ซึ่งเป็นองค์กร
เฉพาะที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ และมีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
ตั้งแต่การก าหนดคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การโยกย้ายหรือการถอดถอน ตลอดจนการก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรอีกด้วย ซึ่งอ านาจและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในกรชันสูตรพลิก
ศพภายในส านักงาน County Medical Examiner Office ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
มีรายละเอียดทีส่ามารถสรุปได้ดังนี้ 

1)  แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ (County Medical Examiner) กล่าวคือ
แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพดังนี้233 

(1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
(2)  ออกกฎเกณฑ์เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงาน 
(3)  มอบอ านาจหน้าที่ให้แก่ผู้แทนตามที่กฎหมายอนุญาต 
(4)  เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนแพทย์สอบสวน 

ประจ าเคาน์ตี้หรือเสนอถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
(5) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ

และอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้น 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดไว้หรือที่ได้รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการเคาน์ตี้ 
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ จะได้รับค่าตอบแทน

ตามการพิจารณาก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น ตามความเหมาะสม234  
 

                                                           
233 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.201 
234 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.201e 
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2) ผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ (Deputy Medical Examiner) 
กล่าวคือ ผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตร
พลิกศพดังนี้235 

(1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ เมื่อแพทย์
สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

(2)  รับแจ้งรายงานการตายที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย236 และพิจารณา
ด าเนินการสอบสวนหากกรณีดังกล่าวอยู่ในเขตอ านาจ 

(3)  ตรวจสอบสถานที่พบศพ และท าการสืบสวนสอบสวน หากกรณี
นั้นเป็นการฆาตกรรมหรือสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรม 

(4)  ออกค าสั่งและควบคุมเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ณ สถานที่เกิด
เหตุ ให้ท าการสืบสวนสอบสวนและรายงานผลการสืบสวนสอบสวน 

(5)  ออกค าสั่งอนุญาตให้ผ่าศพเพ่ือตรวจ 
(6)  ออกใบมรณะบัตร 
(7) ออกใบอนุญาตให้ฌาปนกิจศพ 
(8)   ออกค าสั่งส่งคืนศพให้แก่ญาติผู้ตาย 

ซึ่งอ านาจและหน้าที่ของผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ดังกล่าว
ข้างต้น เป็นอ านาจที่ได้รับมอบหมายมาจากแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ ซึ่งผู้แทนแพทย์สอบสวน
ประจ าเคาน์ตี้สามารถด าเนินการต่าง ๆ ด้วยตนเองก็ได้ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนแพทย์
สอบสวนประจ าเคาน์ต้ีนั้น จะได้รับค่าตอบแทนตามการพิจารณาก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการของ
เขตการปกครองระดับท้องถิ่น ตามความเหมาะสม237   

3) เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (Medical Examiner Investigators) กล่าวคือ 
เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพดังนี้238 

(1)  ไปยังสถานที่พบศพ ซึ่งอยู่ในเขตอ านาจของตน 
(2)  แจ้งให้ญาติของผู้ตายทราบถึงการตายและสถานที่ที่ศพนั้นอยู่ 
(3) ด าเนินการเพ่ือที่จะระบุตัวบุคคลผู้ตายตรวจสอบศพผู้ตายและ

สอบสวนหาสาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย 

                                                           
235 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.201a 
236 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.203 
237 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.201e 
238 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.201a 
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(4)  เก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ตายไว้จนกว่าจะส่งคืนให้แก่ผู้มีสิทธิ 
(5) รายงานผลการสืบสวนไปยังแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ หรือ

ผู้แทนแพทย์ประจ าเคาน์ตี้ และหากเป็นกรณีฆาตกรรมหรือสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรม ให้แจ้งไปยัง
พนักงานอัยการด้วย ตลอดจนส่งรายงานไปยังองค์กรภายในวันท างานถัดไป 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนั้นไม่มีอ านาจในการผ่าศพ
หรือเคลื่อนย้ายศพก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ หรือผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ า
เคาน์ตี้ เว้นแต่กรณีที่ศพนั้นกีดขวางการจราจรหรือเป็นที่ปรากฏชัดต่อสาธารณชน ก็สามารถท าการ
เคลื่อนย้ายได้239 

4) นิติพยาธิแพทย์ (Forensic Pathologist) กล่าวคือ นิติพยาธิแพทย์มี
อ านาจและหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพดังนี้240 

(1)  ท าหน้าที่ผ่าศพเพ่ือตรวจพิสูจน์ตามค าร้องขอของแพทย์สอบสวน
ประจ าเคาน์ตี้หรือผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ 

(2)  รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่แพทย์สอบสวนประจ า
เคาน์ตี้หรือผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ทราบ 

(3)  ส่งรายงานผลการตรวจสอบไปยังแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้
หรือผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ เมื่อได้ท าการผ่าศพเพ่ือตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้น และระบุสาเหตุ 
และพฤติการณ์ที่ตาย 

3.1.2.2  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยพนักงานอัยการ 
กฎหมายได้ก าหนดให้พนักงานอัยการมีอ านาจที่จะสามารถเข้าร่วมและควบคุม

ตรวจสอบกระบวนการชันสูตรพลิกศพได้ ในกรณีที่การตายนั้นเกิดจากการฆาตกรรมหรือสงสัยว่าเกิด
จากการฆาตกรรมโดยเข้าร่วมท าการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ที่พบศพ หรือโดยการขอให้มีการ
ชันสูตรพลิกศพการตาย นอกจากที่กฎหมายก าหนดไว้241 

นอกจากนี้พนักงานอัยการสามารถร้องขอให้มีการไต่สวนการตายเพ่ือให้มีการ
ทบทวนหรือแก้ไขรายงานการชันสูตรพลิกศพหรือใบรับรองการตายของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ 
ซ่ึงการร้องขอนี้เป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการเอง ภายหลังที่เข้ามามีบทบาทในการด าเนินคดี หรือมี

                                                           
239 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 56-57. 
240 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57. 
241 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 92. 
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ผู้มาร้องขอต่อพนักงานอัยการให้ร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลไต่สวนกระบวนการชันสูตรพลิกศพ
ดังกล่าว242 

3.1.2.3  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยชั้นศาล 
การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยชั้นศาล คือ ศาลท าหน้าที่ไต่สวนการ

ตายตามที่ญาติของผู้ตาย อัยการ และจ าเลย ท าการร้องขอเพ่ือให้ศาลมีการทบทวนหรือแก้ไขรายงาน
การชันสูตรพลิกศพหรือใบรับรองการตายของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้และศาลอาจมีค าสั่งให้มี
การขุดศพขึ้นมาเพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพซ้ าได้ 

3.1.2.4  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยบุคลที่เกี่ยวข้อง 
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมตรวจสอบการการ

ชันสูตรพลิกศพได้แก่ญาติของผู้ตาย พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจ าเลยอธิบายไดด้ังนี้ 
1) การควบคุมตรวจสอบโดยญาติของผู้ตาย 
ญาติของผู้ตายมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งการตายจากแพทย์สอบสวนประจ า

เคาน์ตีแ้ละมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ท่ีพบศพ กับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้
และในกรณีที่การตายของเด็กที่อายุต่ ากว่า 2 ปี ญาติของผู้ตายมีสิทธิร้องขอให้มีการผ่าศพ เพ่ือขจัด
ความเคลือบแคลงหรือความสงสัยเกี่ยวกับการตายได้ และเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการ
ด าเนินการตามค าร้องขอด้วย243 

นอกจากนีใ้นกรณีที่ญาติของผู้ตายไม่เห็นด้วยกับสาเหตุและพฤติการณ์ของ
การตายที่แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ได้ระบุความเห็นไว้ในรายงานการชันสูตรพลิกศพ ญาติของ
ผู้ตายอาจท าการร้องขอต่อศาลแขวงหรือศาลระดับเมืองเพ่ือจัดให้ศาลมีการไต่สวนได้244 เพ่ือให้มีการ
ทบทวนหรือแก้ไขรายงานการชันสูตรพลิกศพหรือใบรับรองการตายของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้
โดยการไต่สวนนี้ศาลอาจมีค าสั่งให้มีการขุดศพขึ้นมาเพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพซ้ าได้ ซึ่งโดยปกติถ้ามี
การชันสูตรพลิกศพซ้ านั้น จะท าการชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์ของเอกชน โดยที่ผู้ร้องขอนั้นต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน245 

 
 

                                                           
242 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.207 
243 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 93. 
244 County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.207 
245 ธ ารง จิรจริยาเวช, “ระบบการชันสูตรพลิกศพและผ่าศพในสหรัฐอเมริกา Forensic 

Medical System in the United State,” เมดิคอลไทม์ 16 (เมษายน): 46. 
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2) การควบคุมตรวจสอบโดยพลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
เมื่อการตายส่งผลต่อความหวาดกลัว ความไม่ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตของ

สังคมโดยรวม กฎหมายจึงก าหนดให้พลเมืองผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 6 คน  เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ชันสูตรพลิกศพนั้นได้ โดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว สามารถร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพ
ได้เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ การตายที่สังคมหรือประชาชนเกิดความ
สงสัยเข้าสู่กระบวนการชันสูตรพลิกศพของรัฐได้ โดยความเป็นวิชาชีพของ แพทย์สอบสวนประจ า
เคาน์ตี้จะท าให้สังคมหรือประชาชนเกิดความมั่นใจเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย ซึ่งถ้า
หากการตายนั้นเกิดจากการกระท าความผิด เจ้าพนักงานต ารวจต้องท าการค้นหาตัวผู้กระท าความผิด
เพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีอาญาและลงโทษตามกฎหมายต่อไป246 

3) การควบคุมตรวจสอบโดยจ าเลย 
จ าเลยมีสิทธิร้องขอให้ศาลไต่สวนเพื่อให้ศาลมีการทบทวนหรือแก้ไขรายงาน 

การชันสูตรพลิกศพหรือใบรับรองการตายของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ ได้ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหนึ่ง
ของกระบวนการพิจารณาคดีของศาลตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็เพ่ือประโยชน์ในการ
สนับสนุนข้ออ้างหรือข้อถกเถียงเก่ียวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของตน247 
 

3.2  ประเทศอังกฤษ 
 

ประเทศอังกฤษเป็นประเทศต้นแบบของการชันสูตรพลิกศพในระบบโคโรเนอร์ และเป็น
ระบบที่มีอิทธิพลและแพร่ขยายไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในการน าไปปรับใช้ ซึ่งโคโรเนอร์เป็นองค์กรฝุาย
ศาลยุติธรรมซึ่งมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนการตายที่เกิดจากการกระท าความผิดทางอาญา
ผู้เขียนจึงขออธิบายกระบวนการชันสูตรพลิกศพ และการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของ
ประเทศอังกฤษดังนี้ 

 
3.2.1  กระบวนการชันสูตรพลิกศพ 
การชันสูตรพลิกศพของประเทศอังกฤษใช้ระบบโคโรเนอร์ (Coroner System) ต าแหน่งโค

โรเนอร์เป็นต าแหน่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1194 มีการจัดตั้งส านักงานโคโรเนอร์ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ด้าน
สืบสวนสอบสวนตามค าสั่งศาล โดยในระยะแรกหน้าที่ของโคโรเนอร์นั้นมีความหลากหลายมาก ซึ่ง
จากพยานหลักฐานที่ปรากฏพบว่าในสมัยพระเจ้า Richard I ผู้ซึ่งเข้ามาครอบครองประเทศอังกฤษใน

                                                           
246 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 93. 
247 เศวต กรรณล้วน, เรื่องเดิม, หน้า 8. 
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ยุคนั้น ได้จัดวางระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญทางด้านการจัดการด้านกระวนการยุติธรรมและ
ระบบการจัดเก็บภาษี เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางด้านการเงิน โดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนขึ้นเพ่ือ
ท าหน้าที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าวขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งได้มีประกาศให้มีการเลือกอัศวินจ านวน 3 
คน และเสมียนขึ้นหนึ่งคน ในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องหรือค าร้อง
ทุกข์ต่อกษัตริย์ เรียกว่า “Keeper of the Pleas of the Crown” ซึ่งตรงกับภาษาลาตินที่ว่า 
“Custosplacitorum Coronae” และด้วยเหตุนี้เอง การเรียกชื่อต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวนั้น จึง
ถูกเรียกว่า crowner จนกลายมาเป็น Coroner ในที่สุด ซึ่งนอกจากจะรับเรื่องร้องทุกข์ จัดเก็บภาษี 
หรือก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของขุนนางต่าง ๆ แล้ว ในยุคแรกยังท าหน้าที่ในการตรวจและจัดการ
บันทึกเก่ียวกับการตายโดยกะทันหันหรือตายโดยไม่คาดคิดอีกด้วย ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความเป็นอิสระ
และท าหน้าที่ขึ้นตรงต่อกษัตริย์เท่านั้นและในยุคต่อมาโคโรเนอร์ได้มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ประจักษ์พยานที่จะต้องไปให้ข้อมูลกับศาลในฐานะ Medico Legal การเพ่ิมหน้าที่ในการสอบสวน
การตายโดยความรุนแรงขึ้นอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้ที่จะรับการแต่งตั้งเป็น โคโรเนอร์นี้จะต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักกฎหมายหรือแพทย์อีกด้วย  

ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินงานของโคโรเนอร์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ 
Coroner Act 1988 และ Coroner Rules 1984 ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลกลาง 
ให้ท าหน้าที่สอบสวนการตาย ท าการชันสูตรพลิกศพและท าการไต่สวนการตาย เพ่ือทราบถึงสาเหตุที่
เกี่ยวกับการตายและการออกใบรับรองการตาย248 โดยมีสาระส าคัญที่สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.2.1.1  เหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพ 
โดยปกติการตายที่โคโรเนอร์จะต้องท าการชันสูตรพลิกศพ ได้ก าหนดในบทบัญญัติ 

Section 8 ของ Coroner Act 1988 ไว้เพียง 3 กรณี คือ การตายโดยผลจากความรุนแรงหรือการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ การตายโดยกะทันหันไม่ทราบสาเหตุ และการตายในเรือนจ าหรื อสถานที่ใดที่
กฎหมายได้ก าหนดให้มีการไต่สวนการตายเท่านั้น เมื่อโคโรเนอร์มีหน้าที่ในการออกใบรับรองการตาย
เช่นเดียวกับแพทย์ อาจมีบางกรณีที่แพทย์ไม่สามารถออกรับรองการตายให้ได้ โคโรเนอร์จะต้องท า
การสอบสวนการตายกรณีดังกล่าวด้วย ซึ่งได้แก่กรณีการตายดังต่อไปนี้249 

1)  การตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 
2)  การตายที่ไม่สามารถระบุเหตุได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นการตายโดยธรรมชาติ 
3)  การตายที่ผู้ตายไม่ได้รับการรักษาโดยแพทย์ ในการเจ็บปุวยครั้งล่าสุด 

หรือภายในระยะเวลา 1 วันก่อนเสียชีวิต 

                                                           
248 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 94-96. 
249 เรื่องเดียวกัน, หน้า 96-97. 
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4)  มีเหตุที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการตาย หรือมีประวัติ
เกี่ยวกับความรุนแรง 

5)  การตายที่เก่ียวเนื่องกับอุบัติเหตุ 
6)  การตายที่สงสัยว่าเป็นการแขวนคอตาย 
7)  การตายนั้นเกิดขึ้นภายหลังการควบคุมของเจ้าพนักงานต ารวจ 

หรือการควบคุมของเรือนจ า 
8)  ศพนั้นอยู่ภายใต้กฎหมาย The Mental Health Act  
9)  การตายที่เกี่ยวเนื่องกับการท าแท้ง  
10)  การตายที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของผู้ตายก่อนตาย (มีประวัติการใช้ 

สารเสพติด การท าร้ายตัวเอง หรือการใช้ยาเกินขนาด) 
11)  การตายที่เก่ียวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรมหรืการประกอบอาชีพ 
12)  การตายในระหว่างการผ่าตัด หรือโดยผลของการใช้ยาสลบ หรือกรณี

การตายภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการนั้น 
13)  การตายที่ เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางการแพทย์หรื อการรักษา 

พยาบาล การตายที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลทางการแพทย์ 
14)  การตายโดยผิดปกต ิ
15)   การตายที่เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังเข้ารับการรักษาพยาบาล

ในโรงพยาบาล 
3.2.1.2  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
ระบบโคโรเนอร์ในประเทศอังกฤษนั้น แม้ว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ

ชันสูตรพลิกศพจะเป็นโคโรเนอร์ก็ตาม แต่เพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพ และกระบวนการค้นหาความ
จริงในคดีอาญานั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว โคโรเนอร์จ าเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคล
อ่ืน ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และท าหน้าที่หาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายด้วย ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ มีดังนี้ 

1)  โคโรเนอร์ (Coroner) คือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและจัดสรรงบประมาณ
จากองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ศาลโคโรเนอร์มีเขตอ านาจ (Local Authorities)250 ซึ่งผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
ให้เป็นโคโรเนอร์นั้นจะต้องเป็นนักกฎหมาย (Solicitor or Barrister) หรือแพทย์ (Medical Practitioner) 

                                                           
250 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, แนวทางพัฒนางานนิติเวชในกระบวนการยุติธรรม, หน้า 98. 
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ซึ่งประกอบวิชาชีพนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในท้องถิ่น
หรือเขตพ้ืนที่นั้น ภายในเวลา 6 เดือนก่อนได้รับการแต่งตั้ง251  

แต่อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลที่ว่า โคโรเนอร์เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ของ
สถาบันกษัตริย์ รัฐบาลกลางจึงไม่มีอ านาจโยกย้ายหรือถอนถอนได้ หากแต่เป็นอ านาจของ Lord 
Chancellor หรือศาลเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อโคโรเนอร์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ Lord Chancellor หรือศาล สามารถโยกย้ายหรือถอนถอนโคโรเนอร์ดังกล่าวได้ 
หรือโคโรเนอร์ผู้นั้นได้ท าหนังสือลาออกต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งการลาออกนั้นจะได้รับอนุมัติต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น หรือกรณีโคโรเนอร์นั้นมีความผิดในข้อหาคอร์รัปชั่น การประมาทเลินเล่อโดย
จงใจในหน้าที่และได้จ าคุกไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือปรับ หรือท้ังจ าทั้งปรับ252 

นอกจากนี้โคโรเนอร์อาจแต่งตั้งผู้แทนโคโรเนอร์ (Deputy Coroner) ขึ้นมา 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ เช่น ปุวยหรือลางาน เป็นต้น และใน
กรณีที่ต าแหน่งโคโรเนอร์ว่างลง ผู้แทนโคโรเนอร์ต้องท าหน้าที่เสมือนเป็นโคโรเนอร์จนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งโคโรเนอร์ และผู้แทนโคโรเนอร์คนใหม่ขึ้นมาและอาจแต่งตั้งผู้ช่วยผู้แทนโคโรเนอร์ (Assistant 
Deputy Coroner) ขึ้นมา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนโคโรเนอร์ ในกรณีที่โคโรเนอร์และผู้แทนโคโรเนอร์ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้253 ซึ่งผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตนก็ได้ และ
สามารถท าหน้าที่ในการสอบสวนการตายภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ก าหนดไว้ได้เช่นเดียวกับโคโร
เนอร์อีกด้วย  หรือเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โคโรเนอร์อาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาอ่ืน  ๆ
มาช่วยในการการท างานของตนก็ได้ ซึ่งในบางเขตท้องที่อาจมีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์
และผู้ท าการเคลื่อนย้ายศพเป็นการเฉพาะ254 

2) เจ้าพนักงานสืบสวนของโคโรเนอร์ (Coroner’s Officer) คือ เจ้า
พนักงานทีไ่ด้รับการจ้างหรือสรรหาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ และองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยจะปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้การควบคุมดูแลของโคโรเนอร์ โดยหากเป็นเมืองขนาดใหญ่ เช่น ลอนดอน จะมีต ารวจประจ า

                                                           
251 The Coroners Act 1988, Section 2 
252

 ณรงค์ จุ่ยเส่ย, การชันสูตรพลิกศพกรณีการตายในความควบคุมของเจ้าพนักงาน 
ศึกษาเฉพาะกรณีการตายของผู้ต้องขังในเรือนจ า (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2548), หน้า 79-80. 

253 The Coroners Act 1988, Section 8 and 9 
254 The Coroners Act 1988, Section 7(4) 
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ท้องถิ่นที่ท างานให้กับโคโรเนอร์แบบเต็มเวลา และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพโดยเฉพาะ 
แต่หากเป็นเมืองขนาดเล็ก ก็จะแต่งตั้งประชาชนเป็นเจ้าพนักงานโคโรเนอร์ด้วย255 

3) แพทย์ คือ พยาธิแพทย์ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และส าหรับการตาย
ในบางกรณี เช่น การตายที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล แพทย์ที่ท าหน้าที่ในการตรวจศพต้องไม่อยู่ในคณะแพทย์
ซึ่งเก่ียวข้องกับการตายในโรงพยาบาลนั้น256 

4) คณะลูกขุน (Jury) คือ บุคคลที่โคโรเนอร์หมายเรียกไม่น้อยกว่า 7 คน  
แต่ไม่เกิน 11 คน มาพบกันในวันเวลาที่ก าหนด โดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับลูกขุนใน The Crown Court, 
The Hight Court หรือ County Court ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1 ของ The Juries Act 1974257   

3.2.1.3  ขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ 
การชันสูตรพลิกศพของประเทศอังกฤษนั้น โคโรเนอร์เป็นองค์กรหลักในการ

ด าเนินการ ซึ่งข้ันตอนและกระบวนการในการค้นหาสาเหตุแลพฤติการณ์ของการตายของบุคคลนั้นจะ
แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะการตายในแต่ละกรณี ซึ่งบางกรณีโคโรเนอร์อาจสั่งให้
แพทย์ท าการตรวจศพ เพ่ือค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย และหากผลของการตรวจเพียง
พอที่จะระบุได้ชัดเจนถึงสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายแล้ว โคโรเนอรไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวน
การตายก็ได้258 

การสอบสวนการตายโดยโคโรเนอร์นั้น เป็นกระบวนการเพ่ือทราบถึงเหตุเกี่ยวกับ
การตาย และการออกใบรับรองการตาย ซึ่งหากพิจารณาถึงอ านาจหน้าที่ และกระบวนการในการ
สอบสวนการตายแล้ว อาจกล่าวได้ว่า การสอบสวนการตายของโคโรเนอร์นั้นเป็นกระบวนการ เพ่ือ 
ชี้ชัดเกี่ยวกับเสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย และการออกใบรับรองการตาย ซึ่งเป็นประโยชน์
ทางด้านการสอบสวน และการด าเนินคดีอาญา ตลอดจนประโยชน์ในด้านการจัดการทางทะเบียน
เกี่ยวกับคนเกิดและคนตายในการนี้อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า อ านาจของโคโรเนอร์นั้นนอกจากด้วย
เหตุที่มีคนตายภายในเขตพ้ืนที่ของตนแล้ว จะต้องปรากฏต่อไปว่า การตายนั้นเป็นกรณีที่แพทย์ไม่
ออกใบรับรองการตายให้อีกด้วย 

                                                           
255

 House of Commons, Consttionnal Affairs Committee, Reform of the 
Coroner’s System and Death Certification (London: The Stationery Office, 2006), 
pp. 54-55 อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 37. 

256
 The Coroners Rules 1984, Rule 6 

257 The Coroners Act 1988, Section 9(1) 
258 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 39. 
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การออกใบรับรองการตายเพ่ือการจดแจ้งต่อนายทะเบียนคนเกิดและคนตายตาม
Birth and Death Regulations 1987 ของประเทศอังกฤษนั้น อาจมีได้ใน 2 กรณี คือ การออก
ใบรับรองการตายโดยแพทย์ในโรงพยาบาลหรือแพทย์ผู้ท าการรักษา และกรณีการออกใบรับรองการ
ตายโดยโคโรเนอร์ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแพทย์ไม่ออกใบรับรองการตายให้ ไม่ว่าด้วยเหตุที่ไม่
แน่ชัดหรือด้วยเหตุอ่ืน แพทย์จะต้องแจ้งไปยังโคโรเนอร์เพ่ือท าการสอบสวนการตายและออก
ใบรับรองการตายต่อไป259 ดังนั้นส าหรับรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการชันสูตรพลิกศพใน
ประเทศอังกฤษจึงอาจด าเนินการเป็นล าดับขั้นดังต่อไปนี้ 

1) ขั้นตอนเมื่อทราบการตาย 
เมื่อมีการตายเกิดขึ้น แพทย์หรือบุคคลผู้พบศพจะต้องแจ้งการตายให้โคโร

เนอร์ทราบ และเมื่อโคโรเนอร์ได้รับแจ้งการตายแล้วก็จะเป็นดุลพินิจของโคโรเนอร์ว่าจะด าเนินการ
อย่างไรต่อไป ในบางกรณีโคโรเนอร์อาจมีหนังสือถึงนายทะเบียนให้ยอมรับในใบมรณะบัตรตาม
หลักฐานที่แพทย์รับรองก็ได้ ในบางกรณีโคโรเนอร์จ าต้องท าการไต่สวนเพียงล าพัง แต่หากกรณีการ
ตายบางประเภท โคโรเนอร์จะต้องท าการไต่สวนร่วมกับคณะลูกขุน260 

2) ขั้นตอนการตรวจศพ 
การตรวจศพ ถือเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่จ าต้องกระท า เพ่ือ

ค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย ซึ่งจะต้องท าทุกกรณี โดยการตรวจศพนั้นเป็นการตรวจสอบ
ทางการแพทย์ ซึ่งกระท าโดยแพทย์ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งแพทย์นั้นได้กระท า
ภายใต้การควบคุมหรือค าร้องขอของโคโรเนอร์ ซึ่งการตรวจศพนั้นจะกระท าขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ส าหรับแพทย์ที่ท าหน้าที่ตรวจศพนั้น The Coroners Rules 1984 ได้ก าหนดให้เป็นการกระท า
โดยพยาธิแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากโคโรเนอร์261 นอกจากนี้โคโรเนอร์มีอ านาจให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านมาท าการตรวจศพเพ่ิมเติมเรียกว่า “การตรวจพิเศษ (Special Examination)” โดยการ
วิเคราะห์ตรวจสอบ หรือกระท าการใด ๆ ต่อศพหรือชิ้นส่วนของศพ ทั้งนี้ เพ่ือทราบถึงสาเหตุและ
พฤติการณ์การตายของผู้ตายได้อีกด้วย262 

                                                           
259 Christopher Dorries, Coroners’Corts a Guide to Law and Practice (Oxford, 

2014), p. 68 อ้างถึงใน อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 98-99.  
260 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 40. 
261 The Coroners Rules 1984, Rule 5-6 
262 The Coroners Act 1988, Section 20 



107 
 

ก่อนที่จะเริ่มท าการตรวจศพ โคโรเนอร์มีหน้าที่ต้องแจ้ง วัน เวลา สถานที่ 
ที่ท าการตรวจศพ ไปยังบุคคลดังต่อไปนี้263 

(1) ญาติของผู้ตาย 
(2)  ผู้ซ่ึงท าการรักษาหรือพยาบาลผู้ตายเป็นประจ า  
(3)  ผู้แทนของโรงพยาบาลในกรณีที่ผู้ตายเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
(4)  ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายก าหนดให้เข้าร่วมท า

การชันสูตรพลิกศพ เช่น ผู้แทนจากประกันสังคม ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นต้น 
ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะแต่งตั้งแพทย์เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพนั้น

แทนตนเองได้264 และผู้ที่เข้าร่วมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดขวางการด าเนินการตรวจศพด้วย265 
เมื่อได้มีการตรวจพิสูจน์สภาพ ร่องรอย และเก็บรวบรวมเกี่ยวกับ

พยานหลักฐานเกี่ยวกับศพเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ไม่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการตาย หรือ
สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการตาย หรือมีประวัติเจ็บปุวยหรือมีการรักษาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว 
แพทย์ผู้ท าการรักษาสามารถออกใบรับรองการตายได้ทันที แต่ในกรณีที่มีเหตุสงสัยเกี่ยวกับการตาย 
จะต้องมีการแจ้งให้มีพนักงานต ารวจเข้าร่วมการพิสูจน์และโคโรเนอร์อาจแจ้งนิติพยาธิแพทย์เข้าร่วม
ในการพิสูจน์ด้วย ณ สถานที่ที่ศพนั้นอยู่เพ่ือประโยชน์ในการทราบสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย 
ทั้งนี้โคโรเนอร์ไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปสถานที่ที่ศพนั้นอยู่ทุกกรณี แต่อาจให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการแทนตนได้266 

ส าหรับรายละเอียดขั้นตอนในการตรวจศพนั้น กฎหมายยังได้ก าหนดถึง
การเคลื่อนย้ายศพไว้ด้วยว่า โดยหลักแล้วโคโรเนอร์จะสั่งให้ท าการเคลื่อนย้ายศพ เพ่ือท าการตรวจศพ
ในสถานที่อ่ืนซึ่งอยู่นอกเขตอ านาจของตนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้มีอ านาจของ
สถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ และเมื่อมีความยินยอมดังกล่าวแล้วโคโรเนอร์ก็สามารถสั่งให้เคลื่อนย้ายศพไป
ตรวจ ณ สถานที่ที่เหมาะสมในเขตอ านาจของตนหรือในเขตอ านาจใกล้เคียงของโคโรเนอร์อ่ืนก็ได้ 
ทั้งนี้ การสั่งให้เคลื่อนย้ายศพไปตรวจ ณ สถานที่อ่ืนนอกเขตอ านาจของตน ย่อมไม่กระทบต่ออ านาจ
หน้าที่และการไต่สวนการตายของโคโรเนอร์ที่มีเขตอ านาจ ทั้งยังไม่เป็นการโอนสิทธิหรืออ านาจหน้าที่
ไปยังโคโรเนอร์อื่น267 

                                                           
263 The Coroners Rules 1984, Rule 7 
264 The Coroners Rules 1984, Rule 7 (3) 
265 The Coroners Rules 1984, Rule 8 
266 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 94-96. 
267 The Coroners Act 1988, Section 22 
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3) ขั้นตอนการผ่าศพ 
การชันสูตรพลิกศพ หมายถึง การตรวจดูศพภายนอก การตรวจทางห้อง 

ปฏิบัติการ และการผ่าศพ ซึ่งในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้องการตรวจพิสูจน์การตายโดยละเอียดเพ่ือ
ทราบสาเหตุของการตาย โคโรเนอร์อาจเคลื่อนย้ายศพมายังส านักงานหรือที่ท าการได้ และค าสั่งให้มี
การชันสูตรพลิกศพก็เป็นอ านาจของโคโรเนอร์เป็นการเฉพาะ ดังนั้น แม้เจ้าพนักงานต ารวจเห็นว่าการ
ตายนั้นเป็นการตายที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดฐานฆาตกรรม ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา หรือการ
ฆ่าทารก การชันสูตรพลิกศพนี้จะต้องกระท าโดยผ่านการหารือกับโคโรเนอร์เท่านั้น จะกระท าโดยไม่
ผ่านความคิดเห็นของโคโรเนอร์ไม่ได้ 

ขั้นตอนการผ่าศพเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการโดยเป็นแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญที่โคโรเนอร์เลือกขึ้นจากบุคคลที่เห็นสมควร  โดยอย่างน้อยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นพยาธิ
แพทย์ หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาท าการผ่าศพเพ่ิมเติม โดยการวิเคราะห์ตรวจสอบ หรือ
กระท าการใด ๆ ต่อศพหรือชิ้นส่วนของศพ แต่กรณีที่การตายนั้นเกิดขึ้นในโรงพยาบาล แพทย์ผู้รักษา
หรือแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันไม่สามารถร่วมชันสูตรพลิกศพกับโคโรเนอร์ได้ 

4) การไต่สวนการตาย  
ในกรณีที่รายงานการตรวจศพ สามารถระบุสาเหตุของการตายที่ชัดเจน  

โคโรเนอร์ก็ไม่จ าเป็นต้องท าการไต่สวนก็ได้ แต่มีข้อยกเว้นว่าหากเป็นการตายบางประเภทตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ โคโรเนอร์จะต้องท าการไต่สวนเสมอ268 ซึ่งการไต่สวนการตายนั้นเป็นกระบวน 
การในศาล หรือ Coroner Court ที่ถูกจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสืบสวน
สอบสวนการตายของบุคคล เพ่ือให้ทราบว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน ตายเวลาใด และสาเหตุของการ
ตายคืออะไร269 ซึ่งการไต่สวนการตายอาจด าเนินการได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  

(1) การไต่ส่วนการตายของโคโรเนอร์ (Inquest with Coroner) ซึ่ง
กรณีการตายที่โคโรเนอร์จะต้องท าการไต่สวนเสมอ มีดังนี้ 

(1.1) กรณีสงสัยว่าการตายเกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงหรือตาย
โดยผิดธรรมชาติ 

(1.2) กรณีสงสัยว่าการตายเกิดขึ้นโดยกระทันหันซึ่งยังไม่ทราบ
สาเหตุของการตาย 

(1.3) กรณีสงสัยว่าการตายเกิดขึ้นในเรือนจ าหรือสถานที่ อ่ืนที่
ลักษณะเดียวกันหรือสถานที่อ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดให้ท าการไต่สวน 

                                                           
268

 The Coroners Act 1988, Section 8(1) 
269

 The Coroner Rules 1984, Rule 36 
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ซึ่งในกรณีดังกล่าวข้างต้น ในกรณีของ (1.1) และ (1.2) โคโรเนอร์สามาร
ท าการไต่สวนไปได้โดยล าพัง แต่หากเป็นกรณีของ (1.3) แล้ว จะต้องมีการแต่งตั้งคณะลูกขุนจ านวนไม่
น้อยกว่าเจ็ดคน แต่ไม่เกินกว่า 11 คน เพ่ือเข้าร่วมไต่สวนการตายกับโคโรเนอร์ด้วย270 

(2) การไต่สวนการตายของโคโรเนอร์ร่วมกับคณะลูกขุน (Inquest with 
Coroner and Jury) ซึ่งกรณีการตายที่โคโรเนอร์จะต้องท าการไต่สวนร่วมกับคณะลูกขุนเสมอ เมื่อ
ปรากฏว่ามีเหตุอันควรสงสัย ดังนี้271 

(2.1) การตายที่เกิดขึ้นในเรือนจ าหรือสถานที่อ่ืนที่ลักษณะเดียวกัน
หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีกฎหมายอื่นก าหนดไว้ให้ท าการไต่สวน 

(2.2) การตายที่เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมของต ารวจ หรือเป็น
ผลมาจากอาการบาดเจ็บที่ต ารวจเป็นผู้กระท าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ 

(2.3) การตายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ สารพิษ หรือโรคที่จะต้อง
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐทราบตาม มาตรา 19 ของ The Health and Safety at Work Act 1974 

(2.4) การตายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะเกิดขึ้นซ้ าอีก ซึ่ง
ส่งผลเสียหายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของประชาชน 

เมื่อได้ค าวินิจฉัยแล้ว โคโรเนอร์และคณะลูกขุนจะต้องลงรายมือชื่อไว้ใน
รายงานการไต่สวนการตาย โดยระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับการไต่สวนการตาย อันได้แก่ ชื่อของผู้ตาย, 
อาการบาดเจ็บหรือโรคที่เป็นเหตุให้ตาย, เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่ตาย, และข้อสรุปของโคโรเนอร์และ 
คณะลูกขุนเกี่ยวกับการตายนั้น ซึ่งภายใน 5 วัน นับตั้งแต่เริ่มการไต่สวน โคโรเนอร์จะต้องแจ้งข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับการตายนั้น พร้อมกับใบรับรองรายละเอียดของสาเหตุของการตายไปยังนายทะเบียนด้วย  

ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน 
กล่าวคือ เมื่อกรณีเกิดขึ้นในเรือนจ าหรือสถานที่อ่ืนที่ลักษณะเดียวกันหรือสถานที่อ่ืนใดที่กฎหมาย
ก าหนดให้ท าการไต่สวน หรือการตายที่เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมของต ารวจ หรือเป็นผลมาจากอาการ
บาดเจ็บที่ต ารวจเป็นผู้กระท าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการไต่สวนการตายเพ่ือ
สืบสวนสอบสวนในความตายของบุคคลด้วย 

5) การท ารายงานและความเห็น 
เมื่อท าการตรวจพิสูจน์ศพ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรืการผ่าศพเสร็จสิ้น 

แพทย์ผู้ท าการตรวจจะต้องจัดท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังโคโรเนอร์และถ้าไม่ได้รับอนุญาต 
จากโคโรเนอร์ ห้ามมิให้ส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นนอกจากโคเนอร์272 

                                                           
270

 The Coroners Act 1988, Section 8(2) 
271

 The Coroners Act 1988, Section 8(3) 
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เมื่อโคโรเนอร์ได้พิจารณาจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โคโร
เนอร์จะต้องท าค าวินิจฉัยอันประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อของผู้ตาย สาเหตุที่ตาย เวลาที่
ตาย สถานที่ที่ตาย และสาระส าคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ที่พบศพ ผลการพิจารณาและ
บทสรุปของโคโรเนอร์หรือคณะลูกขุน และรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ 
(Registration of Birth and Death Regulation 1987) อันจะเป็นประโยชน์แก่การระบุตัวบุคคล
ของผู้ตาย แต่อย่างไรก็ตามค าวินิจฉัยนั้นห้ามมิให้ระบุเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญาต่อ
บุคคลใด ๆ ดังนั้น ค าวินิจฉัยจึงเป็นเพียงการวินิจฉัยเกี่ยวกับการตายของบุคคลเท่านั้น โดยจะไม่
ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิด273 

หลังจากเมื่อโคโรเนอร์ได้พิจารณาแล้วจะด าเนินการออกใบรับรองการตาย
และแจ้งไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องแจ้งค าสั่งไปยังพนักงานสอบสวนหรือ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป274 

6) การจัดการกับศพ 
การฝังหรือการเผาศพ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียน

ราษฎร์ (Registration of Birth and Death Regulation 1987) ที่จะต้องได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียนก่อน275 แต่ในกรณีการตายที่มีการไต่สวนของโคโรเนอร์ ซึ่งเป็นการการรับฟัง และแสดง
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือทราบถึงสาเหตุของการตาย จะท าได้ต่อเมื่อได้มีการไต่สวนการ
ตายเสร็จสิ้น และได้รับค าสั่งอนุญาตจากโคโรเนอร์เท่านั้น จึงจะสามารถท าการฝังหรือการเผาศพได้276 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่โคโรเนอร์เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องท าการ
ชันสูตรพลิกศพนั้นซ้ า และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีอาญา โคโรเนอร์มีอ านาจที่จะครอบครอง
ศพนั้นต่อไปก็ได้277 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

                                                                 
272 The Coroners Rules 1984, Rule 10 and 13 
273 The Coroner Rules 1984, Rule 42 
274 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 103. 
275 The Coroners Rules 1984, Rule 15 
276 The Coroners Rules 1984, Rule 14 
277 The Coroners Act 1988, Section 4.37 and Section 5.12 
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3.2.2  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
ถึงแม้ระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศอังกฤษมีการก าหนดให้โคโรเนอร์เป็นผู้มีอ านาจ

และมีหน้าที่ในการสอบสวนการตายดังที่ได้ก าหนดไว้ใน The Coroner ACT 1988 และ The Coroner 
Rules 1984 แต่ถึงอย่างไรการด าเนินการก็ยังได้ก าหนดการมีส่วนรวมและการควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่และการใช้ดุลพินิจของโคโรเนอร์ในขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ มิได้ให้อ านาจโคโรเนอร์
โดยล าพังหรือปราศจากการควบคุมตรวจสอบ ซึ่งสามารถอธิบายการควบคุมตรวจสอบได้ดังนี้ 

3.2.2.1  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยองค์กรโคโรเนอร์  
โคโรเนอร์ (Coroner) เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพเฉพาะ มีความ

เป็นอิสระจากรัฐบาลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นกลาง โดยโคโรเนอร์นั้นจะถูกแต่งตั้งพร้อม
กับการก าหนดเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งการอ านาจการสอบสวนการตายของโคโรเนอร์จะเกิดขึ้นเมื่อมี
การตายในเขตอ านาจของตน แต่อย่างไรก็ตาม โคโรเนอร์ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเขตพ้ืนที่ของตน
ได้หากมีความจ าเป็น เช่น กรณีโคโรเนอร์ผู้มีอ านาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ตามปกติ หรือโคโร
เนอร์เขตอ่ืนว่าง และเป็นคดีที่มีความส าคัญหรือเป็นคดีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องท าการไต่สวนการ
ตายเพ่ือออกใบรับรองการตายนั้น278 ซึ่งอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ
ของโคโรเนอร์ มีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1)  แต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานหน้าที่  
ซึ่งเมื่อมีเหตุที่จะต้องแจ้งโคโรเนอร์เกิดขึ้น บุคคลดังกล่าวนี้เป็นเจ้าหน้าที่

ที่จะต้องรับเรื่อง และเมื่อพนักงานสืบสวนของโคโรเนอร์ได้รับการแจ้งการตายแล้ว จะเริ่มต้นปฏิบัติ
หน้าที่โดยอาศัยค าแนะน าจากโคโรเนอร์ผู้เป็นหัวหน้า โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือ
สถานที่ที่พบศพ การเคลื่อนย้ายศพ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสอบถามพยานบุคคล รวมทั้ง
การติดต่อประสานงานไปยังแพทย์ ญาติผู้ตาย หรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องอีกด้วย 

2)  แต่งตั้งแพทย์ที่เข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพ 
โคโรเนอร์มีอ านาจสั่งให้แพทย์ท าการผ่าศพตรวจ ซึ่งในการค้นหา

สาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย ไม่ว่าการชันสูตรพลิกศพ นั้น จะด าเนินการโดยโคโรเนอร์เพียง
ล าพัง หรือด าเนินการโดยโคโรเนอร์ร่วมกับคณะลูกขุน จะต้องมีการตรวจศพ (Post-Mortem 
Examination) ด้วยทุกกรณี โดยปกติแล้วโคโรเนอร์มีดุลพินิจในการพิจารณาคัดเลือกแพทย์ที่จะมา
ท าการตรวจศพ โดยต้องพิจาณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม ประสบการณ์การท างาน ความรู้ความ
เชี่ยวชาญของแพทย์ และต้องค านึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย แต่ในบางกรณี เช่น 
กรณีที่โคโรเนอร์ได้รับการแจ้งจาก The Chief Officer of Police ว่าในกรณีดังกล่าว อาจจะมีบุคคล

                                                           
278 The Coroners Act 1988, Section 5(3) 
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ต้องถูกด าเนินคดีในความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่เจตนา หรือฆ่าเด็กทารกแล้ว ในการเลือก
แพทย์นั้นโคโรเนอร์จะต้องปรึกษาร่วมกับ The Chief Officer of Police ด้วย279 

นอกจากนี้โคโรเนอร์มีอ านาจให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาท าการ
ตรวจศพเพ่ิมเติมเรียกว่า “การตรวจพิเศษ (Special Examination)” โดยการวิเคราะห์ตรวจสอบ 
หรือกระท าการใด ๆ ต่อศพหรือชิ้นส่วนของศพ ทั้งนี้ เพ่ือทราบถึงสาเหตุและพฤติการณ์การตายของ
ผู้ตายได้อีกด้วย280 

3) การไต่สวนการตาย 
โคโรเนอร์ต้องมีการไต่สวนการตายในทุกกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมี

การไต่สวน281 เพ่ือควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพอีกด้วย เพราะเหตุผลที่ว่า การไต่สวนการ
ตาย เป็นกระบวนการในศาล หรือ Coroner Court ที่ถูกจัดให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้ทราบว่า
ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน ตายเวลาใด และสาเหตุของการตายคืออะไร โดยอาจด าเนินการได้ 2 
ลักษณะ คือ การไต่ส่วนการตายของโคโรเนอร์ (Inques with Coroner) และการไต่สวนการตายของ
โคโรเนอร์ร่วมกับคณะลูกขุน (Inques with Coroner and Jury)  

4) ท ารายงานและความเห็น 
โคโรเนอร์จะต้องท าค าวินิจฉัย รวมทั้งออกใบรับรองการตายที่อยู่ในเขต

อ านาจศาลของตน ตลอดจนเป็นผู้สรุปเขียนสาเหตุของการตายลงในใบมรณะบัตร  เพ่ือส่งไปยังนาย
ทะเบียน 

                                                           
279 The Coroners Rules 1984, Role 6 
280 The Coroners Act 1988, Section 20 
281 The Coroner Act 1988, Section 8(1) Where a coroner is informed that the 

body of a person ("the Duty to hold deceased") is lying within his district and there is 
reasonable cause to inquest suspect that the deceased— 

(a) has died a violent or an unnatural death; 
(b) has died a sudden death of which the cause is unknown; or 
(c) has died in prison or in such a place or in such circumstances as to require 

an inquest under any other Act, 
then, whether the cause of death arose within his district or not, the coroner 

shall as soon as practicable hold an inquest into the death of the deceased either 
with or, subject to subsection (3) below, without a jury. 
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5) มีค าสั่งเกี่ยวกับการจัดการกับศพ ในกรณีการตายที่ต้องมีการไต่สวน
ของโคโรเนอร์282 ตลอดจนอ านาจในการครอบครองศพเพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพซ้ า283 

3.2.2.2  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยคณะลูกขุน 
โดยปกติแล้ว การชันสูตรพลิกศพของประเทศอังกฤษ ไม่จ าเป็นต้องมีการไต่สวนการ

ตายก็ได้ หากโคโรเนอร์สามารถระบุถึงสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายที่แท้จริงได้อย่างแน่ชัดแล้ว 
แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของกฎหมาย The Coroners Act 1988 มาตรา 8 (3) กฎหมายก าหนดให้ 
โคโรเนอร์จะต้องแต่งตั้งคณะลูกขุน เพ่ือร่วมกันท าการไต่สวนการชันสูตรพลิกศพไว้ 4 กรณี คือ 

1) การตายที่เกิดขึ้นในเรือนจ าหรือสถานที่ อ่ืนที่ลักษณะเดียวกันหรือ
สถานที่อ่ืนใดที่มีกฎหมายอื่นก าหนดไว้ให้ท าการไต่สวน 

2) การตายที่เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมของต ารวจ หรือเป็นผลมาจาก
อาการบาดเจ็บที่ต ารวจเป็นผู้กระท าในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ 

3) การตายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ สารพิษ หรือโรค จะต้องแจ้งให้หน่วยงาน 
ของรัฐทราบตาม มาตรา 19 ของ The Health and Safety at Work Act 1974 

4) การตายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรืออาจจะเกิดขึ้นซ้ าอีก ซึ่งส่งผล
เสียหายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของประชาชน 

ซึ่งผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะลูกขุนจะต้องสาบานตนว่าจะรับหน้าที่ท าการ
ไต่สวน และจะให้ค าวินิจฉัยถูกต้องตามตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ284 ซึ่งคณะลูกขุนสามารถรับฟัง
พยานหลักฐานอาจซักถามค าถามที่เหมาะสม ตลอดจนการมีความเห็นในการมีค าสั่งไต่สวนการตายได้
ด้วย และเมื่อคณะลูกขุนได้พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว มีหน้าที่ที่จะต้องท าค า
วินิจฉัย โดยจะต้องค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายว่า ผู้ตายเป็นใคร ตายอย่างไร ตายเมื่อไร 
และตายที่ไหน เมื่อได้ท าค าวินิจฉัยแล้วลงลายมือชื่อรับรองไว้ในรายงานไต่สวนการชันสูตรพลิกศพ
ร่วมกับโคโรเนอร์ด้วยเช่นกัน 

โดยสรุปแล้ว คณะลูกขุนที่เข้ามามีบทบาทในการชันสูตรพลิกศพ ในเฉพาะกรณีที่
กฎหมายก าหนดให้มีการไต่สวนพิเศษ ที่โคโรเนอร์จะต้องท าร่วมกับคณะลูกขุนเท่านั้น โดยหากเป็น
กรณีอ่ืน ๆ แล้ว คณะลูกขุนก็ไม่มีอ านาจดังกล่าว เนื่องจากโคโรเนอร์สามารถท าการไต่สวนการ
ชันสูตรพลิกศพได้โดยล าพัง 

 

                                                           
282

 The Coroners Rules 1984, Role 15 
283

 The Coroners Act 1988, Section 4.37 and Section 5.12 
284

 The Coroners Act 1988, Section 8(2) 
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3.2.2.3  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บุคคลดังกล่าวคือ บุคคลที่ The Coroner Rules 1984 ก าหนดให้โคโรเนอร์แจ้งให้

ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะท าการชันสูตรพลิกศพ ได้แก่ ญาติของผู้ตาย, ผู้ซึ่งท าการรักษาหรือ
พยาบาลผู้ตายเป็นประจ า, ผู้แทนจากโรงพยาบาลในกรณีที่ตายในโรงพยาบาล , ผู้แทนจากหน่วยงาน
ของรัฐที่กฎหมายก าหนดให้ต้องเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ285 สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตร
พลิกศพและสามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของโคโรเนอร์ในการมีค าสั่งหรือการใช้ดุลพินิจใด ๆ 
ได้ เช่น The Coroners Rules 1984 Role 7 ที่ก าหนดให้ญาติของผู้ตายเข้าร่วมตรวจศพได้ด้วยตนเอง 
และยังมีสิทธิที่จะแต่งตั้งแพทย์เข้าร่วมการตรวจศพนั้นแทนตนได้  

ในกรณีที่ญาติของผู้ตายไม่พอใจในคุณสมบัติของพยาธิแพทย์ ก็อาจให้เปลี่ยนพยาธิ
แพทย์ใหม่ก็ได้ โดยเฉพาะกรณีการตายที่เกิดในโรงพยาบาล และมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลผิดพลาด หรือแพทย์ของโรงพยาบาลนั้นไม่อาจท าการตรวจศพนั้นได้ ต้องให้พยาธิ
แพทย์อื่นที่มิใช่แพทย์ของโรงพยาบาลนั้นเป็นผู้ท าการตรวจ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝุาย286 

บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการสอบสวน
ได้ โดยขั้นตอนก่อนที่จะมีการไต่สวนนั้น จะต้องมีการแจ้งการไต่สวนและรายงานการชันสูตรพลิกศพ
ให้ครอบครัว ญาติของผู้ตาย หรือผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ผู้ปกครอง บุตร คู่สมรส และ
บุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ตาย, บุคคลผู้ซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการประกันชีวิตของผู้ตาย, 
บุคคลผู้รับประกันชีวิตของผู้ตาย, บุคคลหรือตัวแทนที่กระท าการหรือละเว้นกระท าการ ที่โคโรเนอร์
พิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตาย, ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ประกอบการ ซึ่งการตายเกิดขึ้นจาก
การจ้างงานหรือเจ็บปุวยจากอุตสาหกรรม, พนักงานสอบสวนผู้ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่บังคับ
ใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ, หัวหน้าพนักงานต ารวจ, บุคคลอ่ืนซึ่งโคโรเนอร์เห็นสมควร เป็นต้น287 
เพ่ือที่จะเข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการรับรู้ผล
ของการชันสูตรพลิกศพ และการเตรียมตัวเพื่อซักถามหรือซักค้านพยานผู้เชี่ยวชาญหรือพยานอ่ืน ๆ ที่
ถูกน ามาเสนอ สามารถที่จะหักล้างหรือสนับสนุนข้อเท็จจริงนั้นเพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามที่ตน
เห็นสมควรได้ เนื่องจากการไต่สวนการตายเป็นการด าเนินการอย่างเป็นทางการ จึงต้องมีกลไกการ
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของโคโรเนอร์อย่างรอบคอบ ซึ่งการไต่สวนจะต้องกระท าการโดยเปิดเผย
เสมอ เพราะไม่พบข้อยกเว้นใด ๆ ของกฎหมายที่จะสามารถท าการไต่สวนลับหลังได้  

                                                           
285 The Coroners Rules 1984, Role 19 
286 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 39. 
287 The Coroners Rules 1984, Role 20 
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นอกจากนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับผู้ตายเห็นว่า ค าวินิจฉัยหรือ
ความเห็นเกี่ยวกับการตายเป็นการด าเนินการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ยุติธรรม ไม่มีความเป็นเหตุ
และผล ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวกับผู้ตายสามารถร้องขอให้ศาลมีการทบทวนค า
วินิจฉัยหรือทบทวนความเห็นได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการทบทวนค าวินิจฉัยหรือทบทวนความเห็นต่าง ๆ 
ของศาลเป็นการทบทวนกระบวนการเท่านั้น จะไม่มีการยกข้อเท็จจริงใด ๆ ขึ้นมาใหม่ ดังนั้น แม้จะ
ปรากฏว่าการด าเนินการเป็นกระบวนการที่ มิชอบด้วยกฎหมาย แต่ค าวินิจฉัยหรือความเห็นนั้นมี
ความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง ศาลอาจมีค าสั่งให้ยกเลิกเพิกถอนค าร้องได้288 
 

3.3  ประเทศเยอรมนี 
 

ประเทศเยอรมนี เป็นประเทศที่มีพัฒนาการและความก้าวหน้าในการด าเนินคดีด้วยระบบ 
ไต่สวน โดยที่ศาลจะเข้ามามีบทบาทต่อการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความ ซึ่งเป็นลักษณะที่มีความ
แตกต่างจากการด าเนินคดีของประเทศในระบบ Common Law ที่ยึดการด าเนินคดีในระบบกล่าวหา
ที่ศาลจะต้องวางตัวเป็นกลางต่อข้อพิพาท และการด าเนินนคดีของคู่ความท้ังสองฝุาย 

ระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศเยอรมนีนั้น จะมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด 
เนื่องจากประเทศเยอรมนีมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ ซึ่งประกอบไปด้วย 16 รัฐ โดยที่แต่ละรัฐนั้น
มีรัฐบาลและรัฐธรรมนูญของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐนั้นต้องเป็นไปตาม
หลักการพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ (Grundgesetz)289 ผู้เขียนจึงขออธิบาย
กระบวนการชันสูตรพลิกศพ และการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของประเทศเยอรมนี ดังนี้ 
 

3.3.1  กระบวนการชันสูตรพลิกศพ 
การชันสูตรพลิกศพของประเทศเยอรมนีนั้น เริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง โดย

ในปีคริสต์ศักราช 1945 มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน (Berlin), Greifswald, Halle Wittenberg, Jena 
และ Leipzig  ได้มีสถาบันนิติเวชศาสตร์เป็นของตนเอง และได้เริ่มต้นท าการวิจัยและให้บริการทาง
นิติเวชศาสตร์ขึ้นและมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  จึงน าไปสู่การบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจ

                                                           
288 Christopher Dorries, op. cit., pp. 298-299 อ้างถึงใน อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่อง

เดิม, หน้า 105-106. 
289 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 45. 
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ศพหรือการชันสูตรพลิกศพ Regulation on Medical Post-Mortem Examination ซึ่งประกาศใช้
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม คริสต์ศักราช 1949290 

ต่อมาในปี คริสต์ศักราช 1966 ได้มีการประกาศให้วิชานิติเวชศาสตร์เป็นหนึ่งในวิชาหลัก
ของหลักสูตรในประกาศนียบัตรของแพทย์ มิใช่เพียงวิชาในสาขาเฉพาะทางอีกต่อไป และในปี 
คริสต์ศักราช 1976 คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์  (Medical Specialist Commission) 
ได้ก าหนดแนวทางในการศึกษาอบรมทางด้านนิติเวชให้แก่แพทย์ในประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนา
บุคคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางนิติเวชศาสตร์ จึงส่งผลให้ในปี คริสต์ศักราช  2002 ประเทศ
เยอรมนีมีผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชศาสตร์ที่มาข้ึนทะเบียนกับสหพันธรัฐมากกว่า 200 คน291 

จนกระทั่งในปี คริสต์ศักราช 1978 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการใน
การชันสูตรพลิกศพ โดยได้ก าหนดให้แพทย์ท าหน้าที่ในการตรวจศพ รับรองสาเหตุของการตาย และ
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับต ารวจ พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา ซึ่งการชันสูตรพลิกศพตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้ต้องกระท านั้นเรียกว่า  Administrative Post-Mortem Examination และยังได้ก าหนด
ถึงกรณีท่ีแพทย์จะต้องท าการผ่าศพเพ่ือตรวจพิสูจน์ด้วย ซึ่งเรียกกันว่า Administrative Autopsy292 

การชันสูตรพลิกศพของประเทศเยอรมนี มีการบัญญัติหลักการที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี (Strafprozessordnung) 
ไว้ในมาตรา 87 ถึงมาตรา 91 โดยมีสาระส าคัญที่สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

3.3.1.1  เหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนีได้ก าหนดให้ต้องมีการชันสูตร

พลิกศพเฉพาะการตายใน 2 ลักษณะนี้เท่านั้นกล่าวคือ293 
1) กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ (Unnatural Death) การตายโดยผิด

ธรรมชาตินั้น ให้รวมถึงการตายทุกประเภทที่ไม่ได้เกิดจากการตายด้วยโรค หรือด้วยเหตุแห่งความ  
ชราภาพ 

                                                           
290 H. Such, I. Wirth and G. Geserick , “Forensic Medicine in the German 

Democratic Republic,” Forensic Science International (September 2004): 129 อ้างถึง
ใน อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 106. 

291 F. Fisher, M. Graw and W. Eisenmenger, “Legal Medicine the federal 
Republic of German and After Reunification,” Forensic Science International 
(September 2004): 137-138 อ้างถึงใน ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 45. 

292 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 107. 
293 The German Code of Criminal Procedure, Section 159 (1) 
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2) กรณกีารตายที่ยังไม่อาจระบุตัวบุคคลได้ (Unidentified) เป็นการตาย
ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การที่จะชี้ชัดว่าผู้ตายเป็นใคร 
และมีความเกี่ยวพันกับบุคคลใดได้ 

ซึ่งถือได้ว่าเหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของประเทศเยอรมนีนี้ เป็นการตายที่ท าให้รัฐมีอ านาจในการด าเนินการค้นหาความจริง
เพ่ือหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายได้อย่างกว้างขวาง 

3.3.1.2  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี ได้กล่าวถึงระบบ

การชันสูตรพลิกศพไว้โดยชัดแจ้ง แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณามาตรา 87 แล้ว เห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนีนั้น นอกจาก
ศาลแล้วยังมีเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้294 

1) ศาล คือ ผู้พิพากษาที่ใช้อ านาจของศาลตามกฎหมายซึ่งในกรณีที่มีการ
ชันสูตรพลิกศพศาลมีอ านาจในการด าเนินการค้นหาความจริงเพ่ือหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการ
ตายได้อย่างกว้างขวางและยังมีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้มี
อ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้อ านาจไว้ 

2) พนักงานอัยการ (Staatsanwalt) คือ พนักงานอัยการที่ศาลอนุญาตให้
มีอ านาจท าการชันสูตรพลิกศพ 

3) แพทย์ คือ ในกรณีที่มีการผ่าศพ ต้องแพทย์จ านวน 2 คน ซึ่งแพทย์  
1 ใน 2 คนนั้น จะต้องเป็นแพทย์ของศาล หรือ แพทย์ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าของสถาบันนิติเวชศาสตร์หรือ
พยาธิวิทยาของรัฐ หรือแพทย์ของสถาบันที่ปฏิบัติงานและมีความช านาญด้านนิติเวชศาสตร์ 

3.3.1.3  ขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี การชันสูตรพลิกศพ 

นั้นได้ใช้ค าว่า The Post-Mortem Examination โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการของการ
ชันสูตรพลิกศพดังต่อไปนี้ 

1) ขั้นตอนเมื่อทราบการตาย 
กฎหมายได้ก าหนดให้กรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติ หรือการตายที่ไม่

อาจระบุตัวบุคคลได้เกิดขึ้น เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้
พนักงานอัยการหรือผู้พิพากษาศาลแขวงทราบโดยเร็ว295 

                                                           
294 The German Code of Criminal Procedure, Section 87 
295 The German Code of Criminal Procedure, Section 159 (1) 
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2) ขั้นตอนการตรวจศพ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี มาตรา 

87 (1) ได้มีการบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับการการตรวจศพ ที่ก าหนดให้การตรวจศพนั้นจะต้อง
กระท าโดยศาลหรือพนักงานอัยการ ซึ่งในกรณีที่เป็นการตรวจศพของพนักงานอัยการนั้น ก่อนที่
เริ่มท าการตรวจศพ จะต้องร้องขอให้ศาลอนุญาตเสียก่อน จึงจะมีอ านาจในการตรวจศพนั้นได้ อีกทั้ง
ยังสามารถให้แพทย์มาเป็นผู้ช่วยเหลือในการด าเนินการเพ่ือท าให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
แต่ในกรณีอ่ืนใดที่สามารถทราบสาเหตุของการตายนั้นชัดเจน ปราศจากข้อสงสัย โดยไม่จ าเป็นต้อง
อาศัยแพทย์มาเป็นผู้ช่วยเหลือในการตรวจศพ ศาลหรือพนักงานอัยการจะพิจารณาการด าเนินการ
โดยไม่จ าเป็นต้องเรียกแพทย์เข้าร่วมการตรวจศพก็ได้ โดยที่ศาลหรือพนักงานอัยการสามารถตรวจดู
ศพได้ด้วยตนเองและมีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายได้ทันที296  

3) ขั้นตอนการผ่าศพ 
ในกรณีที่การตรวจศพภายนอกไม่สามารถระบุสาเหตุและพฤติการณ์ของ

การตายได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการผ่าศพตรวจ (Autopsy) เพ่ือพิสูจน์  โดยที่ศาลจะเป็นผู้มีอ านาจใน
การออกค าสั่งเพ่ือให้มีการผ่าศพได้ และการผ่าศพจะต้องกระท าต่อหน้าผู้พิพากษา ซึ่งส าหรับ
รายละเอียดของการผ่าศพนั้น กฎหมายได้ก าหนดให้ท าการผ่าศพเปิดกะโหลกศีรษะ ช่องอก  
และช่องท้องด้วย297 

ส าหรับกรณีที่ต้องผ่าศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
ประเทศเยอรมนี ได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีการในการผ่าศพไว้กล่าวคือ การผ่าศพจะต้อง
กระท าโดยแพทย์ 2 คน โดยหนึ่งในนั้นจะต้องเป็นแพทย์ของศาล (Court Physician or Gerichtsarzt) 
หรือแพทย์ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าของสถาบันนิติเวชศาสตร์หรือพยาธิวิทยาของรัฐ หรือ แพทย์ของสถาบันที่
ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์นิติเวชศาสตร์โดยปกติแล้วจะเป็นอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยที่มีการตั้งสถาบันนิติเวชศาสตร์ (Institut fur Rechtsmedizin)ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
มาท าหน้าที่เป็นแพทย์ของศาล อีกทั้งกฎหมายยังได้ก าหนดห้ามมิให้แพทย์ผู้ท าการรักษาผู้ตายใน
ระหว่างการเจ็บปุวยในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเป็นผู้ท าการผ่าศพ แต่แพทย์ผู้ท าการรักษานั้นอาจ
ถูกเรียกมาสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติการรักษาทางการแพทย์ได้298 

นอกเหนือจากบทบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้ว ยังได้มีการบัญญัติรายละเอียดที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพไว้ในกฎหมายว่าด้วยเรื่องระเบียบ

                                                           
296 The German Code of Criminal Procedure, Section 87 (1) 
297 The German Code of Criminal Procedure, Section 88 
298 The German Code of Criminal Procedure, Section 87 (2) 



119 
 
ของแพทย์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ (Regulation on Medical Post-Mortem 
Examination) อีกด้วย ซึ่งในกฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดเกี่ยวกับกรณีที่จ าเป็นต้องท าการผ่าศพ
เพ่ือตรวจพิสูจน์ เพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพเสร็จสมบูรณ์ โดยก าหนดให้ต้องมีการผ่าศพในกรณี
ดังต่อไปนี้299 

1.  กรณีการตรวจศพภายนอกด้วยตา ไม่อาจท าให้ค้นพบสาเหตุของการตายได้ 
2.  กรณีหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิตระหว่างการท างานหรือภายใน 6 เดือนหลัง 

จากที่คลอดบุตรแล้ว 
3.  กรณีการตายของทารกแรกเกิด 
4.  กรณีการตายของบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 16 ปี 
5.  กรณีท่ีไม่อาจระบุเอกลักษณ์ของบุคคลได้ 
6.   กรณีท่ีญาติของผู้ตายร้องขอให้ท าการผ่าศพเพ่ือพิสูจน์สาเหตุของการตาย 
ซ่ึงกรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการผ่าศพตรวจ

พิสูจน์ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลอาจมีค าสั่งให้มีการผ่าศพได้เช่นกัน หากเข้ากรณีดังต่อไปนี้300 
1.   กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติหรือพฤติการณ์ของการตายยังไม่ชัดเจน  
2.  กรณีการตายด้วยโรคติดต่อ โรคจากการท างาน หรือโรคเนื้องอก 
3.  กรณีการตายภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้รับภูมิคุ้มกันโรค 
4.  กรณีการตายโดยการผ่านการผูกถ่ายหรือโอนถ่ายอวัยวะภายใน 
5.  กรณีเพ่ือประโยชน์ในด้านวิทยาศาสตร์ 
6.   กรณีการตายที่ได้รับการฝังเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ 
นอกจากนี้ยังมีการตายบางประการที่มีข้อยกเว้นที่จะต้องมีการผ่าศพพิสูจน์

ซึ่งแพทย์จะต้องท ารายงานการตายเป็นกรณีพิเศษไปยังผู้ที่มีอ านาจที่ไม่ใช่ศาล เพ่ือให้มีค าสั่งให้ท า
การผ่าศพได้ ในกรณีดังต่อไปนี้301 

1.  กรณีการตายเนื่องจากการท างานหรือโรคที่เกิดจากการท างาน แพทย์
จะต้องท ารายงานส่งให้ส านักงานประกันอุบัติเหตุเนื่องจากการท างาน เป็นผู้สั่งการให้ท าการผ่าศพตรวจ 

                                                           
299 Regulation on Medical Post-Mortem Examination, Section 8 
300 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 50. 
301 ศักดิเมธ ปรารถนา, ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตาม

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช 
2542 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 58. 
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2.  กรณีการตายที่เกิดจากโรคติดต่อร้ายแรง แพทย์จะต้องท ารายงานส่งให้
ส านักงานสาธารณะสุข เป็นผู้สั่งการให้ท าการผ่าศพตรวจ 

3.  กรณีก่อนที่จะมีการเผาศพนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่
อนามัยประจ าเขต แต่เจ้าหน้าที่อนามัยประจ าเขตสงสัยว่าเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติ ก็สามารถสั่ง
ให้มีการผ่าศพตรวจได้ 

4)  การท ารายงานและความเห็น 
โดยในกรณีที่มีการผ่าศพนั้น ในระหว่างการผ่าศพเจ้าหน้าที่ศาลจะเข้ามา

พิมพ์รายงานตามค าบอกของแพทย์ขณะผ่าศพ ว่าได้ตรวจส่วนใด และพบอะไรบ้าง และเมื่อการผ่า
ศพเสร็จสิ้น แพทย์จะต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายเท่าที่จะทราบได้ 
แล้วลงชื่อในรายงานและให้ผู้พิพากษาน ากลับไปทันที302 

5)  การจัดการกับศพ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี มาตรา 

159 (2) ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการฝังศพของผู้ตายว่า จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้มีการฝังศพจากพนักงานอัยการเสียก่อน เพ่ือเป็นการปูองกันไม่ให้มีการท าลาย
พยานหลักฐานเพ่ือปิดบังข้อเท็จจริง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการ
ตายได้303 

นอกจากนี้ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้องมีการขุดศพเพ่ือประโยชน์ในการ
ชันสูตรพลิกศพก็สามารถท าการขุดศพที่ฝังแล้วนั้นขึ้นมาท าการชันสูตรพลิกศพได้ โดยที่ศาลเป็นผู้
ออกค าสั่งอนุญาตให้กระท าได้ และต้องแจ้งไปยังญาติของผู้ตายทราบทันทีเม่ือได้มีการขุดศพขึ้น304 

 
3.3.2  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 
การชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี 

(Strafprozessordnung) มาตรา 87 ได้บัญญัติอ านาจของผู้พิพากษาไว้โดยชัดแจ้งในการท าการ
ชันสูตรพลิกศพ นับแต่เมื่อพบการตาย การผ่าศพ การฝังศพหรือขุดศพ ไปจนถึงการมีความเห็นเกี่ยวกับ
การระบุสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย ถึงแม้ขั้นตอนในการตรวจศพและการผ่าศพจะต้องกระท า
โดยแพทย์ก็ตาม ก็ต้องเป็นการกระท าที่อยู่ภายใต้อ านาจของศาลเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายก็
ได้บัญญัติถึงการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจหน้าที่ไว้ ซึ่งการควบคุมตรวจสอบ 

                                                           
302 สุรีพร เบ็จวรรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 65. 
303 The German Code of Criminal Procedure, Section 159(2) 
304 The German Code of Criminal Procedure, Section 87 (3) and (4) 
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นี้สามารถท าได้โดย ศาล พนักงานอัยการ แพทย์ และญาติของผู้ตาย ซึ่งมีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

3.3.2.1  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยองค์กรศาล 
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี 

มาตรา 87 ได้บัญญัติอ านาจของผู้พิพากษาไว้โดยชัดแจ้งในการท าการชันสูตรพลิกศพ นับแต่เมื่อพบ
การตาย การผ่าศพ การฝังศพหรือขุดศพ ไปจนถึงการมีความเห็นเกี่ยวกับการระบุสาเหตุและ
พฤติการณ์ของการตาย ถึงแม้ขั้นตอนในการตรวจศพและการผ่าศพจะต้องกระท าโดยแพทย์ก็ตาม  
ก็ต้องเป็นการกระท าที่อยู่ภายใต้อ านาจของศาลเท่านั้น โดยที่ศาลถือเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจในการ
ชันสูตรพลิกศพ โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจศพได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องมีแพทย์ร่วมด้วย และหากมีกรณีที่
จ าเป็นที่ต้องมีการผ่าศพหรือขุดศพที่ฝังอยู่ ก็จะต้องมีค าสั่งอนุญาตจากศาลเสียก่อน ซึ่งอ านาจและ
หน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยองค์กรศาล มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ในกรณีที่ไม่จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเห็นของแพทย์ ก็สามารถ
ทราบการตายได้ ผู้พิพากษาสามารถพิจารณาไต่สวนไปโดยล าพังโดยไม่ต้องเรียกแพทย์เข้ามาช่วยเหลือ
ก็ได้ ผู้พิพากษาสามารถตรวจดูศพได้ด้วยตนเอง และสามารถลงความเห็นได้เลยโดยไม่ต้องอาศัยแพทย์ 

2) ในกรณีที่การตรวจศพภายนอกไม่อาจท าให้ทราบสาเหตุและพฤติการณ์
ของการตายได้ จ าเป็นที่จะต้องมีการผ่าศพเพ่ือตรวจพิสูจน์ (Autopsy) แล้ว การผ่าศพนั้นจะกระท า
ได้ต่อเมื่อมีค าสั่งของศาล  

3) ในกรณีที่จ าเป็นต้องขุดศพที่ฝังแล้ว ขึ้นมาท าการชันสูตรพลิกศพ ค าสั่ง
ขุดศพนั้นศาลจะต้องออกค าสั่ง จึงจะสามารถท าการขุดศพขึ้นมาท าการชันสูตรพลิกศพได้ 

3.3.2.2  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยพนักงานอัยการ  
มีอ านาจท าการชันสูตรพลิกศพได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 

พนักงานอัยการจะต้องท าค าร้องขอต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลอนุญาตเสียก่อน ซึ่งผู้พิพากษาจะพิจารณา
ว่าสมควรจะต้องมีการผ่าศพเพ่ือตรวจพิสูจน์หรือไม่ หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องมีการ
ผ่าศพ ก็จะสั่งให้พนักงานอัยการท าการชันสูตรพลิกศพต่อไป 

ในกรณีที่ต้องมีการฝังศพผู้ตายนั้น จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากพนักงานอัยการเสียก่อน เพ่ือเป็นมาตรการปูองกันมิให้มีการเร่งรีบฝังศพ เพ่ือปิดบัง
ข้อเท็จจริงหรือท าให้พยานหลักฐานเสื่อมเสียไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้นหาสาเหตุและ
พฤติการณ์ของการตายที่แท้จริง305 

                                                           
305 The German Code of Criminal Procedure, Section 159 
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นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการและการขุดศพที่ฝังอยู่ พนักงานอัยการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่การสอบสวน พนักงานอัยการมีอ านาจสั่ง
ให้ท าการผ่าศพหรือขุดศพที่ฝังอยู่ เพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพโดยไม่ต้องร้องขอต่อศาลได้306 

3.3.2.3  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์  
ในการชันสูตรพลิกศพไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการตรวจศพหรือการผ่าศพแล้ว ในทาง

ปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งศาลจะรับฟั ง และ
พิจารณาความเห็นของแพทย์ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิจารณา 
เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายที่แท้จริง ซึ่งแพทย์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายนั้น หากเป็นการตรวจศพภายนอกแล้วจะไม่มีการก าหนดถึง
คุณสมบัติไว้ แต่หากในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท าการผ่าศพเพ่ือตรวจพิสูจน์แล้ว มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ 
ในมาตรา 87 (2) กล่าวคือ307 การผ่าศพจะต้องกระท าโดยแพทย์ 2 คน ซึ่ง แพทย์ 1 ใน 2 คนนั้น จะต้อง 
เป็นแพทย์ของศาล (Court Physician or Gerichtsarzt) หรือแพทย์ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าของสถาบันนิติ 
เวชศาสตร์หรือพยาธิวิทยาของรัฐ หรือแพทย์ของสถาบันที่ปฏิบัติงานและมีความช านาญด้านนิติเวช
ศาสตร์ และห้ามมิให้แพทย์ผู้ที่ท าการรักษาผู้ตายในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนเสียชีวิต เป็นผู้ที่ท าการผ่าศพ 
แต่แพทย์นั้นอาจถูกเรียกมาสอบถามเกีย่วกับประวัติการรักษาได้ 

ซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์ของศาลนั้นจะเป็นแพทย์จากมหาวิทยาลัยที่มีการให้บริการ
ด้านนิติเวชศาสตร์ กล่าวคือ มีการตั้งสถาบันนิติเวชศาสตร์ (Institut fur Rechtsmedizin) ขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย Berlin, Bonn, Humboldt หรือ Leipzig เป็นต้น308 

ดังนั้น เมื่อการผ่าศพนั้นต้องกระท าโดยแพทย์ 2 คน โดยหนึ่งในนั้นจะต้องเป็น
แพทย์ของศาล ซึ่งจะท าให้เกิดการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันระหว่างแพทย์ทั้ง
สองนาย ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและอีกประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ การห้ามมิให้แพทย์ผู้ที่
ท าการรักษาผู้ตายในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนเสียชีวิต เป็นผู้ที่ท าการผ่าศพ เนื่องจากเป็นการปูองกันมิให้
มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในการชันสูตรพลิกศพนั้น 

3.3.2.4  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพโดยญาติของผู้ตาย 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี ได้ก าหนดให้ศาลมีหน้าที่

จะต้องแจ้งให้ญาติของผู้ตายทราบโดยทันที เมื่อศาลมีค าสั่งให้ขุดศพที่ฝังแล้วขึ้นมาเพ่ือตรวจพิสูจน์

                                                           
306 The German Code of Criminal Procedure, Section 87 (4) 
307 The German Code of Criminal Procedure, Section 87 (2) 
308 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 48. 
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สาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย309 และในกรณีที่ญาติของผู้ตายมีความสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุและ
พฤติการณ์ของการตาย ก็สามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ท าการผ่าศพเพ่ือตรวจพิสูจน์ได้310 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น เห็นได้ว่า กระบวนการชันสูตรพลิกศพและการควบคุม
ตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในมลรัฐมิชิแกนของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศ 
เยอรมนีมีลักษณะที่แตกต่างกัน เป็นไปตามระบบกฎหมายและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิก
ศพของแต่ละประเทศ แต่ก็มีลักษณะร่วมกันในประการที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นกระบวนการชันสูตร
พลิกศพที่ได้มีการจัดตั้งองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ขึ้นมา เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบการชันสูตรพลิกศพเป็น
การเฉพาะ โดยมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนหรือการด าเนินคดีของเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ 
อีกทั้งมีการแต่งตั้งและก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพไว้อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ที่มีความเป็น
เป็นอิสระ เป็นกลาง และสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทต่อไปผู้เขียนจะศึกษา
เกี่ยวกับหลักการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพของ
ประเทศไทย เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาและน าแนวทางของต่างประเทศมาเพ่ือแกไขปรับปรุงระบบการ
ชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
309 The German Code of Criminal Procedure, Section 87 (1) 
310 Regulation on Medical Post-Mortem Examination, Section 8 
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บทท่ี 4 

 
หลักการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 

ในระบบกฎหมายไทยกรณีการตายในระหว่างอยู่ใน 
ความควบคุมของเจ้าพนักงาน 

 
กฎหมายการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยได้เริ่มต้นนับตั้งแต่เมื่อปี พุทธศักราช 2348 

หรือเป็นเวลามากกว่าสองร้อยกว่าปีมาแล้วตามหลักฐานที่ได้ตรวจพบได้ในทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการ
ชันสูตรพลิกศพได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขหลักการและขั้นตอนของกระบวนการชันสูตร
พลิกศพมาอย่างต่อเนื่อง จนได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปี 
พุทธศักราช 2478 ที่บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพให้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน 
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังได้มีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
แนวคิดและแนวทางการปฏิบัติในสังคมปัจจุบัน จึงอาจแบ่งพัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ชันสูตรพลิกศพออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน โดยยึดช่วงเวลาที่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. ก่อนการประกาศใช้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
1) กฎหมายตราสามดวง 
ในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 เมื่อปีพุทธศักราช 2348 กฎหมายที่เกี่ยวกับการชันสูตร

พลิกศพของประเทศไทย ได้รับการบัญญัติไว้เป็นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในหมวดพระอัยการ
ลักษณะวิวาทด่าตีกัน ของกฎหมายตราสามดวง ที่ก าหนดให้นายพะท ามะรงไปดูศพ แต่ถ้าเป็นการ
ตายของผู้ต้องโทษ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝุายมหาดไทยไปดูศพ อันเป็นความมุ่งหมายเพ่ือการ
ทะเบียนราษฎร311 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน จึงทรงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบกฎหมาย

                                                           
311 กฤษฎา บุณยสมิต, กฎหมายตราสามดวง, ใน สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 30 

(กรุงเทพมหานคร: โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว, 2548). 
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ไทยให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากขึ้น ด้วยเหตุจากประเทศตะวันตกเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
และให้ประเทศไทยยอมรับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จึงได้มีการสร้างเรือนจ าขึ้น ในปี พุทธศักราช
2433 และได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับส าหรับคุมขังนักโทษในกรมพระนครบาล รัตนโกสินทร์ศก 
110 (ใน พุทธศักราช 2434) ที่มีการบัญญัติการตรวจศพไว้ในข้อที่ 25 ความว่า312 “ถ้านักโทษตาย
โดยมิทราบสาเหตุแน่ แพทย์ใหญ่ต้องมาตรวจศพให้ทราบเหตุลงจดหมายเหตุ ถ้าเป็นที่สงสัยตรวจ
ไม่ได้ความ ให้ผ่าศพนั้นตามวิธีแพทย์ศาสตร์ก่อนแล้วจึงให้เอาไปฝังฤาเผา” 

2) พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ รัตนโกสินทร์ศก 116 
ในปี พุทธศักราช 2440 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ รัตนโกสินทร์

ศก116 มาตรา 47 ข้อ 1 ซึ่งมีข้อความว่า313  
 

ถ้าผู้ถูกกระท าร้ายจะท าการชันสูตรบาดแผลของตน เพ่ือเป็นหลักฐาน
ในทางความก็ตามหรือพรรคพวกผู้ตายจะขอให้ชันสูตรศพเพ่ือเป็นหลักฐานใน
เหตุความตายนั้นก็ตาม ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของกรมการอ าเภอ ที่จะท าการชันสูตร
ตามวิธีที่บังคับไว้ในกฎหมาย ถ้าการชันสูตรนั้นจะมาท ายังที่ว่าการอ าเภอไม่ได้ 
กรมการอ าเภอ ก็ต้องไปชันสูตรให้ถึงที่ 

 
3) พระราชบัญญัติชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2457 
การชันสูตรพลิกศพได้รับการบัญญัติขึ้นให้เป็นกฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ

ชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2457 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความใกล้เคียงกับกฎหมายปัจจุบันหลาย
ประการในเรื่องของการก าหนดกระบวนการขั้นตอนในการชันสูตรพลิกศพ นับตั้งแต่เมื่อพบการตาย 
การไปยังสถานที่ที่พบศพ เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ การจัดท ารายงานการชันสูตร
พลิกศพ ตลอดจนการจัดส่งรายงานการชันสูตรพลิกศพไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

พระราชบัญญัติการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2457 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการชันสูตรพลิกศพฉบับแรกของไทยนั้นได้ มีการก าหนด
กระบวนการชันสูตรพลิกศพการฆาตกรรมไว้ 2 ประเภท กล่าวคือ ในกรณีการฆาตกรรมที่ผู้อ่ืนหรือ
เจ้าพนักงานที่ไม่ได้กระท าการตามหน้าที่เป็นผู้ท าให้ตายหรือที่เรียกว่า กรณีฆาตกรรมอย่างสามัญ 
กฎหมายก าหนดให้กรมการอ าเภอเป็นประธานในการชันสูตรพลิกศพโดยมีก านันและแพทย์ประจ า

                                                           
312 ข้อบังคับส าหรับคุมขังนักโทษในกรมพระนครบาล รัตนโกสินทร์ศก 110 
313 พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ. 116, ราชกิจจานุเบกษา 14, (30 พฤษภาคม 

รัตนโกสินทร์ศก 116), หน้า 105. 
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ต าบล หรือเจ้าบ้านคนใดคนหนึ่งพร้อมกัน 3 คน ท าการชันสูตรพลิกศพ แต่ถ้าในกรณีที่เป็นการ
ฆาตกรรมที่เจ้าพนักงานที่กระท าการตามหน้าที่เป็นผู้ท าให้ตายหรือที่เรียกว่า กรณีฆาตกรรมอย่าง
วิสามัญ กฎหมายไดก้ าหนดให้เจ้าพนักงาน  3 คนนั่งท าการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจะต้องเป็นข้าราชการ
หัวหน้ากรมหรือกองพนักงานซึ่งท าให้ตาย 1 คน ข้าราชการเจ้ากระทรวงปกครองท้องที่เลือกตั้ง 1 คน 
และข้าราชการฝุายตุลาการซึ่งเจ้ากระทรวงยุติธรรมเลือกหรือแต่งตั้งขึ้นมา 1 คน ผู้ใดมีบรรดาศักดิ์สูง
กว่าผู้นั้นเป็นประธาน314 ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกท่ีได้มีการน าบุคลากรทางการแพทย์ คือแพทย์ประจ า
ต าบลเข้ามาท าหน้าทีช่ันสูตรพลิกศพด้วย 

เมื่อได้มีการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นก็ต้องมีการจัดท ารายงานการชันสูตรพลิกศพยื่นต่อผู้
บัญชาการมณฑลซึ่งต้องแสดงรายละเอียดตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการชันสูตรพลิกศพ 
พุทธศักราช2457315 จนกระทั่งเมื่อได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน 
ปีพุทธศักราช 2478 พระราชบัญญัตินี้ก็ถูกยกเลิกไป 

2. เมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เมื่อได้มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็ได้มีการบัญญัติ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคการสอบสวน โดยได้ก าหนดหลักการ
ส าคัญในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่การก าหนดการตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพ การแจ้งการตาย ผู้ที่มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ  ผู้ที่มีอ านาจในการสั่งผ่าศพ การจัดท ารายงานการชันสูตรพลิกศพ 
ตลอดจนการท าส านวนและการส่งส านวนการชันสูตรพลิกศพ 

                                                           
314 พระราชบัญญัติการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2457, ราชกิจจานุเบกษา 31 (28 เมษายน 

2457): 92-98. 
315 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2457 วางหลักไว้ว่า ความมุ่ง

หมายในการชันสูตรพลิกศพนั้น เพ่ือจะท ารายงานยื่นต่อผู้บัญชาการมณฑลในข้อความเหล่านี้ คือ 
ข้อ 1 ชื่อตระกูล ที่อยู่ อาชีวะ และความประพฤติของผู้ตาย 
ข้อ 2 ผู้ใดได้กระท าให้ตาย ในข้อนี้ถ้ารู้ตัวได้ชัดเจนให้บอกในรายงาน ถ้าไม่รู้ตัวผู้ท าให้ตาย 

หรือมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่าผู้ใดจะท าให้ตาย ให้ลงว่าตายด้วยผู้อ่ืนซึ่งไม่รู้ตัวแน่ชัด ฆ่าตัวตาย 
ถ้าผู้ตายได้กระท าให้ตนเองตาย หรือมีเหตุควรเห็นอย่างนั้น ก็ให้ว่าตามเนื้อเห็นในรายงาน 

ข้อ 3 เหตุผลที่ตาย คือต้องชันสูตร และรายงานให้รู้ว่า ตายด้วยบาดแผล ทุบ ตี รัน ฟัน แทง 
ตรงไหนอย่างไร หรือถ้าหากว่าถูกวางยาพิษ และผูกคอตาย ก็ต้องบอกตามควรแก่เหตุการณ ์

ข้อ 4 ต้องรายงานสาเหตุซึ่งเกิดฆาตกรรมเท่าที่จะรู้ได้ ในข้อนี้หมายความว่า ถ้าถูกผู้ร้ายปล้น 
หรือแย่ง ชิง ล้อม ดัก ท าร้าย หรือตายในที่วิวาทก็ต้องกล่าวในรายงาน ถ้าหากว่าเป็นการที่ต้องฆ่าตัว
ตายเอง คือเพราะเกิดวิกลจริตขึ้นมาเป็นต้นในรายงานเท่าที่จะรู้ได้ 
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แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพไว้หลาย
ประการด้วยกันเพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันขององค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมฝุายต่าง ๆ สามารถด าเนินการไปได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่บุคคลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 
เป็นกฎหมายที่ได้มีการใช้บังคับครั้งแรก โดยมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 

 2478 ที่ได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพไว้ในมาตรา 148 ถึง มาตรา 156 ซึ่ง
ในกรณีการตายโดยธรรมชาติได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ กับแพทย์ประจ า
ต าบลหรือแพทย์อ่ืนท าการชันสูตรพลิกศพ และส าหรับกรณีการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้า
พนักงานในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ได้ก าหนดให้ผู้พิพากษานายหนึ่งของศาลชั้นต้นซึ่งท้องที่ที่
ท าการชันสูตรนั้นอยู่ในเขตเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพด้วย316 

แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีการบัญญัติถึงการไต่สวนการตายโดยศาล ซึ่งอาจเป็นด้วย
เหตุผลที่ว่า ได้ก าหนดให้ผู้พิพากษาได้เข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว 

2) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 5) 
พุทธศักราช 2496 

ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2496317 ที่ให้มีการยกเลิกมาตรา 150 เดิม และให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่
กระทรวงสาธารณะสุขประจ าท้องที่เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพแทน ในกรณีที่แพทย์ประจ าต าบล หรือ
แพทย์อ่ืนไม่มโีดยไม่ได้มีการประกาศเหตุผลของการแก้ไขไว้ในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด กล่าวคือ 
ในกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติกฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุขปฏิบัติหน้าที่
แทนแพทย์ประจ าต าบลหรือแพทย์อ่ืน และส าหรับกรณีการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้า
พนักงานในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ก็ยังคงก าหนดให้ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเข้าร่วมในการ
ชันสูตรพลิกศพคงไว้เช่นเดิม 

แม้การแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยเหตุที่ต้องท าหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ปุวยเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วแต่ถึง

                                                           
316 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ก าหนดวิธีการได้มา

ของแพทย์ประจ าต าบล โดยให้ก านันและผู้ใหญ่บ้านในแต่ละต าบลประชุมเพ่ือเลือกผู้ที่มีความรู้ใน
วิชาชีพแพทย์ส าหรับการปูองกันการเจ็บไข้ของราษฎรในต าบล 

317 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 5) 
พุทธศักราช 2496, ราชกิจจานุเบกษา 70, 10 (3 กุมภาพันธ์ 2496), หน้า 203. 
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อย่างไรก็ตามการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุขเป็นผู้ด าเนินการแทนแพทย์ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพโดยเฉพาะ โดยมิได้มีการก าหนดถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสุขไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อมาตรฐานในการชันสูตรพลิกศพ และความเป็นธรรมที่บุคคลที่
เกี่ยวข้องพึงจะได้รับด้วย 

3) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) 
พุทธศักราช 2499 

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 148 วรรคแรก และมาตรา 150 โดยที่การแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 148 วรรคแรกเป็นการเพ่ิมกรณีการตายที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานขึ้นเพ่ือให้รับกับ
มาตรา 150 ที่ได้แก้ไขใหม่318 ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 150 เป็นการแก้ไขในสาระส าคัญ กล่าวคือ
ได้มีการก าหนดให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่กับอนามัยจังหวัดหรือแพทย์ประจ าสุขศาลา 
หรือแพทย์ประจ าโรงพยาบาลเป็นผู้ท าการชันสูตรพลิกศพทั้งในกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ และ
การตายในระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้ใช้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจ าท้องที่หรือแพทย์ประจ าต าบลปฏิบัติหน้าที่แทนโดย
ไม่ได้มีการก าหนดให้ผู้พิพากษาเป็นผู้เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพอีกต่อไป จึงเห็นได้ว่า การแก้ไข
เพ่ิมเติมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพมีเพียงพนักงานสอบสวนและบุคคลากร
ทางการแพทย์เท่านั้น 

และส าหรับกรณีการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ หรือการตายที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ก็ได้มีการก าหนดให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนการชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเพ่ือ
ท าค าร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เพ่ือท าการไต่สวนการตายต่อไป ซึ่งการไต่สวนนี้มี
เจตนารมณ์เพ่ือให้เป็นหลักประกันและเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในร่างกายของประชาชนอีกทาง
หนึ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการไต่สวนนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ปรากฏว่าเหตุใดจึงมีการตายเกิดขึ้นเท่านั้น 
ไม่ใช่จะแสดงว่าให้ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบและจะต้องรับโทษตามกฎหมาย319 

 
 
 

                                                           
318 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499 
319 มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499 
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4) ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 333 
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันนี้ภาระของอธิบดีกรมต ารวจรองอธิบดีกรม

ต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็นอันมาก ตลอดทั้งวิธีการ
ชันสูตรพลิกศพก็ไม่สะดวกและเหมาะสม สมควรแก้ไขกรณีดังกล่าว หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีค าสั่งให้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 150  เกี่ยวกับชื่อต าแหน่งของบุคคลกรทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับการ
ก าหนดชื่อและต าแหน่งของกระทรวงสาธารณะสุข และแก้ไขการชันสูตรพลิกศพในกรณีการตายที่
เกี่ยวกับเจ้าพนักงาน โดยให้มีการยกเลิกการไต่สวนการตายของศาล และก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
พนักงานอัยการนายหนึ่งซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ท่ีท าการชันสูตรพลิกศพนั้น เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ
กับพนักงานสอบสวนและบุคลากรทางการแพทย์ด้วย จึงเห็นได้ว่าเมื่อได้มีประกาศของคณะปฏิวัติให้
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 150 ท าให้กฎหมายมีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายเมื่อแรกเริ่มมี
ประกาศใช้ เพียงแต่ได้มีการก าหนดให้พนักงานอัยการเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพแทนผู้พิพากษาศาล
ชั้นต้นเท่านั้น320 

5) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 12) 
พุทธศักราช 2523 

เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333 ข้อ 2 คณะปฏิวัติได้มีค าสั่งให้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2499 ปรากฏ
ว่า เจ้าพนักงานที่มีอ านาจตามกฎหมายบางแห่งได้ใช้หน้าที่ในทางมิชอบ เช่น เมื่อยิงราษฎรตาย หรือ 
ท าร้ายราษฎรถึงแก่ความตายแล้วมักจะเป็นวิสามัญฆาตกรรม และสรุปส านวนส่งให้อธิบดีกรมอัยการ
วินิจฉัยโดยไม่ต้องให้ศาลท าการไต่สวนก่อน ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ตาย ซึ่งญาติของผู้ตายไม่
สามารถน าพยานหลักฐานเข้าสืบ เป็นการให้อ านาจของพนักงานสอบสวนมากเกินไป จึงสมควรยกเลิก 
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333 ข้อ 2 และให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญามาตรา 150 ที่ได้ถูกยกเลิกไปกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือ กฎหมายได้ก าหนดให้น า
กระบวนการไต่สวนของศาลกลับมาใช้ และก าหนดให้ยกเลิกการเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพของ
พนักงานอัยการด้วย321 

 
 

                                                           
320 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333  ประกาศ ณ วันที่ 13 

ธันวาคม พุทธศักราช 2515 
321 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 12) 

พุทธศักราช 2523, ราชกิจจานุเบกษา 97, 113 ฉบับพิเศษ (25 กรกฎาคม 2523), หน้า 2-4. 
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6) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) 
พุทธศักราช 2542 

การแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของฝุายนิติ
บัญญัติในหลายประการ โดยมีเหตุผลของการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในทางปฏิบัติ การชันสูตรพลิกศพมัก
กระท าโดยพนักงานสอบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประจ าท้องที่หรือแพทย์ประจ า
ต าบลแทนแพทย์ซึ่งอาจท าให้ระบบการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติเวชไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
และอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงสาเหตุและพฤติการณ์ที่ท าให้เกิดการตายนั้น จึงได้
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 150 วรรคแรกโดยก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพใหม่ 
กล่าวคือ ให้พนักงานสอบสวนท าการชันสูตรพลิกศพร่วมกับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ แพทย์ประจ า
โรงพยาบาล และแพทย์ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแทนตามล าดับซึ่งเห็นได้ว่ามาตรฐาน
บุคลากรทางการแพทย์จะต้องเป็นแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์เป็นหลัก หากไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ จึงเป็นหน้าที่ของแพทย์อ่ืนตามที่ได้ก าหนดไว้ และจะต้องท ารายงานการชันสูตรพลิกศพด้วย  
ซ่ึงแต่เดิมเป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนแต่ฝาุยเดยีว322 

อีกทั้งการชันสูตรพลิกศพในกรณีการตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้าง
ว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ ยังขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลกันของผู้ร่วมท าการชันสูตรพลิกศพอย่างแท้จริง 
จึงไดม้ีการแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 150 วรรคสาม โดยก าหนดให้พนักงานอัยการและพนักงานฝุายปกครอง 
เข้าร่วมท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีดังกล่าว ร่วมกับพนักงานสอบสวนและบุคลากรทางการแพทย์ด้วย 

นอกจากนี้วิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตายของบุคคลยังเป็นไปอย่าง
ล่าช้าและมิได้คุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติของผู้ตายอย่างเพียงพอ จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุง 
วิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตายของศาล เพ่ือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ 
 มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การก าหนดให้  
พนักงานสอบสวนแจ้งให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติ
ของผู้ตายทราบถึงการตาย การก าหนดให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าซักถามพยานของพนักงานอัยการ
ในกระบวนการไต่สวนการตายของศาล และมีสิทธิแต่งตั้งทนายความด าเนินการแทนได้ และส าหรับ
ชั้นไต่สวนการตายโดยศาล ยังได้มีการก าหนดให้ศาลสามารถสืบพยานเพ่ิมเติม เรียกผู้ทรงคุณวุฒิ  
หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นประกอบการไต่สวนได้ และหากในกรณีที่ปรากฏว่าสามี ภริยา ผู้บุพการี 

                                                           
322 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 73. 
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ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายไม่มีทนายความ ศาลต้องตั้งทนายความ 
เพ่ือท าหน้าที่ทนายความให้แก่ญาติของผู้ตายด้วย323 

7) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) 
พุทธศักราช 2550 

การแก้ไขเพ่ิมเติมตามหระราชบัญญัตินี้ เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบาทของพนักงานอัยการ 
ในการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของต ารวจตามความในมาตรา 150 วรรคสี่ และมาตรา 155/1 
ในเรื่องของการท าส านวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ และการสอบสวนในคดีดังกล่าวรวมทั้งคดีท่ีผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวาง
เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เป็นคดีที่มีผลกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
เป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการก าหนดให้พนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการท าส านวนการ
ชันสูตรพลิกศพ และสามารถให้ค าแนะน า ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากค า หรือสั่งให้ถามปากค า 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ตั้งแต่การเริ่มท าการสอบสวนคดีดังกล่าวได้อีกด้วย เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน324 

ดังที่ได้กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่เมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ก็ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพเรื่อยมา เพ่ือให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น โดยเฉพาะการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพตลอดจนคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพทั้งกรณีการตายโดยธรรมชาติ และในกรณีการตายที่อยู่ในระหว่างการ
ควบคุมของเจ้าพนักงานมาแล้วหลายครั้งซ่ึงสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                           
323 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) 

พุทธศักราช 2542, ราชกิจจานุเบกษา 116, 137 ก (30 ธันวาคม 2542), หน้า 17-22. 
324 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) 

พุทธศักราช 2550, ราชกิจจานุเบกษา 125, 3 ก (7 มกราคม 2551), หน้า 15-18. 
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ตารางท่ี 4.1  การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การชันสูตรพลิกศพ 

การตายโดยผิดธรรมชาติ การตายท่ีอยู่ในระหว่างการควบคุม 
ของเจ้าพนักงาน 

 
 

เมื่อแรกประกาศใช้ 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่ 
2. แพทย์ประจ าต าบล หรือแพทย์
อ่ืน 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพ
นั้นอยู ่
2. แพทย์ประจ าต าบล หรือแพทย์อ่ืน 
3. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งท้องที่ที่ 
ท าการชันสูตรนั้นอยู่ในเขต 

 
การแก้ไขครั้งที่ 1 

พระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  
(ฉบับที่ 5)  

พุทธศักราช 2496 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่ 
2. แพทย์ประจ าต าบล หรือแพทย์
อ่ืน ถ้าไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะ
สุขปฏิบัติแทน 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพ
นั้นอยู ่
2. แพทย์ประจ าต าบล หรือแพทย์อ่ืน 
ถ้าไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุข
ปฏิบัติแทน 
3. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งท้องที่ที่
ท าการชันสูตรนั้นอยู่ในเขต 

 
การแก้ไขครั้งที่ 2 

พระราชบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  
(ฉบับที่ 6)  

พุทธศักราช 2499 

 
1.  พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่ 
2. อนามัยจังหวัด หรือแพทย์
ประจ าสุขศาลา หรือแพทย์ประจ า
โรง 
พยาบาล ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใช้
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าท้องที่หรือแพทย์ประจ า
ต าบล 
 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพ
นั้นอยู่ 
2. อนามัยจังหวัด หรือแพทย์ประจ า
สุขศาลา หรือแพทย์ประจ า
โรงพยาบาล ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใช้
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าท้องที่หรือแพทย์ประจ าต าบล 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

  

เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การชันสูตรพลิกศพ 

การตายโดยผิดธรรมชาติ การตายท่ีอยู่ในระหว่างการควบคุม 
ของเจ้าพนักงาน 

 
 

การแก้ไขครั้งที่ 3 
ประกาศของ 
คณะปฏิวัติ  
ฉบับที่ 333 

พุทธศักราช 2515 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่ 
2. อนามยัจังหวัด หรือแพทย์
ประจ าสุขศาลาหรือแพทย์ประจ า
โรงพยาบาล ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใช้
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าท้องที่หรือแพทย์ประจ า
ต าบล 

 
1.  พนักงานสอบสวน 
2.  อนามัยจังหวัด หรือแพทย์ประจ า
สุขศาลา หรือแพทย์ประจ า
โรงพยาบาล ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มี 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใช้
เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
ประจ าท้องที่หรือแพทย์ประจ าต าบล 
3. พนักงานอัยการซึ่งประจ าอยู่ใน
ท้องที่ที่ท าการชันสูตรพลิกศพนั้น 

 
 

การแก้ไขครั้งที่ 4 
พระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา อาญา 

(ฉบับที่ 12)  
พุทธศักราช 2523 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่ 
2. สาธารณสุขจังหวัดหรือแพทย์
ประจ าสถานีอนามัย หรือแพทย์
ประจ าโรงพยาบาล ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มี หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ใช้เจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสุขประจ าท้องที่หรือ
แพทย์ประจ าต าบล 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพ
นั้นอยู่ 
2. สาธารณสุขจังหวัดหรือแพทย์
ประจ าสถานีอนามัย หรือแพทย์
ประจ าโรงพยาบาล ถ้าบุคคล
ดังกล่าวไม่มี หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้ใช้เจ้าหน้าที่กระทรวง
สาธารณสุขประจ าท้องที่หรือแพทย์
ประจ าต าบล 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

  

เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การชันสูตรพลิกศพ 

การตายโดยผิดธรรมชาติ การตายท่ีอยู่ในระหว่างการควบคุม
ของเจ้าพนักงาน 

 
 
 
 
 
 

การแก้ไขครั้งที่ 5 
พระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา อาญา 

(ฉบับที่ 21) 
พุทธศักราช 2542 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่ 
2. แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่ง
ได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสือ
อนุมัติจากแพทยสภาถ้าแพทย์ทาง
นิติเวชศาสตร์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์
ประจ าโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติ
หน้าที่ ถ้าแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลของรัฐไม่มีหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แพทย์ประจ า
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ประจ า
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มี
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของ
เอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเป็น
แพทย์อาสาสมัครตามระเบียบของ
กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ 

 
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพ
นั้นอยู่ 
2. แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับ
วุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติจาก
แพทยสภาถ้าแพทย์ทางนิติเวช
ศาสตร์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้แพทย์ประจ า
โรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหน้าที่ ถ้า
แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐไม่มี
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แพทย์
ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ประจ า
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มี
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์
ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือ
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่
ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัคร
ตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่  
3. พนักงานอัยการ 
4. พนักงานฝุายปกครอง 
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4.1  กระบวนการชันสูตรพลิกศพ 
 

การชันสูตรพลิกศพคือ กระบวนการเพ่ือรู้สาเหตุที่ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ท าให้ตายเท่านั้นซึ่ง
ประเทศไทย ใช้ระบบการชันสูตรพลิกศพแบบระบบต ารวจ (Police System) ที่ถือได้ว่าต ารวจเป็น
องค์กรหลักที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ โดยที่มีองค์กรเจ้าหน้าที่อ่ืนเป็นเพียงองค์กรที่เข้ามา
ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานเท่านั้น ซึ่งการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยได้มีการบัญญัติ
หลักการที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพให้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไว้ใน
มาตรา 148 ถึงมาตรา 156 โดยมีสาระส าคัญที่สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 
4.1.1  เหตุการณ์ตายท่ีต้องท าการชันสูตรพลิกศพ 
โดยจากการที่บุคคลถึงแก่ความตายจะมีผลต่อสิทธิและหน้าที่ประการต่าง ๆ ในทางกฎหมาย

ตามมาอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น สิทธิในการรับมรดกของทายาท หรือสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 
หรือค่าชดเชยจากผู้ที่ได้กระท าให้ตายสิทธิในการรับเบี้ยประกันภัย ซึ่งถ้าหากเป็นกรณีการตาย
โดยทั่วไปที่เป็นการตายโดยธรรมชาติอาจเป็นการตายด้วยวัยชราหรือตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือตาย
โดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย ก็คงไม่มีผู้ใดติดใจสงสัยสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย อีกทั้ง
ยังเป็นกรณีที่เป็นข้อยกเว้นไม่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพด้วย แต่ถ้าเป็นกรณีการตายโดยไม่ทราบ
สาเหตุของการตายที่แน่ชัด หรือถูกผู้อ่ืนฆ่าตาย กรณีเหล่านี้รัฐจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือให้ความ
ยุติธรรมแก่ผู้ตาย เพราะรัฐมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการที่จะต้องให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตของมนุษย์ 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจะก าหนดให้มีการชันสูตรพลิกศพนั้นไม่สามารถก าหนดให้มีการ
ชันสูตรพลิกศพได้ในทุกกรณี325 ซึ่งเหตุการณ์ตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายนั้นได้
ก าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 โดยแบ่งออกเป็น  
2 กรณ ีโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1.1.1  กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ 
กรณีการตายที่ปรากฏเหตุแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิด

ธรรมชาติ เป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ กรณีการตายเช่นนี้จึงเป็นกรณีที่
เปิดโอกาสให้มีการชันสูตรพลิกศพได้อย่างกว้างขวางและง่ายขึ้น เพราะเมื่อมีเหตุ อันควรสงสัยว่าเป็น

                                                           
325 ส านักงานศาลยุติธรรม, คู่มือการชันสูตรพลิกศพตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช 2542 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานศาลยุติธรรม, 2542), หน้า 14. 
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ตายโดยผิดธรรมชาติ กฎหมายก็บังคับให้มีการชันสูตรพลิกศพได้แล้ว326 ดังนั้นกฎหมายจึงได้ก าหนด
สาเหตุของการตายโดยผิดธรรมชาติไว้อย่างชัดเจนตามมาตรา 148 วรรคสอง โดยได้ระบุไว้ 5 สาเหตุ 
กล่าวคือ327 

1) การฆ่าตัวตาย (Committed Suicide) หมายถึง กรณีที่ผู้ตายท าให้
ตนเองถึงแก่ความตายโดยเจตนา การที่กฎหมายก าหนดให้มีการชันสูตรพลิกศพ ก็เพ่ือให้เป็นที่แน่ใจ
ว่าผู้ตายตายเพราะการฆ่าตัวตายจริงมิใช่การฆาตกรรม328 และการตายนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับบุคคล
อ่ืน เพราะผู้ที่ช่วยให้ผู้อ่ืนฆ่าตัวตายท าให้ผู้นั้นมีความผิดทางอาญาตามมาตรา 292 หรือมาตรา 293
แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้329 

2) ถูกผู้อ่ืนท าให้ตาย (Homicide) หมายถึง กรณีการตายที่เกิดจากการ
กระท าของบุคคลอ่ืน ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นการกระท าโดยเจตนา หรือประมาท หรือเป็นการ
กระท าที่ผู้กระท าอาจจะไม่เจตนาและไม่ประมาท เช่น ผู้ตายวิ่งตัดหน้ารถผู้อ่ืนโดยกระชั้นชิด เป็นต้น 
การที่กฎหมายก าหนดให้มีการชันสูตรพลิกศพในกรณีถูกผู้อ่ืนท าให้ตาย ก็เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุการ
ตายโดยแน่ชัดว่าจะเก่ียวเนื่องกับการกระท าความผิดอาญาหรือไม่อย่างไร  

3) ถูกสัตว์ท าร้ายตาย หมายถึง กรณีการตายที่เกิดจากการถูกสัตว์ท าร้าย
โดยตรง เช่น งูกัด ถูกช้างเหยียบ มิใช่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค เช่น โรคมาลาเลีย พิษสุนัขบ้า 
กาฬโรค เป็นต้น การที่กฎหมายก าหนดให้มีการชันสูตรพลิกศพก็เพ่ือความกระจ่างใสในการหาสาเหตุ
ของการตาย เพราะอาจเป็นไปได้ว่ามีการใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิดต่อผู้อ่ืน เช่น
ปล่อยงูพิษมากัด เป็นต้น    

4) การตายโดยอุบัติเหตุ (Accidence) หมายถึง กรณีการตายที่เกิดขึ้น
โดยไม่คาดคิดและโดยบังเอิญ จัดเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติที่พบได้มากที่สุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุ

                                                           
326 ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การชันสูตรพลิกศพ Post-Mortem Examination (กรุงเทพมหานคร: 

 วิญญูชน, 2551), หน้า 16.   
327 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, ค าอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการ

ด าเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา, พิมพ์ครั้งที่  6 (กรุงเทพมหานคร: จิรรัชการพิมพ์, 2551), 
หน้า 561-562. 

328 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
329 คะนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที ่9 (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 
395-396. 
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จากการจราจรทางบก นอกจากนั้นก็อาจเกิดขึ้นจากกการจมน้ าตาย ฟูาผ่าตาย การที่กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ก็เพ่ือให้แน่ใจว่าการตายมิได้เกิดจากการกระท าผิดทางอาญา 

5)  การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ (Sudden & Unexpected Death) เป็น
กรณีการตายที่ก่อความสงสัยเกี่ยวกับความผิดอาญาได้มากที่สุด เพราะการตายนั้นเป็นกรณีที่ยังไม่
ทราบว่าการตายนั้นเกิดจากสาเหตุใด และในขณะเดียวกันก็เป็นที่น่าเคลือบแคลงสงสัยว่าจะเป็นการ
ตายโดยผิดธรรมชาติข้อใดข้อหนึ่งในสี่ข้อข้างต้น จึงต้องมีการชันสูตรพลิกศพ เพ่ือให้ทราบสาเหตุการ
ตายที่แท้จริง และเป็นการแยกการตายโดยธรรมชาติออกไป330 ซึ่งการตายโดยยังมิปรากฏเหตุนั้นควร
มีลักษณะดังต่อไปนี้331 

(1)  เป็นการตายที่เกิดขึ้นโดยกะทันหันและไม่คาดคิด 
(2)  ผู้ตายไม่มีประวัติเจ็บปุวยเรื้อรังหรือร้ายแรง 
(3)  ไม่มีใครทราบประวัติหรือพฤติการณ์อ่ืน ๆ  ที่ตายเช่น พบศพลอยน้ า

มา พบศพในปุา พบศพข้างถนน หรือพบศพตายในบ้านโดยไม่มีใครสังเกตเห็น เป็นต้น 
4.1.1.2  กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน 
ความหมายของค าว่า “ความควบคุม” ในที่นี้มีความหมายที่กว้างกว่าค าว่า “ควบคุม” 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (21) ซึ่งหมายความว่า “การควบคุมหรือกักขัง
หรือผู้ถูกจับโดยพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจในระหว่างสืบสวนหรือสอบสวน” เพียงอย่างเดียว
แต่อาจหมายถึงการที่บุคคลถูกจ ากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหว เปลี่ยนที่ทางที่สืบเนื่องจากการถูกใช้
มาตรการบังคับ สภาพบังคับหรือกรณีอ่ืน332 หรือหมายถึงผู้ต้องหาที่ถูกกักขังในเรือนจ าตายลง ก็ถือว่า
เป็นการตายที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่เช่นกัน333 

กรณีการตายของบุคคลในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน เป็นกรณีการ
ตายที่ไม่ได้ถือสาเหตุของการตายเป็นหลัก แต่ถือเอาฐานะของผู้ตายเป็นหลัก กล่าวคือ ในขณะตาย
นั้นผู้ตายมีฐานะเป็นผู้ที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน หรืออยู่ในระหว่างที่ควบคุมผู้ต้องหามายัง
สถานีต ารวจ หรืออยู่ในระหว่างถูกควบคุมที่สถานีต ารวจหรือในเรือนจ า และไม่ว่าการตายนั้นจะเป็น
การตายโดยธรรมชาติ เช่น เส้นโลหิตแตกตายในเรือนจ า เป็นต้น หรือตายโดยผิดธรรมชาติ เช่น ฆ่า
ตัวเองโดยผูกคอตายในห้องขัง ถูกสัตว์กัดตายในเรือนจ า เป็นต้น หรือตายเพราะเจ้าพนักงานซึ่งอ้าง

                                                           
330 แสวง บุญเฉลิมวิภาส,  เรื่องเดิม, หน้า 17. 
331 สุรีพร เบ็จวรรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 76. 
332 ณรงค์ จุ่ยเส่ย, เรื่องเดิม, หน้า 61. 
333 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 106/2501 (ประชุมใหญ่) “นักโทษเด็ดขาดตายเพราะเส้นโลหิต

แตกในระหว่างควบคุมของเจ้าพนักงานเรือนจ า อัยการร้องขอต่อศาลให้มีการไต่สวนและมีค าสั่งได้ 
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ว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่กระท าให้ถึงแก่ความตายก็ตาม334 ก็เป็นกรณีที่ต้องให้มีการชันสูตรพลิก
ศพตาม มาตรา 148 วรรคแรก ด้วยเหตุผลที่ว่าผู้ตายอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ยากที่จะมี
บุคคลภายนอกรู้เห็นการตาย การชันสูตรพลิกศพจะท าให้ทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัดว่าตายเพราะ
เหตุใด เจ้าพนักงานเป็นผู้ท าให้ตายหรือไม่ หรือตายเพราะปุวยหรือฆ่าตัวตายเอง เป็นต้น ซึ่งนอกจาก
จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพแล้ว ต้องมีการไต่สวนโดยศาลตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 150 อีกด้วย335 

แต่อย่างไรก็ตาม การตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ยังรวมถึง
การตายที่เกิดจากการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติข้าราชการตามหน้าที่ และกรณีที่ผู้ตาย
ถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่336 ซึ่งนอกจากจะต้องเป็น
การตายทีถู่กเจ้าพนักงานท าให้ตายโดยเจตนาแล้ว ยังจะต้องเป็นการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ซึ่งหน้าที่นั้นจะต้องเป็นของเจ้าพนักงานผู้กระท าให้ตาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่
ตามกฎหมายหรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายด้วย ดังนั้นหากเป็นการกระท าที่ไม่ใช่การปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่แล้ว การชันสูตรพลิกศพจะด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีการตายที่ถูกผู้อ่ืนท าให้ตายตาม
มาตรา 148 วรรคสอง (2) 

จึงสามารถสรุปได้ว่าบุคคลใดตายในขณะที่ยังถูกควบคุมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม
ที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการตายที่เกิดจากการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ตามความในมาตรา 150 วรรคสาม และตามมาตรา 155/1 แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากมีการตายเกิดขึ้นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังกล่าวข้างต้น และไม่ว่า
การตายนั้นจะเป็นการตายด้วยสาเหตุใดก็ตาม ก็ต้องจัดให้มีการชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนโดย
ศาลด้วยเสมอ โดยมีสภาพแห่งกฎหมายบังคับให้ต้องกระท าทุกกรณีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์
ของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการยับยั้งมิให้เจ้าพนักงานคิดกระท าการโดยมิชอบอันเป็น
การกระท าท่ีผิดกฎหมายด้วย 
 

4.1.2  บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพ 
การชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยนั้นแม้จะเป็นระบบต ารวจ ที่พนักงานสอบสวนเป็น

เจ้าหน้าที่หลักที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพก็ตาม แต่เพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพ และกระบวนการ

                                                           
334 ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2544), หน้า 256. 
335 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 439. 
336 มาตรา 155/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ค้นหาความจริงในคดีอาญานั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จ าเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่หรือบุคคล
อ่ืน ๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และท าหน้าที่หาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายด้วย  
ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ก าหนดถึงบุคคลหรือเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องกับการชันสูตรพลิกศพไว้ ดังนี้ 

4.1.2.1  บุคคลผู้พบการตาย 
เมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น บุคคลผู้ที่พบการตายนั้นได้แก่ สามีภริยา 

ญาติ มิตรสหาย หรือผู้ปกครองของผู้ตาย ตลอดจนผู้อ่ืนซึ่งได้พบศพในที่ซึ่งไม่มีสามีภริยา ญาติ มิตร
สหายหรือผู้ปกครองของผู้ตายอยู่ หรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ที่ทราบหรือพบการตายนั้นด้วย 
ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับศพนั้นจะต้องด าเนินการตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตร
รา 149 ได้ให้อ านาจไว้ กล่าวคือ บุคคลผู้พบการตายนั้นจะต้องกระท าการเก็บศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบศพ
นั้นเพียงเท่าที่จะท าได้ โดยต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายศพ และไปแจ้งความแก่พนักงานฝุายปกครองหรือ
ต ารวจโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้เจ้าพนักงานได้มีโอกาสท าการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว และสะดวกในการ
เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งหากผู้ใดละเลยไม่กระท าการดังที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายแล้ว ผู้ นั้นมี
ความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย337 

นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่สามารถน าไป
พิสูจน์สาเหตุและพฤติการณ์ของการตายได้ หากมีผู้กระท าให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดี
เปลี่ยนแปลงไป และได้รับความเสียหายหรือกระทบกระเทือน อันเกิดจากการกระท าการใด ๆ ซึ่งเป็น
การกระท าโดยทุจริตหรืออ าพรางคดีนั้นแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตร
พลิกศพเสร็จสิ้น ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษตามมาตรา 150 ทวิแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเชนกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากการกระท านั้นมีความจ าเป็น หรือกระท าเพ่ือปูองกันอันตราย 
แก่อนามัยของประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน ก็สามารถท าได้ไม่มีความผิดตาม
ข้อยกเว้นของกฎหมาย338 

4.1.2.2  พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีศพนั้นอยู่  
การที่กฎหมายได้บัญญัติให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ เป็นผู้ที่มีหน้าที่

ในการชันสูตรพลิกศพหลักก็เพ่ือให้สามารถเริ่มท าการชันสูตรพลิกศพได้อย่างสะดวก และมีความ
รวดเร็วต่อการปฏิบัติหน้าที่  

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการตายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงาน ระเบียบของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2543 ได้มีการบัญญัติห้ามมิให้ 

                                                           
337 มาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
338 มาตรา 150 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



140 
 
เจ้าพนักงานหรือผู้ควบคุม ผู้ซึ่งท าให้ตายท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนผู้ชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่
จะบันทึกค าชี้แจงรายละเอียดทีเกิดขึ้นเพ่ือมอบให้แก่เจ้าพนักงานสอบสวนผู้ชันสูตรพลิกศพเข้าไปไว้
ในส านวนเพ่ือด าเนินการต่อไป339 ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวนี้ เพ่ือปูองกันไม่ให้เกิดการชันสูตรพลิกศพที่ไม่
ตรงกับความเป็นจริงหรือเกิดผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือสร้างหลักประกันแห่งความยุติธรรม
ให้แก่ผู้ตาย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย จึงให้เจ้าพนักงานอ่ืนที่มิใช่ผู้ท าให้ตายเป็นผู้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงนี้แทน  

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างกันอยู่ 2 ความเห็น 
กล่าวคือ ความเห็นแรก เห็นว่า พนักงานสอบสวนอ่ืนแม้จะมีอ านาจสอบสวนเหนือคดีนั้น ก็ไม่มี
อ านาจท าการชันสูตรพลิกศพ340 และอีกความเห็นหนึ่ง เห็นว่า การชันสูตรพลิกศพเป็นส่วนหนึ่งของ
การสอบสวน ซึ่งอ านาจการสอบสวนไม่ได้ติดอยู่กับท้องที่ ดังนั้น พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการ
สอบสวนคดี ก็มีอ านาจท าการชันสูตรพลิกศพได้ด้วย341 

4.1.2.3  แพทย ์
การที่กฎหมายก าหนดให้แพทย์เป็นผู้เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพกับพนักงาน

สอบสวน เพราะแพทย์เป็นบุคคลากรที่มีความช านาญต่อการวินิจฉัยสาเหตุและพฤติการณ์ของการ
ตายได้อย่างถูกต้องและต้องกับความเป็นจริง ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการท า
ส านวนการชันสูตรพลิกศพมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสาเหตุ และพฤติการณ์ที่ตายได้ ซึ่งล าดับ
แพทย์ที่มีหน้าที่ในการเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ที่ศพนั้นอยู่ การตรวจพิสูจน์ การผ่าศพ 
และการจัดท ารายงานการชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจาณา
ความอาญา มาตรา 150 วรรคหนึ่ง โดยแพทย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพนั้น จะต้อง 
เป็นแพทย์ที่มคีุณสมบัติ ดังนี้ 

1)  แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติจาก
แพทยสภา 

2)  แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ  
3)  แพทย์ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
4)  แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชน 

                                                           
339 ข้อ 12 แห่งระเบียบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 6) 

พุทธศักราช 2543. 
340 คะนึง ฦาไชย, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 4, หน้า 347. 
341 คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, หน้า 478-479. 
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5)  แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัคร
ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข  

ซึ่งแพทย์ในล าดับที่รองลงมา จะเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ที่อยู่ในล าดับ
ที่สูงลงมากว่าตนได้ก็ต่อเมื่อแพทย์ในล าดับที่สูงกว่านั้นไม่มี หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ในกรุงเทพมหานครโดยปกติให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ประจ าสถาบันนิติเวชวิทยา 
ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ร่วมชันสูตรพลิกศพ ถ้าแพทย์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือกรณีที่ตายในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนใดก็ให้แพทย์ของ
โรงพยาบาลรัฐหรือแพทย์โรงพยาบาลเอกชนข้างต้นเป็นผู้ร่วมท าการชันสูตรพลิกศพ342 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการออกบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช 2542 มาตรา 7 และพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 148 (3) (4) และ (5) แห่งประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 3 และมาตรา 4 พุทธศักราช 2550 กล่าวคือให้เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ไป
ร่วมชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นแทนแพทย์ได้ ในกรณีที่แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์หรือแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลของรัฐ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปท าการชันสูตรพลิกศพการตายโดยผิดธรรมชาติในบาง
ลักษณะ คือการตายเนื่องจากถูกสัตว์ท าร้าย การตายโดยอุบัติเหตุ และการตายโดยยังไม่ปรากฏสาเหตุ
ในสถานที่เกิดเหตุได้ โดยที่แพทย์ดังกล่าวต้องมอบหมายงานให้ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการออกพระราช
กฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2560343 

4.1.2.4  พนักงานอัยการ 
พนักงานอัยการ ในสังกัดของส านักงานอัยการสูงสุด ต้องเข้าร่วมท าการชันสูตรพลิก

ศพ การท าส านวนชันสูตรพลิกศพ และท าค าร้องขอเพ่ือขอให้ศาลไต่สวนและมีค าสั่งเกี่ยวกับการตาย
ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ
กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ด้วย ซึ่ง
พนักงานอัยการจะต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ของทุกฝุายไม่ว่าจะเป็นญาติของผู้ตายหรือเจ้าพนักงาน รวมไปถึงการดูแลสิทธิของทุกฝุายในการ 

                                                           
342 ข้อ 5 วรรคเก้า แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิก

ศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ. 
343 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่ง

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช 
2542 พุทธศักราช 2555 
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ไต่สวนการตาย การซักถามพยาน และการน าสืบพยาน และการปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมายก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด344 

4.1.2.5  เจ้าพนักงานฝุายปกครอง 
ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ

ตามหน้าที่ หรือกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 วรรคสาม ที่ก าหนดให้เจ้า
พนักงานฝุายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้
ชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวน แพทย์ และพนักงานอัยการ ซึ่งคุณสมบัติของเจ้าพนักงาน
ฝุายปกครองในสังกัดกรมการปกครอง และส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นไปตามข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝุายปกครอง 
พุทธศักราช 2543 ทีก่ าหนดให้พนักงานฝุายปกครองที่สามารถเข้าร่วมท าการชันสูตรพลิกศพ ได้แก่ 

1) ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร หัวหน้างาน 
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝุาย ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านักกรมการปกครอง 
ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ช่วยปลัดกระ 
ทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง  
มหาดไทย 

2) ในจังหวัดอ่ืน ได้แก่ ปลัดอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิง่อ าเภอ 
นายอ าเภอ ปูองกันจังหวัด จ่าจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด 

ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น เห็นได้ว่า การเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพของเจ้าพนักงานฝุาย
ต่าง ๆ มิได้เกิดข้ึนในทุกกรณี ซึ่งการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยนั้น มีการแบ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ในการชันสูตรพลิกศพที่แตกต่างกัน โดยสามารถแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ กล่าวคือ จะมีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิก
ศพเพียง 2 ฝุาย โดยจะมีเพียงพนักงานสอบสวนและแพทย์เท่านั้น 

กรณีท่ี 2 กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน กล่าวคือ จะมีเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพทั้งหมด 4 ฝุาย โดยจะมีทั้ง พนักงานสอบสวน แพทย์ พนักงานอัยการ 
และพนักงานฝุายปกครอง ตลอดจนต้องมีกระบวนการไต่สวนการตายโดยศาลอีกด้วย 
 
 

                                                           
344 ข้อ 5 และข้อ 9 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ  

พุทธศักราช 2543 
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4.1.3  ขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ 
ส าหรับขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยนั้น นอกจากจะเป็นไปตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ยังมีกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ซึ่งเมื่อได้
ท าการศึกษาแล้วพบว่ากรณีการตายในระหว่างการอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานนั้นมีขั้นตอน
ทั่วไปเช่นเดียวกันกับกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ แต่จะมีขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ิมเติมบางประการที่
แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดที่สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

4.1.3.1  ขั้นตอนเมื่อทราบการตาย 
เมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างการอยู่ในความควบคุมของเจ้า

พนักงานเกิดขึ้น ณ ที่ใด ให้เป็นหน้าที่ของสามี ภริยา ญาติ มิตรสหาย หรือผู้ปกครองของผู้ตายหรือ
เจ้าพนักงานผู้ควบคุมแล้วแต่กรณี  เก็บศพไว้ ณ ที่ซึ่งพบนั้นเพียงเท่าที่จะท าได้แล้วแจ้งพนักงานฝุาย
ปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานสอบสวนโดยเร็วที่สุด345 โดยต้องไม่กระท าการใด ๆ แก่ศพ หรือ
สภาพแวดล้อม ในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่า จะท าให้การ
ชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับความเสียหาย เว้นแต่ จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือ
ปูองกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือ เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน มิฉะนั้นจะมีความผิด
ทางอาญา346 โดยพนักงานสอบสวนต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1)   การตรวจสถานที่พบศพ 
เมื่อได้รับแจ้งการตายแล้ว ให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวน

ผู้รับแจ้งบันทึกการรับแจ้งเรื่องการตายลงในรายงานประจ าวันไว้ แล้วสั่งให้เจ้าหน้าที่รีบไปยังที่พบศพ
เพ่ือด าเนินการตรวจสถานที่พบศพ รักษาศพและสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ ตลอดจนร่องรอย
อันเป็นพยานหลักฐานให้อยู่ในสภาพเดิมทุกประการ จนกว่าการชันสูตรพลิกศพจะเสร็จสิ้น347 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่สามารถเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในสถานที่พบศพได้ 
เนื่องจากวัตถุพยานบางชิ้นต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญเป็นพิเศษหรือต้องใช้เครื่องมือพิเศษ พนักงาน
สอบสวนอาจร้องขอให้ผู้ตรวจสถานที่พบศพจากส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ ส านักงานต ารวจ

                                                           
345 มาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
346 มาตรา 150 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
347 ข้อ 4 วรรคสอง แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตร

พลิกศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ. 
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แห่งชาติ หรือสถานบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เข้ามาร่วมในสถานที่พบศพ แล้วเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อน าส่งตรวจพิสูจน์ต่อไป348 

ส าหรับหน่วยงานอ่ืนที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการตรวจสถานที่พบศพนั้นได้มี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในหน่วยงานไปจากเดิม โดยส านักงานนิติวิทยาศาสตร์ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ” เมื่อปีพุทธศักราช 2552 โดยมี 
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เป็นหน่วยงานในสังกัดท าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานและ
การตรวจสถานที่พบศพ349 ส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเก่ียวกับการตรวจ
พิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ประกอบการด าเนินคดีนั้น ได้มีออกกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสถาบันนิติเวชศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในปีพุทธศักราช 2558 โดยก าหนดให้มี 
กองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และกองนิติวิทยาศาสตร์บริการ มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการด าเนินการ การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการถ่ายภาพ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานการ
ตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือและฝุามืออัตโนมัติ การตรวจสอบอาวุธปืนและวัตถุพยานทางฟิสิกส์   
การตรวจสอบพยานเอกสาร  การตรวจพิสูจน์ทางเคมี  และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ในทางปฏิบัติยังมี
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุอีกด้วย เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) อีกด้วย 

ดังนั้นการตรวจสถานที่พบศพ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการชันสูตรพลิก
ศพและการรวบรวมพยานหลักฐานอันแท้จริง ที่จะช่วยในการหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายได้ 
ซึ่งการตรวจสถานที่พบศพจะต้องกระท าโดยผู้ที่มีความรู้ความช านาญ มีการเก็บ รักษา และการส่งต่อ
พยานหลักฐานที่สมบูรณ์และถูกต้อง โดยไม่มีการเสียหายหรือมีการปนเปื้อนแต่อย่างใด  ดังหลักการ
ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่รู้จักกันดีคือ “Locard’s Principle” ซึ่งมีหลักการที่ว่า350 “Event Contact 
Leaves a Trace” หรือ “ไม่มีสถานที่เกิดเหตุใดท่ีจะปราศจากร่องรอยพยานหลักฐานที่ทิ้งไว้” 

 
 
 

                                                           
348 สมชาย เฉลิมสุขสันต์, “การตรวจสถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene Investigation),”  

วารศาลศาลยุติธรรมปริทัศน์ 1, 7 (กรกฎาคม 2549):  22-23. 
349 ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, เรื่องเดิม.  
350 อรุณี สิงห์เสน่ห์, “ประโยชน์และความส าคัญของการตรวจสถานที่เกิดเหตุต่อการบอกถึง

เหตุและพฤติกรรมการตาย,” วารสารยุติธรรม 8, 2 (ธันวาคม 2550–มกราคม 2551):  50-51. 
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2)  การแจ้งบุคคลที่เก่ียวข้อง 
เมื่อท าการตรวจสถานที่พบศพ พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ในการแจ้งเจ้าหน้าที ่

ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพและบุคคลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
(1) แพทย ์
พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องแจ้งให้แพทย์เข้าร่วมในการชันสูตรพลิก

ศพ ส าหรับล าดับของแพทย์ที่ต้องเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพ หากแพทย์ล าดับต้นไม่มี หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องเป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
150 วรรคหนึ่งข้างต้น พร้อมทั้งจัดท าบันทึกการแจ้งแพทย์ ตามรายงานแจ้งผู้ร่วมชันสูตรพลิกศพเพ่ือ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

(2) ญาติผู้เกี่ยวข้องกับผู้ตาย 
ก่อนมีการชันสูตรพลิกศพ กฎหมายก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งให้สามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะท าได้
เพ่ือให้ทราบถึงความตายที่เกิดขึ้น351 

(3) พนักงานอัยการ 
กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้พนัก 

งานสอบสวนแจ้งพนักงานอัยการ โดยผ่านศูนย์อ านวยการคดีชันสูตรพลิกศพในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอ่ืน ๆ ตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543352 
เมื่อได้รับการแจ้งจากพนักงานสอบสวนแล้ว เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์จะบันทึกการแจ้งไว้ และท าการ
แจ้งให้พนักงานอัยการตามรายชื่อผู้ที่เป็นเวรไปร่วมชันสูตรพลิกศพทันที353 

(4) พนักงานฝุายปกครอง 
กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน กฎหมาย

ได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนแจ้งพนักงานฝุายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอหรือ
เทียบเท่าข้ึนไปแห่งท้องที่ท่ีศพนั้นอยู่เป็นผู้ร่วมท าการชันสูตรพลิกศพ354 

                                                           
351 ข้อ 5 วรรคสอง แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตร

พลิกศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
352 ข้อ 5 วรรคสาม แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตร

พลิกศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
353 ข้อ 7 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ  พุทธศักราช 2543 
354 ข้อ 5 วรรคสาม แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตร

พลิกศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
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ดังนั้นการแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น เห็นได้ว่าในกรณีการตายโดยผิด
ธรรมชาติพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งแพทย์ และญาติที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายเท่านั้น ส่วนกรณีการตาย
ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน นอกจากพนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งแพทย์ และญาติ
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายแล้ว กฎหมายยังก าหนดให้แจ้งพนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครองตั้งแต่
ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าข้ึนไปแห่งท้องที่ท่ีศพนั้นอยู่เข้าร่วมท าการชันสูตรพลิกศพอีกด้วย 

4.1.3.2  ขั้นตอนการตรวจศพ  
การชันสูตรพลิกศพ กฎหมายประสงค์ให้ท าการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่พบศพ 

เพราะการเคลื่อนย้ายศพอาจท าให้วัตถุพยานที่ติดอยู่บนศพหลุดหรือหล่นหาย หรือเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม เว้นแต่ จ าเป็นต้องกระท าเพ่ือปูองกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือ เพ่ือประโยชน์
สาธารณะอย่างอ่ืน355 

ขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ อันได้แก่ 
พนักงานสอบสวนแพทย์ พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครอง ตามกรณีการตายดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งส าหรับขั้นตอนการตรวจศพไม่จ าต้องท าด้วยวิธีการผ่าศพพิสูจน์เสมอไปหากเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพได้ท าการตรวจสภาพศพภายนอกแล้ว สามารถทราบได้ว่าผู้ตายคือใคร 
ตายที่ไหน ตายเมื่อใด มีสาเหตุและพฤติการณ์ที่ตายเป็นอย่างไร และถ้าตายโดยคนท าร้ายให้กล่าวว่า
ใครเป็นผู้กระท าเท่าที่จะทราบได้แล้ว พนักงานสอบสวนและแพทย์ก็จะร่วมกันท ารายงานและท า
ความเห็นเป็นหนังสือต่อไป356 ไม่จ าเป็นต้องท าการผ่าศพตรวจ 

ดังนั้นการตรวจสภาพศพภายนอกนั้นส าคัญมาก เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตร
พลิกศพ จึงต้องกระท าโดยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ  
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4.1.3.3  ขั้นตอนการผ่าศพ  
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพได้ท าการตรวจศพภายนอกแล้ว แต่

การตรวจนั้นยังไม่เพียงพอต่อการหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ผู้ที่มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพมีอ านาจสั่งให้มีการผ่าศพ (Autopsy) แล้วแยกธาตุส่วนใดหรือจะส่งให้
ทั้งศพ เศษ หรือบางส่วนของศพไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐ357 ที่เป็นแพทย์ทางนิติเวช
ศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาเป็นผู้ท าการตรวจพิสูจน์ศพหรือส่วน

                                                           
355 มาตรา 150 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
356 มาตรา 151  และ มาตรา 154 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
357 มาตรา 151 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ของศพก็ได้358 แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ จะสั่งให้ด าเนินการตามมาตรา 151 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก็แต่เฉพาะกรณีจ าเป็นเพ่ือหาสาเหตุและพฤติการณ์
ของการตายเท่านั้น จะสั่งให้ผ่าศพเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนมิได้359 

นอกจากนี้ในกรณีที่มีการฝังศพแล้ว ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องท าการตรวจสอบ
ความจริงเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ  
จะจัดให้มีการขุดศพขึ้นมาตรวจดูให้ชัดเจนก็ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามขอบเขตการค้นคว้าหาความจริงใน
คดีอาญานั้น ต้องค านึงถึงสาธารณะชนด้วยเว้นแต่จะเห็นว่าไม่จ าเป็นหรือจะเป็นอันตรายแก่อนามัยของ
ประชาชน360 

ส าหรับการตรวจชันสูตรพลิกศพตามหลักศาสนาอิสลาม เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการ
ชันสูตรพลิกศพ จะต้องหลีกเลี่ยงการผ่าศพแม้จะมีความจ าเป็นเพ่ือทราบสาเหตุและพฤติการณ์ของ
การตายก็ตาม  เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางศาสนา ซึ่งยึดหลักที่ว่าศพของมุสลิมเป็นสิทธิของพระผู้เป็น
เจ้า ต้องรักษาศพไว้ในสภาพเดิม ห้ามมิให้ผู้ใดตัดหรือท าลายโดยเด็ดขาด ดังนั้นการตรวจพิสูจน์จึง
ตรวจได้แต่สภาพศพภายนอก ไม่มีการผ่าศพหรือแยกธาตุใด ๆ เพ่ือมิให้เป็นการกระท าที่ผิดต่อหลัก
ศาสนาอิสลาม และให้ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายเพียงเท่าที่ท าได้เท่านั้น361 

ดังนั้นขั้นตอนการผ่าศพจะเกิดขึ้นต่อเมื่อกระบวนการตรวจศพภายนอกในสถานที่
พบศพตั้งแต่แรก ไม่เพียงพอต่อการหาสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายอันเป็นสาระส าคัญของการ
ค้นหาความจริง ซึ่งอาจจะต้องท าการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมเพ่ือผลการพิสูจน์ที่
ถูกต้อง และผู้ที่จะท าการตรวจพิสูจน์นั้นจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทั้งทางด้านนิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

4.1.3.4  การท ารายงานและความเห็น 
กฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพท ารายงานและ

ความเห็นหลังจากท่ีได้ท าการชันสูตรพลิกศพแล้ว ไว้ในส านวนการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งรายงานที่บัญญัติ 
ไว้ในมาตรา 150 จะมี 2 ฉบับ กล่าวคือ ฉบับแรกเป็นบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพของ
พนักงานสอบสวนและแพทย์ ซึ่งต้องร่วมกันท าทันท ีส่วนฉบับที่สองเป็นรายงานของแพทย์ที่แนบท้าย

                                                           
358 ข้อ 6 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ บทที่ 

1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
359 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 92. 
360 มาตรา 153 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
361 สมบูรณ์ ธรรมเถกิงกิจ, การตายผิดธรรมชาติและการชันสูตรพลิกศพ, หน้า 38, ค้น

วันที่ 11 กันยายน 2559 จาก http://elib.coj.go.th/Article/c15_7_7.pdf 
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บันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพและส าหรับการท าความเห็นเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
กฎหมายได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพท าความเห็นเป็นหนังสือแสดงสาเหตุ
และพฤติการณ์ของการตาย ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนท าร้าย ให้กล่าวว่าใครหรือ
สงสัยว่าใครเป็นผู้ที่กระท าความผิดเท่าที่จะทราบได้362 

แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องท าความเห็นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ363

กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องท าความเห็นร่วมกันคือ พนักงานสอบสวนและ
แพทย์ โดยที่กฎหมายก าหนดให้พนักงานสอบสวนและแพทย์บันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิก
ศพทันที และให้แพทย์ท ารายงานแนบท้ายบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพด้วยภายใน 7 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่องซึ่งถ้ามีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่
เกิน 30 วัน แต่ทั้งนี้ จะต้องท าการบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ใน
ส านวนชันสูตรพลิกศพด้วย364 

ส่วนกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้อง
ท าความเห็นร่วมกันจะต้องมีด้วยกันถึง 4 ฝุาย คือ พนักงานสอบสวน แพทย์ พนักงานอัยการ และ
พนักงานฝุายปกครอง โดยกฎหมายก าหนดให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการ เข้าร่วมกับ
พนักงานสอบสวนท าส านวนชันสูตรพลิกศพให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้ามีความ
จ าเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน โดยต้องบันทึกเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้ง ไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพด้วย แต่ทั้งนี้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานสอบสวนดังกล่าว พนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานอัยการ365 
เนื่องจากการตายกรณีดังกล่าวเป็นการตายที่มีเจ้าพนักงานของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออยู่ในความ
รับผิดชอบ การเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงานอัยการและพนักงานฝุายปกครองจึงเป็นเรื่องที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการควบคุมตรวจสอบกรณีการตายที่เกิดขึ้น 

ส านวนการชันสูตรพลิกศพประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 366 
1) รายงานการสอบสวน จะต้องแสดงถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดว่า 

ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เวลาใด ตลอดจนระบุสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายเท่าที่จะ

                                                           
362 มาตรา 154 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
363 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 94.  
364 มาตรา 150 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
365 มาตรา 150 วรรคสี่ และวรรคหก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
366 ข้อ 9 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ บทที่ 

1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
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ทราบได้ ซึ่งถ้าการตายนั้นตายโดยคนร้ายเป็นผู้ท าให้ตาย ให้ระบุว่าใคร หรือสงสัยว่าเป็นใครเป็น
ผู้กระท าด้วย 

2) ค าให้การพยานซึ่งเป็นสามี ภริยา บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้อนุบาล ญาติของผู้ตาย หรือพยานอื่นที่รู้เห็นการกระท า สาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย 

3) บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ แผนที่เกิดเหตุ รวมทั้งรายงานการ
ตรวจพิสูจน์ร่องรอยหลักฐาน ตลอดจนบันทึกการสอบสวนแสดงรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพ 

4) รายงานการชันสูตรพลิกศพ แสดงถึงสภาพของศพ เศษ หรือส่วนของ
ศพ ตามท่ีพบเห็นหรือที่ปรากฏจากการตรวจ พร้อมความเห็น 

5) ภาพถ่ายศพหรือส่วนของศพ สถานที่พบศพตลอดจนสถานที่ที่เกี่ยวข้อง 
6) ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ตาย 

เมื่อพนักงานสอบสวนผู้ท าการชันสูตรพลิกศพท าส านวนเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงาน
สอบสวนจะต้องส่งส านวนการชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็จสิ้นการชันสูตรพลิกศพ
โดยเร็ว และในกรณีความตายที่เกิดขึ้นจากการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน เมื่อพนักงานอัยการได้รับส านวนการ
ชันสูตรพลิกศพแล้ว พนักงานอัยการจะต้องยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนการตายต่อไป367 

4.1.3.5  การไต่สวนการตาย 
การไต่สวนการตาย เป็นกระบวนการที่มีในกรณีความตายที่เกิดขึ้นจากการกระท า

ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หากเป็นกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติธรรมดาก็เพียงแต่
ต้องท าการชันสูตรพลิกศพเท่านั้น ไม่จ าต้องท าการไต่สวนการตายแต่ประการใด 

ซึ่งการไต่สวนการตายจะมีพนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นค าร้องและเป็นผู้น าพยานหลัก 
ฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบประกอบกับการไต่สวนและพิจารณาของศาล เช่น การน าข้อมูล
และพยานหลักฐานต่าง ๆ การที่เจ้าพนักงานท าให้ผู้ใดตายนั้นได้กระท าไปในการปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่หรือไม่ หรือว่าผู้ตายตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่หรือไม่ดังนั้นการไต่สวนการตายจึงเป็นกระบวนการที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องกับการตายว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม ่

การไต่สวนการตาย เป็นกระบวนการไต่สวนโดยเปิดเผย ซึ่งศาลจะต้องก าหนดวัน
นัดไต่สวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย ซึ่งได้แก่ สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม  

                                                           
367 มาตรา 150 วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายตามล าดับอย่างน้อยหนึ่งคนทราบถึงกระบวนการดังกล่าว ก่อนวันนัดไต่
สวนไม่น้อยกว่า 15 วัน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ตายมีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนการตายนั้น
ด้วยเมื่อการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว กฎหมายก าหนดให้ศาลท าค าสั่งแสดงว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน 
เมื่อใด และพฤติการณ์การตาย ถ้าตายโดยคนร้ายท าร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระท าร้ายเท่าที่จะ
ทราบได้ จากนั้นศาลจะส่งส านวนการไต่สวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการจะส่ง
ส านวนดังกล่าวไปให้พนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไปโดยค าสั่งของศาลให้ถือเป็นที่สุดไม่สามารถ
อุทธรณ์หรือฎีกาได้อีกแต่ทั้งนี้ผลของการไต่สวนจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิในการฟูองร้องและการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนได้ฟูอง หรือจะฟูองเกี่ยวกับการตาย
นั้น368 เนื่องจากค าสั่งของศาลในการไต่สวนนั้น เป็นเพียงกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานเบื้องต้นในการสอบสวนการตายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานเท่านั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือน 
ถึงสิทธิในการมีความเห็นสั่งฟูองคดีอาญาของอัยการสูงสุด และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล369 

แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ตายเป็นพลทหารกองประจ าการ ซึ่งต้องถูกฟูองยังศาลทหาร
ตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาตรา 13 และมาตรา 16 (3) ศาลยุติธรรมก็ไม่มี
อ านาจไต่สวนการตายดังกล่าวได้370 และการไต่สวนการตายนั้นจะต้องเป็นการไต่สวนตามมาตรา 
150 วรรคสิบเท่านั้น จะไต่สวนว่าการชันสูตรพลิกศพเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายมิได้371 

และเมื่อศาลได้มีค าสั่งประการใดแล้วให้ศาลส่งส านวนการไต่สวนของศาลไปยัง
พนักงานอัยการเพ่ือส่งแก่พนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป โดยอาจแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

1) ในกรณีที่ความตายมิได้เป็นผลแห่งการกระท าผิดอาญา เช่น ศาลไต่
สวนแล้วได้ความแน่ชัดว่าผู้ต้องหาหรือนักโทษผูกคอตายเอง เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับส านวนการ
ไต่สวนดังกล่าวของศาลแล้ว ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนการชันสูตรพลิกศพและส านวนการไต่สวน
ของศาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ท่ีมีการชันสูตรพลิกศพพิจารณา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมมี
อ านาจพิจารณาได้ทันทีว่า ความเห็นที่ปรากฏในส านวนการชันสูตรพลิกศพนั้นถูกต้องหรือไม่ หาก
เป็นอย่างไรก็ให้ด าเนินการต่อไปตามสมควร372 

แต่ถ้าเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้พนักงานสอบสวนส่งส านวนการ
ชันสูตรพลิกศพและส านวนการไต่สวนของศาลไปยังผู้บังคับการต ารวจนครบาล เพ่ือส่งไปยังกองวิจัย

                                                           
368 มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
369 ธีรสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, เรื่องเดิม, หน้า 71. 
370

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 21697/2556 
371

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7430/2557 
372 เกียรติขจร วัจนะสวสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 567-568. 
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และวางแผนของกรมต ารวจเพ่ือท าสถิติก่อน แล้วจึงส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด  เพ่ือด าเนิน
กระบวนการต่อไป373 

ทั้งนี้มีข้อสังเกตอยู่ว่าคดีสามารถยุติลงได้โดยไม่ต้องส่งให้อัยการสูงสุดสั่ง 
ไม่ฟูองตามมาตรา 143 วรรคท้ายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา374 เพราะกรณีตาม
มาตรา 143 วรรคท้ายเป็นกรณีที่ความตายเป็นผลมาจากการกระท าความผิดทางอาญา เนื่องจากมี
การบัญญัติว่า “ในคดีฆาตกรรม”375 

2)  ในกรณีที่ความตายเป็นผลแห่งการกระท าผิดอาญา ให้ท าส านวนการ
ชันสูตรพลิกศพประกอบส านวนการสอบสวนคดีอาญา กล่าวคือ พนักงานสอบสวนจะต้องท าส านวน
สอบสวนคดีอาญาขึ้นอีกส านวนหนึ่งแยกต่างหากจากส านวนการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งถ้าพนักงาน
สอบสวนผู้ชันสูตรพลิกศพเป็นพนักงานสอบสวนคนละท้องที่กับพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจท าการ
สอบสวนคดีอาญา ให้ส่งส านวนการชันสูตรพลิกศพไปยังหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการ
สอบสวนคดีอาญาแทน ไม่ว่าพนักงานสอบสวนนั้นจะได้ขอมาหรือไม่และเมื่อสอบสวนเสร็จแล้วให้ส่ง
ส านวนการสอบสวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาราชการแทน พร้อมกับความเห็นควรสั่งฟูองหรือสั่ง
ไม่ฟูอง เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจที่จะมีค าสั่งฟูอง
หรือสั่งไม่ฟูองในกรณีนี้ ซึ่งหากอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนมีค าสั่งไม่ฟูองคดีก็ถือว่าเป็นค าสั่ง
เด็ดขาด376 แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้เสียหายในการฟูองคดีโดยตนเอง377 

                                                           
373 ธีรสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, เรื่องเดิม, หน้า 85. 
374 มาตรา 143 วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วางหลักไว้ว่า ใน

คดีฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ ราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตายในระหว่าง
อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการ หรือผู้รักษา 
การแทนเท่านั้นมีอ านาจออกค าสั่งฟูองหรือไม่ฟูอง 

375 สุรีพร เบ็ญจวรรณ์, เรื่องเดิม, หน้า 91. 
376 มาตรา 146 ให้แจ้งค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟูองคดีให้ผู้ต้องหาและผู้ร้อง ทุกข์ทราบ ถ้าผู้ต้องหา

ถูกควบคุมหรือขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไป หรือขอให้ศาลปล่อยแล้วแต่กรณี  
เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟูองแล้ว ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ

ร้องขอต่อพนักงานอัยการ เพ่ือขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการในการสั่งคดี ทั้งนี้ ภายในก าหนดอายุความฟูองร้อง  

มาตรา 147 เมื่อมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟูองคดีแล้ว ห้ามมิให้มีการ สอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นใน
เรื่องเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยาน หลักฐานใหม่อันส าคัญแก่คดี ซึ่งน่าจะท าให้ศาลลงโทษ
ผู้ต้องหานั้นได ้
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ซึ่งส านวนการสอบสวนคดีอาญาของการตายที่เป็นผลแห่งการกระท าผิด
อาญา มีดังนี้378  

(1) ส านวนกล่าวหาว่า เจ้าพนักงานเป็นผู้กระท าผิด กล่าวคือ เป็น
ส านวนที่เจ้าพนักงานผู้ท าให้ตายตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตรกรรม ซึ่งจะเริ่มท าส านวนการไต่สวนของ
ศาลคืนจากพนักงานอัยการ ซึ่งถ้าหากศาลมีค าสั่งว่า ความตายนั้นเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่แล้ว พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนคดีโดยให้เจ้า
พนักงานผู้ท าให้ตายตกเป็นผู้ต้องหา379 รวมถึงกรณีที่เจ้าพนักงานผู้ท าให้ผู้ตาย ตายโดยมิได้มีเจตนา
ฆ่าให้ตายด้วย แต่กรณีนี้จะแตกต่างกันที่พนักงานอัยการผู้มีอ านาจสั่งฟูองคดี หากเป็นกรณีเจ้า
พนักงานไม่มีเจตนาฆ่าก็จะส่งส านวนให้พนักงานอัยการเหมือนคดีอาญาทั่วไป แต่หากเป็นกรณีเจ้า
พนักงานเจตนาฆ่าแล้ว พนักงานสอบสวนจะต้องท าควมเห็นว่าควรสั่งฟูองหรือไม่สั่งฟูอง ส่งไปที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เกิดเหตุ แล้วจะต้องส่งส านวนต่อให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาสั่งฟูอง
หรือไม่ฟูองต่อไป ดังนั้นหากศาลมีค าสั่งว่าผู้ตายตายในระหว่าอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ โดยมีเจ้าพนักงานเป็นผู้ท าให้ตายแล้ว พนักงานสอบสวนก็ต้อง
สอบสวนเจ้าพนักงานผู้ที่ท าให้ตายในฐานะผู้ต้องหา แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ตายตายโดยไม่มีผู้ใดท าให้
ตายแล้ว กรณีเช่นนี้ก็จะไม่มีการสอบสวนเจ้าพนักงานผู้ควบคุมเป็นผู้ต้องหา 

(2)  ส านวนกล่าวหาว่า ผู้ตายต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน กล่าวคือ เป็น
ส านวนที่ผู้ตายตกเป็นผู้ต้องหาว่ากระท าความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 138 ซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ตั้งส านวนคดี
กล่าวหาว่าผู้ตายได้ใช้ก าลังขัดขืนหรือท าให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน และ
กระท าความผิดฐานอ่ืนประกอบด้วย และเมื่อท าส านวนเรียบร้อยแล้วพนักงานสอบสวนจะเสนอ
ความเห็นว่าควรสั่งไม่ฟูองผู้ตาย เนื่องจากสิทธิน าคดีอาญามาฟูองต่อศาลได้ระงับไปแล้วโดยความตาย
ของผู้กระทความผิด380 หลังจากนั้นก็จะสรุปส านวนพร้อมความเห็นดังกล่าวส่งไปยังพนักงานอัยการ
แห่งท้องที่ที่ความผิดนั้นเกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าเกิด แต่ทั้งนี้ พนักงานอัยการซึ่งรับส านวนค ดี

                                                                                                                                                                      

                                                                 
377 เกียรติขจร วัจนะสวสดิ์, เรื่องเดิม, หน้า 567-568. 
378 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 103-104. 
379 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 19850/2501 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2501 
380 มาตรา 39 (1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ลักษณะนี้ จะต้องรอการสั่งส านวนคดีนี้ไว้จนกว่าอัยการสูงสุดจะมีค าสั่งในคดีวิสามัญฆาตรกรรมที่
เกี่ยวพันกับคดีนี้เสียก่อน381 

(3) ส านวนกล่าวหาว่า ผู้ท าให้ตายซึ่งมิใช่เจ้าพนักงานเป็นผู้กระท าผิด 
กล่าวคือ เป็นส านวนที่กล่าวหาผู้กระท าให้ตาย ที่มิได้เป็นเจ้าพนักงานว่ากระท าความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน 
ซึ่งจะเกิดข้ึนในกรณีที่ผู้ตายถูกฆ่าตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน โดยผู้กระท านั้น
มิได้เป็นเจ้าพนักงาน และได้กระท าการฆ่าโดยเจตนา โดยกรณีนี้ถือว่าเป็นคดีวิสามัญฆาตรกรรมตาม
มาตรา 143 วรรคท้าย ตามนัยแห่งค าสั่งอัยการสูงสุดในคดีวิสามัญฆาตรกรรมที่ 3/2549 

4.1.3.6  การจัดการกับศพ 
การชันสูตรพลิกศพได้เสร็จสิ้นลงเมื่อเจ้าพนักงานผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ

ได้มีความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตาย และท าการจัดส่งส านวนการชันสูตรพลิกศพ
ไปยังพนักงานอัยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับศพหลังจากที่ได้ ท า
การตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นแล้วนั้น กฎหมายมิได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกับศพ
ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไร ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นเจ้าพนักงานผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพจะท า
การจัดส่งศพคืนให้แก่ญาติเพ่ือจัดการกับศพนั้นตามประเพณีต่อไป ซึ่งการเผาศพหรือการฝังศพตาม
พิธีกรรมทางศาสนา อาจเป็นการท าให้สภาพศพมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการท าลายศพซึ่งเป็น
พยานวัตถุไปอย่างถาวร382 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น กระบวนการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยเป็นระบบ
ต ารวจ ซึ่งถือได้ว่าต ารวจเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทส าคัญในการชันสูตรพลิกศพ โดยที่มีองค์กร
เจ้าหน้าที่อื่นเป็นเพียงองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานเท่านั้นซึ่งท าให้เกิดปัญหา
ในการควบคุมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการควบคุมตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมโดยองค์กรภายนอก 
หรือแม้แต่การการจัดสรรบุคคลากร ซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวในเรื่องหลักการทางกฎหมายในการควบคุม
ตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในหัวข้อล าดับถัดไป 

 
 
 
 

                                                           
381 ข้อ 90 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงาน

อัยการ พุทธศักราช 2547 
382 อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม, เรื่องเดิม, หน้า 66. 
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4.2  หลักการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพกรณีการตาย 
ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน 

 
การชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการหนึ่งในการสอบสวนคดีอาญาซึ่งถือเป็นกระบวนการที่ช่วย

ค้นหาความจริงในคดีอาญา และกระบวนการดังกล่าวยังถือเป็นการใช้อ านาจรัฐที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการสอบสวนในคดีอีกด้วยซ่ึงตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายล าดับ
รองที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพได้ก าหนดให้มีองค์กรที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพในกรณีการตาย
ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานไว้หลายองค์กรด้วยกัน ซึ่งได้แก่ องค์กรต ารวจ องค์กรผู้
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ องค์กรฝุายปกครอง องค์กรอัยการ และองค์กรตุลาการ ซึ่งองค์กรดังกล่าวมี
หน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวนั้น จะต้องเป็นการปฏิบัติที่
สามารถควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจได้ อันเป็นกลไกในควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐให้เป็นไปโดย
ชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งการอ านวยความยุติธรรมแก่ผู้ตาย ญาติ ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเป็นการคุ้มครองถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ เป็นการควบคุมตรวจสอบการด าเนินการหรือการกระท า
ของรัฐ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน กล่าวคือ การควบคุมตรวจสอบโดยองค์กรภายใน ที่เป็นการ
ควบคุมตรวจสอบที่ด าเนินการโดยองค์กรนั้นเอง โดยที่ยังไม่ต้องมีองค์กรภายนอกอ่ืน ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง โดย
อาศัยการด าเนินการในรูปแบบของการบังคับบัญชา และการก ากับดูแลส่วนการควบคุมตรวจสอบโดยองค์กร
ภายนอกเป็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบที่ด าเนินการโดยองค์กรหนึ่งเพ่ือควบคุมตรวจสอบการด าเนินการ
หรือการใช้อ านาจของอีกองค์กรหนึ่ง และในกรณีที่องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบนั้น  
มีอ านาจในการยับยั้งการใช้อ านาจขององค์กรที่ถูกควบคุมตรวจสอบได ้

ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ไม่ว่าจะเป็นต ารวจ แพทย์ 
พนักงานฝุายปกครอง พนักงานอัยการ หรือผู้พิพากษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้อง
เป็นไปภายในกรอบที่กฎหมายก าหนดไว้ และต้องได้รับการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าว
ด้วย ผู้เขียนจึงขออธิบายหลักการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในกรณี
การตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิก
ศพในแต่ละชั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.2.1  หลักกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานสอบสวน 
การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นเจ้าพนักงานสอบสวนกฎหมายบัญญัติให้

อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 ซึ่งเป็นระเบียบที่
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ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.1.1   อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่มีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน เกิดขึ้น ณ ที่ใด 

และบุคคลที่พบเห็นหรือญาติของผู้ตายได้แจ้งการตายต่อเจ้าพนักงานฝุายปกครองหรือต ารวจแล้ว 
กฎหมายก าหนดให้พนักงานต ารวจหรือพนักงานสอบสวนผู้รับแจ้ง ท าการบันทึกการรับแจ้งลงใน
รายงานประจ าวันไว้ แล้วรีบไปยังสถานที่พบศพด้วยตนเอง เพ่ือด าเนินการรักษาศพ สภาพแวดล้อม
ในบริเวณที่พบศพถ่ายภาพจัดท าแผนที่ที่พบศพนั้นโดยสังเขปและบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุไว้
ตลอดจนร่องรอยอันเป็นพยานหลักฐานแสดงถึงเหตุที่ตายนั้นให้อยู่ในสภาพเดิมทุกประการ จนกว่า
จะชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น เว้นแต่จะมีความจ าเป็นต้องกระท าเพ่ือปูองกันอันตรายแก่อนามัยของ
ประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณอ่ืน383 

ทั้งนี้พนักงานสอบสวนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่กฎหมายสั่งห้ามให้ท าหน้าที่ชันสูตร
พลิกศพ กล่าวคือ กฎหมายห้ามมิให้เจ้าพนักงานหรือผู้ควบคุมผู้ท าให้ตายท าหน้าที่เป็นพนักงาน
สอบสวนผู้ชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่จะบันทึกค าชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้นเพ่ือมอบหมายให้พนักงาน
สอบสวนผู้ชันสูตรพลิกศพรวมเข้าไว้ในส านวนเพื่อด าเนินการต่อไป384 

ก่อนมีการชันสูตรพลิกศพ พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1) หน่วยงานแพทย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้แจ้งแพทย์ผู้ที่มี
หน้าที่ท าการชันสูตรพลิกศพไปร่วมท าการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน ซึ่งแพทย์ผู้ที่มีหน้าที่
ท าการชันสูตรพลิกศพนั้นต้องเป็นไปตามล าดับที่กฎหมายก าหนด385 แต่ถ้าแพทย์ผู้มีหน้าที่ท าการ
ชันสูตรพลิกศพไม่ใช่แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ให้พนักงานสอบสวนและแพทย์บันทึกเหตุผลที่จ าเป็น
จะต้องใช้แพทย์อ่ืนให้ชัดเจนและน าไปรวมกับส านวนชันสูตรพลิกศพ เพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพ
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งนี้พนักงานสอบสวนจะต้องจัดท าบันทึกการแจ้งแพทย์ตามรายงาน
การแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะต้องเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพ และการที่พนักงานสอบสวนได้ร่วมท าการ

                                                           
383 ข้อ 4 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ  

บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
384 ข้อ 12 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ  

บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
385 มาตรา 150 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ชันสูตรพลิกศพกับแพทย์ผู้ใดนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องบันทึกเหตุผลอันเป็นข้อเท็จจริงให้ปรากฏ
ความจ าเป็นที่ต้องใช้แพทย์ผู้นั้นร่วมท าการชันสูตรพลิกศพให้ชัดเจนว่าไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
เพ่ือเป็นหลักฐานว่าการชันสูตรพลิกศพเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วย386 

2) สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล 
หรือญาติของผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะท าได้387 

3) กองพิสูจน์หลักฐาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน มาช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ แต่ส าหรับในจังหวัดอ่ืนให้แจ้งไปยังต ารวจวิทยาการจังหวัดหรือ
กองก ากับวิทยาการเขตที่รับผิดชอบ388 

4) พนักงานอัยการ โดยแจ้งผ่านศูนย์อ านวยการคดีชันสูตรพลิกศพ  
ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน ตามระเบียบของส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ 
พุทธศักราช 2543 เพ่ือแจ้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพเข้าร่วม
การชันสูตรพลิกศพด้วย ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าดังกล่าวพนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของ
พนักงานอัยการ389 

5) พนักงานฝุายปกครอง ตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไป
แห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ เพ่ือแจ้งให้พนักงานฝุายปกครองเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิก
ศพเข้าร่วมท าการชันสูตรพลิกศพด้วย390 

4.2.1.2  การส่งศพตรวจ 
ในการชันสูตรพลิกศพนั้น เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการผ่าศพหรือแยกธาตุส่วน

ใดส่วนหนึ่งหรือทั้งศพ เศษหรือส่วนของศพไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐ เพ่ือสาเหตุของ
และพฤติการณ์ของการตายนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องมีหนังสือน าส่ง และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ

                                                           
386 ข้อ 5 วรรคสิบ แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิก

ศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
387 ข้อ 5 วรรคสอง แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตร

พลิกศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
388 ธีรวัฒน์ เอ้ือพอพล, เรื่องเดิม, หน้า 91.  
389 มาตรา 150 วรรคหก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
390 ข้อ 5 วรรคสาม แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตร

พลิกศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
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การจัดการกับศพ เศษหรือส่วนของศพภายหลังที่การตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นไว้ด้วยซึ่งการส่งศพ เศษหรือ
ส่วนของศพสามารถท าได้ดังนี้ กล่าวคือ 

ส าหรับกรุงเทพมหานครพนักงานสอบสวนจะส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงาน
แพทย์ใหญ่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือโรงพยาบาลของรัฐที่มีแพทย์นิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร
หรอืได้รับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นผู้ตรวจพิสูจน์ศพหรือส่วนของศพ  

ส่วนในจังหวัดอ่ืนพนักงานสอบสวนจะพิจารณาส่งไปยังโรงพยาบาลของรัฐที่มีแพทย์
นิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นผู้ตรวจพิสูจน์
ศพก็ได้ แต่ถ้ามีความจ าเป็นก็ให้ส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

แต่ในกรณีที่ไม่สามารถส่งศพไปตรวจได้ พนักงานสอบสวนจะขอให้ผู้ช านาญการ
พิเศษ เช่น ผู้ช านาญการพิเศษของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญของศาลในสาขานิติเวชศาสตร์  เป็นต้น  
ไปตรวจยังท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ก็ได้ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องท าการติดต่อประสานงานกับผู้ช านาญ  
การพิเศษนั้นเสียก่อน391 และในกรณีที่ต้องให้แพทย์ต ารวจเดินทางไปตรวจพิสูจน์ยังท้องที่ที่ศพ 
นั้นอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดเรื่องราวที่ต้องการตรวจพิสูจน์ไปยัง
สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทราบล่วงหน้าพอสมควร392 

ซึ่งนอกจากพนักงานสอบสวนจะต้องมีหนังสือน าส่ง และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดการกับศพ เศษหรือส่วนของศพ ภายหลังที่การตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นแล้ว พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบจะต้องท าหน้าที่ประสานงานให้แพทย์ท าการออกรายงานการชันสูตรพลิกศพด้วย 

4.2.1.3  การท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ 
เมื่อได้มีการชันสูตรพลิกศพแล้ว พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการจะต้อง

ร่วมกันท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ393 ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพ 
กล่าวคือ บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ แผนที่เกิดเหตุ รายงานการตรวจพิสูจน์ร่องรอยหลักฐาน 
โดยมีรายละเอียดทีแ่สดงถึงสภาพของศพ หรือชิ้นส่วนของศพที่ได้พบเห็น หรือตามที่ปรากฏลายพิมพ์
นิ้วมือ บาดแผลหรือร่องรอยหลักฐานของการตาย ตลอดจนค าให้การของพยานซึ่งเป็น สามี ภริยา  
ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายหรือพยานอ่ืนที่รู้เห็นการ
กระท าเท่าที่จะทราบได้ และหากมีบันทึกการสอบสวนประกอบการชันสูตรพลิกศพ พนักงานสอบสวน

                                                           
391 ข้อ 6 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ  

บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
392 ข้อ7 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ บทที่ 

1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
393 มาตรา 150 วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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จะต้องแสดงรายละเอียดเพ่ือให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ตายที่ไหน ตายเมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์
ของการตายเป็นอย่างไร ถ้าตายโดยคนร้ายท า ให้กล่าวว่าใครเป็นผู้ท าร้ายเท่าที่จะทราบได้394 เพ่ือส่ง
ให้อัยการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบเรื่อง แต่ถ้ามีความจ าเป็นก็สามารถขยายระยะเวลาออกไป 
ได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นใน
การขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนการชันสูตรพลิกศพด้วย โดยในกรุงเทพมหานครให้เสนอการ
ขยายระยะเวลาไปยังผู้บังคับบัญชา ส่วนจังหวัดอ่ืนให้เสนอไปยังผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด395 

เมื่อพนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ท าการไต่สวนการตายแล้ว ศาลจะมี
ค าสั่งและส่งส านวนให้พนักงานอัยการ และพนักงานอัยการได้ส่งส านวนคืนแก่พนักงานสอบสวนแล้ว 
ให้พนักงานสอบสวนพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป นั่นก็คือ การท าส านวนสอบสวน
คดีอาญา ทั้งนี้ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนจัดท าสารบบส านวนการชันสูตรพลิกศพ ไว้ทุกสถานีต ารวจ
ที่ท าการสอบสวนด้วยซึ่งการเก็บรักษาส านวนการชันสูตรพลิกศพนั้น จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการ
เก็บรักษาส านวนการสอบสวนคดีอาญาด้วย396 

4.2.1.4 การจัดการกับศพ 
ในกรณีที่ญาติของผู้ตายจะขอรับศพกลับไป พนักงานสอบสวนจะต้องไปขอรับใบ

แจ้งการตายหรือรับผลการตายจากแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพ แล้วแจ้งให้ผู้ที่มีอ านาจออกใบมรณะบัตร 
มอบให้ญาติ เพ่ือให้ญาติไปท าการขอรับศพจากแพทย์ไปด าเนินการตามประเพณีต่อไป397 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยเป็นระบบต ารวจ  
ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดให้พนักงานสอบสวนมีบทบาทและอ านาจหน้าที่หลักที่ครอบคลุม
เกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่การพบศพจนถึงขั้นตอนของการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ   

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่เกิดจากการกระท าหรืออยู่ในการ
ควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐ พบในเรื่องผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบด้านนี้ไม่สามารถร่วมด าเนินการชันสูตร
พลิกศพได้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ ท าให้การด าเนินการชันสูตรพลิกศพเป็นเพียงอ านาจหน้าที่ของพนักงาน

                                                           
394 ข้อ 9 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ  

บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
395 ข้อ 5 วรรคสี่ แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิก

ศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
396 ข้อ 10 และ11 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิก

ศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
397 ข้อ 8 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ  

บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
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สอบสวนเท่านั้นอีกท้ังการชันสูตรพลิกศพในกรณีความตายที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาจึงมีลักษณะเป็น
งานฝาก ซึ่งอาจไม่ได้รับความส าคัญในการด าเนินการเท่าท่ีควร การท างานของพนักงานสอบสวนยังมี
ข้อจ ากัดเชิงโครงสร้างซึ่งอาจถูกแทรกแซงความเป็นมืออาชีพโดยอ านาจทางการเมืองหรืออ านาจ
อิทธิพลได้398 

 
4.2.2  หลักกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทางการแพทย์ 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดให้แพทย์มีหน้าที่ไปร่วมการชันสูตรพลิกศพใน

กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ และกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานณ 
สถานที่ที่ศพนั้นอยู่ และเมื่อท าการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นแล้ว แพทย์มีหน้าที่ในการที่ต้องท ารายงาน
ถึงสภาพศพ หรือส่วนของศพ ตามที่พบเห็นหรือตามที่ปรากฏจากการตรวจ พร้อมทั้งความเห็นใน
เรื่องนั้นและเหตุที่ตายเท่าที่จะท าได้ และส่งไปยังเจ้าพนักงานผู้ชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจะต้องจัดท า
รายงานชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 154 ต่อไป การตรวจและการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจ
ของแพทย์ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของส านวนชันสูตรพลิกศพที่พนักงานสอบสวนจะได้จัดท าขึ้น 

อ านาจหน้าที่ของแพทย์ในการเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครในการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 
2543 ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการ และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาในการปฏิบัติ  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

4.2.2.1  อ านาจและหน้าทีใ่นการชันสูตรพลิกศพ 
ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพทั้งในกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ และใน

กรณีท่ีมีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตาย
ในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้แพทย์ทางนิติเวช
ศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือได้รับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ท าการชันสูตรพลิกศพ โดยเร็ว ถ้า
แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ ประจ าโรงพยาบาลของรัฐไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ ประจ า
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ประจ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มีหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

                                                           
398 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, กม. คปก. ที ่(ก) 37/2558 บันทึกความเห็น

และข้อเสนอแนะ เรื่องกรอบและแนวทางปฏิรูปกฎหมายการชันสูตรพลิกศพ. 
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ที่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิก
ศพร่วมกับพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ท่ีศพนั้นอยู่ และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้แพทย์ประจ า 
โรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้นั้น เป็นเจ้า เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ใน
การชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย399 

ทั้งนี้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จะต้องเป็นแพทย์ที่หัวหน้าหน่วยงานของกองการประกอบโรคศิลปะ หรือส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการรับขึ้นทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าไม่เป็นผู้อยู่ใน
ระหว่างการถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือไม่เป็นผู้ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม400โดยได้ออกบัตรประจ าตัวให้เป็นแพทย์อาสาสมัคร และแจ้ง
รายชื่อแพทย์อาสาสมัครที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้พนักงานสอบสวนในท้องที่นั้น ๆ ได้ทราบแล้ว401 

ในกรุงเทพมหานครโดยปกติให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ประจ าสถาบันนิติเวชวิทยา 
ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมชันสูตรพลิกศพ ถ้าแพทย์ดังกล่าวไม่มี
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือในกรณีท่ีตายในโรงพยาบาลของรัฐ หรือในโรงพยาบาลเอกชนใด ก็ให้
แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ หรือแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้ร่วมชันสูตรพลิกศพ 

ในปัจจุบันกรณีที่แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์หรือแพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ  
มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปท าการชันสูตรพลิกศพการตายโดยผิดธรรมชาติในบางลักษณะ คือการตาย
เนื่องจากถูกสัตว์ท าร้าย การตายโดยอุบัติเหตุ และการตายโดยยังไม่ปรากฏสาเหตุ ในสถานที่ เกิดเหตุ
ได้แพทย์ดังกล่าวอาจมอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ไปร่วมชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นแทนแพทย์ได้ 
และต้องรีบรายงานให้แพทย์ทราบโดยเร็วเพ่ือแพทย์จะได้ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป402 

                                                           
399 มาตรา 150 วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และข้อ 5 แห่ง

ประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ 
ในการชันสูตรพลิกศพ 

400 ข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครใน
การชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543  

401 ข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครใน
การชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 

402 มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช 
2542 พุทธศักราช 2555 
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ทั้งนี้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถมอบหมายงาน ให้
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านการอบรมทาง
นิติเวชศาสตร์ไปร่วมชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นแทนตนเองได้403 

แพทย์ที่ได้ออกไปท าหน้าที่พนักงานสอบสวนจะท าการบันทึกว่าแพทย์ผู้ใดเป็น
ผู้กระท าหน้าที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่แพทย์ล าดับใดไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้พนักงาน
สอบสวนก็จะท าการบันทึกเหตุผลอันเป็นข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่ไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้  
อย่างชัดเจน 

4.2.2.2  การส่งศพตรวจ 
ในกรณีที่ต้องมีการส่งศพ ให้สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ ต้องพิจารณาว่ารายใดสมควรส่งแพทย์ต ารวจไปตรวจพิสูจน์ รายใดสมควรให้ส่งศพ
มาตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรืออาจให้ค า
ชี้แจง ค าแนะน า หรือความเห็นอย่างไรแล้วแต่กรณี แล้วรีบแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบโดยด่วน  
และไม่ว่าในกรณีใดเมื่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ หรือโรงพยาบาลของรัฐหรือที่มีแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือได้รับหนังสือ
อนุมัติจากแพทยสภาปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ท าการตรวจพิสูจน์ศพ เศษหรือส่วนของศพเรียบร้อยแล้ว  
แต่ยังไม่มีผู้ใดจัดการกับศพ เศษหรือส่วนของศพนั้น ให้สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือโรงพยาบาลของรัฐหรือที่มีแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร 
หรือไดร้ับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาปฏิบัติหน้าที่อยู่จัดการไปตามที่สมควร 

ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลต ารวจ หรือสถาบันนิติเวชวิทยา ส านักงานแพทย์ใหญ่ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือแพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐรวมถึงท ารายงานถึงสภาพของศพ 
เศษหรือส่วนของศพตามที่พบเห็นหรือปรากฏจากการตรวจ ความเห็นในเรื่องนั้น แสดงเหตุที่ตาย
เท่าที่จะทราบได้พร้อมทั้งลงวันที่ เดือน ปีและรายมือชื่อในรายงาน แล้วจัดการส่งไปยังพนักงาน
สอบสวนต่อไป 

กรณีที่เป็นแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือได้รับหนังสืออนุมัติจาก
แพทยสภาในโรงพยาบาลเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์

                                                           
403 ข้อ 5 วรรคสิบสามแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสอบผู้รับผิดชอบจะต้อง
ประสานงานเพ่ือให้ออกรายงานดังกล่าวข้างต้นนั้นด้วย404 

4.2.2.3 การท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ 
แพทย์ดังกล่าวต้องท าบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงาน

สอบสวนทันที และแพทย์ดังกล่าวจะต้องท ารายงานแนบท้ายบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิก
ศพเพ่ิมด้วย ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเรื่อง ถ้ามีความจ าเป็นสามารถขยายระยะเวลาออกไป
ได้ แต่ต้องไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน และจะต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็น ในการ
ขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพด้วย405 

แพทย์ดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน หรือค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่า
เช่าที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง406 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การชันสูตรพลิกศพนั้น แพทย์ถือว่าเป็นองค์กรที่มีบทบาท
ส าคัญในการช่วยตรวจสอบความจริงได้ ถ้าการด าเนินการของแพทย์ที่เข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพ
นั้นด าเนินการไปตามถูกต้องตามหลักวิชาการทางการแพทย์และจรรยาบรรณ เพ่ือก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ทุกฝุาย แต่ในปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ยังคงมีจ านวนจ ากัด ไม่มีระบบบริหารจัด
การแพทย์โดยรวมซึ่งแพทย์อยู่ภายใต้สังกัดของหลายหน่วยงาน407 รวมทั้งพนักงานสอบสวนเป็นผู้
ตัดสินใจเลือกแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ เนื่องจากไม่มีเขตอ านาจของ
แพทย์ (Jurisdiction) ที่ชัดเจน และแพทย์มักจะสามารถให้ความเห็นได้เฉพาะการหาสาเหตุเกี่ยวกับ
การตายมากกว่าหาพฤติการณ์ที่ตายเท่านั้น เนื่องจากไม่มีโอกาสได้เห็นพยานหลักฐานแวดล้อมใน
สถานที่ที่มีการตายเกิดขึ้น ซ่ึงรายงานของแพทย์ยังคงขาดความเป็นเอกภาพ โดยยังคงใช้แบบรายงาน
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ยังไม่ระบุรายละเอียดชัดเจน อีกทั้งยังไม่มีแนวปฏิบัติของแพทย์ที่มี
ความสอดคล้องกันทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าคู่มือแพทย์ส าหรับการจัดท าบันทึกแต่ก็ยังไม่ได้
มีการน าไปใช้เป็นที่แพร่หลายทั่วไป 

                                                           
404 ข้อ 7 แห่งประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 10 การชันสูตรพลิกศพ  

บทที่ 1 อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
405 มาตรา 150 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
406 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้า

พนักงานผู้ได้ท าการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 
พุทธศักราช 2547 

407 อาทิ แพทย์ที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม สานักงานต ารวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
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ส าหรับการตัดสินใจในการให้ผ่าศพ นั้นกย็ังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดและอาจถูกครอบง า 
จากพนักงานสอบสวนได้และยังไม่มีหลักในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการเข้าถึงรายงานชันสูตรพลิกศพ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติของผู้ตายรวมทั้งการขนส่งศพก็ยังไม่มีระบบชัดเจน ท าให้หลายครั้งผู้ที่เกี่ยว 
ข้องเป็นญาติของผู้ตายต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพไปตรวจพิสูจน์เอง ตลอดจนยังไม่มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์และบุคลากรทางการแพทย์
อ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนการขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร
ที่เพียงพอให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะแพทย์ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข408 
 

4.2.3  หลักกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานอัยการ 
หลักการด าเนินคดีอาญาของไทย โดยทั่วไปแล้วผู้ที่มีอ านาจหน้าที่สอบสวนคดีอาญา ก็คือ

พนักงานสอบสวน โดยพนักงานอัยการจะมีอ านาจหน้าที่สอบสวนคดีอาญาก็ต่อเมื่อมีกฎหมายได้ให้
อ านาจไว้เป็นกรณีเฉพาะการ ซึ่งหลักการด าเนินคดีอาญาของประเทศไทยนั้น เริ่มมีพนักงานอัยการ
เป็นครั้งแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2345 ระบบอัยการของประเทศไทยเป็นไปตามระบบอัยการที่สมบูรณ์
เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้พนักงานอัยการเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินคดีอาญาตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นชั้นบังคับคดี อันได้แก่ อ านาจหน้าที่ในการสอบสวน การฟูองร้อง 
การด าเนินคดีในศาล และการบังคับคดี409 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานอัยการได้ลดลง เนื่องจากกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาได้แบ่งแยกอ านาจหน้าที่การสอบสวนคดีอาญา ออกจากอ านาจหน้าที่ฟูอง
คดีอาญาอย่างเด็ดขาด คือขั้นตอนการสอบสวน ด าเนินการโดยองค์กรพนักงานสอบสวน และขั้นตอน
การฟูองร้องด าเนินการโดยองค์กรอัยการ410 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ก าหนดให้ พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ต้องเข้าร่วมใน
คดีวิสามัญฆาตกรรมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ท าส านวนการสอบสวนตลอดจนการ
ร้องขอให้ศาลมีการไต่สวนการตายในกรณีความตายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงาน กล่าวคือกรณีที่มี
ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือในกรณีที่ผู้ตายถูก
กล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ร่วมกับพนักงานสอบสวน 

                                                           
408 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เรื่องเดิม. 
409 คณิต ณ นคร, เรื่องเดิม, หน้า 95-96. 
410 สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย: ปัญหาและ

ข้อเสนอแนะบางประการ,” ดุลพาหะ 43, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2539), หน้า 4-5. 
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แพทย์ และเจ้าพนักงานฝุายปกครอง ซึ่งพนักงานอัยการจะต้องให้การคุ้มครองสิทธิของทุกฝุายไม่ว่า
จะเป็นเจ้าพนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติของผู้ตาย รวมทั้งจะต้องสั่งการควบคุมตรวจสอบให้
พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานและท าส านวนการชันสูตรพลิกศพให้
เป็นไปอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไว้ 

อ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543
ซึ่งเป็นระเบียบที่ให้มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการคดีชันสูตรพลิกศพขึ้นในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด โดยมีหน้าที่เป็นหน่วยกลางในการประสานงาน กรณีที่พนักงานอัยการจะต้องเข้าร่วมใน
การชันสูตรพลิกศพ และมีผู้อ านวยการศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบให้การชันสูตรพลิกศพด าเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย411 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.3.1  อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ  
เมื่อพนักงานอัยการได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนให้เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ 

และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ได้บันทึกการแจ้งไว้แล้วเจ้าพนักงานอัยการตามรายชื่อผู้เป็นเวรจะต้องไป
ร่วมท าการชันสูตรพลิกศพทันทีตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ก่อนด าเนินการชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานอัยการตรวจสอบว่า พนักงานสอบสวน
ได้แจ้งให้สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติผู้ตายหนึ่งคน
ทราบเท่าที่จะท าได้หรือไม่ และในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนยังมิได้มีการแจ้งให้ทราบ  
ให้พนักงานอัยการแจ้งให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้เท่าที่จะท าได้ แต่ถ้ามี
ความจ าเป็นและมีเหตุอันสมควรท าให้พนักงานสอบสวนไม่สามารถปฏิบัติได้ พนักงานอัยการจะต้อง
แจ้งให้พนักงานสอบสวนบันทึกเหตุขัดข้องไว้เป็นหลักฐานด้วย412 จากนั้นพนักงานอัยการจะต้องท า
การตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพว่าได้กระท าโดยพนักงานสอบสวน แพทย์ และพนักงานฝุาย
ปกครองที่มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้หรือไม่413 ซึ่งเป็นอ านาจแบบเดียวกันกับพนักงานฝุาย
ปกครอง ในการตรวจสอบกระบวนการชันสูตรพลิกศพด าเนินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

การชันสูตรพลิกศพนั้นพนักงานอัยการจะต้องท าการตรวจศพและสภาพแวดล้อมใน
บริเวณท่ีศพนั้นอยู่ และรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่จะท าได้ โดยท าความเห็นเป็นหนังสือให้ได้ความ
ว่าผู้ตายนั้นคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และมีพฤติการณ์ของการตายเป็นย่างไร ถ้าตายโดยคนร้ายให้

                                                           
411 ข้อ 5 และข้อ 6 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ 

พุทธศักราช 2543 
412 ข้อ 11 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 
413 ข้อ 12 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 
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กล่าวด้วยว่าใครเป็นผู้กระท าร้ายเท่าที่จะทราบได้414 และพนักงานอัยการมีอ านาจสั่งการให้พนักงาน
สอสวนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร เพ่ือค้นหาความจริงในคดีได้ด้วย415 

หลังจากท่ีพนักงานอัยการเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้ว จะต้องท าการบันทึก
รายละเอียดผลของการชันสูตรพลิกศพในแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพของส านักงานอัยการสูงสุด 
เสนอผู้อ านวยการศูนย์เพ่ือทราบ และให้ผู้อ านวยการศูนย์เก็บรักษาแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพ
ไว้ เพื่อส่งไปรวมเข้าไว้ในส านวนการไต่สวนการชันสูตรพลิกศพหรือส านวนคดีอาญาต่อไป416 

4.2.3.2 การท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ 
เดิมกฎหมายก าหนดแต่เพียงว่า เมื่อพนักงานสอบสวนท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ

เสร็จแล้วให้ส่งส านวนไปให้พนักงานอัยการเพ่ือตรวจสอบส านวนการชันสูตรพลิกศพนั้น โดยพนักงาน
มีในการตรวจพิจารณาเนื้อหาในส านวนนั้นทั้งข้อเท็จจริงแห่งเรื่อง ตลอดจนพยานหลักฐานทั้งปวงว่า
เพียงพอที่จะสั่งการหรือด าเนินการต่อไปได้หรือไม่ หากปรากฏว่าส านวนยังขาดตกบกพร่องหรือไม่มี
ความสมบูรณ์เพียงพอ ก็จะสั่งการให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติม แต่ถ้าหากส านวน
ครบถ้วนเพียงพอแล้วก็จะท าความเห็นเสนอหัวหน้าพนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

ต่อมาเม่ือกฎหมายมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ได้มีการก าหนดให้พนักงานอัยการมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าส านวนการชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานสอบสวนให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งถ้ามีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน
แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้ง ไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพ417 

อีกท้ังการท าส านวนการสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ง
อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ พนักงานอัยการจะต้องเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการท าส านวน
สอบสวน เพ่ือควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน หรืออาจให้ค าแนะน า 
ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากค า หรือสั่ งให้ถามปากค าบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง418 ตั้งแตเ่ริ่มมีการท าส านวนสอบสวนเท่าท่ีจะท าได้419 

                                                           
414 ข้อ 13 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 
415 ข้อ 10 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 
416 ข้อ 14 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 
417 มาตรา 150 วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
418 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการท าส านวนสอบสวนร่วมกัน

ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 
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แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการเข้า
ร่วม ในการท าส านวนสอบสวนได้ จะต้องมีการบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการไว้ในส านวน 
แล้วให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนได้เลย และถือว่าเป็นการท าส านวนสอบสวนที่ชอบด้วย
กฎหมาย ตลอดจนมีอ านาจในการสั่งให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหาก
พนักงานสอบสวนเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดให้พนักงานอัยการบันทึกไว้ในแบบรายงาน
การชันสูตรพลิกศพ เพ่ือแจ้งไปยังผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี
ต่อไป420 แต่ทั้งนี้พนักงานอัยการจะต้องท าการตรวจสอบเอกสารที่แนบท้ายส านวนการชันสูตรพลิก
ศพว่าได้ด าเนินการครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และเมื่อมีความเห็นว่าการชันสูตรพลิกศพถูกต้องแล้วให้
พนักงานอัยการมีค าสั่งว่า “การชันสูตรพลิกศพได้ด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 150 แล้ว” และให้ส่งส านวนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด มาตรา 156 ต่อไป แต่ถ้าหาก
การชันสูตรพลิกศพไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่มีเอกสารหลักฐานดังที่ระบุไว้ในข้อ 15 แห่งระเบียบ
ส านักอัยการสูงสุด ว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2543 พนักงานอัยการย่อมมีอ านาจที่จะปฏิเสธ
การรับส านวนการชันสูตรพลิกศพนั้นเสียได้   

เมื่อพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนได้จัดท าส านวนการชันสูตรพลิกศพเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งส านวนให้หัวหน้าพนักงานอัยการพิจารณาคดีต่อไป หากเห็นว่าข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานสมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอที่จะแสดงให้ศาลไต่สวนและท าค าสั่งได้ ก็ให้พนักงานอัยการ
ท าค าร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ เพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนและมีค าสั่งตามความใน
มาตรา 150 ต่อไป 

ดังนั้นการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้พนักงานอัยการร่วม
ท าส านวนการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน เพราะกฎหมายเห็นว่าพนักงานอัยการเป็นผู้ซึ่งมี
ความรู้ความสามารถในการพิจารณาน้ าหนักแห่งพยานหลักฐาน และสามารถควบคุมตรวจสอบว่า
พยานหลักฐานในส านวนนั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ความจริงในกรณีการตายที่เกิดขึ้นนั้นแล้วหรือไม่ ซึ่ง
จะช่วยให้ส านวนการชันสูตรพลิกศพนั้นเป็นส านวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อศาลใน
การไต่สวนและมีค าสั่งต่อไป  

4.2.3.3 การร้องขอให้ศาลมีการไต่สวนและมีค าสั่งเกี่ยวกับการตาย 
ส านวนการชันสูตรพลิกศพเพ่ือร้องขอให้ศาลไต่สวนและมีค าสั่งเกี่ยวกับการตาย  

มีได้เฉพาะส านวนการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่การตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน

                                                                                                                                                                      

                                                                 
419 มาตรา 155/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
420 มาตรา 155/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่เท่านั้น โดยระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ ก าหนดให้
พนักงานอัยการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพียงพอที่จะ
แสดงให้ศาลไต่สวนและท าค าสั่งได้ว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณ์ที่ตายเป็น
อย่างไร และหรือใครเป็นคนท าร้ายให้ตายหรือไม่ และเมื่อศาลก าหนดวันนัดไต่สวนแล้ว พนักงาน
อัยการจะต้องท าค าร้องยื่นต่อศาลเพื่อขอให้ศาลส่งส าเนาค าร้องและแจ้งก าหนดวันนัดไต่สวนให้ สามี 
ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายตามล าดับอย่างน้ อย
หนึ่งคนเท่าที่จะทราบได้ก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ถ้ามีกรณีจ าเป็นไม่สามารถยื่นค า
ร้องขอให้ศาลมีการไต่สวนได้ ก็สามารถขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30 วันแต่ต้อง
บันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนการชันสูตรพลิกศพด้วย421 
และเมื่อศาลได้มีค าสั่งและส่งส านวนของศาลคืนมายังพนักงานอัยการแล้ว พนักงานอัยการจะต้องส่ง
ส านวนการไต่สวนของศาลและส านวนการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนดังกล่าวไปคืนไปยัง
พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการต่อไป422 

4.2.3.4 การสั่งฟูองหรือไม่ฟูองคดีต่อศาล 
โดยปกติแล้วพนักงานอัยการมีอ านาจในการสั่งฟูองหรือไม่ฟูองผู้ต้องหา แต่หากเป็น

กรณีที่ความตายเป็นผลมาจากการกระท าความผิดทางอาญาหรือที่เรียกว่า คดีฆาตกรรมในคดี
ฆาตกรรม ซึ่งผู้ตายถูกเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ ราชการตามหน้าที่ฆ่าตาย หรือตายในระหว่างอยู่
ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการหรืออัยการ
สูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเท่านั้นมีอ านาจออกค าสั่งฟูองหรือไม่ฟูอง423 ซึ่งหากอัยการสูงสุดหรือ 
ผู้รักษาการแทนมีค าสั่งไม่ฟูองคดีให้ถือว่าเป็นค าสั่งเด็ดขาด424 

ทั้งนี้เจ้าพนักงานอัยการผู้ท าการชันสูตรพลิกศพ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือค่า
ปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักตามระเบียบที่ส านักงานอัยการสูงสุดก าหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอัยการ425 

                                                           
421 ข้อ 19 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 
422 ข้อ 20 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 
423 มาตรา 143 วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
424 มาตรา 146 และมาตรา 147 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
425 ข้อ 8 แห่งระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2543 

และระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักในการ
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพ พุทธศักราช 2554 
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ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ถือได้ว่าพนักงานอัยการมีอ านาจในการควบคุมตรวจสอบการ
ชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่  ตั้งแต่
ขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ที่ศพนันอยู่ ไปจนถึงการร่วมท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ
ส านวนการสอบสวน การท าค าร้องยื่นต่อศาลเพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนและมีค าสั่งเกี่ยวกับการตาย 
ตลอดจนการท าค าสั่งฟูองหรือไม่ฟูองผู้ที่ได้กระท าความผิด 

 
4.2.4  หลักกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นเจ้าพนักงาน 

ฝ่ายปกครอง 
ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้น โดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม

หน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่
กฎหมายได้ก าหนดให้พนักงานฝุายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัด อ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่ง
ท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานอัยการ พนักงาน
สอบสวนและแพทย์426 

อ านาจหน้าที่ของพนักงานฝุายปกครองในการเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่
ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝุายปกครอง พ.ศ.2543 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการ
และมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมแบบรายงานต่าง  ๆ ได้ตามความ
เหมาะสมเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว427 ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.4.1  อ านาจและหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ จะต้องได้รับ

การแต่งตั้งหรือได้รับการมอบหมายโดยการท าเป็นหนังสือ และจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงว่าใคร 
ต าแหน่งอะไร สังกัดใด ให้ท าหน้าที่อะไร พ้ืนที่ใดเวลาใด และจะต้องรายงานการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร

                                                           
426 ข้อ 4 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 
427 ข้อ 17 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 
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ไว้ในหนังสือด้วย428 ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพร่วมกับ
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนและแพทย์นั้นเป็นไปตามข้อ 5 ถึงข้อ 8 แห่งข้อบังคับกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543  

เมื่อได้รับแจ้งการตายจากพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่แล้ว ให้เจ้าหน้าที่
หรือพนักงานฝุายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายท าการบันทึกรายการที่ได้รับแจ้งลงใน
แบบรายงานประจ าวันรับแจ้งการชันสูตรพลิกศพ แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาจนถึงปลัดกระทรวง
มหาดไทยทราบ และบันทึกการออกไปชันสูตรพลิกศพด้วย 

และเมื่อไปถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองที่ได้รับการ
แต่งตั้งหรือมอบหมายจะต้องท าการตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ร่วมในการชันสูตรพลิกศพ 
มีครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งถ้าหากไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดให้ปรึกษาหารือ
เพ่ือหาข้อยุติร่วมกันก่อน429 เนื่องจากกฎหมายห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้ท าให้ตายหรือผู้ควบคุมผู้ตาย
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ หรือเป็นพนักงานสอบสวนคดีนั้น และกฎหมายยังห้าม
มิให้เจ้าพนักงานผู้ท าให้ตายหรือผู้ควบคุมผู้ตายบันทึกค าพยานหลักฐานด้วยตนเอง เว้นแต่บันทึกค า
ชี้แจงแสดงรายละเอียดที่เกิดขึ้นเพ่ือมอบให้ผู้ชันสูตรพลิกศพทราบ430 และในกรณีที่พนักงานสอบสวน
จะต้องสอบสวนผู้ที่ท าให้ตายเป็นผู้ต้องหานั้น พนักงานฝุายปกครองผู้ที่ท าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพคดี  
มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเตือนให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบรีบแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอ 
แล้วแต่กรณีทราบโดยด่วน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย431 

ต่อมาให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายร่วม
พิจารณาการท าแผนที่ที่เกิดเหตุและร่วมท าการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุหรือสภาพแวดล้อมใน
บริเวณท่ีพบศพท าการบันทึกภาพผู้ตายวัตถุสิ่งของต่าง ๆ เช่น อาวุธ ยานพาหนะ หรือวัตถุอ่ืน ๆ ของ
ผู้ตาย หรือร่องรอยที่ปรากฏ ตลอดจนสถานที่บริเวณข้างเคียงตามสภาพที่พบครั้งแรกโดยละเอียด  

 

                                                           
428 ข้อ 14 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543. 
429 ข้อ 9 (2) (ก) แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตร

พลิกศพของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 
430 ข้อ 13 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 
431 ข้อ 12 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 
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4.2.4.2  การท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ 
เมื่อท าการชันสูตรพลิกศพเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองที่ได้รับการ

แต่งตั้งหรือมอบหมายต้องร่วมท าบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสูตรพลิกศพกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่
ในการชันสูตรพลิกศพอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงสาเหตุและพฤติการณ์ที่ตายว่า ผู้ตายคือใคร ตายที่
ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนท าร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระท าร้ายเท่าที่จะทราบได้ ตามแบบรายงาน
การชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน ซึ่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง
หรือมอบหมายจะต้องพิจารณาทุกประเด็นอย่างละเอียดรอบคอบก่อนท าความเห็นร่วม เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ อาจถูกเรียกมาเป็นพยานในชั้นการไต่สวนของศาลหรืออาจ
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาได้เสร็จแล้วให้น าส าเนารายงานการชันสูตรพลิกศพดังกล่าวรายงาน
ผู้บังคับบัญชาและกระทรวงมหาดไทย432 

แต่ในกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกันและไม่อาจลงชื่อในแบบรายงานการชันสูตรพลิก
ศพของพนักงานสอบสวนได้ ให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมาย
บันทึกความเห็นแย้งไว้ในบันทึกผู้ชันสูตรพลิกศพ และแนบท้ายไว้ในแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพ
ของพนักงานสอบสวนด้วย433 

นอกจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองจะได้ร่วมท าบันทึกลงในแบบรายงาน
การชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนแล้ว เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝุายปกครองที่ได้รับการแต่งตั้ง
หรือมอบหมายจะต้องบันทึกผลการชันสูตรพลิกศพลงในบันทึกผู้ชันสูตรพลิกศพไว้อีกด้วย เพ่ือเก็บไว้
เป็นหลักฐานและเพ่ือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา434 ซึ่งกิ่งอ าเภอ อ าเภอและจังหวัดก็จะต้องรายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่ตามล าดับชั้นให้กรมการปกครองทราบด้วยเช่นกัน435 

                                                           
432 ข้อ 9 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 
433 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 
434 ข้อ 10 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 
435 ข้อ 15 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543. 
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เจ้าพนักงานฝุายปกครองผู้ที่ได้ท าการชันสูตรพลิกศพ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือ
ค่าปุวยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด โดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง436 

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานฝุายปกครองในการ
ชันสูตรพลิกศพนั้นมีบทบาทในเชิงควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย และสามารถแสดง
ความเห็นแย้งเกี่ยวกับการตายไว้ในรายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนได้ เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส และไม่ท าให้เจ้าพนักงานฝุายใดฝุายหนึ่งมีอ านาจเหนือเจ้า
พนักงานฝุายอ่ืนได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ถึงอย่างไรก็ตามพนักงานฝุายปกครอง ก็ยังไม่มีบทบาทใน
กระบวนการชันสูตรพลิกศพเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในกรณีความตายที่ไม่เก่ียวข้องกับคดีอาญา ซึ่งน่าจะ
ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร์
ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานฝุายปกครองด้วยกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ด า เนินการอย่างมีนัยส าคัญเมื่อได้รับ
ส านวนชันสูตรพลิกศพจากพนักงานอัยการ437 

 
4.2.5  หลักกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นศาล 
การไต่สวนการตายโดยศาลเป็นกระบวนการที่กฎหมายมีวัตถุประสงค์และมีความมุ่งหมายให้

เกิดการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพโดยจะ
ด าเนินการไต่สวนแต่เฉพาะในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่เท่านั้น ซึ่งกระบวนการไต่สวนการตายนี้จะเริ่มขึ้นภายหลังจากที่พนักงาน
อัยการได้ยื่นค าร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศาลนั้นอยู่เพ่ือให้ท าการไต่สวนโดยศาลชั้นต้นแห่ง
ท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ศาลที่จะไต่สวนการตาย คือ ศาลแขวง438 ซึ่งปัจจุบันแนวทางที่ศาลถือปฏิบัติและ

                                                           
436 ข้อ 16 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ

ของพนักงานฝุายปกครอง พุทธศักราช 2543 และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบ 
แทนหรือค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าพนักงานผู้ได้ท าการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 150 พุทธศักราช 2547 

437 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เรื่องเดิม. 
438 มาตรา 25 (1) แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
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ตรงกับความเห็นของนักกฎหมายส่วนใหญ่เห็นว่า ศาลที่ท าการไต่สวนการตาย หมายถึงเฉพาะศาล
อาญาและศาลจังหวัดเท่านั้น ไม่รวมถึงศาลแขวง439 

ค าสั่งศาลในการไต่สวนนั้น ศาลจะไม่สั่งว่าการกระท าให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายเป็นความผิด
ทางอาญาหรือไม่ เพราะการไต่สวนการตายเป็นเพียงกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานในเบื้องต้นว่าการตายที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานนั้นมีสาเหตุและ
พฤติการณ์ของการตายเป็นอย่างไร และในกรณีที่เจ้าพนักงานอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่แล้ว
ท าให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่ จึงไม่ใช่การด าเนินคดีอาญาโดยตรง 
และไม่เป็นการวินิจฉัยค าฟูองทางอาญา440 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้วางหลักเกณฑ์การควบคุมตรวจสอบในชั้น
ศาลโดยการไต่ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.5.1  ก่อนศาลท าการไต่สวน 
เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มี

ความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือกรณีการ
ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เสร็จสิ้นแล้ว 
พนักงานอัยการจะยื่นค าร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนการตายดังกล่าวซึ่งศาลจะต้องท า
การไต่สวนโดยเปิดเผย กล่าวคือ ก่อนที่ศาลจะท าการไต่สวน ศาลจะต้องปิดประกาศแจ้งก าหนดวัน
และเวลาที่จะท าการไต่สวนไว้ที่ศาล และต้องส่งส าเนาค าร้องและแจ้งก าหนดวันนัดไต่สวนให้สามี 
ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดยชอบธรรมผู้อนุบาล หรือญาติของ ผู้ตายตามล าดับอย่างน้อย
หนึ่งคนเท่าที่จะท าได้ทราบถึงกระบวนการดังกล่าวก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน และให้
พนักงานอัยการน าพยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบด้วย441 

4.2.5.2  การไต่สวนและท าค าสั่ง 
เมื่อถึงวันนัดไต่สวนศาลจะท าการไต่สวนไปตามพยานหลักฐานทั้งปวงที่พนักงาน

อัยการน ามาแสดงต่อศาลและเมื่อศาลท าการไต่สวนเป็นที่พอใจแล้ว ศาลมีหน้าที่ที่จะต้องท าค าสั่ง
แสดงว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึง เหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนท าร้ายให้
กล่าวว่าใครเป็น ผู้กระท าร้ายเท่าที่จะทราบได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ ส านวน ถ้ามีความ

                                                           
439 อภิวารัตน์  นิยมไทย, “วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติทางอาญา,” จุลนิติ 9, 2 

(มีนาคม-เมษายน 2555): 255. 
440 ณรงค์ ใจหาญ, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 9 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2550), หน้า 352-353. 
441 มาตรา 150 วรรคเจ็ด แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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จ าเป็น ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุผล
และความจ าเป็น ในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพด้วย442 

ก่อนการไต่สวนจะเสร็จสิ้นในกรณีที่สามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้แทนโดย
ชอบธรรมหรือผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายใช้สิทธิในการยื่นค าร้องต่อศาล เพ่ือขอเข้ามาซักถาม
พยานที่พนักงานอัยการน าสืบหรือน าสืบพยานหลักฐานอ่ืน ที่จะต้องมีแต่งตั้งทนายความด าเนินการ
แทนนั้น หากไม่มีทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลดังกล่าวเข้ามาในคดี ศาลจะต้องแต่งตั้ง
ทนายความขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ทนายความฝุายญาติผู้ตายด้วยเช่นกัน443 

และส าหรับการสืบพยานเด็กที่อายุ ไม่เกินสิบแปดปี ศาลจะต้องจัดให้พยานที่เป็น
เด็กนั้นอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก โดยในการถามค าถามเด็กนั้น ศาลจะต้องเป็นผู้ถาม
พยานเองหรือถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้  และจะต้องแจ้งให้พยานนั้นทราบ
ถึงประเด็นและข้อเท็จจริงที่ต้องการสืบ แล้วให้พยานเบิกความในข้อนั้น ๆ ต่อไป444 

เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลสามารถเรียกพยานที่น าสืบมาแล้วมาสืบ
เพ่ิมเติม หรือเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบก็ได้ หรืออาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความเห็นเพ่ือประกอบการไต่สวนและท าค าสั่ง แต่ทั้งนี้ ไม่ เป็นการตัดสิทธิของผู้น าสืบพยาน 
หลักฐานจะขอให้เรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ผู้เชี่ยวชาญอ่ืนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพ่ิมเติมความเห็น
ของผู้ ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว โดยผลของค าสั่งศาล จะถือเป็นที่สุด ไม่สามารถอุทธรณ์
หรือฎีกาได้อีก แต่ไม่กระทบกระเทือนถึง สิทธิฟูองร้องและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หาก
พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นได้ฟูอง หรือจะฟูองคดีเก่ียวกับการตายนั้น445 

จากนั้นศาลจะท าการส่งส านวนการไต่สวนดังกล่าวไปยังพนักงานอัยการ และ
พนักงานอัยการจะส่งส านวนดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่าศาลเป็นองค์กรภายนอกที่มาควบคุมตรวจสอบการ
การชันสูตรพลิกศพ แต่ที่กฎหมายมิได้ก าหนดให้ศาลเข้ามามีบทบาทในการชันสูตรพลิกศพ นับแต่เมื่อ
พบการตายเหมือนกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพฝุายอ่ืน ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ศาลนั้น จะมีก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการท าค าร้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนการตายในกรณีที่การ
ตายเกิดจากการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ เพ่ือให้มีค าสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใคร 

                                                           
442 มาตรา 150 วรรคห้า  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
443 มาตรา 150 วรรคแปด แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
444 มาตรา 155 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
445 มาตรา 150 วรรคสิบ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนร้ายท าให้กล่าวว่าใครเป็นผู้ท าร้าย
เท่าที่จะทราบได้ เท่านั้นซึ่งเหตุและพฤติการณ์ที่ตายนี้มิใช่ประเด็นที่กระทบถึงการพิจารณาว่าการ
กระท าของเจ้าพนักงานเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและสมควรแก่เหตุหรือไม่ อีกทั้ง 
มาตรา 150 วรรคห้า ก็มิได้ก าหนดให้ประเด็นดังกล่าวเป็นกรณีที่ศาลจะท าการไต่สวนและมีค าสั่ง ใน
การนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิฑูรย์ อ้ึงประพันธ์จึงมีความเห็นว่า446  

 
          การไต่สวนของศาลเป็นเพียงพิธีกรรมที่สิ้นเปลืองและไม่มีความหมายในเชิง
ควบคุมตรวจสอบเพ่ือคุ้มครองปัจเจกชนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของ
รัฐแต่อย่างใด การไต่สวนการตายเป็นเพียงการน ากระบวนการชันสูตรพลิกศพซึ่ง
เป็นการด าเนินการในชั้นก่อนการฟูองคดีเข้าสู่การรับรู้ของศาลแทนการที่ศาล
จะต้องออกไปร่วมท าการชันสูตรพลิกศพณ สถานที่ที่ศพอยู่ กับเจ้าพนักงานฝุายอ่ืน
เท่านั้น ศาลจึงมิได้มีบทบาทในการตรวจสอบการตาย เพ่ือประโยชน์แก่การ
ตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานของรัฐและการคุ้มครองสิทธิแก่ทั้งผู้ตาย
และผู้ที่เก่ียวข้องแก่การตายแต่อย่างใด  
 
ดังนั้น การไต่สวนการตายของศาลจึงเป็นเพียงวิธีการที่เป็นการที่ท าซ้ าจากสิ่งที่เจ้าพนักงาน

ชันสูตรพลิกศพได้ด าเนินการไว้แล้ว และเมื่อค าสั่งของศาลให้ถือเป็นที่สุด ไม่สามารถอุทธรณ์หรือฎีกา
ได้ ย่อมเป็นการปิดโอกาสทั้งญาติของผู้ตายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะโต้แย้งหรือไม่เห็นด้วย
กับค าสั่งดังกล่าวต่อศาลสูง เพ่ือให้มีการวินิจฉัยทบทวนค าสั่งเช่นว่านี้ได้อีก แม้กฎหมายจะไม่ตัดสิทธิ
ของญาติผู้ตายในการฟูองคดีอาญากับเจ้าพนักงานผู้ท าให้ตาย หรือศาลยังคงมีอ านาจในการที่จะสืบ
พยานหลักฐานอย่างใด ๆ หรืออาจขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุและ
พฤติการณ์ที่ตายเพ่ือประกอบการไต่สวนก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติการจัดระบบพิจารณาคดีในศาลจะใช้
ระบบกล่าวหา เห็นได้ว่าการไต่สวนการตายของศาลยังไม่มีประโยชน์เท่าที่ควร 

 
4.2.6 หลักกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในภาคเอกชนหรือ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
การชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยนั้น แม้จะเป็นระบบต ารวจที่พนักงานสอบสวนเป็น

เจ้าหน้าที่หลักที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพและมีองค์กรของรัฐอ่ืนเป็นผู้สนับสนุนตามที่ได้กล่าวไว้
ในข้างต้นก็ตาม แต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ได้ก าหนดถึง

                                                           
446 วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, แนวทางพัฒนางานนิติเวชในกระบวนการยุติธรรม, หน้า 175. 
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หลักเกณฑ์การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของบุคคลอ่ืนหรือองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการชันสูตรพลิกศพด้วย เพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพและกระบวนการค้นหาความจริงในคดีอาญา
นั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เขียนจะอธิบายหลักกฎหมายในการควบคุมการชันสูตรพลิก
ศพในภาคเอกชนหรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.2.6.1   ญาติ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ญาติของผู้ตายมีสิทธิในการที่จะเข้า

ร่วมควบคุมตรวจสอบกับการชันสูตรพลิกศพได้ซึ่งมีข้ึนได้ใน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
1)  ขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ที่ศพนั้นอยู่ 
กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการที่จะต้องแจ้ง 

ให้ญาติผู้ตายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะท าได้447 เพ่ือเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งการแจ้งที่
ไม่อาจกระท าได้ด้วยเหตุใด ๆ หรือการที่ไม่มีญาติผู้ตายใดเข้าร่วมด้วยได้ ยังคงให้เจ้าพนักงานจัดการ
ชันสูตรพลิกศพต่อไปได้ ดังนั้น การจะมีญาติผู้ตายเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพหรือไม่ จึงมิใช่เงื่อนไขที่
จะท าให้การชันสูตรพลิกศพชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเข้ามามีส่วนร่วมของญาติผู้ตายจึงเป็น
เพียงการเข้ามารับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้น 

2)  ขั้นตอนการไต่สวนการตาย 
กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นสิทธิของญาติผู้ตาย ในการที่จะด าเนินการเพ่ือ

เข้ามามีส่วนร่วมในการไต่สวนการตายได้ใน 2 ลักษณะกล่าวคือ448 
(1)  มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลขอเข้ามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการ

น าสืบและน าสืบพยานหลักฐานอื่นในกระบวนการไต่สวนการตายของศาล 
(2)  มีสิทธิแต่งตั้งทนายความด าเนินการแทนได้ และหากไม่มีทนายความ 

ศาลจะต้องตั้งทนายความขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ทนายความฝุายญาติผู้ตายหรือขอเรียกผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญอ่ืนมาให้ความเห็นโต้แย้งหรือเพ่ิมเติมความเห็นได้อีกด้วย 

การก าหนดให้ญาติผู้ตายสามารถใช้สิทธิเช่นว่านี้ได้ มิได้เป็นบทบัญญัติใน
เชิงบังคับ หากแต่ในกรณีที่ญาติผู้ตายเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ย่อมมีโอกาสที่จะซักถามพยานที่พนักงานอัยการน าสืบ และน าสืบพยานหลักฐานอ่ืนเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของประเด็นที่มีการไต่สวนของศาลได้ อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการไต่สวนการตายเช่นว่านี้ จะเกิดขึ้นก็มีแต่เฉพาะกรณีการตายในระหว่างการ
ควบคุมของเจ้าพนักงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเท่านั้น 

                                                           
447 มาตรา 150 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
448 มาตรา 150 วรรคแปด แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



176 
 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่าญาติและครอบครัวของผู้ตายสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพ ตั้งแต่การรับรู้ถึงการมีการชันสูตรพลิกศพ และมีสิทธิเข้ามามีส่วนร่วม
ในการไต่สวนการตาย อันถือเป็นการคุ้มครองถึงสิทธิของญาติผู้ตายในการควบคุมตรวจสอบการ
ชันสูตรพลิกศพอีกด้วย  

4.2.6.2   สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 
เนื่องจากงานด้านนิติวิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการยุติธรรมที่

ต้องมีการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ ซึ่งที่ผ่านมางานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถให้  
บริการได้อย่างทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับงานบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวง
สาธารณสุข ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดท า
หน้าที่ประสานงานโดยตรง และก าหนดมาตรฐานกลางที่จะท าให้เกิดความน่าเชื่อถือของงานด้าน 
นิติวิทยาศาสตร์ และมีประสิทธิภาพเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  

คณะรัฐมนตรี จึงได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ด้านการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปกฎหมายเรื่อง เร่งรัดการจัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมให้
มีบทบาทและหน้าที่ครอบคลุมกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและสามารถอ านวย
ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงได้ถือก าเนิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการแบ่งส่วนราชการ 
กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 โดยเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 
2545 ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม โดยได้มีการจัดตั้งกองตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีได้ 
รวมทั้งได้มีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจาก
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์449 เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น และเหมาะสมกับสภาพของงานที่
เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ชันสูตรพลิกศพ ซึ่งอ านาจและหน้าที่ ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กระทรวงยุติธรรม ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพ สามารถอธิบายได้ดังนี ้

                                                           
449

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พุทธศักราช 
2558 
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1) คุณสมบัติและการแต่งตั้งของคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้าน 
นิติวิทยาศาสตร์ 

เมื่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จัดให้มีการให้บริการในด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการทั่วไปการก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติและการแต่งตั้งของ
คณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์นั้น จึงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 
การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ซึ่งคณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้กล่าวคือ 

1.   ประธานกรรมการ คือ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
2.   กรรมการ ได้แก่ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์, เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ,นายกแพทยสภา, ผู้บัญชาการส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน  

3.  เลขานุการ คือ ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ผู้อ านวยการ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีหน้าที่เป็นกรรมการอีกด้วย 

4.   ผู้ช่วยเลขานุการ คือ เจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จ านวนไม่
เกินสองคน ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นผู้แต่งตั้ง 

ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น รัฐมนตรีจะเป็นผู้แต่งตั้งจากผู้
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ด้านกฎหมาย และ
ด้านการสอบสวนที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 450  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมี

อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี และเป็นผู้ซึ่งไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ กล่าวคือ451 
(1.1)  ต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้

ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(1.2)  ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความ 

สามารถหรือบุคคลล้มละลาย 

                                                           
450 มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
451 มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
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(1.3)  ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระท าผิดวินัยหรือเคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพนั้น หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่า
จะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2)   วาระการด ารงและพ้นจากต าแหน่ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี และเมื่อ

พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระมิได้ 452 นอกจาก
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระข้างต้นแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพ้นจากต าแหน่งก็ต่อเมื่อตายหรือ
ลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่อง
หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ453 

ทั้งนี้ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ในระหว่างที่ยัง
ไม่ครบวาระไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมหรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการอ่ืน454 

คณะกรรมการก ากับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น  
มีอ านาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้455 

(2.1)  ก าหนดมาตรฐานการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของ
สถาบัน, ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีมีการร้อง
ขอที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การเก็บรักษาและท าลายข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล 

(2.2)  ก าหนดขอบเขตของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในการ
ขอรับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

(2.3)  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการงดหรือ
ลดค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบัน ตลอดจนออกระเบียบก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนวิชาชีพในการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันด้วย 

(2.4)  ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมการให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ ภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านนิติวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                           
452 มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
453 มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
454 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช2559 
455 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
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2) อ านาจและหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพ 
เดิมกองนิติวิทยาศาสตร์บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง

ยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการชันสูตรพลิกศพและตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม
ในกรณีถูกวิสามัญฆาตกรรม หรือศพไม่ทราบชื่อ หรือศพที่ญาติร้องขอ หรือศพที่ตายโดยผิดธรรมชาติ 
เพ่ือหาสาเหตุการตายและพฤติการณ์การตาย รวมทั้งการท ารายงานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี 
หรือญาติผู้ตายตามที่ได้รับการร้องขอ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการด าเนินการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 
เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และร่องรอยการกระท าผิดในคดีต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

แต่ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรม และการพิสูจน์ข้อเท็จจริง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
ยุติธรรม จึงจัดให้มีการให้บริการในด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการทั่วไป  ซึ่งการ
ให้บริการในด้านนิติวิทยาศาสตร์นี้เป็นการน าเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ และ
หลักการทางการแพทย์มาใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ิมขึ้นอีกด้วย เพ่ือเป็นการ
อ านวยความยุติธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริม และเป็นการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล456 

ซึ่งนอกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ในการ
ให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์แล้ว ยังต้องมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย457 

(1)  ช่วยเหลือและสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดี
อาญาตามท่ีเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ 

(2)  ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
การอ านวยความยุติธรรมและการทะเบียนราษฎร ตามท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ 

(3)  ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองหรือ
อ านวยความยุติธรรมแก่เด็กและเยาวชนตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ผู้ใช้อ านาจปกครอง
หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงร้องขอ 

(4)  ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอในกรณีที่เป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา ผู้มีส่วนได้เสียจะ
ร้องขอให้ตรวจซ้ าได้ต่อเมื่อไม่ได้อยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ของหน่วยงานอ่ืนที่ให้บริการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ และต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความยุติธรรม 

(5)  ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของภาคเอกชน 

                                                           
456 พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
457 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
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(6)  ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศและภาค 
เอกชน ในการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(7)  ร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือก าหนด 
ค่าพ้ืนฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในกรณีมีการร้องขอที่เกี่ยวกับการ 
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

นอกจากนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีหน้าที่เก็บรักษาและท าลายข้อมูลที่
ได้มาจากการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ 
ก าหนดด้วย เพราะข้อมูลดังกล่าวให้ถือเป็นความลับ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลนั้นสามารถ
ท าได้เฉพาะผู้ที่ร้องขอรับบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามค าสั่งศาลหรือ
เปิดเผยข้อมูลตามมติของคณะกรรมการเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความยุติธรรมเท่านั้น458 

ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ต้องเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด โดยผู้อ านวยการสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์เป็นผู้ก ากับดูแล และอาจได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง459 

ส าหรับค่าธรรมเนียมในการให้บริการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีอ านาจเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการได้จากผู้ที่ร้องขอที่มิใช่หน่วยงานของรัฐตามอัตราที่คณะกรรมการ
ก าหนด ซึ่งสถาบันอาจงดหรือลดค่าธรรมเนียมในการให้บริการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้และหลังจากที่สถาบันได้หักเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนดแล้ว ค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวในส่วนที่เหลือให้น าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินต่อไป460 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีภารกิจเกี่ยวกับการตรวจ
พิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ประกอบการด าเนินคดี โดยการก าหนดและก ากับ
มาตรฐานของการปฏิบัติงานรวมถึงจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด าเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีภารกิจ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ และเปิดให้การบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริง ให้กับ

                                                           
458 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ 

พุทธศักราช 2559 
459 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
460 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
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หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรัฐวิสาหกิจ
เอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ เพ่ือเป็นทางเลือกให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการที่จะ
สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ดีขึ้น อันจะท าให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อม่ัน ความโปร่งใส มีการตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 
ในที่ที่พบศพ ซึ่งต้องได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวน โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ด า เนินการ
ได้เอง ซึ่งงานด้านพิสูจน์หลักฐานเป็นการใช้องค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งท าให้มีความน่าเชื่อถือ
และนับวันยิ่งมคีวามจ าเป็นในการใช้เป็นเครื่องมือค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรม แต่ยังมีข้อ
จากัดทั้งตัวบทกฎหมาย การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ
และรัฐบาล นอกจากนี้ ยังมีการตั้งค าถามถึงความเป็นไปได้ของการแยกหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์
ออกมาเป็นหน่วยงานกลางโดยไม่ขึ้นกับสานักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างจากการ
ถูกแทรกแซงความเป็นมืออาชีพโดยอ านาจทางการเมืองหรืออ านาจอิทธิพล461 

4.2.6.2  องค์กรการกุศล  
องค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่แสดงบทบาทการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบมูลนิธิของ

ประเทศไทย มีมายาวนานพอสมควร ส่วนใหญ่จะเป็นมูลนิธิเพ่ือการกุศลและสาธารณะประโยชน์ 
ในลักษณะต่าง ๆ มูลนิธิกู้ภัยที่เป็นมูลนิธิเพ่ือการการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
กุศลสาธารณะในการให้ช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ปลอดภัย พ้นจากอันตราย ซึ่งเป็นการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และมีสภาพเป็น 
นิติบุคคล462 

มูลนิธิกู้ภัย ถึงแม้จะมีอยู่มากมาย แต่ปรากฏว่ามีเพียง 2 มูลนิธิเท่านั้นที่ได้เข้าร่วม
ปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐคือ กองก ากับการพิเศษ สถาบันนิติเวชวิทยา ทั้งนี้เนื่องจากกรมต ารวจ
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของมูลนิธิที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองก ากับการ
ฝุายพิเศษ ตั้งแต่เมือเริ่มมีการจัดตั้งกองก ากับการฝุายพิเศษ สังกัดสถาบันนิติเวชวิทยาขึ้นไว้อย่าง
เคร่งครัด และมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลายข้อที่มูลนิธิอ่ืน ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดของมูลนิธิที่ก่อตั้งภายหลัง และมูลนิธิที่ประสงค์จะเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง
ก ากับการฝุายพิเศษ สถาบันนิติเวชต่าง ๆ มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยด้านต่าง ๆ ไม่เท่าเทียมกัน  
ซึ่งหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ตลอดจนอ านาจและหน้าที่ของมูลนิธิที่เข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตร
พลิกศพมีดังต่อไปนี้ 

                                                           
461 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เรื่องเดิม. 
462 มาตรา 110  มาตรา 112 และมาตรา 122 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
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1)   หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนิธิทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพ 
ส าหรับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนิธิที่เข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตร

พลิกศพ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองก ากับการฝุายพิเศษ สถาบันนิติเวช ส านัก
แพทย์ใหญ่ กรมต ารวจ มีดังต่อไปนี้463 

(1) มูลนิธิที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองก ากับการฝุาย
พิเศษ สถาบันนิติเวชจะต้องท าข้อตกลงการช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของกองก ากับการฝุาย
พิเศษ สถาบันนิติเวชก่อน 

(2) มูลนิธิได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 3 ปี มี
ทรัพย์สินไม่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาท และต้องมีเงินสดส ารองในธนาคารไม่ต่ ากว่า 5 ล้านบาทโดย
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอุบัติเหตุต่าง ๆ และมีตรามูลนิธิเป็นของตัวเองมี
สถานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือในเขตปริมณฑล 5 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม 
สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของมูลนิธิเป็นของตนเอง 
โดยปลอดจากภาระผูกพัน 

(3) มูลนิธิจะต้องมีศูนย์วิทยุสื่อสารโดยถูกต้องตามกฎหมายและต้อง
สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเชนไม่ชักช้า และเสียค่าใช้จ่ายทุกอย่างเอง
ทั้งหมด 

(4) มูลนิธิจะต้องมีพนักงานประจ าที่รับเงินเดือนจากมูลนิธิไม่น้อย
กว่า 50 คน ซึ่งพนักงานของมูลนิธิ จะต้องผ่านการอบรมจากสถาบันนิเวชวิทยาก่อนที่จะเข้ามา
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองก ากับการฝุายพิเศษ สถาบันนิติเวชวิทยามียานพาหนะเป็นรถยนต์
พร้อมอุปกรณ์ตามที่สถาบันนิติเวชวิทยาก าหนด ยานพาหนะดังกล่าวใช้งานได้ดี มีอายุการใช้งานไม่
เกินกว่า 7 ปี จ านวนไม่น้อยกว่า 15 คัน พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง และพนักงานประจ ารถสองคนต่อหนึ่ง
คัน โดยเป็นพนักงานขับรถหนึ่งคน โดยเครื่องแบบของพนักงานมูลนิธิ สี และเครื่องหมายของ
ยานพาหนะจะต้องเป็นไปตามที่กองก ากับการฝุายพิเศษ สถาบันนิติ เวชวิทยาส านักแพทย์ใหญ่  
กรมต ารวจก าหนด 

(5) มูลนิธิอ่ืนที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานกองก ากับการ
ฝุายพิเศษ สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจในพ้ืนที่ที่มูลนิธิคู่สัญญาเดิมกับ สถาบัน

                                                           
463 กรมต ารวจ, “ค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนิธิ

ที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองก ากับการฝุายพิเศษ สถาบันนิติเวชวิทยาส านักงานแพทย์
ใหญ่กรมต ารวจ, 31 มกราคม 2540 อ้างถึงใน เจษฎา ชินรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 27. 
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นิติเวชวิทยา ส านักแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจได้ให้การสนับสนุนอยู่ก่อนแล้ว ให้เข้าร่วมได้ในฐานะ
สนับสนุนมูลนิธิคู่สัญญาเดิมที่เข้าร่วมปฏิบัติอยู่ก่อนแล้ว  

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หากมูลนิธิใดปฏิบัติงานในด้านการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองก ากับการฝุายพิเศษ สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจบกพร่อง 
หรือไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ งตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นในภายหลังที่เข้ามาให้การสนับสนุนแล้ว ให้ สถาบันนิติเวชวิทยา ส านักแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจ
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับมูลนิธินั้น ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน 

2)   อ านาจและหน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพ  
ในกระบวนการชันสูตรพลิกศพนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยเป็นองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของรัฐ ไม่ว่าจะในส่วนของการปฏิบัติงานร่วมกับสถาบันนิติเวชวิทยา  
ที่มีข้อตกลงร่วมกันการปฏิบัติงานในการรักษาสภาพศพในที่เกิดเหตุ และท าการขนย้ายศพส่ง 
สถาบันนิติเวชวิทยา464 การปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานวิทยาการต ารวจในการรักษาสถานที่ 
เกิดเหตุ465 และการปฏิบัติงานร่วมกับสถานีต ารวจท้องที่ เพราะเมื่อมีเหตุของการตายเกิดขึ้นและ
จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ กฎหมายก าหนดให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นอยู่ ท าการชันสูตร
พลิกศพกับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์466 ได้เข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสอบสวน
ได้ในทุก ๆ เรื่องตามที่พนักงานสอบสวนสั่งการทั้งในส่วนการเคลื่อนย้ายศพจากสถานที่ที่เกิดเหตุ ทั้ง
ทางบก และทางน้ าเพ่ือน าศพไปท าการชันสูตรพลิกศพยังสถานที่ที่ตรวจชันสูตรพลิกศพไม่ว่าจะเป็น 

                                                           
464 กรมต ารวจ, ส านักงานแพทย์ใหญ่, ข้อตกลงระหว่างสถาบันนิติเวชวิทยา กับมูลนิธิปอ

เต็กตึ้ง และมูลนิธิร่วมกตัญญู ,เรื่องการช่วยเหลือสนับสนุนการท างานของสถาบันนิติเวชวิทยา 
ส านักงานแพทย์ใหญ่ กรมต ารวจ, 27 ธันวาคม 2537 อ้างถึงใน เจษฎา ชินรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 27; 
มูลนิธิสยามรวมใจ, หนังสือที่ ศย.052/2538 เรื่อง ขออนุญาตเก็บศพและส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยาม
รวมใจเข้าฝึกอบรมการเก็บรักษาศพที่สถาบันนิติเวชวิทยา, 16 กุมภาพันธ์ 2538 อ้างถึงใน เจษฎา 
ชินรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 27;  กรมต ารวจ, ค าสั่งกรมต ารวจที่ 146/1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของมูลนิธิที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองก ากับการฝุายพิเศษ สถาบันนิติเวช
วิทยาส านักงานแพทย์ใหญ่กรมต ารวจ, 31 มกราคม  2540 อ้างถึงใน เจษฎา ชินรัตน์, เรื่องเดิม, หน้า 27. 

465 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ส านักงานวิทยาการต ารวจ, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิและอาสาสมัครภาคเอกชนในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานวิทยาการต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, ม.ป.ป.) อ้างถึงใน เจษฎา ชินรัตน์, เรื่องเดิม, 
หน้า 34. 

466 มาตรา 150 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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หน่วยงานนิติเวช หรือโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นศูนย์ชันสูตร อีกทั้งยังช่วยรักษาสภาพศพในที่เกิดเหตุ 
ช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจบันทึกภาพพยานหลักฐานประกอบคดี การพิมพ์ลายนิ้วมือศพ ช่วยเจ้าหน้าที่
ต ารวจรักษาพ้ืนที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิม เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ระบบกฎหมายของประเทศไทยมักออกกฎหมายขึ้นมา
เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เฉพาะเรื่อง เฉพาะคราว ตามปรากฏการณ์ของสังคม หรือตามที่หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ประสบปัญหา และศึกษาวิเคราะห์ วิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ เสนอเป็นกฎหมายขึ้นมา ท าให้มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใกล้เคียง และหน่วยงานที่มีอ านาจเกี่ยวข้องมากมาย แต่กลับไม่มีหน่วยงานใด
มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างแท้จริงกับปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย อีกทั้งยังไม่มี
มาตรการทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมูลนิธิกู้ภัยได้ หรือแม้แต่ใน
เรื่องของการก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของมูลนิธิที่เข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพนั้น 
เมื่อมูลนิธิกู้ภัยขนาดเล็กไม่มีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์เพียงพอ อาจท าให้เกิดอาสาสมัครของมูลนิธิ
กู้ภัยเถื่อนตามจังหวัดต่าง ๆ ออกปฏิบัติงานบนท้องถนนทั่วไป โดยไม่สามารถควบคุมคุมได้ อีกทั้ง
บุคลากรของมูลนิธิยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์อย่าง
แท้จริง อันอาจส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในกระบวนการชันสูตรพลิกศพเป็น
อย่างมาก ซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบัน 
 จากการที่ได้ศึกษาในเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ
ในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น ไม่ว่า
จะเป็นการศึกษาในเรื่องของกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ขั้นตอนและวิธีด าเนินการปฏิบัติขององค์กร 
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ อีกทั้งในเรื่องของหลักการควบคุมตรวจสอบ ตลอดจนการ
ร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพของญาติหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียวอันเกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศไทย
และต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า การชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการค้นหาความจริง
เกี่ยวกับการตายเพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตาย ตลอดถึงสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายดังนั้น
การชันสูตรพลิกศพจึงเป็นสาระส าคัญในการด าเนินคดีอาญา ที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ความละเอียดรอบคอบของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ในการพิสูจน์และเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน เพ่ือให้ได้ตัวผู้กระท าความผิดที่แท้จริงมาลงโทษ ทั้งยังเป็นการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของผู้ตายตลอดจนญาติของผู้ตายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความยุติธรรม 

ที่ผ่านมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องของการ
ชันสูตรพลิกศพมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่
ในการชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพทั้งกรณีการ
ตายโดยธรรมชาติ และในกรณีการตายที่อยู่ในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานการก าหนดขั้นตอน 
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กระบวนการชันสูตรพลิกศพ แต่ทั้งนี้การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวยังมีลักษณะเป็นการแก้ไข
เฉพาะเรื่องมากกว่าการทบทวนเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบโครงสร้างทั้งระบบ  

กระบวนการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยยังถือได้ว่าเป็นระบบซึ่งอยู่ในความดูแลของ
พนักงานสอบสวนฝุายต ารวจ (ระบบต ารวจ) ทีถ่ือได้ว่าต ารวจเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทส าคัญในการ
ชันสูตรพลิกศพ โดยที่มีองค์กรเจ้าหน้าที่อ่ืนเป็นเพียงองค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเท่านั้น ท าให้เกิดปัญหาว่าการชันสูตรพลิกศพนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน  
ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ไม่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าเท่าที่ควร และยังขาด
การประสานงานทางวิชาการที่เป็นระบบโดยเฉพาะงานทางนิติเวชศาสตร์ และนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เป็นการสะท้อนให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ทั้งปัญหาด้านบุคลากร ความรู้ความเชี่ยวชาญ หลักเกณฑ์
วิธีการ การควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจและหน้าที่ตลอดจนการประสานงานระหว่างองค์กรที่มี
ลักษณะต่างคนต่างท า แต่ขาดความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานและทัศนคติ และที่ส าคัญการ
ชันสูตรพลิกศพยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและอ านวยความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของผู้ตาย
และสังคมได้ อันสืบเนื่องมาจากการขาดระบบที่เอ้ือต่อการเข้าถึงข้อมูลความจริงเกี่ยวกับการตาย 
ตลอดจนข้อจ ากัดด้านประสิทธิภาพและมาตรฐานของการชันสูตรพลิกศพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน า
องค์ความรู้ทางนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการชันสูตรพลิกศพอย่างเหมาะสม
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอ่ืนนอกเหนือไปจากการด าเนินคดีอาญา467 

แม้ว่าในปัจจุบัน ได้มีการออกตามพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  
พุทธศักราช 2559 เพ่ือให้บริการงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แต่ก็ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้เท่าที่ควร เพราะว่า การที่เข้าใช้บริการงานทางด้านนิติ
วิทยาศาสตร์นั้น จะต้องได้รับการประสานจากพนักงานสอบสวน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ท าการร้องขอ
ก่อน โดยไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ด าเนินการได้เอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการควบคุมตรวจสอบการ
ชันสูตรพลิกศพนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเท่าที่ควร ซึ่งผู้เขียนจะได้ท าการศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในแต่ละประเด็น พร้อมทั้งจะ
ได้ก าหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในบทต่อไป 

 
 
 

 

                                                           
467 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เรื่องเดิม. 
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บทท่ี 5 

 
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบ 

การชันสูตรพลิกศพ กรณีการตายในระหว่างอยู่ 
ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน 

 
เมื่อได้ท าการศึกษาหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ 

ทั้งของประเทศไทยและในต่างประเทศ พบว่าประเทศไทยยังคงมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการ 
คุณสมบัติและหลักการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตร
พลิกศพอยู่หลายประการด้วยกัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 
 

5.1  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ  
หากพิจารณาถึงบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 ที่ได้

ก าหนดเหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพ โดยได้บัญญัติว่า  
 

เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ 
หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพ เว้น
แต่ตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย 

การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ 
(1) ฆ่าตัวตาย 
(2) ถูกผู้อื่นท าให้ตาย 
(3) ถูกสัตว์ท าร้ายตาย 
(4) ตายโดยอุบัติเหตุ 
(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ  
 

ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้ก าหนดเหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตร
พลิกศพไว้ 2 กรณี กล่าวคือ 
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1. กรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ กล่าวคือ ฆ่าตัวตาย, ถูกผู้อ่ืนท าให้ตาย, ถูกสัตว์ท าร้ายตาย,
ตายโดยอุบัติเหตุ, และตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 

2. กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน  
ซึ่งการก าหนดเหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพในกรณีการตายในระหว่างอยู่ใน

ความควบคุมของเจ้าพนักงาน  มีการก าหนดรายละเอียดของการตายไว้อีก ดังจะเห็นได้จากการ
บัญญัติไว้ในมาตราต่าง ๆ ซึ่งมีถ้อยค าดังนี้ 

มาตรา 150 วรรคสาม บัญญัติว่า  
 

ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความ ควบคุมของเจ้าพนักงาน
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้ พนักงานอัยการและพนักงานฝุายปกครอง
ต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัด อ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้
ชันสูตรพลิก ศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ง และให้น า 
บทบัญญัติในวรรคสองมาใช้บังคับ 

  
มาตรา 155/1 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  
 

การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน 
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้
ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้
พนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการท าส านวนสอบสวน 

 
ส าหรับกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานนั้น การชันสูตรพลิกศพ

ของประเทศไทยจะต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพด้วยกัน 4 ฝุาย ได้แก่ 
พนักงานสอบสวน แพทย์ พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครอง ซึ่งการที่กฎหมายบัญญัติแก้ไข
เพ่ิมเติมให้มีการใช้บุคลากรเพ่ิมขึ้น โดยเจตนารมณ์ก็คือเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจ  ให้
การชันสูตรพลิกศพเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่างยุติธรรม ให้เป็นการกระท าที่โปร่งใส 
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อันจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีมีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้าง
ว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
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ราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที ่ต่างก็เป็นกรณีการตายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการตายที่
ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพด้วยกันถึง 4 ฝุาย กล่าวคือ พนักงานสอบสวน แพทย์ 
พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครอง เพื่อควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 
ตลอจนจะต้องจัดให้มีการไต่สวนการตายโดยศาลอีกด้วย 

แมต้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยในภาค 2 สอบสวน หมวด 2  
การชันสูตรพลิกศพ ตั้งแต่มาตรา 148 ถึง มาตรา 156 จะได้บัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการชันสูตรพลิก
ศพในเรื่องของหลักเกณฑ์ วิธีการ เหตุการณ์ตายที่ต้องท าการชันสูตรพลิกศพ องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ผู้
มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ รวมถึงขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพไว้แล้ว แต่หากพิจารณาถึงบท  
บัญญัติดังกล่าวแล้ว พบว่ามีปัญหาในประเด็นดังต่อไปนี้ กล่าวคือ 

ในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 150 วรรคแรก ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ให้
พนักงาน สอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่กับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์หรืแพทย์อ่ืนตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ไปท าการชันสูตรพลิกศพ โดยเร็ว” 

และวรรคสาม ที่บัญญัติว่า “ในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน 
ให้ พนักงานอัยการและพนักงานฝุายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัด อ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไป
แห่งท้องที่ท่ีศพนั้นอยู่เป็นผู้ชันสูตรพลิก ศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ง” 

ซึ่งหากพิจารณาตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว กฎหมายมีเจตนารมณ์ที่จะก าหนดให้
พนักงานสอบสวน แพทย์ พนักงานอัยการ พนักงานฝุายปกครอง เข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่
เกิดเหตุพร้อมกัน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานสอบสวนจะอาศัยเจ้าหน้าที่จากองค์กรการกุศลที่
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐซึ่งอาจจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ที่ไม่
เพียงพอ เข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่การถ่ายรูป การพิมพ์ลายนิ้วมือศพ การรักษาสภาพศพ 
พยานหลักฐาน สถานที่เกิดเหตุ ตลอดจนยานพาหนะที่ท าการเคลื่อนย้ายศพ เป็นต้น ซึ่งย่อมจะส่งผล
ต่อการด าเนินการในขั้นตอนการตรวจสถานที่พบศพ และการรวบรวมพยานหลักฐาน ตลอดจนการ
ส่งผลให้แพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ ไม่ได้ตรวจดูสถานที่พบศพ รวมทั้งการ
รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุด้วย 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการผ่าศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
151 ทีบ่ัญญัติว่า “เจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตรพลิกศพมีอ านาจสั่งให้ผ่าศพแล้วแยกธาตุ ส่วนใด หรือ
จะให้ส่งทั้งศพหรือบางส่วนไปยังแพทย์หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้”  

หรือตามมาตรา 153 ที่บัญญัติว่า “ถ้าศพฝังไว้แล้ว ให้ผู้ชันสูตรพลิกศพจัดให้ขุดศพขึ้น เพ่ือ
ตรวจดู เว้นแต่จะเห็นว่าไม่จ าเป็นหรือจะเป็นอันตรายแก่อนามัยของประชาชน”  
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เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าอ านาจในการสั่งให้ผ่าศพ หรือส่งศพไปตรวจ หรือขุดศพขึ้นมาตรวจ
นั้น นอกจากจะเป็นปัญหาของการใช้ถ้อยยค าที่ไม่สอดคล้องกัน ยากต่อการตีความและเข้าใจ
กฎหมายแล้ว ยังเป็นปัญหาในกรณีที่กฎหมายมิได้ก าหนดให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ออกค าสั่งดังกล่าวนี้ 
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพทุกฝุายจะต้องท าความเห็นร่วมกันก่อน หรือว่าเพียงคนใด
คนหนึ่งก็สามารถออกค าสั่งดังกล่าวได้ และจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ ตลอดจนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้
มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพมีความเห็นขัดแย้งกัน จะหาข้อยุติอย่างไรด้วย  และเป็นปัญหาในกรณี
ที่กฎหมายยังมิได้ก าหนดระบบการขนส่งศพให้ชัดเจน ว่าการขนส่งศพนั้นใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ท า
ให้หลายครั้งญาติของผู้ตายต้องแบกค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพไปตรวจพิสูจน์เองด้วย 468 ซึ่งหากญาติ
ของผู้ตายไม่มีทุนทรัพย์ในการออกค่าใช้จ่าย อาจส่งผลให้การตายในบางกรณีถูกละเว้นการพิสูจน์หา
สาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงได้ หรือแม้แต่ในรายละเอียดของขั้นตอนในการจัดการศพ ประเทศไทยก็ยัง
ไม่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดการกับศพดังกล่าวแต่อย่างใด 

ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศในเรื่องของขั้นตอนของการ
ชันสูตรพลิกศพแล้ว จะเห็นได้ว่า ได้มีการก าหนดผู้ที่มีหน้าที่ในการออกค าสั่งในขั้นตอนของการ
ชันสูตรพลิกศพไว้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก ในมลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกาตามกฎหมาย 

County Medical Examiner Law Act 181 of 1953 Section 52.205 ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
สืบสวนสอบสวนที่ได้รับแต่งตั้งได้ไปยังสถานที่พบศพเพ่ือด าเนินการควบคุมและจัดการศพ แต่ในกรณี
การตายที่เกิดจากการฆาตกรรมหรือสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรม แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ จะต้อง
ไปยังสถานที่ที่พบศพนั้นด้วยตนเอง  

ส าหรับกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายศพ การคืนศพ หรือปล่อยศพนั้นไปที่อ่ืน
ภายในเขตอ านาจ  การพิจารณาค าสั่งให้เป็นหน้าที่ของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ เว้นแต่กรณีที่
ศพกีดขวางการจราจร เป็นที่อุจาดหรือสร้างความหวาดกลัวให้แก่สาธารณะชน เจ้าหน้าที่สืบสวน
สอบสวนมีอ านาจที่จะท าการเคลื่อนย้ายศพนั้นได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์สอบสวน
ประจ าเคาน์ตี้แล้ว 

และส าหรับรายละเอียดขั้นตอนในการจัดการกับศพหลังจากท่ีการตรวจศพหรือการผ่าศพนั้น
เสร็จสิ้น ตามกฎหมาย County Medical Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.205 5(5) 
ก าหนดให้แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้จัดการคืนศพหรือชิ้นส่วนของศพให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งหากในกรณีที่ไม่มีผู้ ใดมารับศพ ให้ แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้  ด าเนินการตามที่
เห็นสมควร  เว้นแต่กรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บศพนั้นไว้ เนื่องจากการตายนั้นเกี่ยวข้องกับการ
กระท าความผิด 

                                                           
468

 เรื่องเดียวกัน. 
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นอกจากนี้การฝังหรือท าการเผาหรือจัดการตามประเพณี ตามกฎหมาย County Medical 
Examiner Law, Act 181 of 1953, Section 52.210 นั้น จะท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากแพทย์
สอบสวนประจ าเคาน์ตี้หรือผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ก่อน หากบุคคลใดฝุาฝืนจะมีความผิด 
มีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 500 เหรียญ หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในประเทศอังกฤษตามกฎหมาย The Coroners Act 1988 Section 22 กฎหมายได้ก าหนด 
ให้เป็นอ านาจของโคโรเนอร์เป็นการเฉพาะในการออกค าสั่งให้มีการการเคลื่อนย้ายศพ ในกรณีที่มีความ 
เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องท าการชันสูตรพลิกศพนั้นซ้ าตามกฎหมาย The Coroners Act 1988 
Section 4.37 และ Section 5.12 โคโรเนอร์มีอ านาจที่จะครอบครองศพนั้นต่อไปก็ได้เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินคดีอาญา 

ส าหรับประเทศเยอรมนีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี  
(Strafprozessordnung) มาตรา 87 และมาตรา 88 ได้มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจ
ศพ ไว้ว่า การตรวจศพนั้นต้องกระท าโดยศาลหรือพนักงานอัยการ ซึ่งในกรณีที่เป็นการตรวจศพของ
พนักงานอัยการนั้น ก่อนที่จะเริ่มท าการตรวจศพ จะต้องร้องขอให้ศาลอนุญาตเสียก่อน จึงจะมีอ านาจ
ในการตรวจศพนั้นได้และในกรณีท่ีจะต้องมีการผ่าศพตรวจ (Autopsy) เพ่ือพิสูจน์ ศาลจะเป็นผู้มีอ านาจ 
ในการออกค าสั่งเพ่ือให้มีการผ่าศพได้ และการผ่าศพจะต้องกระท าต่อหน้าผู้พิพากษา นอกจากนี้ในกรณ ี
ที่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการขุดศพขึ้นมาท าการชันสูตรพลิกศพก็สามารถท าได้ โดยที่ศาลเป็นผู้ออก
ค าสั่งอนุญาต 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วในข้างต้น มีการก าหนดถ้อยค าและรายละเอียด เกี่ยวกับเหตุการณ์ตายที่ต้องท าการ
ชันสูตรพลิกศพ เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการชันสูตรพลิกศพ ขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพ ตลอดจน
ผู้ที่มีอ านาจออกค าสั่งไว้อย่างชัดเจนแล้ว ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพแต่ละฝุาย
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่เกิดปัญหาในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจ และปัญหาในทางปฏิบัติใน
กรณีที่ไม่มีบทบัญญัติ หรือบัญญัติแล้วแต่ไม่ชัดเจนเหมือนอย่างของประเทศไทย  อันจะรวมไปถึง
ปัญหาด้านการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ดังที่จะกล่าวในหัวข้อ
ต่อไปด้วย 

 

 5.2  ปัญหาด้านคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ  
 
การก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีที่มีความตายใน

ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานนั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
150 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม รวมทั้งระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มี
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หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพไว้บางฝุายเท่านั้น โดยที่กฎหมายก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีหน้าที่ในการ
ชันสูตรพลิกศพซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจสังกัดส านักงานต ารวจ 
แห่งชาต ิซ่ึงในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ระเบียบของส านักงานต ารวจ 
แห่งชาติ ว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2543 ข้อ 12 ได้มีการบัญญัติลักษณะ
ต้องห้ามไว้ กล่าวคือ “ห้ามมิให้ให้เจ้าพนักงานหรือผู้ควบคุม ผู้ซึ่งท าให้ตายท าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
สอบสวนผู้ชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่จะบันทึกค าชี้แจงรายละเอียดทีเกิดขึ้นเพ่ือมอบให้แก่เจ้าพนักงาน
สอบสวนผู้ชันสูตรพลิกศพเข้าไปไว้ในส านวนเพ่ือด าเนินการต่อไป” ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวนี้ เพ่ือปูองกัน
ไม่ให้เกิดการชันสูตรพลิกศพที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเกิดผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือสร้าง 
หลักประกันแห่งความยุติธรรมให้แก่ ผู้ตายและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ตาย จึงท าให้เจ้าพนักงานอ่ืนที่
มิใช่ผู้ท าให้ตายเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้แทน 

2. แพทย์ กล่าวคือ แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือได้รับหนังสืออนุมัติจาก
แพทยสภา ท าการชันสูตรพลิกศพ โดยเร็ว ถ้าแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติ 
หน้าที่ได้ ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ ประจ าโรงพยาบาลของรัฐไม่มี
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ ประจ าส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์
ประจ า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ ประจ าโรงพยาบาลของ
เอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครตามระเบียบของ
กระทรวง สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของ
เอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ ก็ได้มีการออกบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช 2542 มาตรา 7และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 148 (3) (4) และ
(5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา3 และมาตรา 4 พุทธศักราช 2550 กล่าวคือ
ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผ่านการอบรมทาง
นิติเวชศาสตร์ ไปร่วมชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นแทนแพทย์ได้ ในกรณีที่แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์หรือ
แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถไปท าการชันสูตรพลิกศพการตายโดยผิด
ธรรมชาติในบางลักษณะ คือการตายเนื่องจากถูกสัตว์ท าร้าย การตายโดยอุบัติเหตุ และการตายโดย
ยังไม่ปรากฏสาเหตุ ในสถานทีเกิดเหตุได้ โดยที่แพทย์ดังกล่าวต้องมอบหมายงานให้ ซึ่งในปัจจุบันก็ได้
มีการออกพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช 2542 พุทธศักราช 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2560 ซึ่งเห็น 
ได้ว่าถ้าเกิดกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน แต่มีสาเหตุการตายเป็นการ
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ตายโดยผิดธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ไปร่วมชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นแทนแพทย์ได้นั้น การชันสูตรพลิก
ศพอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ และอาจขาดความแม่นย าได้เท่าที่ควร 

3. พนักงานอัยการ กล่าวคือ พนักงานอัยการในสังกัดของส านักงานอัยการสูงสุด 
4. พนักงานฝุายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัด อ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่

ศพนั้นอยู ่ซึ่งคุณสมบัติของเจ้าพนักงานฝุายปกครอง เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝุายปกครอง พ.ศ.2543 ดังนี้ 

1) ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม 
หัวหน้าฝุาย ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการส านักกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการ
กรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2) ในจังหวัดอ่ืน ได้แก่ ปลัดอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ นายอ าเภอ 
ปูองกันจังหวัด จ่าจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งเห็นได้ว่า แม้ว่าจะมีการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพบางประการแล้ว แต่ก็ยังมิได้มีการก าหนดคุณสมบัติที่ส าคัญบางประการ 
และลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนการถอดถอนของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ
ชันสูตรพลิกศพไว้ชัดเจนแต่อย่างใด 

อีกทั้งในกรณีที่มีความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพจะสั่งมีการผ่าศพ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 151 ที่บัญญัติว่า “ในเมื่อมีการจ าเป็นเพ่ือพบ
เหตุของการตาย เจ้าพนักงานผู้ท าการชันสูตรพลิกศพมีอ านาจสั่งให้ผ่าศพแล้วแยกธาตุ ส่วนใด หรือ
จะให้ส่งทั้งศพหรือบางส่วนไปยังแพทย์ หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้” เห็นได้ว่า กฎหมาย
ของประเทศไทยก็ยังมิได้มีการก าหนดถึงคุณสมบัติ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแพทย์ผู้ท าการ
ผ่าศพไว้ชัดเจนแต่อย่างใด การผ่าศพหรืออการแยกธาตุส่วนใดส่วนหนึ่งของศพนั้น อาจด าเนินการ
โดยแพทย์ในสาขาอ่ืนที่มิใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อันจะส่งผลให้ผลของการตรวจพิสูจน์นั้นขาด
ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนขาดความถูกต้องและชัดเจน 

ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศในเรื่องของคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ จะเห็นได้ว่า ต่างประเทศมีการก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนการถอดถอนของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ
ชันสูตรพลิกศพ รวมทั้งการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้ท าการผ่าศพไว้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้
จาก ในมลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรเฉพาะที่ท าหน้าที่
ในการชันสูตรพลิกศพ (County Medical Examiner Office) จะต้องมีคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
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เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนการโยกย้ายหรือการถอดถอนของเจ้าหน้าที่ผู้
มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพดังนี้ 

1 แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ (County Medical Examiner) ถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
ของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (County Board of Commissioners) โดยคุณสมบัติของแพทย์
สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ จะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพของมลรัฐมิชิแกน และ
จะต้องเป็นพลเมืองของเขตการปกครองระดับท้องถิ่นนั้นด้วย โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งประจ าเขต
การปกครองระดับท้องถิ่นคราวละ 4 ปี ซึ่งแต่ละส านักงานจะมีบุคลากรเพียง 1 คน ท าหน้าที่เป็นหัวหน้า 
ส านักงาน (Chief) ในการบริหารการจัดการ 

2. ผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ (Deputy Medical Examiner) ถูกแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (County Board of Commissioners) โดยคุณสมบัติ 
ของผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ จะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพของ
มลรัฐมิชิแกน และจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้โดยจะท าหน้าที่เป็นรอง
หัวหน้าส านักงาน แต่ในกรณีที่เขตการปกครองระดับท้องถิ่นใด มีระบบบุคคลากรในรูปแบบของ
ข้าราชการพลเรือน ให้แต่งตั้งผู้แทนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ ขึ้นจากข้าราชการพลเรือนของเขต
การปกครองระดับท้องถิ่นนั้น อีกทั้งการด ารงต าแหน่งประจ าเขตการปกครองระดับท้องถิ่น ไม่ได้
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งไว้เหมือนแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ 

3. เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (Medical Examiner Investigators) คือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
ส่วนใหญ่ เป็นเจ้าพนักงานซึ่งมาจากต ารวจ โดยอาจเป็นเจ้าพนักงานต ารวจจากหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายของของมลรัฐนั้น ถูกแต่งตั้งโดยแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้เพ่ือคอยช่วยเหลือสนับสนุนใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 
ต้องค านึงถึงวุฒิการศึกษา การอบรมหรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะ
ได้รับมอบหมาย โดยส่วนใหญ่แล้ว เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานซึ่งมาจากต ารวจ โดยอาจเป็น
เจ้าพนักงานต ารวจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของของมลรัฐนั้น 

4. นิติพยาธิแพทย์ (Forensic Pathologist) คือพยาธิแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพของมลรัฐมิชิแกน ซึ่งการแต่งตั้งหรือการก าหนดคุณสมบัติในการเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคคลใดอยู่ในอ านาจของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้เป็นผู้ก าหนด 

และส าหรับในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ต้องท าการผ่าศพ จะต้องกระท าโดยนิติพยาธิแพทย์ 
(Forensic Pathologist) เท่านั้น คณะแพทย์ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่าง ๆ จะไม่มีอ านาจ
ในการผ่าศพ 

ในประเทศอังกฤษ ก็ได้มีการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ
ไว้เช่นกัน ตาม The Coroners Act 1988 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโคโรเนอร์ซึ่งเป็นองค์กร
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เฉพาะที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ต้องมีคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง 
การโยกย้ายถอดถอน ตลอดจนเขตพ้ืนทีท่ีร่ับผิดชอบ ดังนี้ 

1. โคโรเนอร์ (Coroner) ตาม The Coroners Act 1988, Section 2 และ Section 5(3) 
โคโรเนอร์จะถูกแต่งตั้งพร้อมกับการก าหนดเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จากองค์กรส่วนท้องถิ่นที่ศาลโคโร
เนอร์มีเขตอ านาจ (Local Authorities) ซึ่งผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโคโรเนอร์นั้นจะต้องเป็นนัก
กฎหมาย (Solicitor or Barrister) หรือ แพทย์ (Medical Practitioner) ซึ่งประกอบวิชาชีพนั้นมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองในท้องถิ่นหรือเขตพ้ืนที่นั้น ภายในเวลา 
6 เดือนก่อนได้รับการแต่งตั้ง  

และด้วยเหตุผลที่ว่าโคโรเนอร์เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ของสถาบันกษัตริย์ รัฐบาลกลางจึงไม่มี
อ านาจโยกย้ายหรือถอนถอนได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อโคโรเนอร์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีความผิดในข้อหาคอร์รัปชั่น, การประมาทเลินเล่อโดยจงใจใน
หน้าที่และถูกจ าคุกไม่น้อยกว่าสองปี หรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ เป็นต้น Lord Chancellor หรือศาล 
สามารถการโยกย้ายหรือถอนถอนโคโรเนอร์ดังกล่าวได้  

นอกจากนี้ตาม The Coroners Act 1988, Section 7-9 โคโรเนอร์อาจแต่งตั้งผู้แทนโคโร
เนอร์ (Deputy Coroner) ขึ้นมา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ  
และผู้แทนโคโรเนอร์อาจแต่งตั้งผู้ช่วยผู้แทนโคโรเนอร์ (Assistant Deputy Coroner) ขึ้นมา เพ่ือปฏิบัติ 
หน้าที่แทนโคโรเนอร์ ในกรณีท่ีโคโรเนอร์และผู้แทนโคโรเนอร์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งผู้ที่จะได้รับการ 
แต่งตั้งนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตนก็ได้ หรือเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โคโรเนอร์
อาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ มาช่วยในการการท างานของตนก็ได้ ซึ่งในบางเขตท้องที่อาจมี
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์และผู้ท าการเคลื่อนย้ายศพเป็นการเฉพาะ 

2. เจ้าพนักงานโคโรเนอร์ (Coroner’s Officer) ตาม The Coroner Act 198, Section 8(1) 
เจ้าพนักงานโคโรเนอร์ จะได้รับการจ้างหรือสรรหาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ และองค์กรส่วนท้องถิ่น โดย
จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแลของโคโรเนอร์ โดยหากเป็นเมืองขนาดใหญ่ เช่น ลอนดอน จะ
มีต ารวจประจ าท้องถิ่นท่ีท างานให้กับโคโรเนอร์แบบเต็มเวลา และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชันสูตรพลิก
ศพโดยเฉพาะ แต่หากเป็นเมืองขนาดเล็ก ก็จะแต่งตั้งประชาชนเป็นเจ้าพนักงานโคโรเนอร์ด้วย 

3. คณะลูกขุน (Jury) ตามกฎหมาย The Coroners Act 1988 มาตรา 8 เป็นบทบัญญัติที่
ก าหนดให้โคโรเนอร์ จะต้องท าการแต่งตั้งคณะลูกขุนขึ้นมา เพ่ือท าการไต่สวนการชันสูตรพลิกศพไว้ 
ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นลูกขุนนั้น จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับลูกขุนใน The Crown Court, 
The Hight  Court หรือ County Court ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1 ของ The Juries Act 1974  
ทีก่ าหนดให้โคโรเนอร์หมายเรียกบุคคลไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 11 คน มาพบกันในวันเวลาที่ก าหนด 
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โดยผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะลูกขุนจะต้องสาบานตนว่าจะรับหน้าที่ท าการไต่สวน และจะให้
ค าวินิจฉัยถูกต้องตามตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ    

4. แพทย์ (Pathologist) ในการชันสูตรพลิกศพนั้น จะต้องมีการตรวจศพ (Post-Mortem 
Examination) ด้วยทุกกรณี ซึ่ง The Coroners Rules 1984 Role 6 ก าหนดให้แพทย์ที่จะท าหน้าที่ 
ตรวจศพและผ่าศพนั้น จะต้องเป็นพยาธิแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยโคโรเนอร์
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแพทย์ที่จะมาท าการตรวจศพ โดยต้องพิจาณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม 
ประสบการณ์การท างาน ความรู้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ และต้องค านึงถึงความพร้อมของอุปกรณ์
ทางการแพทย์ด้วย แต่ในบางกรณี เช่น กรณีที่โคโรเนอร์ได้รับการแจ้งจาก The Chief Officer of 
Police ว่าในกรณีดังกล่าว อาจจะมีบุคคลต้องถูกด าเนินคดีในความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน , ฆ่าผู้อ่ืนโดยไม่
เจตนา หรือฆ่าเด็กทารกแล้วในการเลือกแพทย์นั้นโคโรเนอร์จะต้องปรึกษาร่วมกับ The Chief Officer 
of Police ด้วย แต่กรณีท่ีการตายนั้นเกิดขึ้นในโรงพยาบาล แพทย์ผู้รักษาหรือแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาล 
เดียวกันไม่สามารถร่วมชันสูตรพลิกศพกับโคโรเนอร์ได้ 

นอกจากนี้ตามบทบัญญัติของ The Coroners Act 1988 Section 20 โคโรเนอร์มีอ านาจ
เรียกให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาท าการตรวจศพเพ่ิมเติมเรียกว่า “การตรวจพิเศษ (Special 
Examination)” โดยการวิเคราะห์ตรวจสอบ หรือกระท าการใด ๆ ต่อศพหรือชิ้นส่วนของศพ ทั้งนี้ 
เพ่ือทราบถึงสาเหตุและพฤติการณ์การตายของผู้ตายได้อีกด้วย 

ส าหรับประเทศเยอรมนีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี 
ได้กล่าวถึงระบบการชันสูตรพลิกศพไว้โดยชัดแจ้ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณามาตรา 87 แล้ว เห็น
ได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมนี 
นั้นนอกจากศาลแล้วยังมีเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่สามารถ
อธิบายได้ดังนี้  

1. ศาล คือ ผู้พิพากษาที่ใช้อ านาจของศาลตามกฎหมาย 
2. พนักงานอัยการ (Staatsanwalt) คือ พนักงานอัยการที่ศาลอนุญาตให้มีอ านาจท า 

การชันสูตรพลิกศพ 
3. แพทย์ คือ ในกรณีที่มีการผ่าศพ ส าหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของแพทย์นั้น มี

การก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ ใน THE GERMAN CODE OF CRIMINAL PROCEDURE Section 87 (2) 
กล่าวคือ  การผ่าศพจะต้องกระท าโดยแพทย์ 2 คนซึ่ง แพทย์ 1 ใน 2 คนนั้น จะต้องเป็นแพทย์ของ
ศาล หรือแพทย์ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าของสถาบันนิติเวชศาสตร์หรือพยาธิวิทยาของรัฐ หรือแพทย์ของสถาบัน 
ที่ปฏิบัติงานและมีความช านาญด้านนิติเวชศาสตร์ และห้ามมิให้แพทย์ผู้ที่ท าการรักษาผู้ตายในช่วง  
เวลาสุดท้ายก่อนเสียชีวิต เป็นผู้ที่ท าการผ่าศพ แต่แพทย์นั้นอาจถูกเรียกมาสอบถามเกี่ยวกับประวัติ
การรักษาได้ ซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์ของศาลนั้นจะเป็นแพทย์จากมหาวิทยาลัยที่มีการให้บริการด้าน
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นิติเวชศาสตร์ กล่าวคือ มีการตั้งสถาบันนิติเวชศาสตร์ ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัย 
Berlin, Bonn, Humboldt หรอื Leipzig เป็นต้น 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน
การชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น มีการก าหนดคุณสมบัติ  ลักษณะ
ต้องห้าม เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ วาระการด ารงต าแหน่ง ตลอดจนการโยกย้ายหรือถอดถอนไว้อย่าง
ชัดเจน อันเป็นคุณสมบัติซึ่งเป็นสาระส าคัญของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพไว้อย่าง
ชัดเจนอยู่แล้ว ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพแต่ละฝุายนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพโดยตรง อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ 
ประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยนั้นยังขาดคุณสมบัติบางประการ ทั้งทางด้านความรู้
ความเชี่ยวชาญ ลักษณะต้องห้าม เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ วาระการด ารงต าแหน่ง การโยกย้ายหรือถอด
ถอน ตลอดจนไม่มีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแพทย์นิติเวชศาสตร์และบุคลากรอ่ืนที่
ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพอีกด้วย469 

 อีกท้ังในกรณีที่ต้องมีการผ่าศพ กฎหมายของประเทศไทยก็ยังมิได้มีการก าหนดถึงคุณสมบัติ 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแพทย์ผู้ท าการผ่าศพไว้ชัดเจนเหมือนกับต่างประเทศแต่อย่างใด 
ท าให้ผลของการตรวจพิสูจน์นั้นขาดความน่าเชื่อถือ ถูกต้องและชัดเจนไม่สามารถค้นหาสาเหตุและ
พฤติการณ์ของการตายที่แท้จริงได้ รวมทั้งขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ อันส่งผลต่อการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ดังที่จะกล่าวในหัวข้อต่อไปด้วย 
 

5.3  ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ในการชันสูตรพลิกศพ 

 
กรณกีารตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน การชันสูตรพลิกศพของประเทศ

ไทยนั้นจะต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพด้วยกัน 4 ฝุาย ได้แก่ พนักงาน
สอบสวน แพทย์ พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครอง ซึ่งการที่กฎหมายบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ให้มีการใช้บุคลากรเพ่ิมขึ้น โดยเจตนารมณ์ก็คือเป็นการเป็นการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจให้
การชันสูตรพลิกศพเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่างยุติธรรม ให้เป็นการกระท าที่โปร่งใส ด าเนิน 

                                                           
469

 เรื่องเดียวกัน. 
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การไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการที่ได้ศึกษาพบว่า การควบคุมตรวจสอบอ านาจของเจ้าหน้าที่ผู้
มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยยังพบปัญหาอยู่ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
5.3.1  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นของพนักงานสอบสวน 
กระบวนการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยเป็นระบบต ารวจ เนื่องจากพนักงานสอบสวน

เป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ แม้จะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาแล้วหลายครั้ง ก็ยังคงให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักอยู่ดี ซึ่งการที่กฎหมาย
ก าหนดให้แพทย์ พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครองเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพด้วยก็ตาม 
ก็เป็นเพียงการช่วยเหลือสนับสนุนเท่านั้น ไม่ได้เป็นการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวน ซึ่งท าให้ในบางกรณีอาจท าให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าพนักงานสอบสวนได้
ด าเนินการไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝุายหรือไม่ และเมื่อมีความตายเกิดขึ้นจากการกระท า
ของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่นั้น ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต ารวจส่วนใหญ่จึงเห็นว่าไม่
เป็นธรรม หากเจ้าพนักงานจะต้องรับผิดทางอาญาทั้ง ๆ ที่ปฏิบัติการตามหน้าที่เพ่ือสังคมส่วนรวม 
เจ้าพนักงานจึงมักท าส านวนคดีโดยจัดฉากว่าเป็นการต่อสู้ปูองกันตัวเพ่ือมิให้พรรคพวกของตนต้องรับ
ผิดตามกฎหมาย ประกอบกับปัญหาเรื่องความด้อยประสิทธิภาพของการตรวจสอบการใช้อ านาจหรือ
ขอบเขตการใช้ก าลังดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการกระท าเกินกว่าเหตุและละเมิดสิทธิของ
ประชาชนหรือไม่ ท าให้คดีวิสามัญฆาตกรรมและกระบวนการค้นหาความจริงยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์
ของประชาชนตลอดมา  

อีกท้ังในกรณีที่พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งหรือขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทางวิทยาการ 
หรือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือต ารวจวิทยาการจังหวัดหรือกองก ากับ
วิทยาการเขตที่รับผิดชอบ เพ่ือให้จัดส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน มาช่วยเหลือในการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ ในสถานที่เกิดเหต ุก่อนที่จะท าการชันสูตรพลิกศพได้  ซึ่งถ้าหากเป็นการตายใน
กรณีที่เกิดจากการกระท า หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม หรือกรณีที่ผู้ตายถูกล่าวหาว่าต่อสู้
ขัดขวางเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ถือเป็นการตายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยตรง 
จึงท าให้เกิดปัญหาว่า  หากพนักงานสอบสวนขอความร่วมมือจากกองพิสูจน์หลักฐาน ซึ่งสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  อาจท าให้เกิดความไม่โปร่งใส หรือเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้  

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานสอบสวนยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากพนักงานสอบสวนเป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่หลักในทุกขั้นตอนตั้งแต่
เริ่มท าการชันสูตรพลิกศพไปจนถึงข้ันตอนของการท าส านวนการชันสูตรพลิกศพ  
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ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศในเรื่องการควบคุมตรวจสอบ
การชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานสอบสวน จะเห็นได้ว่า ต่างประเทศมีการควบคุมตรวจสอบอ านาจ
ของพนักงานสอบสวนหรือต ารวจไว้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก ในมลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นต ารวจ ที่ถูกแต่งตั้งโดยแพทย์สอบสวนประจ า
เค้าน์ตี้ เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเท่านั้น และไม่มีอ านาจในการ
ผ่าศพ หรือเคลื่อนย้ายศพก่อนได้รับอนุญาตจากแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ หรือผู้แทนแพทย์สอบ 
สวนประจ าเคาน์ตี้ 

และส าหรับประเทศอังกฤษ เป็นระบบที่โคโรเนอร์มีความเป็นอิสระจากรัฐบาลสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นกลาง ก็ได้มีการก าหนดให้เจ้าพนักงานสืบสวนของโคโรเนอร์ ที่เป็นเจ้า
พนักงานทีไ่ด้รับการจ้างหรือสรรหาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจและองค์กรส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพโดยเฉพาะ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแล
และค าแนะน าของโคโรเนอรเ์ท่านั้น  

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานสอบสวนของ
ต่างประเทศ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหรือ
ต ารวจไว้อย่างชัดเจนแล้ว ท าให้ไม่เกิดปัญหาในการใช้อ านาจของพนักงานสอบสวน เหมือนอย่างของ
ประเทศไทย  

 
5.3.2  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 บัญญติว่า  
 

ในกรณีที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงาน สอบสวนแห่งท้องที่ที่
ศพนั้นอยู่กับแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซึ่งได้รับวุฒิบัตร หรือได้รับหนังสืออนุมัติจาก
แพทยสภา ท าการชันสูตรพลิกศพ โดยเร็ว ถ้าแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ดังกล่าวไม่มี
หรือไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ ให้แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหน้าที่ ถ้า
แพทย์ ประจ าโรงพยาบาลของรัฐไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ ประจ า
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ ถ้าแพทย์ประจ า ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แพทย์ ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือ
แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครตามระเบียบ
ของกระทรวง สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้แพทย์
ประจ าโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้นั้น เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หรือตามมาตรา 150 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า  
 

ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความ ควบคุมของเจ้าพนักงาน
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้ พนักงานอัยการและพนักงานฝุายปกครอง
ต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัด อ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้
ชันสูตรพลิก ศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ง 
 
อีกท้ังในกรณีที่แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์หรือแพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ มีเหตุจ าเป็นไม่

สามารถไปท าการชันสูตรพลิกศพการตายโดยผิดธรรมชาติในบางลักษณะ คือการตายเนื่องจากถูก
สัตว์ท าร้าย การตายโดยอุบัติเหตุ และการตายโดยยังไม่ปรากฏสาเหตุ ในสถานทีเกิดเหตุได้  พระราช
กฤษฎีกาไดข้ยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พุทธศักราช 2542 พุทธศักราช 2555 โดยแพทย์ดังกล่าวอาจ
มอบหมายงาน ให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์ไปร่วมชันสูตรพลิกศพในเบื้องต้นแทนแพทย์ได้  

บทบัญญัติดังกล่างข้างต้นเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดให้แพทย์เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพกับ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครอง ถึงแม้แพทย์จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ในการชันสูตรพลิกศพ แต่ก็เป็นเพียงผู้ที่เข้ามาช่วยหาสาเหตุการณ์ตายเพียงเท่านั้น รวมทั้งพนักงาน
สอบสวนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์เอง เนื่องจากไม่มีเขตอ านาจของ
แพทย์ที่ชัดเจน และแพทย์มักจะให้ความเห็นได้เฉพาะสาเหตุการตาย โดยไม่ก้าวล่วงไปให้ความเห็น
เกี่ยวกับพฤติการณ์ของการตายได้470 ตลอดจนรายงานของแพทย์ยังขาดความเป็นเอกภาพ เนื่องจาก
ใช้แบบรายงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มีแบบฟอร์มการระบุรายละเอียดที่ยังไม่มีความชัดเจน 

ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศในเรื่องการควบคุมตรวจสอบ
การชันสูตรพลิกศพในชั้นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ จะเห็นได้ว่า ต่างประเทศมีการควบคุม
ตรวจสอบอ านาจของของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ไว้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก ในมลรัฐ
มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการก าหนดให้แพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่
หลักในการชันสูตรพลิกศพตั้งแต่การตรวจศพจนถึงขั้นตอนของการออกใบอนุญาติให้จัดการกับศพ 
สามารถให้ความเห็นโดยอิสระและแยกอ านาจหน้าที่ออกจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดย
เด็ดขาด โดยจะต้องเป็นแพทย์ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพของมลรัฐมิชิแกนและเป็นพลเมืองของเขต

                                                           
470 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, เรื่องเดิม, หน้า 56-57.  
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การปกครองระดับท้องถิ่นเท่านั้น มีการจัดตั้งส านักงาน (Country Medical Examiner) ขึ้นซึ่งมีการ
ก าหนดเขตอ านาจในการรับผิดชอบ 1 ส านักงานต่อ 1 เขตการปกครอง   

ส าหรับประเทศเยอรมนี ในการชันสูตรพลิกศพไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการตรวจศพหรือตรว
ศพแล้ว ในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งศาลจะรับฟังและ
พิจารณาความเห็นของแพทย์ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นทางการแพทย์มาประกอบกับการ
พิจารณา เพ่ือให้ทราบสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง ดังนั้นเมื่อการผ่าศพกระท าโดยแพทย์ 2 คน โดย
หนึ่งในนั้นเป็นแพทย์ของศาลหรือแพทย์ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าของสถาบันนิติเวชศาสตร์ หรือพยาธิวิทยา
ของรัฐ หรือแพทย์ของสถาบันที่ปฏิบัติงานและมีความช านาญด้านนิติเวชศาสตร์ 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
แพทย์ ของต่างประเทศ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการแพทย์ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว อีกทั้งยังมีการควบคุมตรวจสอบระหว่างแพทย์ด้วยกันเอง
อีกด้วย ซึ่งท าให้ไม่เกิดปัญหาในการใช้อ านาจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  เหมือนอย่างของ
ประเทศไทยที่เป็นเพียงผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนเท่านั้น 
 

5.3.3  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานอัยการ 
ในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน กฎหมายก าหนดให้พนักงาน

อัยการ เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ กับพนักงานสอบสวน แพทย์ และพนักงานฝุายปกครอง ซึ่ง
กฎหมายก าหนดให้พนักงานอัยการมีอ านาจในการชันสูตรพลิกศพ ดังที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 150 
วรรคสามท่ีบัญญัติว่า 

 
ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่า

ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความ ควบคุมของเจ้าพนักงาน
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้ พนักงานอัยการและพนักงานฝุายปกครอง
ต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัด อ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้
ชันสูตรพลิก ศพร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ 
 
มาตรา 150 วรรคสี่ทีบ่ัญญัติว่า 
  

เมื่อได้มีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแล้ว ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้
พนักงานอัยการ เข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนท าส านวนชันสูตรพลิกศพให้เสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้ามีความจ าเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไป



201 
 

ได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันแต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นใน
การขยายระยะเวลาทุกครั้ง ไว้ในส านวนชันสูตรพลิกศพ 
  
มาตรา 155/1 บัญญัติที่ว่า 
 

การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน 
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้
ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้
พนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการท าส านวนสอบสวน 

การท าส านวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยพนักงาน อัยการอาจให้ค าแนะน า ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากค า หรือ
สั่งให้ถามปากค าบุคคลที่เก่ียวข้องได้ตั้งแต่เริ่มการท าส านวนสอบสวน นับแต่โอกาส
แรกเท่าที่จะพึงกระท าได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรไม่อาจรอพนักงานอัยการเข้าร่วม 
ในการท าส านวนสอบสวนให้พนักงานสอบสวนท าส านวนต่อไปได้ แต่ต้องบันทึกเหตุ
ที่ไม่อาจรอพนักงานอัยการไว้ในส านวน และถือว่าเป็นการท าส านวนสอบสวนที่
ชอบด้วยกฎหมาย 

 
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าพนักงานอัยการมีอ านาจที่จะต้องเข้าร่วมชันสูตร

พลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุร่วมกับ พนักงานสอบสวน แพทย์ และพนักงานฝุายปกครอง และต้องเข้า
ร่วมท าส านวนการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน โดยอาจให้ค าแนะน า ตรวจสอบพยานหลักฐาน 
 ถามปากค า หรือสั่งให้ถามปากค าบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่เริ่มการท าส านวนสอบสวน นับแต่โอกาส
แรกเท่าที่จะพึงกระท าได้ หรือหากมีความเห็นไม่ตรงกันพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการสามารถ 
ท าความเห็นของตนเองรวมไว้ในส านวนสอบสวนด้วยได้471 

ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศในเรื่องการควบคุมตรวจสอบ
การชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานอัยการ จะเห็นได้ว่า ต่างประเทศมีการควบคุมตรวจสอบการ
ชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานอัยการไว้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก ดังจะเห็นได้จาก ในมลรัฐมิชิแกน 

                                                           
471 ข้อ 5  แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการท าส านวนสอบสวน

ร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการก าหนดให้พนักงานอัยการมีอ านาจที่จะสามารถเข้าร่วมและควบคุม
ตรวจสอบกระบวนการชันสูตรพลิกศพได้ ในกรณีที่การตายนั้นเกิดจากการฆาตกรรมหรือสงสัยว่าเกิด
จากการฆาตกรรม โดยมีอ านาจในการเข้าร่วมท าการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่ท่ีพบศพ หรือสามารถ
ขอให้มีการชันสูตรพลิกศพการตายนอกจากที่กฎหมายก าหนดไว้ รวมทั้งสามารถร้องขอให้มีการไต่สวน 
การตายเพ่ือให้มีการทบทวนหรือแก้ไขรายงานการชันสูตรพลิกศพ หรือใบรับรองการตายของแพทย์
สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ ซึ่งการร้องขอนี้เป็นดุลพินิจของพนักงานอัยการเอง ภายหลังที่เข้ามามีบทบาท
ในการด าเนินคดี หรือมีผู้มาร้องขอต่อพนักงานอัยการให้ร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลไต่สวนกระบวนการ
ชันสูตรพลิกศพ 

ส าหรับประเทศเยอรมนี ซึ่งแม้จะเป็นระบบศาล แต่ก็ก าหนดให้พนักงานอัยการ มีอ านาจท า
การร้องขอต่อศาลเพ่ือท าการตรวจศพได้ และในกรณีที่ต้องมีการฝังศพผู้ตายนั้น จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานอัยการเสียก่อน รวมทั้งในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
มีการและการขุดศพที่ฝังอยู่ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่การสอบสวน พนักงานอัยการมีอ านาจสั่งให้
ท าการผ่าศพหรือขุดศพที่ฝังอยู่ เพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพโดยไม่ต้องร้องขอต่อศาลได้ 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานอัยการ ของต่าง 
ประเทศและประเทศไทย ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น มีการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของพนักงาน
อัยการ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว จึงถือได้ว่าการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นพนักงานอัยการ
เป็นการควบคุมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอย่างแท้จริง 

 
5.3.4  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
ในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน กฎหมายก าหนดให้พนักงาน

ฝุายปกครอง เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ กับพนักงานสอบสวน แพทย์ และพนักงาน อัยการ ซึ่ง
อ านาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และข้อบังคับแห่งกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิศพของพนักงานฝุายปกครอง พ.ศ.2543 ก าหนดให้พนักงาน
ฝุายปกครองมีอ านาจในการชันสูตรพลิกศพ แต่เมื่อพิจารณาแล้วพนักงานฝุายปกครองไม่มีบทบาท
ในทางปฏิบัติมากนัก อีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญเมื่อได้รับส านวนการ
ชันสูตรพลิกศพจากพนักงานอัยการ472 

ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศในเรื่องการควบคุมตรวจสอบ
อ านาจของพนักงานฝุายปกครอง จะเห็นได้ว่า ต่างประเทศไม่มีการก าหนดให้พนักงานฝุายปกครองมี
อ านาจในการชันสูตรพลิกศพ มีเพียงแต่ในกฎหมายของประเทศอังกฤษ ที่มีการก าหนดให้ในกรณีการ

                                                           
472

 ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เรื่องเดิม. 
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ตายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน กฎหมายก าหนดให้คณะลูกขุนสามารถเข้ามาร่วม 
ไต่สวนกับโคโรเนอร์ได้ โดยสามารถรับฟังพยานหลักฐาน โดยอาจซักถามค าถามที่เหมาะสม ตลอดจน
มีความเห็นในการมีค าสั่งไต่สวนการตายได้อีกด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าต่างประเทศจะให้อ านาจของบุคคล 
ที่สามารถมีบทบาทหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพได้เท่านั้น ท าให้ไม่พบปัญหาในการใช้เจ้าหน้าที่หลาย
ฝุายเหมือนอย่างกฎหมายของประเทศไทย 

 
5.3.5  การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นศาล 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 ตั้งแต่วรรคห้าไปจนถึงวรรคสิบ

เอ็ด ได้บัญญัติให้กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน จะต้องมีการไต่สวนการ
ตายโดยศาลซึ่งโดยหลักการแล้วตามกฎหมายศาลสามารถสืบพยานหรือเรียกพยานอ่ืน หรือขอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการไต่สวนและท าค าสั่งได้ แต่ในทาง
ปฏิบัติการจัดระบบพิจารณาคดีในศาลจะใช้ระบบกล่าวหา ท าให้ศาลมักจะวางตัวนิ่งเฉย การแสวงหา
ความจริงในคดีจึงอาจเกิดขึ้นไม่เต็มที่ ท าให้แนวทางในการสั่งคดีขึ้นอยู่กับรูปแบบการเสนอ
พยานหลักฐานของฝุายพนักงานรัฐเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าศาลเป็นองค์กรภายนอกที่เข้ามา
ควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ จะเข้ามามีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการท าค าร้องขอให้ศาล 
เพ่ือให้ศาลท าการไต่สวนการตายในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่ง
การไต่สวนก็เป็นไปเพ่ือให้ศาลพิจารณาและท าค าสั่ งว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อไรเหตุและ
พฤติการณ์ที่ตายเป็นอย่างไร เป็นเพียงการรับรองส านวนการชันสูตรพลิกศพเท่านั้น โดยประเด็นที่จะ
ควบคุมการกระท าของเจ้าพนักงานที่จะต้องควบคุมตรวจสอบไม่อยู่ในการพิจารณาของศาล และโดย
กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานส่วนมาก พนักงานอัยการสูงสุดมีค าสั่งไม่
ฟูองเพราะฉะนั้น การที่จะน าคดีขึ้นสู่ศาลเพ่ือพิจารณาพิพากษาหรือชี้ขาดว่าเจ้าพนักงานที่ตกเป็น
จ าเลยมีความผิดหรือไม่ จึงแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย เนื่องจากคดีมักจะไปจบลงตรงชั้นการท าค าสั่งไม่
ฟูองของอัยการสูงสุดนั้นเอง  อีกทั้งในทางปฏิบัติ ศาลมักจะวางตัวนิ่งเฉยไม่ก้าวล่วงเข้าไปซักถาม
พยานของคู่กรณีทั้งสองฝุาย การแสวงหาความจริงในคดีจึงอาจเกิดขึ้นได้ไม่เต็มที่ ท าให้แนวทางการ
ท าค าสั่งในคดีขึ้นอยู่กับรูปแบบการเสนอพยานหลักฐานของฝุายเจ้าพนักงานรัฐเป็นส าคัญ  

ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการชันสูตรพลิกศพของต่างประเทศในเรื่องการควบคุมตรวจสอบ
การชันสูตรพลิกศพในชั้นศาล จะเห็นได้ว่า ต่างประเทศมีการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพใน
ชั้นศาลไว้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากมลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลท าหน้าที่การไต่สวน
การตายตามที่ญาติของผู้ตาย อัยการ และจ าเลยท าการร้องขอเพ่ือให้ศาลมีการทบทวนหรือแก้ไข
รายงานการชันสูตรพลิกศพ หรือใบรับรองการตายของแพทย์สอบสวนประจ าเคาน์ตี้ และศาลอาจมี
ค าสั่งให้มีการขุดศพขึ้นมาเพ่ือท าการชันสูตรพลิกศพซ้ าได้ 
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ประเทศอังกฤษ โคโรเนอร์จะต้องมีการไต่สวนการตายในทุกกรณีที่ถือว่าเป็นกระบวนการใน
ศาล เนื่องจากโคโรเนอร์มีอ านาจหน้าที่กึ่งตุลาการ ที่จัดให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์ก็
เพ่ือให้ทราบว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน ตายในเวลาใด มีสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายเป็นอย่างไร 
ไม่ใช่เป็นเพียงเพ่ือทบทวรายงานการชันสูตรพลิกศพเท่านั้น อีกทั้งในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้คณะ
ลูกขุนร่วมไต่สวนกับโคโรเนอร์ด้วย จึงถือได้ว่าได้มีการควบคุมตรวจสอบอ านาจการไต่สวนของโคโร
เนอร์โดยคณะลูกขุนด้วย 

ส าหรับประเทศเยอรมนี ศาลถือเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจในการชันสูตรพลิกศพ โดยเริ่มตั้ง  
แต่การตรวจศพ ออกค าสั่งอนุญาตให้มีการผ่าศพตรวจโดยแพทย์ การท ารายงานการชันสูตรพลิกศพ 
ตลอดจนสามารถไต่สวนการตายได้โดยล าพัง หรืออาจมีค าสั่งให้มีการขุดศพเพ่ือชันสูตรพลิกศพซ้ า 

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นศาลของต่างประเทศ ได้มี
การก าหนดให้ศาลสามารถท าการตรวจศพ อนุญาตให้มีการผ่าศพ ท ารายงานหรือแก้ไขรายงานการ
ชันสูตรพลิกศพ มีค าสั่งให้มีการขุดศพขึ้นมาตรวจได้ ตลอดจนยังมีองค์กรอ่ืนเข้ามาควบคุมการไต่สวน
ของศาลได้อีกด้วย ท าให้ไม่พบปัญหาในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพในชั้นศาล
เหมือนอย่างของประเทศไทยที่เป็นเพียงวิธีการไต่สวนที่ซ้ าจากสิ่งที่เจ้าพนักงานฝุายอ่ืนได้ท าไว้แล้ว 
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บทท่ี 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  บทสรุป 
 

การชันสูตรพลิกศพเป็นขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติรับรองให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการ
สอบสวนคดีอาญา ที่ถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการค้นหาความจริงที่เกี่ยวข้องกับการตายในกรณีที่
มีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า
พนักงาน เพ่ือให้ทราบถึงค าตอบที่ว่า ผู้ตายคือใคร ตายในเวลาใด สถานที่ใด ตลอดจนสามารถระบุ
สาเหตุและพฤติการณ์ของการตายได้ และน าไปสู่การน าตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีและลงโทษ
ตามกฎหมายต่อไป 

กระบวนการชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการที่จะต้องต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์ ความละเอียดรอบคอบของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 
ในการพิสูจน์ และการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานมาใช้กับกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งในการด าเนินงาน
นั้นจะต้องด าเนินการภายใต้หลักการแบ่งแยกอ านาจ หลักการกระท าทางปกครองที่ต้องชอบด้วย
กฎหมาย ตลอดจนหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและชัดเจน  

ดังนั้น เมื่อการชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการที่ใช้อ านาจของรัฐ การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพต้องเป็นไปภายในกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องได้รับ
การควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจดังกล่าวด้วยรูปแบบ วิธีการ และหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ เพ่ือก่อให้เกิดความยุติธรรม 
แก่คดีและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อันเป็นมาตรฐานสากล 

ระบบการชันสูตรพลิกศพที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระบบใหญ่ ๆ 
ตามองค์กรหลักท่ีมีบทบาทหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ กล่าวคือ  

ระบบที่ 1 ระบบต ารวจ (Police System) เป็นระบบที่ให้พนักงานสอบสวนหรือต ารวจมีอ านาจ 
หน้าที่และบทบาทส าคัญในการด าเนินการเก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพ  
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ระบบที่ 2 ระบบโคโรเนอร์ (Coroner System) เป็นระบบที่โคโรเนอร์เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดการเกี่ยวกับการตายทั้งหมด อีกทั้งยังมีอ านาจหน้าที่กึ่งตุลาการ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับอ านาจ
ของศาลยุติธรรมในเชิงคดีแต่อย่างใด 

ระบบที่ 3 ระบบแพทย์ (Medical Examiner System) เป็นระบบที่แพทย์มีอ านาจเต็มใน
การชันสูตรพลิกศพ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ความส าคัญต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และวิชาชีพทาง  
การแพทย์เป็นอย่างมาก สามารถให้ความเห็นได้โดยอิสระ และแยกอ านาจหน้าที่ออกจากการสอบสวน 
ของพนักงานสอบสวนโดยเด็ดขาด 

ระบบที่ 4 ระบบศาล (Court System) เป็นระบบที่ศาลหรือผู้พิพากษา เป็นผู้มีอ านาจสอบ 
สวนการตาย โดยศาลหรือผู้พิพากษามีอ านาจโดยตรงในการชันสูตรพลิกศพ 

ซึ่งเมื่อท าการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของ
ต่างประเทศ  โดยได้ยกประเทศที่มีระบบการชันสูตรพลิกศพในระดับน ามา 3 ประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี พบว่ากระบวนการและการควบคุมตรวจสอบการ 
ชันสูตรพลิกศพของแต่ละประเทศมีดังนี้  

มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ระบบการชันสูตรพลิกศพระบบแพทย์ ซึ่งเป็นระบบที่
มีการจัดตั้งองค์กรเฉพาะที่ท าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ Country Medical Examiner Office 
โดยให้แพทย์สอบสวนประจ าเค้าน์ตี้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการชันสูตรพลิกศพ ตั้งแต่การแต่งตั้ง การ
ก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร การออกค าสั่งเกี่ยวกับการผ่ าศพ การท าส านวนการ
ชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนการจัดการกับศพ อีกทั้งยังมีการควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร
นั้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการควบคุมตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรแล้ว ระบบนี้ก็ยัง
มีการควบคุมตรวจสอบอ านาจของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพโดยการไต่สวนการตาย
โดยศาล และการร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพ การให้อ านาจในการเข้าร่วม ของญาติ หรือจ าเลย 
หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกตั้งจ านวน 6 คน เข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพ ตลอดจน 
สามารร้องขอให้มีการชันสูตรพลิกศพซ้ าได้ 

ประเทศอังกฤษ ใช้ระบบการชันสูตรพลิกศพระบบโคโรเนอร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
โดยเฉพาะ โดยโคโรเนอร์จะต้องมีคุณสมบัติเป็นนักกฎหมายหรือแพทย์  ที่ท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี มี
อิสระจากรัฐบาลกลาง มีบทบาทหลักในการชันสูตรพลิกศพตั้งแต่การตรวจศพ การสั่งผ่าศพ การรวบ 
รวมพยานหลักฐาน ตลอดจนการออกค าสั่งเกี่ยวกับการจัดการศพ โดยมีการควบคุมตรวจสอบการ
ชันสูตรพลิกศพโดยองค์กรโคโรเนอร์เอง ในการก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
ภายในองค์กร อีกท้ังมีการควบคุมตรวจสอบโดยการไต่สวนการตายทั้งโคโรเนอร์เอง หรือมีคณะลูกขุน
ร่วมด้วย ตลอดจนเปิดโอกาสให้ญาติของผู้ตายเข้าร่วมตรวจศพได้ด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งแพทย์เข้า
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ร่วมการตรวจศพแทนตนได้ และในกรณีที่ญาติของผู้ตายไม่พอใจในคุณสมบัติของพยาธิแพทย์ ก็
สามารถร้องขอให้เปลี่ยนพยาธิแพทย์ใหม่ได ้

ประเทศเยอรมนี ใช้ระบบการชันสูตรพลิกศพโดยระบบศาล ซึ่งให้อ านาจผู้พิพากษาเป็นผู้มี
อ านาจหลักในการชันสูตรพลิกศพ ตั้งแต่การตรวจศพภายนอกการก าหนดคุณสมบัติของแพทย์ที่เข้า
มากระท าการผ่าศพต่อหน้า ท ารายงานความเห็น ตลอดจนเป็นผู้ออกค าสั่งเกี่ยวกับการจักการกับศพ 
โดยจะต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงแม้ระบบนี้จะเป็นระบบศาล แต่ก็มีการควบคุมตรวจสอบโดย
พนักงานอัยการ และแพทย์ผู้ท าการผ่าศพ อีกทั้งญาติของผู้ตายสามารถร้องขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลมี
ค าสั่งให้ท าการผ่าศพเพ่ือตรวจพิสูจน์ได้  

ส าหรับกระบวนการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยนั้น ใช้ระบบต ารวจ โดยถือว่าพนักงาน
สอบสวนเป็นผู้มีหน้าที่หลักในการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม
ของเจ้าพนักงานนั้น เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพจะต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 
4 ฝุาย ซ่ึงได้แก่ พนักงานสอบสวน แพทย์ พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครอง เป็นเจ้าหน้าที่ผู้
มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งการ
ที่กฎหมายบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการใช้บุคลากรเพ่ิมขึ้น โดยเจตนารมณ์ก็คือเป็นการเป็นการ
ควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจให้การชันสูตรพลิกศพเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนอย่างยุติธรรม 
ให้เป็นการกระท าท่ีโปร่งใส ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการที่ได้ศึกษาพบว่า มาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย กรณีการตายในระหว่างอยู่
ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ยังคงมีปัญหาอยู ่3 ประการดังต่อไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ในเรื่องของขั้นตอน
ของการชันสูตรพลิกศพในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ที่ยังมีการใช้
ถ้อยค าที่ยังไม่มีความสอดคล้องท าให้ยากต่อการตีความและเข้าใจกฎหมาย ตลอดจนยังไม่มีการ
จัดระบบการขนส่งศพ การจัดการกับศพ และการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการออกค าสั่งหรือ
การลงมติความเห็นที่ไม่ตรงกัน 

ประการที่สอง ปัญหาด้านคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ยังไม่มีการ
ก าหนดคุณสมบัติที่ส าคัญของเจ้าหน้าที่บางประการ ทั้งในด้านคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม เขตพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ วาระการด ารงต าแหน่ง การโยกย้ายหรือถอดถอน อีกทั้งการก าหนดถึงคุณสมบัติ หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแพทย์ผู้ท าการผ่าศพ ตลอดจนยังไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์นิติเวชศาสตร์ และบุคลากรอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 

ประการที่สาม ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ เนื่องจากการชันสูตรพลิกศพกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม
ของเจ้าพนักงานของประเทศไทยนั้น จะต้องประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ
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ด้วยกัน 4 ฝุาย อันได้แก่ พนักงานสอบสวน แพทย์ พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครอง โดย
พนักงานสอบสวนเป็นผู้ที่มีหน้าที่หลักในการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งการที่กฎหมายก าหนดให้แพทย์ 
พนักงานอัยการ และพนักงานฝุายปกครองเข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพด้วยก็ตาม ก็เป็นเพียงการ
ช่วยเหลือสนับสนุนเท่านั้น ไม่ได้เป็นการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแต่
อย่างใด ตลอดจนพนักงานฝุายปกครองก็ไม่มีอ านาจเท่าที่ควร ซึ่งท าให้ในบางกรณีอาจเกิดความเคลือบ 
แคลงสงสัยว่าพนักงานสอบสวนได้ด าเนินการไปโดยถูกต้องและเป็นธรรมแก่ทุกฝุายหรือไม่ อีกทั้งใน
การไต่สวนการตายโดยศาลก็เป็นเพียงวิธีการทบทวนรายงานการชันสูตรพลิกศพเท่านั้น ไม่ได้ควบคุม
ไปถึงการควบคุมตรวจสอบการกระท าของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย  

 

6.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบ 
การชันสูตรพลิกศพ กรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน โดยผู้เขียนขอเสนอ
แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงดังนี้ 

1. ในเรื่องของกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ควรมีการแก้ไขและปรับปรุงดังนี้ 
1) ในกรณีการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานไม่ควรให้องค์กรการ

กุศลเข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งควรบัญญัติไว้ในกฎหมายให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม หรือ
หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานหรือเจ้าหน้าที่ทางวิทยาการที่ไม่ได้สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เข้ามาเป็น
เจ้าหน้าที่โดยมีหน้าที่เข้าตรวจพิสูจน์หลักฐานในสถานที่ที่มีการตายเกิดขึ้นโดยตรง 

2)  ในเรื่องของขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ ควรบัญญัติกฎหมายให้มีความชัดเจน
เกี่ยวกับระบบการขนส่งศพตรวจ การออกค าสั่งในการผ่าศพ ว่าควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝุายใด 
หรือถ้าเกิดกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ควรจัดให้มีการลงมติหรือออกเสียง 3 ใน 4 หรือไม่ หรือการ
จัดการกับศพว่าควรได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพให้ท าการเผาหรือฝัง
หรือไม่ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในการท าลายหรือท าให้คุณค่าของวัตถุพยานลดลง 

2. ในเรื่องการก าหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ควรก าหนด  
ให้ชัดเจนทั้งในเรื่องคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือลดภาระงานหรือแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนบุคคลากร และความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ   

อีกทั้งการก าหนดถึงคุณสมบัติ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแพทย์ผู้ท าการผ่าศพให้มี
ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านนิตเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะ ตลอดจนจัดให้ มีการส่ง 
เสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแพทย์นิติเวชศาสตร์ และบุคลากรอ่ืนที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพอีกด้วย 
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3.  ในเรื่องของการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการ
ชันสูตรพลิกศพ ควรมีการแก้ไขและปรับปรุงดังนี้ 

1)   ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นจากการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 
หรือในกรณีที่ผู้ตายถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ควร
ก าหนดให้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีการบันทึกภาพและเสียง เพ่ือน ามาเป็น
พยานหลักฐานให้แก่ตนเอง และสามารถตัดปัญหาในข้อที่มีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
หน้าที่ของตนเองได้อีกด้วย  

2)   ให้แพทย์เป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจศพ ผ่าศพ ขนส่งศพ ตลอดจนการท า
ความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์ของการตายโดยมีการก าหนดแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพ 
ของตนเองอย่างละเอียด   

3) เมื่อพนักงานฝุายปกครองไม่มีบทบาทเท่าที่ควร เห็นสมควรให้ตัดพนักงานฝุาย
ปกครองออกจากกระบวนการชันสูตรพลิกศพ และไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ 
โดยให้คงเหลือเพียงแค่ 3 ฝุายเท่านั้น กล่าวคือ พนักงานสอบสวน แพทย์ และพนักงานอัยการ 

4) การไต่สวนการตายของศาลนอกจากจะต้องมุ่งเน้นในการหาความจริงเกี่ยวกับการ
ตายแล้ว จะต้องครอบคุมไปถึงประเด็นที่จะควบคุมตรวจสอบการกระท าของเจ้าพนักงานว่าได้กระท า
ไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ด้วย 

ดังนั้น หากมีการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น จะสามารถท าให้
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพ กรณีการตายในระหว่างอยู่ใน
ความควบคุมของเจ้าพนักงาน ทั้งปัญหาในเรื่องของกระบวนการชันสูตรพลิกศพ การก าหนดคุณสมบัติ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ตลอดจนการควบคุมตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพของ
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพนั้นมีประสิทธิภาพ ถูกต้องชัดเจน และสามารถอ านวยความ
ยุติธรรมให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ให้ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม
กระบวนการของกฎหมายได้เท่าที่ควร 
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