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บทคัดยอ 
 
 การประกอบวิชาชีพแพทย เปนกิจกรรมท่ีจะตองทําตอเนื้อตัวรางกายของผูปวย 
ไมวาจะเปนการบําบัด รักษาหรือ วิธีการอื่นใดก็ตาม เม่ือมีความตายเกิดข้ึนหลังจากไดรับการ
รักษาพยาบาลของแพทยเฉพาะกรณีท่ีการตายอันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ีแพทยทําการ
ผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย แลวแพทยจะตองทําความเห็นลงในหนังสือรับรองสาเหตุ
การตายวาผูปวยเสียชีวิตดวยสาเหตุใด ทุกๆ พฤติการณแพทยจะตองทําความเห็นระบุขอเท็จจริงให
ครบทุกประเด็น ดังนั้นการตายจากการรักษาของแพทยจึงเปนการตายโดยผิดธรรมชาติอันประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดวาจะตองใหมีการชันสูตรพลิกศพเสมอ เพื่อหาสาเหตุ
และพฤติการณการตายโดยเจาหนาท่ีรัฐ 2 องคกรก็คือ พนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช โดย
หนาท่ีหลักและความรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพอยูท่ีพนักงานสอบสวนซ่ึงแพทยทําหนาท่ี
เปนเพียงผูชวยเหลือเทานั้น แตมาตรการนี้ก็ยังไมมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและถวงดุลการ
ทําความเห็นของแพทยไดอยางเพียงพอ  
 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาวิเคราะหเร่ือง มาตรการไตสวนการ
ตาย ศึกษามาตรการตรวจสอบ ถวงดุลในการคนหาความจริงกรณีการตายของผูปวยในความดูแล
ของแพทย เพ่ือใหทราบถึงสภาพปญหาการทําความเห็นในหนังสือรับรองการตายของแพทยและ
กระบวนการคนหาความจริงในการชันสูตรพลิกศพ ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี โดยใชวิธีการวิจัยเอกสารตํารากฎหมาย ผลการวิจัย คําพิพากษาฎีกา 
ท้ังนี้จากการศึกษาวิจัยพบวา การทําความเห็นการตายของแพทยและกระบวนการชันสูตรพลิกศพ
นั้น มีปญหาดังนี้ 
 1. ปญหาการทําความเห็นของแพทยท่ีเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการตายวาการ
ตายอันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ีแพทยทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายน้ัน 
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ผูปวยไดถึงแกความตายเนื่องจากสาเหตุใด ไมวาจะตายจากโรคท่ีเปนอยูกอนหรือตายจากการ
รักษาพยาบาลของแพทยท่ีเกิดจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงก็ตาม 
 2. ปญหาและอุปสรรคขององคกรท่ีเขารวมในการชันสูตรพลิกศพกรณีตายจากการ
รักษาพยาบาลของแพทยซ่ึงเปนการตายโดยผิดธรรมชาติ ท่ีกฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวน
และแพทยนิติเวชหรือแพทยอ่ืนๆตามลําดับจะตองเขารวมในการชันสูตรพลิกศพเทานั้นหาไดมี
องคกรภายนอกอ่ืนเขามารวมในการตรวจสอบการตายไม ทําใหมาตรการในการตรวจสอบและ
ถวงดุลการทําความเห็นของแพทยยังไมมีประสิทธิภาพและความโปรงใสอยางเพียงพอ 
 3. การชันสูตรพลิกศพกรณีตายจากการรักษาพยาบาลของแพทยซ่ึงเปนการตายโดยผิด
ธรรมชาตินั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 วรรคสามไมไดกําหนดใหมีการ
ไตสวนการตายโดยศาลเพ่ือรวมกันคนหาความจริงถึงสาเหตุและพฤติการณการตายไวเชนกรณีตาย
โดยวิสามัญฆาตกรรม จึงทําใหมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูตาย ญาติผูตายและแพทยผูท่ีทํา
การรักษาไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 4.  ญาติของผูตาย ยังไมมีโอกาสเขารวมในกระบวนการชันสูตรพลิกศพ โดยเฉพาะการ
ตายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทย กรณีท่ีการตายอันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ี
แพทยทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย 
 5. คํานิยามของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ”ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา 148 วรรคสอง ยังไมมีความหมายท่ีคลอบคลุมเพียงพอถึงการตายจากการรักษาพยาบาล 
ของแพทย ไมวา จะเปนการตายอันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ีแพทยทําการผาตัดแลวผูปวย
ถึงแกความตาย เปนตน 
 ดังนั้น ขอเสนอแนะแนวทางแกไขดังนี้ 
 1.  กรณีการทําความเห็นของแพทยเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการตายนั้น เพื่อ
เสริมมาตรการในการตรวจสอบ ถวงดุลในการคนหาความจริงถึงสาเหตุและพฤติการณการตายใหมี
ความโปรงใส ตรวจสอบไดและใหมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงควรเพิ่มใหพนักงานอัยการหรือศาล
ซ่ึงเปนองคกรภายนอกใหเขารวมในการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช 
เพื่อพนักงานอัยการหรือศาลจะไดตรวจสอบการทําความเห็นของแพทยและการชันสูตรพลิกศพ
ของพนักงานสอบสวน 
 2.  เม่ือมีการตายจากการดูแลรักษาพยาบาลของแพทยกรณีท่ีการตายอันเกิดจากการ 
วางยาสลบหรือกรณีท่ีแพทยทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายซ่ึงเปนการตายโดยผิด
ธรรมชาติ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงควรได รับการแกไขโดยใหมีการเพิ่มมาตรการ 
ไตสวนการตายโดยศาลเพ่ิมข้ึนอีกกรณีหนึ่ง โดยนําระบบโดโรเนอร (Coroner System) ของประเทศ 
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อังกฤษมาปรับใช เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการคุมครองสิทธิแกผูตาย ญาติผูตายและแพทยผูทํา
การรักษาไดอยางแทจริง 
 3. ใหสิทธิแกญาติผูตายใหเขารวมในการชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีแพทยทําการรักษา
ผูปวยแลวถึงแกความตาย เฉพาะกรณีท่ีการตายอันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีที่แพทยทําการ
ผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย 
 4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 148 วรรคสอง ควรไดรับการแกไข
เพิ่มเติมในสวนการกําหนดความหมายของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ” ใหมีความหมายท่ีคลอบคลุม 
ไปถึงการตายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทยกรณีดังกลาวดวย วามีหลักเกณฑ เง่ือนไข 
รายละเอียดอยางไรมาแบง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และเกิดความเปนธรรมกับผูตายและญาติของ
ผูตายมากยิ่งข้ึน  
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ABSTRACT 
 

 Medical professions involve the patient’s body either in the treatment, rehabilitation, 
or any other means of medication. When death is reported after being treated by the doctor, 
particularly death of a patient relating to general anesthesia or operation, the certificate of death 
must be documented to clearly identify the causes and circumstances of death by the doctor. 
Therefore, death under the doctor’s supervision is deemed the unusual death pursuant to the 
Criminal Procedure Code. Regarding the autopsy to investigate the causes and circumstances of 
death, two main authorities involved are a police investigator and forensic doctor. The main duty 
and responsibility rest on a police investigator while a doctor is only to provide his assistance. 
However, these measures are still ineffective for checks and balances on the medical opinions. 
 This thesis aimed to study the measures for death investigation and the measures for 
checks and balances in the proof of facts for death of a patient under the doctor’s supervision. It 
was then to identify the problem of medical opinions stated in the certificate of death and the 
autopsy process of Thailand compared to those of England, the United States, and Germany. The 
documentary research through book reviews, studies, and verdicts of Supreme Court of Thailand 
was collaboratively conducted. The problems of medical opinions and the autopsy process were 
described below. 
 1. The problem of medical opinions involved the certificate of death whether the 
death was caused by general anesthesia or operation and whether it was caused by the existing 
diseases or gross negligence of the medical treatments.  
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 2. The problem of attending the autopsy process involved the case of unusual death 
under the medical treatments when only a police investigator and forensic doctor were allowed by 
laws, excluding other outsiders, which weakened the measures for checks and balances on the 
medical opinions.   
 3. Regarding the autopsy process of the unusual death under medical treatments, 
Section 150 Paragraph 3 of the Criminal Procedure Code failed to include the Court for death 
investigation on the causes and circumstances of death like the extra-judicial killing cases. 
Accordingly, it might affect the efficiency of right protections of the dead, involved relatives, and 
doctors. 
 4. Relatives of the dead lacked an opportunity to attend the autopsy process, 
particularly death under the medical treatments either caused by general anesthesia or operation. 
 5. The definition of “Unusual Death” pursuant to Section 148 Paragraph 2 of the 
Criminal Procedure Code failed to cover death under the medical treatments either caused by 
general anesthesia or operation. 
 Therefore, some solutions to address the problems were given below. 
 1. Regarding the medical opinions in the certificate of death, the public prosecutor 
and Court, considered as the outsiders, should take part in the autopsy process to work with a 
police investigator and   forensic doctor with aims to enhance the measures for checks and 
balances in the proof of facts for death, verification of the medical opinions by a doctor, and the 
autopsy process by a police investigator.  
 2. When death was caused by the medical treatments relating to general anesthesia or 
operation, considered as the unusual death, pursuant to the Criminal Procedure Code, the measures 
for death investigation by the Court should be adopted through the Coroner System of England to 
protect the rights of the dead, involved relatives, and doctors. 
 3. The involved relatives should be allowed to take part in the autopsy process, 
particularly death caused by the medical treatments; general anesthesia or operation.  
 4. Section 148 Paragraph 2 of the Criminal Procedure Code should be further 
amended, in particular, the definition of “Unusual Death”, to cover death caused by the medical 
treatments along with necessary criteria, conditions, and details in order to render more justice to 
the dead and involved relatives.  
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 งานวิทยานิพนธฉบับนี้ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ก็เนื่องดวยเพราะความกรุณาของ          
ทานอาจารย ดร. อุทัย อาทิเวช ท่ีไดใหความกรุณารับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเขียน 
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงท่ีทานไดสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา แนะแนวทางศึกษา
คนควา ใหคําแนะนําทางวิชาการและใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาตางๆ ตลอดจนสละเวลา
ในการตรวจวิทยานิพนธฉบับนี้ตั้งแตเร่ิมตนจนกระท่ังเสร็จสมบูรณ 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทานศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล เปนอยางสูง 
ท่ีไดกรุณาสละเวลาอันมีคารับเปนประธานกรรมการ ตลอดจนใหคําแนะนําในการจัดทําวิทยานิพนธ  
ซ่ึงทานไดให คําช้ีแนะท่ีเปนประโยชนและชวยใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณครบถวนมาก
ยิ่งข้ึน ท้ังยังสนับสนุนโอกาสในการจัดทําวิทยานิพนธ จนสําเร็จลงดวยดีได 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทานรองศาสตราจารย ดร.อุดม รัฐอมฤต และทานรอง
ศาสตราจารย อัจฉรียา ชูตินันทน เปนอยางสูงท่ีไดสละเวลาเปนกรรมการและไดใหความอนุเคราะห 
ชวยเหลือในการจัดทําวิทยานิพนธ อีกท้ังยังใหการสนับสนุนในการจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ให
สําเร็จตามความมุงหมาย 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ท่ีใหโอกาสในการศึกษาและเปนกําลังใจให
เสมอมา ขอบพระคุณคณาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และครูบาอาจารยทุกทาน 
ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรูแกผูเขียน นอกจากน้ีผูเขียนขอกราบขอบพระคุณสําหรับกําลังใจ
และความชวยเหลือจากเพื่อนๆ ท่ีเรียนปริญญาโทรวมกัน เจาหนาท่ีประจําคณะนิติศาสตรทุกทาน              
ท่ีใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือในการคนควาขอมูลและจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 สุดทายนี้ ผูเขียนหวังวาวิทยานิพนธฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาบาง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สิทธิในชีวิตเปนสิทธิสูงสุดในบรรดาเสรีภาพของมนุษย กฎหมายหรือสนธิสัญญา
ระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนจึงใหความคุมครอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 32 วรรคแรก จึงบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
รางกาย” ดังนั้น การท่ีชีวิตมนุษยตองสูญส้ินไปโดยมิใชการตายตามธรรมชาตินั้น จึงมีกระบวนการ
ทางกฎหมายในการใหความคุมครองตอสิทธิในชีวิต กระบวนการยุติธรรมเปนกลไกท่ีสําคัญยิ่ง           
ในการท่ีจะเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา เปนกลไกสําคัญท่ีเปนหลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ใหเกิดข้ึนได
จริงๆ โดยเหตุท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการชันสูตรพลิกศพนั้น มาจากหลักการที่วารัฐจะตอง
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เม่ือเหตุการณตายตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเกิดข้ึน รัฐ
จะตองเขามารับผิดชอบในการคนหาความจริงในความตายน้ัน เพื่อหาสาเหตุและพฤติการณการตาย 
 โดยหลักบุคลากรทางสาธารณสุขและผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข
นั้นหมายถึง บุคคลที่ได ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตตางๆ ท่ี เกี่ยวของกับการแพทยและสาธารณสุข  
อาจเปนแพทย พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย หรือ ผูประกอบโรคศิลปะสาขาตางๆ ก็ได เชน แพทยท่ี
ไดข้ึนทะเบียนและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ก็เรียกวา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ทันตแพทย ก็เรียกไดวาเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม เภสัชกรก็เรียกไดวา ผูประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม เปนตน1 
 เม่ือการประกอบวิชาชีพแพทย เปนกิจกรรมท่ีจะตองทําตอเนื้อตัวรางกายของผูปวย                
ซ่ึงในการรักษาบางกรณีแมแพทยจะใชความระมัดระวังในการรักษาผูปวยเปนอยางดี ถูกตองตาม
หลักวิชาการแลว อาจมีเหตุแทรกซอนซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงไดกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและ
รางกายของผูปวยจึงมีความจําเปนท่ีจะตองพิจารณาการกระทําของแพทย เพื่อช้ีใหเห็นวากรณีใด
แพทยกระทําโดยประมาทเลินเลอ เนื่องจากการใชความระมัดระวังตํ่ากวามาตรฐาน ทําใหเกิด              

                                                  
 1  วิฑูรย  อึ้งประพันธ ก  (2546).  กฎหมายการแพทย: ความรับผิดทางกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพ
ดานการแพทยและสาธารณสุข.  หนา 34. 
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ความเสียหายตอชีวิตและรางกายของผูปวย และกรณีใดความเสียหายนั้นเกิดข้ึนเนื่องจากเหตุแทรกซอน
ท่ีไมอาจปองกันได แมแพทยจะไดใชความระมัดระวังตามมาตรฐานแลวก็ตาม 
 ในชวงระยะเวลาหลายปท่ีผานมา ขาวเกี่ยวกับการกลาวหาแพทยท่ีปฏิบัติผิดพลาด            
ตอผูปวยหรือละเลยการใหบริการแกผูปวยโดยไมสมควรไดเกิดข้ึนอยูเสมอ และในระยะหลัง              
ขาวประเภทนี้มีปรากฏใหเห็นบอยคร้ังข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจากตัวอยางคดีตอไปนี้ เชน 
 คดีหมายเลขแดงท่ี 666/2549 คําพิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎรธานี (เกาะสมุย) เปนกรณี
ท่ีแพทยคนแรกซ่ึงเปนแพทยผูรับผูปวยซ่ึงมีอาการปวดศีรษะเขารับการรักษาและไดส่ังยาเพททีดิน 
(Pethidine) จํานวน 50 มิลลิกรัม ใหผูปวยทุก 4 ช่ัวโมง และยังส่ังยานอนหลับโดมิคุม (Dormicum) 
จํานวน 5 มิลลิกรัม ใหแกผูปวยหากผูปวยมีอาการนอนไมหลับ สวนแพทยคนท่ีสอง เปนแพทยเวร
ในโรงพยาบาลไดรับรายงานจากพยาบาลในคืนท่ีสองวา ผูปวยมีอาการปวดศีรษะมากจึงส่ังยาทาง 
โทรศัพทใหแกผูปวย โดยส่ังยาทรามอล (Tramol) และตอมาก็ส่ังยาแวเล่ียม (Valium) อันเปนยา
นอนหลับหรือยาระงับประสาทใหแกผูปวยโดยไมไดไปตรวจอาการของผูปวย วันรุงข้ึนพยาบาล
ไปพบวาคนไขเสียชีวิตแลว ญาติของผูปวยจึงฟองแพทยท้ังสองและพยาบาลท่ีดูแลผูปวยเปน
คดีอาญา โดยคดีนี้ไมไดมีการชันสูตรพลิกศพ (Autopsy) เพ่ือหาสาเหตุการตายของผูปวยแตอยางใด 
 คดีหมายเลขแดงท่ี 2961/2550 คําพิพากษาศาลจังหวัดทุงสง 
 คดีนี้จําเลยท่ี 1 เปนแพทยผูทําการลงมือผาตัดไสติ่งผูตาย จําเลยที่ 2 เปนแพทยผูฉีดยาชา
ระงับความเจ็บปวดเขาไขสันหลังผูตาย โดยวิธีท่ีเรียกวา บล็อกหลัง จําเลยท้ังสองถูกฟองวา มีความผิด 
ฐานกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ระหวางการผาตัดปรากฏวาผูตายเกิด
อาการชอกและหัวใจหยุดเตน ระบบไหลเวียนของโลหิตลมเหลว จําเลยทั้งสองหยุดผาตัดแลวทําการ 
กูชีพผูตายไดสําเร็จแลวสงตอไปยังโรงพยาบาลอ่ืน ตอมาผูตายไดถึงแกความตาย ในการชันสูตร
พลิกศพพบวา สาเหตุการตายเกิดจากระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิตลมเหลว ซ่ึงอาจเปนผล
มาจากสนเลือดหัวใจหนาหรือยาชาท่ีฉีดเขาไขสันหลัง แตไมไดเกิดจากไสติ่งอักเสบ 
 คําพิพากษาของศาลเยอรมัน 
 แพทยเยอรมันถูกฟองฐานทําใหคนตายโดยประมาท 2 ราย จําเลยเปนศัลยแพทย           
ผาตัดใสลวดใหผูปวยเพื่อตรึงกระดูกไหปลาราใหแกผูปวยท้ังสอง ซ่ึงเปนหญิงอายุ 44 ป และชาย
อายุ 19 ป ท้ังคูกระดูกไหปลาราหักจากอุบัติเหตุทางรถยนต2 ตอมาผูปวยถึงแกความตา เนื่องจาก
ลวดท่ีแพทยใสไวเคล่ือนที่ไปท่ิมทะลุหัวใจ ศาลไดขอความเห็นจากพยานผูเช่ียวชาญ พบวาการผาตัด 
ในลักษณะดังกลาวจะลดอันตรายได แตก็ไมไดเปนหลักประกันวาจะปองกันไมใหลวดเคลื่อนตัว
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ไดอยางแนนอน ดังนั้น ศาลจึงลงโทษศัลยแพทยผูนั้นในการประกอบวิชาชีพ โดยประมาทเปนเหตุ
ใหผูปวยถึงแกความตาย แตลงโทษปรับอันเปนโทษสถานเบาเทานั้น3 
 จากตัวอยางคําพิพากษาฎีกาดังกลาว เม่ือมีการเสียชีวิตอันเกิดจากการรักษาพยาบาล
ชองแพทยโดยเฉพาะกรณีการตายอันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ีแพทยไดทําการผาตัดเปน
เหตุใหผูปวยถึงแกความตายแลวนั้น แพทยวิสัญญี (แพทยผาตัด) หรือแพทยผูดูแลจะตองทํา
ความเห็นถึงสาเหตุการตายลงในหนังสือรับรองการตายดวยวา การตายนั้นเกิดจากสาเหตุใดเปนแน
แท รายละเอียดการรักษาเปนอยางไร ดังนั้นการตายจากการรักษาของแพทยจึงเปนการตายโดยผิด
ธรรมชาติท้ังส้ิน อันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดวาจะตองใหมีการชันสูตร
พลิกศพเสมอ การชันสูตรพลิกศพ (Post-mortem Examination) คือ การตรวจสภาพศพเพ่ือหาสาเหตุ 
และพฤติการณแหงการตาย โดยอาศัยความรูทางดานการแพทยโดยเฉพาะอยางยิ่งสาขานิติเวช
ศาสตร มาเปนหลักในการต้ังสมมติฐานเพื่อพิสูจนและคนหาความจริงเกี่ยวกับการตายนั้น โดยการ
ชันสูตรพลิกศพแบงออกไดเปน 2 วิธี ไดแก วิธีการแรก คือ การชันสูตรพลิกศพโดยไมผาศพตรวจ ซ่ึง
เปนการตรวจสภาพภายนอกของศพเพื่อสันนิษฐาน ถึงสาเหตุและพฤติการณการตาย และวิธีการท่ี
สอง คือ การชันสูตรพลิกศพโดยผาศพตรวจซ่ึงจะกระทําเม่ือการตรวจสภาพภายนอกของศพไม
สามารถคนหาหรือยืนยันสาเหตุและพฤติการณการตายท่ีแทจริงได ซ่ึงการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนถือ
เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการพิสูจนถึงสาเหตุการตาย 
 ในปจจุบัน การตายโดยผิดธรรมชาติจะตองทําการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตาย
โดยเจาหนาท่ีรัฐ 2 องคกรก็คือ พนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช โดยหนาท่ีหลักและความ
รับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพอยูท่ีพนักงานสอบสวนซ่ึงแพทยทําหนาท่ีเปนเพียงผูชวยเหลือ
เทานั้น โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 กําหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพ
ใน 2 กรณี คือ การตายโดยผิดธรรมชาติ และการตายอยูในระหวางการควบคุมของเจาพนักงานซ่ึง
การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ ฆาตัวตาย ถูกผูอ่ืนทําใหตาย ถูกสัตวทํารายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ 
และตายโดยยัง มิปรากฏเหตุ จะตองมีพนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวชเปนหลัก หากไมมีหรือ 
ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดจึงเปนหนาท่ีของแพทยอ่ืนตามท่ีกําหนดไว เปนผูทําการชันสูตรพลิกศพ แต
ไมตองมีการไตสวนการตายโดยศาล สวนการตายท่ีเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงาน ซ่ึงอาง
วาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือ ตายในระหวางอยูในควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ี (วิสามัญฆาตกรรม) ซ่ึงท้ัง 2 กรณีนั้น กฎหมายกําหนดใหตองมีการชันสูตรพลิก
ศพเปนกรณีพิเศษและตองมีการไตสวนการตายโดยศาล ไดกําหนดใหองคกรฝายอ่ืนเขามา
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ตรวจสอบและรวมสอบสวน คือ พนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครอง ท้ังนี้การไตสวนจะทํา
ไดก็ตอเม่ือการชันสูตรพลิกศพแลวเสร็จ ดังนั้น ตามกฎหมายไทยจะมีกระบวนการตรวจสอบการ
ตายดวยกัน 2 ข้ันตอน กลาวคือ การชันสูตรพลิกศพ กับ การไตสวนการตายโดยศาล 
 การไตสวนการตายโดยศาล เปนการตรวจสอบกระบวนการชันสูตรพลิกศพและเปน 
การคุมครองสิทธิของญาติผูตายไดดวย โดยใหอํานาจศาลในการตรวจสอบกระบวนการชันสูตร
พลิกศพ ซ่ึงกระทําโดยพนักงานสอบสวน เจาหนาท่ีฝายแพทย พนักงานอัยการ และพนักงานฝาย
ปกครอง เพื่อใหการชันสูตรพลิกศพมีความโปรงใสยิ่งข้ึน โดยศาลขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ 
มาใหความเห็นเพื่อประกอบการไตสวนและทําคําส่ัง รวมท้ังเรียกพยานที่อัยการ นําสืบมาแลวมา
สืบเพิ่มเติม หรือเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบก็ได เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม 
 กรณีในตางประเทศ เชน ประเทศอังกฤษท่ีใชระบบการชันสูตรพลิกศพระบบโคโรเนอร 
(Coroner System) โคโรเนอรจะเปนองคกรหลักในการดําเนินการซ่ึงข้ันตอนและกระบวนการ           
ในการคนหาสาเหตุการตายของบุคคลนั้นมีอํานาจสืบสวนสอบสวนการตายท่ีเกิดจากการกระทําผิด
อาญา ผูท่ีไตสวนการตายในนามของศาลเรียกวา โคโรเนอร (Coroner) โดยมีเจาหนาท่ีของศาล 
(Coroner officer) เปนผูชวย ในการสอบสวนการตายซ่ึงบางกรณีโคโรเนอรอาจส่ังใหแพทยทําการ
ตรวจศพ (Post–mortem Examination) เพื่อคนหาเหตุการตายและหากผลการตรวจเพียงพอท่ีจะระบุ
ไดชัดเจนถึงสาเหตุการตายแลว โคโรเนอรไมจําตองทําการไตสวนการตาย (Inquest) ก็ได เวนแต         
มีกฎหมายไดบัญญัติใหตองมีการไตสวนการตายเสมอ ในการสอบสวนหรือไตสวนโคโรเนอร             
มีอํานาจเรียกพยานหลักฐานจากตํารามาพิจารณาไดท้ังหมด เปนตน ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใช
ระบบแพทยสอบสวน (Examiner System) เปนผูมีอํานาจเต็มในการชันสูตรพลิกศพและรวบรวม
พยานหลักฐานท้ังหมดเกี่ยวกับการตายนั้น ตลอดจนการสอบสวนพยานบุคคลและรวมถึงอํานาจ 
ในการผาศพดวยตนเองดวย เปนตน 
 อยางไรก็ตาม เม่ือการประกอบวิชาชีพแพทยเปนกิจกรรมท่ีจะตองกระทําตอเนื้อตัว
รางกายของผูปวย ซ่ึงในการรักษายอมมีโอกาสผิดพลาดหรือเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและ          
เกิดอันตรายตอชีวิตรางกายและจิตใจของผูปวยจนถึงแกความตายไดเสมอโดยเฉพาะกรณีการตาย
อันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ีแพทยไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายซ่ึงเปน
การตายโดยผิดธรรมชาติ กฎหมายจึงไดกําหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพแบบธรรมดาเพ่ือตองการ
ทราบถึงสาเหตุและรายละเอียดของการตายจากการรักษาพยาบาลของแพทย ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของไทย ในปจจุบันมิไดกําหนดใหมีการไตสวนการตาย ดังเชนกรณีตายอยู
ในระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน 
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 ดวยเหตุนี้ เม่ือการชันสูตรพลิกศพแบบธรรมดา โดยพนักงานสอบสวน และแพทย
นิติเวชนั้น ยังไมมีประสิทธิภาพและไมสามารถถวงดุลการทําความเห็นลงในหนังสือรับรองการ
ตายของแพทยไดอยางเพียงพอ ดังนั้น จึงควรนําระบบการชันสูตรพลิกศพแบบพิเศษ โดยเพิ่ม
พนักงานอัยการหรือศาล ท่ีเปนองคกรภายนอกท่ีเขามาตรวจสอบการตายจากการรักษาพยาบาลของแพทย
เฉพาะกรณีการตายอันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ีแพทยไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึง
แกความตาย และควรนําระบบโคโรเนอรของประเทศอังกฤษซ่ึงเปนระบบการไตสวนการตายโดย
ศาลมาปรับใช เม่ือมีการชันสูตรพลิกศพแลว กระบวนการไตสวนการตาย นอกจากจะเปนการ 
ไตสวนเพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลผูตายและญาติแลว ยังถือเปนกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติ
หนาท่ีขององคกรท่ีเกี่ยวของโดยศาลซ่ึงเปนองคกรภายนอกไดอีกช้ันหนึ่ง อีกท้ังกระบวนการ 
ไตสวนเปนมาตรการตรวจสอบและถวงดุลการทําความเห็นลงในหนังสือรับรองการตายของแพทย
ใหมีประสิทธิภาพและโปรงใสมากข้ึน ซ่ึงจะชวยปองกัน มิใหแพทยหรือผูประกอบวิชาชีพเวช
กรรมผูทําการรักษาพยาบาลไดกระทําการอันเกิดจากความประมาทเลินเลอไดในระดับหนึ่ง 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตรวจสอบ ถวงดุลและการคนหาความจริงถึงสาเหตุ พฤติการณ
การตายในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรท่ีเกี่ยวของ 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการคนหาและรวบรวมพยานหลักฐานในกระบวนการชันสูตร
พลิกศพ ตามหลักสากลและในประเทศไทย เชน องคกรผูมีอํานาจหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพ 
ข้ันตอนการปฏิบัติการ 
 3. เพื่อศึกษาถึง บทบาท อํานาจ หนาท่ีและความสําคัญในการทําความเห็นลงในหนังสือรับรอง
การตายของแพทย เม่ือมีความตายเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลเฉพาะกรณีการตายอันเกิดจากการ
วางยาสลบหรือกรณีท่ีแพทยไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย รวมถึงการชันสูตร
พลิกศพของแพทยตามมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 4. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตรวจสอบการตาย ในกรณีท่ีตองมีการไตสวนการตายในตางประเทศ  
ไดแก ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน นํามาปรับใชใน
ประเทศไทย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความโปรงใส 
 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 เม่ือมีการเสียชีวิตเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของแพทยแลว โดยเฉพาะกรณีการตาย
อันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ีตายระหวางหรือภายหลังการผาตัดซ่ึงแพทยจะตองทํา
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ความเห็นการตายลงในหนังสือรับรองการตายวา การตายนั้นเกิดจากสาเหตุใดอยางละเอียดไมวาผูปวย
จะตายดวยสาเหตุใดตามความเหน็แพทยก็ตาม การตายท่ีเกิดจากการวางยาสลบหรือแพทยไดทําการลง
มือผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายนั้น จึงเปนกรณีตายโดยผิดธรรมชาติท้ังส้ิน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคแรก กําหนดไววาใหมีการชันสูตรพลิกศพ โดย
พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นต้ังอยูกับแพทยนิติเวช ซ่ึงพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบ
หลัก เพื่อตองการทราบถึงสาเหตุและรายละเอียดของการตายจากการรักษาพยาบาลของแพทย 
 อยางไรก็ตาม การชันสูตรพลิกศพแบบธรรมดา 2 องคกรนั้นยังไมเปนมาตรการท่ีจะทําการ
ตรวจสอบและถวงดุลการทําความเห็นลงในหนังสือรับรองการตายของแพทยใหมีประสิทธิภาพ
และโปรงใสอยางเพียงพอ ดังนั้น จึงควรนําหลักการชันสูตรพลิกศพแบบพิเศษโดยเพิ่มพนักงาน
อัยการหรือศาลซ่ึงเปนองคกรภายนอกไดเขามาทําการตรวจสอบและถวงดุลการทําความเห็นของ
แพทย  เม่ือมีการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายเปนท่ีเรียบรอยแลวจึงควรนํามาตรการไตสวน
การตายโดยศาลตามระบบโคโรเนอร (Coroner) ของประเทศอังกฤษมาปรับใช เพื่อใหศาลเปน
องคกรเขามาตรวจสอบและถวงดุลการชันสูตรพลิกศพกรณีการตายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลของ
แพทย อีกท้ังยังเปนระบบที่ตรวจสอบการตายไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนกลางซ่ึงเปน
หลักประกันอันเพียงพอท่ีจะสามารถคุมครองสิทธิในชีวิตและเกิดความเปนธรรมแกผูตายและญาติ
ของผูตาย แพทยหรือผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสังคมมากท่ีสุด 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 เม่ือมีการเสียชีวิตอันเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทยโดยเฉพาะกรณีการตาย 
อันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ีตายระหวางหรือภายหลังการผาตัด ซ่ึงเปนการตายโดยผิด
ธรรมชาติ ท่ีจะตองมีการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายเสมอ เนื่องดวยการชันสูตรพลิกศพ เปน
กระบวนการตรวจสอบเพ่ือคนหาสาเหตุและพฤติการณแหงการตายแกบุคคล การรวบรวมพยาน 
หลักฐาน และยังรวมถึงกระบวนการในการตรวจสอบและถวงดุลความเห็นแพทย จึงตองศึกษาถึง
หลักเกณฑของกระบวนการชันสูตรพลิกศพ ไมวาจะเปนสวนขององคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการ
ชันสูตรพลิกศพ มาตรการตรวจสอบและถวงดุลขององคกรท่ีเกี่ยวของ รวมถึงหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและการคุมครองสิทธิของญาติผูตาย ตลอดจนการตรวจสอบความเห็นของแพทย  
ดวยการนําหลักการชันสูตรพลิกศพแบบพิเศษ คือ พนักงานสอบสวน แพทยนิติเวช พนักงานอัยการ 
หรือศาล และควรนําเร่ืองการไตสวนการตายโดยศาลของตางประเทศมาปรับใชกบัประเทศไทยเพ่ือ
เกิดความโปรงใสและเปนกลาง 
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1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษานี้ใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร ตัวบทกฎหมาย หลักกฎหมายการแพทย ตํารา บทความวิชาการจากวารสารและส่ิงพิมพ           
ท่ีเกี่ยวของกับการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนการตายของท้ังประเทศไทยและตางประเทศ 
ตลอดท้ังคําพิพากษา ขอมูลทางส่ืออิเล็กทรอนิกส จากน้ันนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห เพื่อหา
ขอสรุปและแนวคิดของขอเสนอแนะตอไป 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อทราบและเขาใจถึงกระบวนการตรวจสอบ ถวงดุลและการคนหาความจริงถึงสาเหตุ 
พฤติการณการตายในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรท่ีเกี่ยวของ 
 2. เพื่อทราบและเขาใจถึงรูปแบบกระบวนการคนหาและรวบรวมพยานหลักฐานใน
กระบวนการชันสูตรพลิกศพ ตามหลักสากลและในประเทศไทย เชน องคกรผูมีอํานาจหนาท่ี        
ในการชันสูตรพลิกศพ ข้ันตอนการปฏิบัติการ 
 3. เพื่อทราบและเขาใจถึงบทบาท อํานาจ หนาท่ีและความสําคัญในการทําความเห็นลงใน
หนังสือรับรองการตายของแพทย เม่ือมีความตายเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลเฉพาะกรณีการตาย
อันเกิดจากการวางยาสลบหรือกรณีท่ีตายระหวางหรือภายหลังการผาตัด รวมถึงการชันสูตรพลิกศพ
ของแพทยตามมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 4. เพ่ือทราบและเขาใจถึงกระบวนการตรวจสอบการตาย ในกรณีท่ีตองมีการไตสวนการตาย
ในตางประเทศ ไดแก ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนตน นํา มา 
ปรับใชในประเทศไทย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความโปรงใส 
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บทที่ 2 
แนวคิด และหลักการ เกี่ยวกับการตรวจสอบ ถวงดุล ในการคนหาความจริง 

ความสําคญัและบทบาทแพทย ในการชันสูตรพลิกศพ 
  
 โดยท่ีรัฐมีสภาพเปนนิติบุคคล รัฐจึงไมอาจกระทําการใดๆ ดวยตนเองได ดังนั้นจึงตอง
กระทําการโดยผานบุคคลธรรมดาทั้งหลายที่ดํารงตําแหนงเปนบุคคลของรัฐ โดยถือวาการกระทํา
ของบุคคลธรรมดาท่ีไดกระทําภายในขอบเขต เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว             
ใหถือเปนการกระทําของรัฐ โดยมีการกระทําของรัฐหรือการใชอํานาจของรัฐ เปนการใชอํานาจ
ของมหาชนโดยผานบุคคลธรรมดาซ่ึงอาจมีขอบกพรองเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ดวยเหตุนี้จึงจําตอง           
มีการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาว 

การชันสูตรพลิกศพเปนกระบวนการหน่ึงในการสอบสวนคดีอาญา ซ่ึงผลของการ
ชันสูตรพลิกศพ อาจจะนําไปสูการสอบสวนฟองรองคดีตอบุคคลผูถูกกลาวหาวาเปนผูกอให
ความผิดเกิดข้ึน ท้ังนี้การชันสูตรพลิกศพถือเปนกระบวนการที่จะชวยคนหาความจริงในคดีอาญา
เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเปนหลักประกันใหแกผูตายและญาติของผูตายท่ีจะ
ไดรับความเปนธรรม แตในขณะเดียวกันกระบวนการดังกลาว ถือเปนการใชอํานาจรัฐท่ียังสง 
ผลกระทบตอบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนในคดีนั้น 
 ดังนั้น การปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานไมวาจะเปนตํารวจ แพทย พนักงานอัยการ 
หรือผูพิพากษา จะตองเปนไปในกรอบท่ีกฎหมายกําหนดไว และตองไดรับการตรวจสอบการใช
อํานาจดังกลาว ไมวาจะเปนการตรวจสอบภายในองคกรหรือโดยองคกรภายนอกท่ีเปนการดุลและ
คานอํานาจระหวางองคกร 
 
2.1 หลักการตรวจสอบและถวงดุล 
 2.1.1 การตรวจสอบและจํากัดการใชอํานาจรัฐ 
 หากพิ จารณา ถึงบรรดา รัฐ เสรีประชา ธิปไตย ท้ังหลายจะพบว า มีห ลักการ 
ท่ีสําคัญ 2 หลักการ กลาวคือหลักประชาธิปไตย (dad demokratische Prinzip) และหลักนิติรัฐ
(dasRechtsstaatsprinzip) หลักประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐเปนหลักท่ีมีความเก่ียวพันซ่ึงกันและ
กัน จนอาจกลาวไดวาหลักประชาธิปไตยเปนหลักท่ีเอ้ือใหผิดหลักนิติรัฐ และขณะเดียวกันหลัก 
นิติรัฐก็เปนหลักท่ีสงเสริมสนับสนุนตอหลักประชาธิปไตย แตหากจะกลาวถึงประเด็นเร่ืองการ
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ควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐนั้น หลักการที่มีบทบาทสําคัญคือหลักนิติรัฐ โดยท่ีหลัก 
นิติรัฐเปนหลักใหญท่ีเปนหลักการพื้นฐานในท่ีนี้ จึงสามารถแบงหลักยอยของหลักนิติรัฐท่ีเกี่ยวกับ
เร่ืองการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจรัฐได 3 หลักยอย ดังนี้1 
 1. หลักการแบงแยกอํานาจ(das Prinzip der Gewaltentrennung) 
 หลักการแบงแยกอํานาจอันเปนหลักการทางเทคนิคทางรัฐธรรมนูญ โดยมีจุดมุงหมาย
ท่ีจะหลีกเล่ียงการผูกขาดอํานาจและเพ่ือเปนการรับประกันเสรีภาพของประชาชน การแบงแยก
อํานาจนั้นมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร ทางปรัชญาและทางตรรกศาสตรซ่ึงเปนหลักในการจัดสรร
อํานาจในรัฐเสรีนิยม2 
 หลักการแบงแยกอํานาจสืบเนื่องมาจากแนวความคิดท่ีไมตองการใหอํานาจรวมอยูท่ี
บุคคลคนเดียวหรือองคกรเดียวกับผูกขาดอํานาจไวโดยไมมีองคกรใดมาตรวจสอบ และถวงดุล
อํานาจก็อาจเกิดการใชอํานาจตามอําเภอใจได ซ่ึงยอมสงผลเปนการคุมครองสิทธิของประชาชน
โดยปริยาย3 
 การแบงแยกอํานาจยอมหมายถึงองคการทีใชอํานาจดวย โดยมีจุดมุงหมายมิใหองคกร
ใดองคกรหนึ่งใชอํานาจมากจนเปนการผูกขาด ดังท่ีไดกลาวมาแลววาไดมีการแบงแยกองคกรผูใช
อํานาจออกเปน 3 องคกร กลาวคือ องคกรนิติบัญญัติ ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีอํานาจในการตรากฎหมาย
องคกรบริการ ซ่ึงเปนองคกรท่ีใชอํานาจในการปกครองประเทศ และองคกรตุลาการ ซ่ึงเปนองคกร
ท่ีใชอํานาจในการอํานวยความยุติธรรมเม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึน 
 โดยหลักการและทฤษฏีนั้น การแบงแยกอํานาจไมจําเปนเสมอไปท่ีจะตองใหองคการ
ผูใชอํานาจท้ังสามมีความเทาเทียมกัน อํานาจใดอํานาจหนึ่งอาจอยูเหนืออีกอํานาจได แตมิใชอยู
เหนือกวาในลักษณะเด็ดขาดสมบูรณ กลาวคือ จะตองมีมาตรการที่ เปนหลักประกันในการดําเนินการ 
ตามอํานาจในแตละองคกรคือมีการถวงดุลยอํานาจ (check and balance) ระหวางกัน และถือวาเปน
หัวใจสําคัญอีกประการหนึ่งของการแบงแยกอํานาจ ก็คือ การคานและดุลอํานาจนั่นเอง4 
 2. หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายปกครองและฝายตุลาการ (Gesetzmaessigkeit 
von Verwaltung und Justiz) 

                                                  
1  บรรเจิด สิงคะเนติ,”การควบคุมและตรวจสอบการใชอาจรัฐ”,  บทความสาระ, 29 กันยายน 2544, 

http://.publaw.net/publaw/view.asp?PublawIDs=241, 6 พฤษภาคม 2551. 
2  เกรียงไกร เจริญธนวัฒน, อางแลว เชิงอรรถที่ 1 หนา 211. 
3  บุญศรี มีวงศอุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (พิมพครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ: โครงการตําราและเอกสาร

ประกอบการสอนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2549).  หนา 329. 
 4  เกรียงไกร  เจริญธนวัฒน, อางแลว เชิงอรรถที่ 1 หนา 219. 
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 หลักความชอบดวยกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองหรือเรียกวา “หลักความ
ผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครอง) หลักในเร่ืองนี้เปนการเช่ือยมโยงหลักความ
ผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองเขากับหลักประชาธิปไตยโดยทางผูแทน 
กลาวคือ การใชกฎหมายของฝายตุลาการก็ดี หรือฝายปกครองก็ดีจะตองผูกพันตอบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีออกโดยองคกรนิติบัญญัติอันเปนองคกรที่มีพื้นฐานมาจากตัวแทนของประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ีเปนการกระทบตอสิทธิหรือจํากัดสิทธิของประชาชน
นั้นจะกระทําไดเฉพาะภายใตเง่ือนไขของรัฐธรรมนูญโดยผานความเห็นชอบจากตัวแทนของ
ประชาชนกอน ดังนั้น การใชกฎหมายของฝายตุลาการหรือฝายปกครองท่ีเปนการจํากัดสิทธิของ
ประชาชนจึงมีผลมาจากกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนแกว ซ่ึงอาจแยก
พิจารณาความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการและฝายปกครองไดดังนี้5 
 (1) ความผูกพันตอกฎหมายของฝายตุลาการ หรือหลักความชอบดวยกฎหมายของฝาย
ตุลาการ (Gesetzmaessigkeit von Justiz) ความผูกพันของฝายตุลาการตอการใชกฎหมายเปนไปตาม
หลักความเสมอภาคของการใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยถือวาเปนหลักความเสมอภาคในการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพรูปแบบของการใชกฎหมายตามหลักความเสมอภาคดังกลาวมี 3 รูปแบบ
ดังนี้ 
    (1.1) ฝายตุลาการจะตองไมพิจารณาพิพากษาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงใหแตกตางไปจาก
บทบัญญัติของกฎหมายหรือเรียกวา ความผูกพันของฝายตุลาการในทางปฏิเสธ กลาวคือ เปนความ
ผูกพันท่ีจะตองไมพิจารณาพิพากษาใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของ กฎหมายซ่ึงความหมายวา 
บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองมิใหมีการใชกฎหมายใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเปน
บทบัญญัติในลักษณะของการบังคับในเร่ืองนั้นๆ กลาวคือ ฝายตุลาการจะตองใชกฎหมายใหเปนไป
ตามองคประกอบและผลของกฎหมายในเร่ืองนั้นๆ   
   (1.2) ฝายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะตองใชกฎหมายอยางเทาเทียมกัน กลาวคือ 
บุคคลยอมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันในการท่ีจะใหฝายตุลาการใชบทบัญญัติกฎหมายใหตรง
กับขอเท็จจริงในกรณีของตนในกรณีนี้เปนการเรียกรองใหฝายตุลาการยอมรับการผูกพันตนอยาง
เครงครัดตอกฎหมาย แมวากฎหมายจะอนุญาตใหคํานึงถึงขอเท็จจริงอันเปนลักษณะพิเศษในกรณี
ใดกรณีหนึ่งก็ตาม 
    (1.3) ฝายตุลาการมีความผูกพันท่ีจะตองใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรอง ใน
กรณีนี้หมายความวาบุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันตอฝายตุลาการในกรณีท่ีกฎหมาย

                                                  
5  บรรเจิด  สิงคะเนติ, อางแลว เชิงอรรถที่ 7. 
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กําหนดใหมีการใชดุลพินิจโดยเรียกรองใหฝายตุลาการใชดุลพินิจโดยปราศจากขอบกพรองใดๆ 
ท้ังส้ิน 
 (2) ความผูกพันตอกฎหมายของฝายปกครองหรือ “หลักความชอบดวยกฎหมายของ
ฝายปกครอง” (Gesetzmaessigkeit der Verwaltung) ซ่ึงแบงเปนหลักยอยได 2 หลัก ดังนี้ 
   (2.1) หลักความมากอนของกฎหมาย (der Gurndastz der Vorrangs des Gesetzes) 
ซ่ึงหมายความวาการกระทําของรัฐท่ีออกมาในรูปบทบัญญัติของกฎหมาย ยอมอยูในลําดับท่ีมากอน
การกระทําตางๆ ของรัฐท้ังหลาย รวมท้ังการกระทําของฝายปกครองดวย ดังนั้น การกระทําของรัฐ
(รวมท้ังการกระทําของฝายปกครอง) ท้ังหลาย  จึงไมอาจขัดแยงกับบทบัญญัติของกฎหมายได หลัก
นี้เรียกรองในทางปฏิเสธวาการกระทําของฝายปกครองหรือมาตรการอันใดอันหนึ่งของฝาย
ปกครองจะขัดหรือแยงกับกฎหมายท้ังหลายท่ีมีอยูไมได ดังนั้น หากการกระทําของฝายปกครอง
หรือมาตรการอันใดของฝายปกครองขัดหรือแยงกับกฎหมาย การกระทําหรือมาตรการนั้นยอมไม
ชอบดวยกฎหมาย 
    (2.2) หลักเง่ือนไขของกฎหมาย (der Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes)  
ในขณะท่ีหลักความมากอนของกฎหมายเรียกรองใหทางปฏิเสธมิใหฝายปกครองจะมีอํานาจกระทํา
การอันใดท่ีเปนการขัดแยงกับกฎหมายท่ีมีอยู แตหลักเง่ือนไขของกฎหมายกลับเรียกรองวาฝายปก
ตรองจะมีอํานาจกระทําการอันใดอันหนึ่งไดตอเม่ือมีกฎหมายใหอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
กระทําของฝายปกครองท่ีเปนการกระทบสิทธิของปจเจกบุคคล หากไมมีกฎหมายใหอํานาจฝาย
ปกครองกระทําการดังกลาว การกระทําของฝายปกครองนั้นยอมไมชอบดวยหลักเง่ือนไขของ
กฎหมายดังกลาว 
 3. หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (dir Gewaehrleistung persoenlicher 
Grundrechte)6 
 หลักนิติรัฐมีความเก่ียวพันกันอยางยิ่งกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคล (Freiheitsrecht)  
และสิทธิในความเสมอภาค (Gleichheitstecht) สิทธิท้ังสองประการดังกลาวขางตนถือวาเปนพื้นฐาน 
ของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในรัฐเสรีประชาธิปไตยท้ังหลายยอมรับหลักความเปนอิสระของ
ปจเจกบุคคลในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงคของบุคคลน้ัน ดังนั้น 
เพื่อเห็นแกความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองไปตามความ
ประสงคของบุคคลนั้น รัฐจึงตองใหความเคารพตอขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล  

                                                  
6 บรรเจิด สิงคะเนติ,อางแลว เชิงอรรถที่ 7 
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การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล โดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเม่ือมีกฎหมาย
ซ่ึงผานความเห็นชอบจากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยได
ใหความเห็นชอบแลวเทานั้นจึงจะสามารถกระทําได เพื่อใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ปจเจกบุคคลมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง จึงไดมีการนําหลักการแบงแยกอํานาจมาใช เพ่ือความ
มุงหมายจะใหอํานาจแตละอํานาจควบคุมตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ก็เพื่อใหสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนไดรับความรับรองคุมครอง นอกเหนือจากหลักการแบงแยกอํานาจแลว ไดมีการบัญญัติ
หลักการตางๆ อีกหลายประการเพื่อเปนการใหหลักประกันแกสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลมิ
ใหถูกละเมิดจากรัฐ เชน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลบังคับเปนการท่ัวไปและไมมุงหมายให
ใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงเปนการเฉพาะเจาะจง (Allgemeinheit and 
Einzelfallverbot) การกําหนดใหระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ีใหอํานาจในการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพ (Zitiergebot) หลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและ
เสรีภาพมิได (Wesengehaltagarantie) และหลักประกันท่ีสําคัญคือหลักประกันการใชสิทธิในทาง
ศาล (Rechtsschutzgarantie) ซ่ึงถือวาเปนสาระสําคัญของการใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแก
ปจเจกบุคคล เพราะการคุมครองหรือหลักประกันท้ังหลายจะปราศจากความหมาย หากไมใหสิทธิ
แกปจเจกบุคคลในการโตแยงการกระทําของรัฐ  เพื่อใหองคกรศาลซ่ึงเปนองคกรท่ีมีความเปนกลาง
เขามาควบคุมตรวจสอบการกระทําของรัฐท่ีถูกโตแยงวาละเมิดตอสิทธิ และเสรีภาพของปจเจก
บุคคล 
 2.1.2  ประเภทของการตรวจสอบและถวงดุล 
 การตรวจสอบและถวงดุลในภาษาอังกฤษใชคําวา Check and Balance ซ่ึงมีความหมาย
ในทางวิชาการดังนี้ 

Check หมายถึง ความสามารถ สิทธิ และความรับผิดชอบขององคกรท่ีจะสอดสองหรือ
ตรวจสอบ (Monitor) การดําเนินการหรือการกระทําขององคกรอ่ืน 

Balance หมายถึง ความสามารถขององคกรท่ีจะใชอํานาจตามกฎหมาย (Authority)          
ในหารยับยั้ง (Limit) การใชอํานาจขององคกรอ่ืน 

ดังนั้น การตรวจสอบและการถวงดุล จึงหมายความถึง การท่ีองคกรหนึ่งมีหนาท่ี          
ความรับผิดชอบในการตรวจสอบการใชอํานาจหรือการกระทําของอีกองคกรหนึ่ง และยังรวมถึง
อํานาจในการยับยั้งหรือถวงดุลการใชอํานาจของอีกองคกรหนึ่งดวย 

ซ่ึงการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ ถือเปนหลักการสําคัญท่ีจะชวยกอใหเกิด
หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จากการใชอํานาจรัฐไปในทางท่ีมิชอบ
โดยท่ีรัฐสมัยใหมซ่ึงยึดถือหลักนิติรัฐ (Legal state) ตางก็ยอมรับการนําเอาหลักการตรวจสอบและ
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ถวงดุลในอํานาจรัฐ ไปใชในการปกครองประชาชนของตน7 โดยท่ีการตรวจสอบนั้น หมายความถึง 
การสอดสองตรวจดูการดําเนินการหรือการกระทําขององคกรของรัฐ ในทางวิชาการยังแบง              
การตรวจสอบออกเปน 2 รูปแบบดวยกัน ไดแก 
  2.1.2.1 การตรวจสอบโดยองคกรภายใน 
   หมายถึง กระบวนการตรวจสอบท่ีดําเนินการโดยองคกรนั้นเอง โดยยังไมตองมีองคกร
ภายนอกอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวของโดยอาศัยการดําเนินการดังนี้ 
   “การบังคับบัญชา” และ “การกํากับดูแล” โดยท่ีการบังคับบัญชาเปนการกําหนด
ความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีภายในองคกรนั้น ในรูปแบบของการบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
(Bureaucracy) โดยใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจของตนในการตรวจสอบการกระทําของผูใตบังคับ 
บัญชาไมชอบดวยกฎหมายหรือชอบดวยกฎหมายแตไมเหมาะสม ผูบังคับบัญชาสามารถส่ังการให
ผูใตบังคับบัญชาดําเนินการได รวมถึงยังมีอํานาจเพิกถอน แกไขเปล่ียนแปลง หรือใชอํานาจแทน
ผูใตบังคับบัญชาได สวนการกํากับดูแลเปนการกําหนดความสัมพันธระหวางองคกรภายในดวยกัน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมในเร่ืองของความชอบดวยกฎหมาย8 
  อาทิเชน การอุทธรณและฎีกา เปนกลไกท่ีใชอํานาจศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาตรวจสอบ
การใชอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณ เพื่อเปนการควบคุม
ความชอบดวยกฎหมายของคําพิพากษา โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 214 
และ 215 กําหนดใหศาลอุทธรณหรือศาลฎีกา จะตองมีคําพิพากษาวา ยืน ยก แก หรือกลับคํา
พิพากษาของศาลลาง9 
  2.1.2.2 การตรวจสอบโดยองคกรภายนอก 
  หมายถึง กระบวนการตรวจสอบท่ีดําเนินการโดยองคกรหนึ่งเพื่อตรวจดูการดําเนินการ 
หรือการใชอํานาจของอีกองคกรหนึ่ง และในกรณีท่ีองคกรท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบนั้น มี
อํานาจในการยับยั้งการใชอํานาจขององคกรท่ีถูกตรวจสอบดวยแลว การตรวจสอบดังกลาว ก็ถือ
เปนการถวงดุลการใชอํานาจดวย 

                                                  
 7  สมยศ  เช้ือไทย และ วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2529).  “แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับรัฐธรรมนูญและ
ประชาธิปไตย.”  วารสารนิติศาสตร, 14, 3.  หนา 44-45. 
  8  ไพรัช  โตสวัสด์ิ.  (2547).  “การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของปฏิบัติการทางปกครอง.”  
สารนิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา 13-15. 
 9  สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ก  (2541).  “ความโปรงใสและการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมทาง 
อาญา ตามแนวทางในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.”  บทบัณฑิตย, 54, 4.  หนา 75-76. 
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  ตัวอยางของการตรวจสอบโดยองคกรภายนอกในการดําเนินคดีอาญา ไดแก การขอ
หมายขัง ซ่ึงเปนกรณีท่ีพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมีความจําเปนตองควบคุมผูถูกจับหรือ
ผูตองหาไวเกินกวา 48 ช่ัวโมง โดยจะตองรองขอตอศาลเพ่ือขอหมายขัง ซ่ึงกําหนดใหศาลตรวจสอบ 
ความชอบดวยเหตุและผลในการควบคุมตัวผูถูกจับหรือผูตองหา หรือในกรณีของการชันสูตรพลิก
ศพ กรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือ
ตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี ซ่ึงกฎหมาย
กําหนดใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครอง เปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงาน
สอบสวนและแพทย เพื่อเปนการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน10  
   สําหรับการถวงดุลนั้น หมายถึง การท่ีองคกรหนึ่งมีอํานาจถวงหรือยับยั้งการใชอํานาจ
ของอีกองคกรหนึ่งได เพื่อใหเกิดความสมดุลในการใชอํานาจขององคกรตางๆ และปองกันมิให
องคกรหนึ่งองคกรใด มีอํานาจมากเกินไปจนไมสามารถตรวจสอบการกระทําหรือการใชอํานาจ
ขององคกรนั้นได 
   การถวงดุลการใชอํานจนั้น เปนเร่ืองท่ีใกลชิดอยางยิ่งกับการตรวจสอบโดยองคกร
ภายนอก เนื่องจากเพราะกอนท่ีจะมีการยับยั้งการใชอํานาจขององคกรอ่ืน จําเปนตองมีการ
ตรวจสอบการใชอํานาจวาสมควรแกกรณีแลวหรือไม สมควรที่จะถูกยับยั้งหรือไม หากยับยั้งไว
โดยขาดการตรวจสอบแลว ตองถือวาเปนการใชอํานาจรัฐตามอําเภอใจ ยอมไมชอบดวยหลัก
ความชอบดวยกฎหมาย ท่ีกําหนดใหการใชอํานาจรัฐโดยองคกรของรัฐนั้น จะตองเปนไปอยางมี
ความเปนภาวะวิสัย (Objectivity) เปนไปตามหลักเกณฑและขอบเขตของกฎหมาย 
   การท่ีจะทําใหตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจําตอง
คํานึงถึงหลักการท่ีสําคัญหลายประการดวยกัน ไดแก11 
   1) ระบบการตรวจสอบและการใชอํานาจรัฐ ตองครอบคลุมภารกิจทุกดานเพื่อใหการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนไปโดยท่ังถึงอยางแทจริง จึงควรกําหนดใหองคกรตรวจสอบ 
หลายๆ องคกร เพ่ือใหทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ แตท้ังนี้ตองระมัดระวังมิให
อํานาจหนาท่ีของแตละองคกรซํ้าซอนกัน 
  2) ระบบตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ จะตองคํานึงถึงดุลยภาพระหวางการ
ใชอํานาจรัฐเพื่อประโยชนสวนรวมและการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

                                                  
 10  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 และ มาตรา 150 วรรค 3. 
  11  ชาญชัย  แสวงศักด์ิ.  (2540).  การปรับปรุงองคการภาครัฐ: การควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจ
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ.  หนา 14-16. 

DPU



15 

 3) องคกรท่ีจะทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลจะตองมีความเปนอิสระ แตอยางไรก็ตาม 
องคกรนั้นก็ตองสามารถถูกตรวจสอบไดเชนกัน 
 4) ปรับปรุงกลไกหรือชองทางตางๆ ท่ีประชาชนจาะสามารถใชสิทธินําเร่ืองมาสูองคกร
ตรวจสอบและถวงดุลท้ังหลายไดกวางขวางและสะดวกย่ิงข้ึน 
 ดังนั้น การตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐ จึงเปนหลักการในการจัดแยกองคกร
ของรัฐในการดําเนินคดีอาญา เพื่อใหเกิดการตรวจสอบการดําเนินการหรือการใชอํานาจขององคกร 
และเพื่อยับยั้งการใชอํานาจรัฐไปในทางท่ีมิชอบดวยกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และอํานวยความยุติธรรมใหแก
ประชาชน 
 2.1.3  แนวความคิดการตรวจสอบและถวงดุลเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ 
 หลักการตรวจสอบเปนหลักสากล โดยการตรวจสอบท่ีเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของการสอบสวน12 ดังนั้น พนักงานสอบสวนผูมีหนาท่ีทําการชันสูตรพลิกศพเปน
ผูรับผิดชอบทําการสอบสวนคดีท่ีเกี่ยวกับการตาย  มีอํานาจชันสูตรพลิกศพไดดวย ซ่ึงกระบวนการ
ตรงนี้มีความสําคัญตอการคนหาความจริงถึงสาเหตุการตาย การคนหาความจริงในกรณีท่ีมีการตาย
เกิดข้ึน  เพื่อคนหาสาเหตุและพฤติการณท่ีตายน่ันเอง13 จึงตองพิสูจนจากพยานหลักฐานแวดลอม
ตางๆ ซ่ึงรวมถึงสภาพศพ สภาพบาดแผลท่ีถูกทําราย สภาพสถานท่ีเกิดเหตุ14 
 การดําเนินคดีอาญารัฐมีหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญามีหลักประกันสองประการคือ
ปองกันมิใหความยุติธรรมท่ีผิดพลาดเกิดข้ึน  ประการท่ีสองคือ มิใหการดําเนินคดีอาญากอความ
เดือดรอนแกผูถูกกลาวหาเกินความจําเปน  ซ่ึงเปนแนวความคิดท่ีอยูเบ้ืองหลังของการบัญญัติ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในการดําเนินคดีอาญาแตเดิมนั้น15 เปนการดําเนินคดีอาญาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยของสังคม เปนการดําเนินคดีท่ีรัฐมุงแตประโยชนของรัฐฝายเดียวเพราะฉะนั้น 
การดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ มักมุงแตใหไดมาซ่ึงความจริงเพียงอยางเดียว ไมคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

                                                  
12  คณิต ณ นคร.  (2546).  “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” (พิมพครั้งที่ 6) .  กรุงเทพฯ:วิญูชน. 

หนา 354-355. 
13  วิสูตร ฟองศิริไพบูลย.  (2532).  การชันสูตรพลิกศพกับการดําเนินคดีอาญา  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย.  หนา 160.  
14  กิตติพงษ  กิตยารักษ.  กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางการเปล่ียนแปลง  (พิมพครั้งที่ 1).  กรุงเทพฯ:

วิญูชน.  หนา 106. 
15  สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.  อางแลว.  หนา 57. 
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ของประชาชนวาจะถูกกระทบกระเทือนไปดวยหรือไม วิธีการคนหาความจริงในอดีตมักใชความ
รุนแรงและกระทบตอเนื้อตัวรางกายขอผูถูกกลาวหา กลาวคือ สามารถใชความทรมานบังคับให 
ผูถูกกลาวหารับสรภาพไดดวย 
 ท้ังนี้ วัตถุประสงคของการดําเนินคดีมี 2 ประการ กลาวคือ 
 ก. การหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ 
 ข. การคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล  
 จึงเห็นไดวาหลักการดําเนินคดีอาญาท่ีดีตองมีหลักเกณฑตางๆ ท่ีจะมาควบคุมการใช
อํานาจเจาพนักงานของรัฐภายในขอบเขตของกฎหมายเพื่อใหเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจอยางมี
ความเปนภาวะวิสัย (Objectivity) ไมใชใชอยางอําเภอใจ (Subjectivity) ของเจาพนักงานของรัฐแต
ละคน จึงชอบที่จะไดรับการตรวจสอบโดยองคกรอิสระท่ีอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบท่ีเรียกวา
(accountability) หรือการถวงดุลอํานาจ (Check and balance) ท่ีแทจริงอยางใด16 
 แตอยางไรก็ตามผูใหความเห็นวา การชันสูตรพลิกศพเปนการตรวจรางกายของผูตาย
เพื่อหาสาเหตุการตายและพฤติการณท่ีทําใหตาย การชันสูตรพลิกศพถือวาเปนสวนหนึ่งของการ
สอบสวนเพ่ือแสดงวาผูตาย ตายเนื่องจากสาเหตุอะไร และผูกระทําใหผูตายถึงแกความตายหรือไม 
และกระบวนการไตสวนการตาย เปนกระบวนการพิสูจนความจริงในทางคดีและรวบรวมพยานหลักฐาน 
ในเบ้ืองตนวาการตายของบุคคลโดยผิดธรรมชาติหรือในระหวางควบคุมของเจาพนักงานนั้น มี
สาเหตุการตายอยางไร แมจะมิใชการดําเนินคดีอาญาโดยตรงในความผิดท่ีทําใหผูนั้นตายหรือ
ความผิดท่ีผูตายไดกระทําลง แตเม่ือศาลไดพิเคราะหแลวเห็นวาเปนการกระทําท่ีมิชอบดวย
กฎหมาย ก็เร่ิมจากการดําเนินคดีตอไปยังพนักงานสอบสวนและศาลท่ีมีเขตอํานาจเหนือความผิดท่ี
ทําใหผูตายนั้นถึงแกความตาย17  
 ดังนั้น ในกรณีการตายของบุคคลโดยผิดธรรมชาติ กฎหมายมิไดกําหนดใหการตายของ
บุคคลโดยผิดธรรมชาติประเภทอื่นๆ ตองทําการไตสวน คงกําหนดใหทําการชันสูตรพลิกศพเทานั้น  
โดยกําหนดใหทําการไตสวนเฉพาะกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอาง
วาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซ่ึงอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ี และการไตสวนจะทําไดก็ตอเมื่อการชันสูตรพลิกศพเสร็จแลว ยอมมีความจําเปน 
ท่ีจะตองทําการชันสูตรพลิกศพเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงเบ้ืองตนและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ วามี

                                                  
16  คณิต  ณ นคร.  อางแลว.  เรื่องเดียวกัน. 
17  ณรงค  ใจหาญ.  (2538).  “หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลม 1” (พิมพครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:

วิญูชน.  หนา 232-239. 
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สาเหตุการตายอยางไร แมจะมิใชการดําเนินคดีอาญาโดยตรงของความผิดท่ีทําใหผูตายเพราะการ
ชันสูตรพลิกศพถือวาเปนสวนหนึ่งของการสอบสวน ดังนั้นหลักการตนหาความจริงในคดี จําเปน 
ตองมีมาตรการตรวจสอบควบคุมกันไปดวย18 
 
2.2 หลักการคนหาความจริง 
 2.2.1 ระบบการคนหาความจริง 
 การคนหาความจริงในการดําเนินคดีอาญานั้น จําตองพิจารณาตามหลักกฎหมายวาดวย
พยานหลักฐานซ่ึงในทางวิชาการไดมีการสรุปไวเปน 2 ระบบใหญ คือ ระบบไตสวน และระบบ
กลาวหา 
 (1) ระบบไตสวน (inauisitorial System)19 
 เปนระบบท่ีศาลเปนผูมีบทบาทสําคัญ โดยมีอํานาจเต็มท่ีในกาคนหาขอเท็จจริงใหได
ใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด สามารถใชดุลพินิจไดกวางขวางและยึดหยุนและในการดําเนินคดีอาญา
จะมีลักษณะเปนการดําเนินระหวางศาลและจําเลยโจทกมีบทบาทเปนเพียงผูชวยเหลือศาลคนหา
พยานหลักฐาน 
 ประการท่ีสําคัญ คือ ไมมีกฎเกณฑการสืบพยานอยางเครงครัดเปดโอกาสใหมีการ
นําเสนอพยานหลักฐานทุกชนิดสูศาล จึงไมมีบทตัดพยานที่เด็ดขาด (Exclusionsry rules) โดยระบบ
ไตสวนนั้นมีท่ีมาจากประเทศตาง  ๆในภาคพื้นยุโรปซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากวิธีชําระความของศาสนาจักร  
ท่ีมุงจะคนหาความจริงท่ีเกิดข้ึนโดยไมคํานึงถึงสถานภาพขอผูถูกไตสวนและมีการใชวิธีการทรมาน 
รางกายดวย ซ่ึงสงผลใหสถานภาพขอผูถูกไตสวนนั้น ถูกทําใหลดลงจนมีสภาพเปนแควัตถุแหงการ
ซักฟอกในคดี และมีฐานะกรรมในคดี (Prozess-Objekt) เทานั้น 
 (2) ระบบกลาวหา (Accusxtorial System)20 
 เปนระบบท่ีศาลเปนเพียงผูตัดสินคดี ท่ีทําหนาท่ีเสมือนเปนกรรมการในการแขงขัน
กีฬา ไมมีอํานาจในการสืบพยานเพิ่มเติมหรือชวยคูความฝายใดฝายหนึ่งแสวงหาพยานหลักฐานศาล
จะตองวางตัวเปนกลางและวางเฉย (Passive) ในการพิจารณาพิพากษาคดีโจทกและจําเลยมีหนาท่ี
ในการนําเสนอพยานหลักฐานตอศาล จึงเปนระบบทีเนนการมีคูความ (Adversary system) 

                                                  
18  คณิต ณ นคร.  อางแลว เรื่องเดียวกัน 
19  อุดม รัฐอมฤต.  “ผลของขอสันนิษฐานตามกฎหมายตอการกําหนดหนาที่นําสืบในคดีอาญา” วารสาร

นิติศาสตร, ปที่24, ฉบับที่ 2, หนา 305-306. 
20  แหลงเดิม.  หนา 306 และ 309 และคณิต ณ นคร, “ปญหาในการใชดุลยพินิจของอัยการ”. วารสาร

อัยกา,  ปที่ 5, ฉบบที่ 57.  หนา 32-33. 
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 ส่ิงสําคัญท่ีแตกตางไปจากระบบไตสวน คือในระบบกลาวหาจะมีกฎเกณฑในการ
สืบพยานท่ีละเอียดและเครงครัดมาก และจํากัดการใชดุลพินิจของศาล โดยมีบทตัดพยานท่ีเด็ดขาด
ท่ีไมยอมรับพยานหลักฐานท่ีไมถูกตองตามกฎเกณฑการสืบพยาน ซ่ึงระบบกลาวหานี้เปนระบบท่ี
ใชอยูในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นท่ีใชระบบกําหมายคอมมอนลอว (Common 
law) 
 สําหรับประเด็นความเปนมาและสาระสําคัญของระบบไตสวนและระบบกลาวหานั้น
ศาสตราจารย คณิต ณ นคร ไดแสดงความเห็นบางประการดังนี้21 
 (1)  ความเขาใจท่ีวา ประเทศในภาคพื้นยุโรปซ่ึงใชระบบกฎหมายซิวิลลอว (Civil law) 
นั้น จะใชระบบการคนหาความจริงแบบระบบไตสวน และประเทศท่ีใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว 
นั้นจะใชระบบกลาวหา เปนความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง เพราะแทท่ีจริงแลวไมวา
ประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซิวิลลอวหรือคอมมอนลอว ในปจจุบันนั้นตางก็ใชระบบการคนหา
ความจริงแบบระบบกลาวหาท้ังส้ิน แตท่ีจะแตกตางกันคือ บาทบาทในการคนหาความจริงของ 
เจาพนักงานและศาลของประเทศท่ีใชระบบกฎหมายซิวิลลอวจะมีมากกวาประเทศท่ีใชระบบ
กฎหมายคอมมอนลอว 
  (2)  ระบบไตสวนนั้น เปนระบบที่มิไดมีการแยกอํานาจสอบสวนฟองรองคดีออกจาก
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงศาลสามารถเปนผูริเร่ิมตนคดดีไดดวยตนเอง ทําใหระบบไตสวน
ขาดการตรวจสอบการใชอํานาจ และยังไมคํานึงถึงสิทธิของผูกลาวหาในคดี 
 ตอมาจึงไดมีการแกไขขอบกพรองของระบบไตสวน จนพัฒนาเปนระบบกลาวหาท่ีได
มีการแยกอํานาจสอบสวนฟองรอง ออกจากอํานาจพิจารณาพิพากษาโดยใหเจาหนาท่ีตํารวจและ
อัยการเปนผูมีหนาท่ีเร่ิมตนคดี สวนศาลจะทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจโดยการพิจารณา
พิพากษาคดี ซ่ึงการตรวจสอบโดยศาลและพนักงานอัยการ (พนักงานอัยการจะตรวจสอบการเร่ิมตน 
คดีและการสอบสวนของตํารวจ)  เปนกระบวนการท่ีมุงคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหา ดังนั้นระบบ
กลาวหา จึงเปนระบบท่ีใหความสําคัญแกผูกลาวหาในคดีอาญา โดยยกฐานะของผูถูกกลาวหาหรือ
จําเลยจากท่ีเปนกรรมในคดี ใหเปนประธานในคดี (Prozess-Subjekt) 
 โดยสรุปแลว ระบบไตสวนนั้นเปนระบบที่ใหดุลพินิจแกผูทําการไตสวนอยางกวางขวาง 
และไมใหความสําคัญตอการมีอยูของคูความ ถือเปนเร่ืองท่ีตองดําเนินการระหวางผูไตสวนกับผูถูก
ไตสวน จึงไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการสืบพยานท่ีเครงครัด 

                                                  
21  คณิต  ณ นคร.  เพ่ิมอาง.  หนา 32 และคณิต ณ นคร.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (พิมพครั้งที่ 

7). กรุงเทพฯ : วิญูชน, 2549.  หนา 59-64. 
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 สวนระบบกลาวหาเปนระบบท่ีจํากัดการใชดุลพินิจของผูตัดสินคดี โดยใหพิจารณาจาก
พยานหลักฐานท่ีคูความเสนอข้ึนมา เปนระบบท่ีเนนการมีคูความและมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
สืบพยานท่ีละเอียดและเครงครัดไมเปดโอกาสใหผูตัดสินคดีไดใชดุลพินิจมากนัก ซ่ึงบทบาทของ
ในการคนหาความจริงท่ีแตกตางกัน จะสงผลกระทบตอทัศนคติในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน 
หรือศาลในการตรวจสอบขอเท็จจริงในคดีและทําใหความจริงท่ีไดมานั้นอาจมิใชความจริงท่ี
แทจริงได 
 หลักการคนหาความจริง (Principle of Investigation)22 ไดวางหลักการคนหาความจริง
ในคดีอาญานั้น ตองพิจารณาจากขอเท็จจริง (Fact) อันเปนพยานหลักฐานท่ีนําเขาสูการดําเนินคดี 
อาญาไมวาจะเกิดจากการนําเสนอของคูความหรือพยานหลักฐานท่ีศาลเรียกมาสืบเพิ่มเติมซ่ึงเราอาจ
แยกรูปแบบการคนหาความจริงไดเปน 2 ประเภท 
 (1) การคนหาความจริงตามแนบ (Formal truth) 

หมายถึง การพิจารณาขอเท็จจริงท่ีมีคูความนําเสนอตอศาลเทานั้น โดยจะมุงการพิจารณา 
ไปท่ีรูปแบบและพิธีการ อาทิเชน พยานหลักฐานนั้นยื่นมาโดยชอบหรือไม การคนหาความจริงจะ
ถูกตีกรอบอยูภายในพยานหลักฐานท่ีคูความประสงคจะนําเสนอใหพิจารณาเทานั้น23 
 (2) การคนหาความจริงตามเนื้อหา (material truth) 
 หมายถึง การพิจารณาพยานหลักฐานโดยมุงท่ีจะรูใหไดวา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในคดีนั้นแทจริง
แลวเปนอยางไร ดังนั้นหากพยานหลักฐานท่ีมีรอยูขณะนั้นไมอาจทําใหขอเท็จจริงกระจางชัดได
แลว ก็ตองดําเนินการสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมข้ึนเพื่อใหสามารถเขาถึงความจริงแทในคดีให
ได ซ่ึงในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  การคนหาความจริงตามเนื้อหา ไมเพียงผูกพันให
ศาลมีหนาท่ีคนหาความจริงเทานั้น แตยังใชบังคับแกเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนฟองรอง 
ซ่ึงไดแก ตํารวจและพนักงานอัยการดวย24 
 

                                                  
22  ณรงค ในหาญ.  (2550).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลม 1 (พิมพครั้งที่ 9).  กรุงเทพฯ : วิญูชน

หนา 35-36.  
23  ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ถือวาการคนหาความจริงตามแบบน้ันเปนหลักการคนหา

ความจริงตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซึ่งจะพิจาณาพยานหลักฐานที่คูความยอมรับวาจะใชเปนพยาน 
หลักฐานในคดี 

24  Wemer F.Ebke and Matthew W.Finkin, Introduction to Geman Law.  (The Hague : Kluwer Lsw 
Intemational, 1996).  p. 428. 
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 การคนหาความจริงตามเน้ือหา มุงใหทุกองคกรของรัฐในคดีอาญาหาความจริงแทใน
คดี ถาหากปรากฏวาระหวางการรวบรวมพยานหลักฐาน ไดพบขอสงสัยหรือหลักฐานเบ้ืองตนวา 
ผูถูกลาวหาจะเปนผูบริสุทธ์ิหรือเปนขอตอสูของผูถูกกลาวหา ก็ตองดําเนินการคนหาขอเท็จจริงใน
ดานท่ีเปนคุณแกผูกลาวหาดวย แตท้ังนี้การดําเนินการดังกลาวตองอยูบนหลักท่ีวาเพื่อการคนหา
ความจริงในคดีใหปรากฏ25 
 2.2.2 วัตถุประสงคการตรากฎหมายในการตรวจสอบการตาย 
 ในนามอารยะประเทศตางยอมรับในคุณคาของชีวิตมนุษย (a high value on human life) 
ดวยเหตุนี้ หากมีการประทุษรายตอชีวิตของบุคคลใดข้ึน จึงตองมีการตรวจสอบเพื่อใหไดความวา
ความตายน้ันเกิดข้ึนไดอยางไร ใครเปนผูประทุษราย ดังนั้น รัฐจึงไดมีการตรากฎหมายเพื่อกําหนด
กลไกท่ีจะตรวจสอบประเภทของความตายซ่ึงปรากฏวา เปนความตายท่ีเกิดข้ึนโดยผิดธรรมชาติ
(unnatural death) และจะตองอธิบายถึงการเกิดข้ึนของสาเหตุดังกลาว ท้ังนี้ประโยชนท่ีไดจากการ
ตรวจสอบความตาย นอกจากจะเปนการพิสูจนความรับผิดทางอาญาแลว ยังจะนําไปสูการแสวงหา
วิธีการปองกันภยันตรายท่ีเกิดข้ึนโดยสาเหตุเดียวกันนั้นไดในอนาคต รวมไปถึงการกําหนดสิทธิ
ของประชาชนในการเขารวมตรวจสอบความตายน้ันดวย (public accountability)26 
 กระบวนการยุติธรรมเปนกระบวนการตามกฎหมายท่ีมุงในการรักษาความสงบเรียบรอย 
ของสังคม โดยการนําตัวผูกระทําความผิดทางอาญามาลงโทษ และในขณะเดียวกันก็มุงการคุมครอง 
สิทธิและเสรีภาพของผูกระทําความผิดใหตอสูขอกลาวหาอยางเปนธรรม อีกท้ังยังเปนกระบวนการ
ท่ีจะตองปกปองและคุมครองสิทธิของผูไดรับความเสียหายจากการกระทําผิดใหไดรับการเยียวยา
ท้ังจากรัฐและผูท่ีกระทําผิดกอความเดือดรอนเสียหายดวย ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมจึงเปน
กระบวนการตามกฎหมายท่ีสงผลกระทบถึงสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยในหลายดานและหลายฝาย
ดวยกัน 
 
 
 
 
 
                                                  

25  Nigel G.Foster and Satish Sule, German Legal system & Laws, 3rd edition (New York : Oxford 
University Press, 2002). pp. 342-343. 

26  Barbara Pattor.  The Fatlaity Inquiries Act : A Discussion Paper (Haligax : Department of Justice, 
1990). p. 1. 
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2.3  หลักการเก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพ 
 2.3.1 ความหมาย 
 ชันสูตรพลิกศพ ประกอบดวยคําวา ชันสูตร พลิก ศพ 
  ชันสูตร27 เปนคํากริยา หมายถึง สอบสวนโดยเหตุผล ตรวจตรา เพื่อหาหลักฐานขอเท็จจริง 
  พลิก28 เปนคํากริยา หมายถึง กลับ เปล่ียน 
  ศพ29 เปนคํานาม หมายถึง ซากผี รางคนท่ีตายแลว 
  สําหรับความหมายของคําวา “การชันสูตรพลิกศพ” นั้นมีผูใหความหมายไวหลายอยาง 
แตก็ใกลเคียงกัน ดังนี้ เชน 
 1) การชันสูตรพลิกศพ เปนการกระทําเพื่อใหรูวาการตายของบุคคลเกิดจากอะไร30 
 2) การชันสูตรพลิกศพ คือการตรวจสอบศพเพื่อคนหาสาเหตุและพฤติการณท่ีทําให
เกิดการตายน้ันข้ึน31  
 3) การชันสูตรพลิกศพ32 คือ การตรวจพิจารณาศพผูใดเพ่ือทราบวา ตายไปเพราะเหตุ
ใด และศพนั้นเปนของใครแน และรายละเอียดอ่ืนๆ เทาท่ีจําเปนแกการสอบสวนเพื่อใหรูถึงขอท่ี
กลาวขางตน 
 4) การชันสูตรพลิกศพ หมายถึง การตรวจรางกายของผูตายเพื่อใหทราบสาเหตุการตาย
ท่ีแทจริง นอกจากนั้นยังหมายรวมถึงการตรวจชันสูตรเพื่อใหทราบวา ผูตายคือใคร ตายเม่ือใดอีก 
ดวย33 
 5) การชันสูตรพลิกศพ เปนวิธีการในการตรวจสอบรางกายของผูตาย เพื่อคนพบถึง
สาเหตุและพฤติการณท่ีทําใหเกิดการตายแกบุคคลนั้น34 

                                                  
27  ราชบัณฑิตยสถาน.  (2542).  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  หนา 262. 
28  แหลงเดิม.   
29  แหลงเดิม.   
30  แวว  ยอดพยุง.  (2510).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง.  หนา 227. 
31  คณิต ณ นคร ก (2549).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 471. 
32  สัญญา  ธรรมศักด์ิ.  (2524).  คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.  หนา 175. 
33  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2528).  เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 หนวยที่  

8-15.  หนา 343. 
34  คนึง  ฦาไชย.  (2530).  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1.  หนา 321-322. 
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 6) การชันสูตรพลิกศพ คือ การตรวจพิจารณาวาศพนี้เปนศพใคร ตายเพราะเหตุใด และ
รายละเอียดอ่ืนๆ เพื่อเปนแนวทางในการสอบสวนตอไป35 
 7) การชันสูตรพลิกศพก็คือ การตรวจศพยังสถานท่ีพบศพหรืออาจตรวจศพยังสถานท่ี
ตรวจศพก็ได เปนเร่ืองท่ีแพทยและพนักงานสอบสวนตลอดจนญาติท่ีเกี่ยวของจะตองทราบ                  
เพื่อจะไดการอยางใดอยางหนึง่ใหถูกตองตามกฎหมาย หรือในกรณีการตายท่ีเปนปญหาทางดานคดี 
เพื่อจะไดรองรอยและหลักฐานรวดเร็ว เพื่อนําความยุติธรรมสูญาติมิตรผูตาย และประชาชน                        
ท้ังยังหาสาเหตุวาการตายเกิดจากอะไร ตายนานเทาไร เกี่ยวพันกับบาดแผลใหมหรือไม อะไรเปน
สาเหตุของการตายแนนอน เกิดจากพยาธิสภาพใหมหรือเกาหรือท้ังสองอยาง36 
 2.3.2 วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อทราบถึงเหตุตายและพฤติการณท่ีตาย 
 เหตุตายหรือสาเหตุการตาย หมายถึง เหตุท่ีทําใหเกิดการตายขึ้นทโดยตรงหรือในทาง
วิทยาศาสตรการแพทย เหตุตาย หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางสรียวิทยา ท่ีทําใหตาย หรือในทาง
สถิติ เหตุตาย หมายถึง พยาธิสภาพหรือโรค ความพิการ อันตราย หรือพิษท่ีทําใหตาย โดยตรงหรือ
โดยออม37 
 พฤติการณท่ีตาย หมายถึง การตายน้ันเกิดข้ึนจากกรณีใด ไดแก เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง ถูกผูอ่ืนกระทํา ถูกสัตวทําราย อุบัติเหตุ หรือเปนการตายโดยธรรมชาติ 
 2)  เพื่อทราบวาผูตายเปนใคร 
 3)  เพื่อทราบถึงสถานท่ีและเวลาตาย 
 4)  ถาเปนกรณีท่ีถูกทํารายตายก็ตรวจพิสูจนเพื่อใหทราบวาใครเปนผูทํารายหรือ                  
มีใครเกี่ยวของบางเทาท่ีจะพอบอกได 
 2.3.3 แนวคิดและหลักการทางกฎหมาย 
  ความผิดตอชีวิตนั้นถือวาเปนความผิดท่ีรุนแรง เพราะคุณธรรมในทางกฎหมายนั้น            
ถือการคุมครองชีวิตเปนเร่ืองสําคัญ38 บานเมืองใดท่ีมีกฎหมายมารองรับความผิดตอชีวิตไดอยาง
รัดกุมก็จะมีผลใหบานเมืองนั้นมีความเปนอยูอยางสุขสงบ จึงเปนไดวา มาตรการซ่ึงกําหนดข้ึน            

                                                  
 35  ระพี  แมนโกศล.  (2530, มกราคม).  “การชันสูตรพลิกศพ.”  แพทยสภาสาร, 15, 1.  หนา 29. 
 36  Charles E. O’Hara.  (1975).  Fundamental of Criminal Investigation.  p. 501.  อางถึงใน                 
ทัศนะ  สุวรรณจูฑะ.  (2531).  นิติเวชศาสตร.  หนา 199-200. 
 37  วิฑูรย  อึ้งประพันธ  ข  (2507, มกราคม).  “เหตุตาย.”  สารศิริราช, 16, 1.  หนา 527-528. 
 38  คณิต ณ นคร  ข  (2553).  กฎหมายอาญาภาคความผิด.  หนา 47. 
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เพื่อหาสาเหตุแหงความตาย คือ “การชันสูตรพลิกศพ” ซ่ึงมีความสําคัญมากและกฎหมายของ                
ทุกประเทศก็ระบุใหมีการชันสูตรพลิกศพ39 และมีหลักการทางกฎหมายดังนี้ 
  2.3.3.1  เพื่อชวยเหลือกระบวนการยุติธรรมและพนักงานสอบสวน 
  เพื่อใหไดหลักฐาน และขอเท็จจริงการตรวจศพ และผาศพ โดยเฉพาะในคดีฆาตกรรม 
เชน ทราบวาผูตายเปนใคร ตายมานานเทาใด สาเหตุตาย และพฤติการณท่ีตายไดวา เปนการตาย
แบบอุบัติเหตุ ฆาตัวตาย หรือเปนการถูกฆาตาย ในทางปฏิบัติเพื่อใหไดขอเท็จจริง อาจตองไปยัง
สถานท่ีเกิดเหตุตรวจดวย เพื่อสรุปผลหาพฤติการณท่ีตายไดแนชัดข้ึน 
  2.3.3.2  เพื่อปองกันคนบริสุทธ์ิใหพนขอหาวาเปนผูประกอบอาชญากรรม 
   เพราะใหบางคร้ัง การตายท่ีเกิดข้ึนเปนการตายโดยธรรมชาติ อาจถูกกลาวหาวาเปนคน
ฆา เชน คนรายวิ่งหนีตํารวจซ่ึงมีอายุมากตํารวจหกลมเอง และมีบาดแผลฟกชํ้าท่ีหนาอกและแขนขา 
ตอมาเกิดอาการเขียว หมดสติและตาย สาเหตุตายอาจเปนจากโรคธรรมชาติ เชน หัวใจวายจากเสน
เลือดไปเล้ียงหัวใจตีบ หรืออาจตายจากหกลมหัวและหนาอกฟาดพื้น แลวเลือดออกในเน้ือสมองก็
ได ถาตรวจศพและผาอยางละเอียดก็สามารถบอกไดวา สาเหตุการตายและพฤติการณท่ีตายคืออะไร 
  2.3.3.3  เพื่อเปนการชวยเหลือและใหความยุติธรรมในคดีแพง 
     1) การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุตางๆ ในแงของการประกันชีวิตถาเปน
การตายโดยผิดธรรมชาติ เชน อุบัติเหตุทางบริษัทประกันชีวิต อาจจะตองจายคาประกัน 2 เทา แต
บางคร้ังผูเอาประกันกินยาฆาตัวเองตาย ทางบริษัทประกันชีวิตอาจจะไมจายคาประกันก็ได บางคร้ัง
ผูรับประโยชนอาจฆาคนท่ีมีประกันแลวอําพรางใหเปนอุบัติเหตุเพื่อจะรับเงินประกันก็ได 
     2) การจายเงินทดแทนในการทํางานจากโรคท่ีเกิดจากการทํางานและถึงแก
ความตาย 
     3) ชวยตอบปญหาตางๆ จากการตายเพื่อชวยในกระบวนการยุติธรรม เชน            
บอกสาเหตุวาเปนการตายจากธรรมชาติ40 ไมวาถูกวางยาพิษหรือใหการรักษาการพยาบาลไมทัน 
ตัวอยางเชน ผูตายปวยดวยโรคหัวใจมีมรดกมาก ไดทําพินัยกรรมยกทรัพยใหกับคนใกลชิด เม่ือเกิด
การตายข้ึนญาติสงสัยวาคนใกลชิดอาจวางยาเพ่ือหวังมรดกหรือหนวงเหนี่ยวไมใหการรักษา เพื่อ 
ใหคนไขตายจากโรคหัวใจ หรือหนวงเหนี่ยว เพ่ือใหไปโรงพยาบาลไมทัน เพราะกลัววา ถามีชีวิต
ตอไปอาจเปล่ียนใจทําพินัยกรรมใหม การตรวจศพอยางละเอียดก็สามารถบอกไดวา เปนการตาย

                                                  
 39  Voigt, Jorgen.  (1977, Juiy-December).  “Legal Medicine in Europe.”  Forensic Science 10.   
pp. 3-86.  
 40  สมชาย  ผลเอี่ยมเอก ก (2525).  นิติพยาธิวิทยา.  หนา 2-4. 
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จากโรคธรรมชาติจริง คือโรคหัวใจไมไดถูกวางยาพิษและถึงแมจะไปโรงพยาบาลทัน ก็จะตองตาย
เพราะหัวใจหยุดนานแลว 
 2.3.4  องคกรผูชันสูตรพลิกศพ 
 การชันสูตรพลิกศพเปนกระบวนการหน่ึงในการสอบสวนคดีอาญา ซ่ึงเปนงานสืบสวน
สอบสวนการตายของบุคคลท่ีตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การรวบรวมพยานหลักฐานจากศพ และ
สถานท่ีพบศพ ตลอดจนการผาศพตรวจและการตรวจวัตถุพยานจากศพ ซ่ึงหลักการท่ีสําคัญในการ
ชันสูตรพลิกศพ ก็คือ หลักการคนหาความจริง ซ่ึงผูท่ีมีหนาท่ีชันสูตรพลิกศพทุกฝายจะตองให
ความสําคัญและปฏิบัติตามหลักดังกลาว โดยตองทําหนาท่ีคนหาสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
 ซ่ึงกลุมประเทศในทวีปยุโรปไดใหความสําคัญของการชันสูตรพลิกศพ โดยถือวา           
การชันสูตรพลิกศพเปนกระบวนการท่ีจะชวยคุมครองสิทธิของประชาชน และเช่ือม่ันวา การ
ดําเนินการท่ีไดมาตรฐานน้ันจะสามารถตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐในกรณีท่ี
เจาหนาท่ีเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเสียชีวิตไดดวย 
   การจัดองคกรของรัฐท่ีจะทําหนาท่ีชันสูตรพลิกศพนั้นมีสวนสําคัญตอประสิทธิภาพ          
ในการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองกําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละ
องคกรใหสามารถตรวจสอบการดําเนินการซ่ึงกันและกัน และกระบวนการตองเปนไปอยางโปรงใส  
ซ่ึงระบบการชันสูตรพลิกศพท่ีนานาประเทศใชกันมีอยู 3 ระบบ ซ่ึงพิจารณาจากองคกรหลักท่ีทํา
หนาท่ีรับผิดชอบการชันสูตรพลิกศพ อันไดแก ระบบตํารวจ (Police System) ระบบผูพิพากษาหรือ
ศาล (Coroner System) และระบบแพทยสอบสวน (Medical examiner System) 
  ระบบการชันสูตรพลิกศพที่จะถือวาเปนระบบท่ีดีและมีประสิทธิภาพในการคนหา
ความจริงนั้นมิไดข้ึนอยูกับองคกรหลักท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบวาจะตองเปนตํารวจ ศาล หรือแพทย 
แตความสําคัญนั้นข้ึนอยูกับการวางระบบใหองคกรทุกฝายท่ีเกี่ยวของ สามารถตรวจสอบการดําเนินการ 
ซ่ึงกันและกัน และตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการชันสูตรพลิกศพนั้น 
  โดยสภาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรสหประชาชาติ ไดแนะนําหลักวาดวยการ
ปองกันและการสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษ
ประหารชีวิตท่ีไรเหตุผลและรวบรัด (Principle on the Effective Prevention and Investigation of 
Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions) เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1989 โดยมีความ        
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มุงหมายใหแตละประเทศมีมาตรการในการปองกันวิสามัญฆาตกรรมและคุมครองสิทธิของผูตาย
และญาติของผูตายท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถอํานวยความยุติธรรมได โดยมีสาระสําคัญดังนี้41 
  ขอ 9 “จะตองมีการสอบสวนท่ีมีความพรอม ครบถวน และเปนธรรม กรณีท่ีเกิด             
การวิสามัญฆาตกรรมหรือการประหารชีวิตบุคคลอ่ืนโดยไรเหตุผลและรวบรัดดังกลาว รวมถึงคดีท่ี
มีผูรองทุกขวาญาติของตนหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของถึงแกความตาย โดยผิดธรรมชาติในระหวาง
เวลาท่ีเกิดเหตุการณดังกลาว รัฐบาลจะตองจัดใหมีเจาหนาท่ีและวิธีพิจารณาความโดยเฉพาะ
สําหรับการสอบสวนหาความจริงนั้น การสอบสวนมีความมุงหมายที่จะคนหาสาเหตุ พฤติการณ 
และเวลาที่ตาย บุคคลท่ีจะตองรับผิดชอบ ตลอดจนรูปแบบหรือการปฏิบัติท่ีนําไปสูความตาย
ดังกลาว นอกจากนี้การสอบสวนน้ันยังตองรวมถึงการชันสูตรพลิกศพดวยวิธีท่ีเหมาะสม ตลอดจน
การเก็บรวบรวมและวิเคราะหพยานหลักฐานท้ังท่ีเปนวัตถุและเอกสารและคําใหการของพยาน
ตางๆ การสอบสวนยังตองจําแนกใหเห็นชัดเจนวาการตายท่ีเกิดข้ึนเปนการตายโดยธรรมชาติ 
อุบัติเหตุ ฆาตัวตาย หรือการฆาตกรรม” 
  ขอ 13 “ศพนั้นจะตองถูกจัดเตรียมพรอมใหแพทยผูทําการชันสูตรพลิกศพสามารถ
ดําเนินการชันสูตรพลิกศพไดอยางรวดเร็ว ในการที่แพทยทําการชันสูตรพลิกศพนั้น อยางนอยตอง
พยายามบงช้ีใหไดถึงสาเหตุและลักษณะการตาย กับจะตองตรวจสอบใหทราบถึงเวลาและสถานที่
ท่ีตายเทาท่ีจะกระทําได พึงบันทึกภาพสีของสภาพศพเพื่อรวมไวในรายงานชันสูตรพลิกศพ เพื่อ
เปนพยานหลักฐานในการสอบสวนน้ันดวย นอกจากนี้รายงานชันสูตรพลิกศพจะตองมีการบรรยาย
ถึงสภาพบาดแผลของผูตายรวมถึงพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการถูกทําราย” 
  ขอ 14 “ผูท่ีทําหนาท่ีชันสูตรพลิกศพนั้นจะตองสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนธรรมและ
เปนอิสระจากบุคคลหรือหนวยงานใดหรือองคกรใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการตายนั้น ท้ังนี้เพื่อเปน 
หลักประกันวาชันสูตรพลิกศพจะทําใหไดขอมูลตรงกับความเปนจริง” 
  ขอ 17 “จะตองมีการจัดทํารายงานการสอบสวนเปนลายลักษณอักษรภายในเวลาอันควร
ตามระดับความยากงายของการสอบสวนคดีนั้น รายงานดังกลาวพึงมีการเปดเผยในทันที โดยจะตอง 
แสดงถึงขอบเขตของการคนหาความจริง หลักเกณฑและวิธีท่ีใชในการตรวจสอบพยานหลักฐาน
ตลอดจนการสรุปและความเห็นท้ังตอขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ในรายงานนั้น ยังจะตองบรรยาย
ถึงรายละเอียดของพฤติการณพิเศษท่ีเกิดข้ึน และพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการนั้น กับจะตองมี
บัญชีรายช่ือของพยานบุคคลท่ีใหปากคํา เวนแตรายที่มีความจําเปนตองปกปด เพื่อคุมครองความ

                                                  
 41  กิตติพงษ  กิตยารักษ, ชาติ  ชัยเดชสุริยะ  และณัฐวสา  ฉัตรไพฑูรย.  (2547).  มาตรฐานองคการ
สหประชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา.  หนา 135-138. 
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ปลอดภัย รัฐบาลจะตองใหคําตอบตอรายงานการสอบสวนดังกลาวหรือแจงวา จะมีการดําเนินการ
อยางไรข้ันตอนตอไปนั้นภายในเวลาอันสมควร” 
  โดยสรุปแลวหลักการดังกลาวไดวางหลักการพื้นฐานไวดังนี้ 
  1)  หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงรัฐจะตองจัดเตรียม
บุคลากรที่มีความพรอมในการสอบสวน และตองมีกระบวนการชันสูตรพลิกศพใหเหมาะสม
เพื่อใหการคนหาความจริงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย 
  ซ่ึงเปนไปตามหลักการคนหาความจริง หรือหลักการตรวจสอบ ซ่ึงการตรวจสอบความจริง 
ของเร่ืองเกิดข้ึนนั้น โดยเจาพนักงานทุกฝายมีหนาท่ีจะตองตรวจสอบความจริงทุกเร่ือง ทุกประเด็น
และโดยปราศจากขอผูกมัดใดๆ  
  2) คุณสมบัติของผูทําการชันสูตรพลิกศพ ตองเปนแพทยผูเช่ียวชาญทางนิติเวชศาสตร 
ซ่ึงตองสามารถทําหนาท่ีไดอยางเปนธรรมและเปนอิสระจากบุคคลหรือหนวยงานใดและรวมทั้ง          
มีสิทธิตรวจดูขอมูลท้ังหมดท่ีไดจากการสอบสวน 
 2.3.5 การมีสวนรวมของญาติผูตาย 
  หลักวาดวยการปองกันและการสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิสามัญ
ฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตท่ีไรเหตุผลและรวบรัด ซ่ึงนําเสนอโดยสภาเศรษฐกิจและ
สังคม ขององคการสหประชาชาตินั้น นอกจากจะวางหลักการเกี่ยวกับองคกรผูทําหนาท่ีชันสูตร
พลิกศพแลว ยังกลาวถึงการมีสวนรวมของญาติของผูตายในกระบวนการชันสูตรพลิกศพดวย ดังนี้ 
  ขอ 16 “ครอบครัวของผูตายและผูแทนโดยชอบของบุคคลเหลานั้นพึงมีสิทธิไดรับการ
แจงรวมท้ังมีสิทธิเขาไปฟงหรือตรวจดูขอมูลท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวน กับพึงมีสิทธิ
แสดงพยานหลักฐานอ่ืนเพื่อประโยชนตอการสอบสวนนั้น ครอบครัวของผูตายพึงมีสิทธิท่ีจะขอให
มีบุคคลท่ีมีความรูดานการแพทยหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของเขาไปสังเกตการณในการชันสูตร 
พลิกศพนั้นไดดวย ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบสภาพศพเสร็จแลวพึงมีการปดประกาศเก่ียวกับการ
สอบสวนการตายน้ัน ซ่ึงจะตองมีการแจงใหครอบครัวหรือญาติผูตายไดทราบในทันทีดวย ศพของ
ผูตายจะตองถูกสงมอบใหแกครอบครัวหรือญาติของผูตายดังกลาวภายหลังการสอบสวนเสร็จส้ิน” 
  ซ่ึงหลักการดังกลาวไดกําหนดเกี่ยวกับการมีสวนรวมไวดังนี้ 
  1)  สิทธิไดรับการแจงถึงการสอบสวนการตาย และผลการสอบสวนการตายน้ัน 
  2)  สิทธิเขาฟงหรือตรวจสอบดูขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวน และสิทธิในการ
แสดงพยานหลักฐานตางๆ  
  3) สิทธิท่ีจะขอใหมีบุคคลท่ีมีความรูดานการแพทย หรือผูทรงคุณวุฒิเขารวมสังเกตการณ 
ในการชันสูตรพลิกศพดวย 
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  ซ่ึงตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยแลว ญาติของผูตายไดรับการประกัน
สิทธิและมีสิทธิตามท่ีกลาวขางตนไวเกือบครบถวนแลว ยังขาดแตเพียงสิทธิการตั้งบุคคลเขารวม 
ในการสังเกตการณในการชันสูตรพลิกศพเทานั้น ซ่ึงหากไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิไว จะทําให
การโตแยงเกี่ยวกับกระบวนการวาไดกระทําไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม หรือสาเหตุของการ 
ตายถูกตองหรือไมลดลง เพราะญาติของผูตายไดรับรูกระบวนการในการชันสูตรพลิกศพ และมี
โอกาสไดโตแยงในขณะทําการชันสูตรพลิกศพ ซ่ึงจะทําใหเกิดการยอมรับและสรางความนาเช่ือถือ
ใหเกิดข้ึนในกระบวนการชันสูตรพลิกศพ 
 
2.4 ระบบการชันสูตรพลิกศพตามมาตรฐานสากล 
 โดยท่ีแตละประเทศมีประวัติศาสตรความเปนมา และแนวคิดท่ีแตกตางกัน สงผลใหมี
ระบบการชันสูตรพลิกศพท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงในปจจุบันอาจแบงการชันสูตรพลิกศพ ออกตาม
ประเภทขององคกรผูมีอํานาจหนาท่ีและรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพไดเปน 5 ระบบ คือ 
 2.4.1 ระบบศาล (Court system) 
  การชันสูตรพลิกศพระบบศาล คือระบบที่ใหศาลหรือผูไดรับมอบอํานาจจากศาล มี
อํานาจหนาท่ีโดยตรงในการชันสูตรพลิกศพ พนักงานสอบสวนหรือตํารวจอาจมีสวน เขามารวม
งานดวยได แตตองอยูภายใตอํานาจศาล ซ่ึงอาจแบงออกเปน 2 ระบบยอย ดังนี้ 
  2.4.1.1 ระบบโคโรเนอร (Coroner system) 
  เปนระบบท่ีใหอํานาจศาลทําการสืบสวนการตายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําความผิดทาง
อาญาหรือการตายท่ีไมทราบสาเหตุ โดยผูทําการสอบสวนในนามของศาล เรียกวา Coroner42 ซ่ึง
อาจจะเปนนักกฎหมายหรือแพทยท่ีไดรับแตงต้ังจากสภาทองถ่ินซ่ึงอยูในเขตอํานาจของศาลนั้น 
โดยโคโรเนอรจะมีความเปนอิสระจากรัฐบาลและจะทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับจากศาลเทานั้น ซ่ึง
ระบบนี้ใชอยูในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา เปนตน 
   (1) ประเทศอังกฤษ 
  ไดใหอํานาจศาลทําการสืบสวนสอบสวนการตายท่ีเกิดจากการกระทําความผิดทาง
อาญา การตายท่ีไมทราบสาเหตุ การตายท่ีแพทยไมสามารถออกใบรับรองการตาย และการตายใน
ระหวางหรือภายหลังการผาตัด ผูทําการสอบสวนในนามของศาล เรียกวา Coroner โดยมีเจาหนาท่ี
ของศาลเปนผูชวยในการชันสูตรพลิกศพ 

                                                  
 42  วิสูตร ฟองศิริไพบูลย.  (2532).  การชันสูตรพลิกศพกับการดําเนินคดีอาญา.  หนา 124-125. 
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  นอกจากนั้นยังมีเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการทํางานของโคโรเนอรดวย ไดแก พนักงาน
สอบสวนของโคโรเนอร ซ่ึงก็คือ ตํารวจประจําทองถ่ินท่ีมาปฏิบัติงานภายใตการควบคุมดูแลของ
โคโรเนอร โดยจะทําหนาท่ีตั้งแตแจงใหโคโรเนอรทราบเม่ือมีการพบศพ ปฏิบัติตามคําแนะนําของ
โคโรเนอร และประสานงานไปยังหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
  2.4.1.2 ระบบผูพิพากษา (Judge system) 
  เปนระบบท่ีผูพิพากษาเปนผูมีอํานาจสอบสวนการตายโดยผิดธรรมชาติ และการตายท่ี
เกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ ประเทศท่ีใชระบบนี้ไดแก เยอรมันนี ฝร่ังเศส 
  ในประเทศเยอรมันนั้น ระบบการชันสูตรพลิกศพและระบบงานนิติเวช จะมีความ
ซับซอน เนื่องจากแตละรัฐมีการใชกฎหมายท่ีมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันไป เม่ือมีการตาย
โดยผิดธรรมชาติเกิดข้ึน การชันสูตรพลิกศพจะตองมีพนักงานอัยการหรือผูพิพากษารวมในการ
ชันสูตรพลิกศพนั้นดวย และหากมีกรณีท่ีจะตองผาศพเพ่ือตรวจดูภายในจะตองไดรับคําส่ังอนุญาต
จากผูพิพากษาหรือพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาจะตองเขารวมในการผาศพ
เพื่อพิสูจนดวย43 
 2.4.2 ระบบแพทยสอบสวน (Medical examiner system) 
   พัฒนามาจากระบบโคโรเนอร โดยเร่ิมเม่ือป ค.ศ. 1877 ในรัฐแมสซาจูเซทส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนระบบท่ีแพทยเปนผูส่ังการและดําเนินการ เม่ือไดรับการแจงการตาย แพทยจะ
เปนผูพิจารณาวา กรณีใดเปนการตายโดยธรรมชาติตองทําการชันสูตรพลิกศพและหรือผาศพตรวจ 
โดยความรวมมือของเจาพนักงานสอบสวนในการคนหาพยานหลักฐาน หาขอมูลเพิ่มเติมหรือ
ตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงประเทศท่ีใชระบบนี้ไดแก 
 
 

                                                  
 43  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 87 (1) “The post mortem examination shall 
be made by the public prosecution office and, upon application by the public prosecution office, also by the 
judge with the assistance of a physicin. The physician shall not be called in if this is obviously not necessary for 
clarification of the facts.” 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน มาตรา 87 (4) “The autopsy and exhumation of an 
interred corpse shall be ordered by the judge; the public prosecution office shall be authorized to order such 
action if the success of the investigation were to be ensangered by a delay. Where exhumation is ordered, 
notification of a relative of the deceased person has to be ordered at the same time, if the relative can be located 
without special difficulty and the purpose of the investigation is not endangered by such notification.” 
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   1)  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   การสอบสวนการตายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เปนไปตามกฎหมายของแตละรัฐ 
ซ่ึงมีท้ังระบบโคโรเนอรและระบบแพทยสอบสวน โดยท้ังโคโรเนอรและแพทยสอบสวนตางก็เปน
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการสอบสวนภายใตเขตอํานาจท่ีไดรับจากรัฐหรือทองถ่ิน 
  ระบบแพทยสอบสวนในสหรัฐอเมริกายังมีความแตกตางในเร่ืองของโครงสรางและ
อํานาจหนาท่ี โดยข้ึนอยูกับวาไดรับแตงต้ังจากเคานตี้หรือรัฐ 
  ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของรัฐเท็กซัส ไดกําหนดใหแพทยสอบสวนมีอํานาจ 
หนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพรวมกับจัสติส ออฟ เดอะ พีส (Justce of then peace) และการผาศพเพื่อ
ตรวจพิสูจนใหกระทําโดยแพทยสอบสวน สวนในกฎหมายวาดวยการชันสูตรพลิกศพของรัฐ
มิชิแกน ไดกําหนดใหแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ (County Medical Examiner) เปนผูมีอํานาจ
หนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพ 
  ในรัฐมิชิแกน ใชระบบแพทยสอบสวนประจําเคานตี้เชนเดียวกัน โดยจะแบงเขตอํานาจ
หนาท่ีความรับผิดชอบออกเปนแตละเคานตี้ ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีอ่ืนคอยชวยเหลือสนับสนุนการ
ทํางานดวย เชน ผูแทนแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน และนิติพยาธิ
แพทย เปนตน 
   2)  ประเทศญ่ีปุน 
   ระบบแพทยสอบสวนเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุน เม่ือ ค.ศ. 1948 โดยใชระบบนี้ในเมือง
ใหญ เชน โตเกียว โยโกฮามา โอซากา และโกเบ เปนตน และไดมีการจัดตั้งสํานักงานแพทย
สอบสวนเชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา กระจายไปท่ัวประเทศญ่ีปุน44  
  สํานักงานแพทยสอบสวนแหงแรก คือ สํานักงานแพทยสอบสวนประจํากรุงโตเกียว 
ซ่ึงกอตั้งข้ึนตามมาตรา 8 แหงกฎหมายวาดวยการคุมครองการชันสูตรพลิกศพ โดยมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ เพื่อคนหาสาเหตุและพฤติการณการตายในเขตพื้นท่ีของ
กรุงโตเกียว เม่ือมีการตายโดยธรรมชาติเกิดข้ึน เจาหนาท่ีตํารวจจะแจงไปยังสํานักงานเพ่ือขอให
แพทยสอบสวนเดินทางไปยังสถานท่ีพบศพหรือท่ีศพนั้นอยู แลวทําการสอบสวนสาเหตุการตาย 
สวนเจาหนาท่ีตํารวจจะทําการสืบสวนรวมกันดวย45 
 
                                                  
 44  วิฑูรย  อึ้งประพันธ  ค  (2537, พฤศจิกายน-ธันวาคม).  “การศึกษาระบบงานนิติเวชของไทยและ 
ตางประเทศ.”  ดุลพาห, 6, 41.  หนา 93. 
 45  Munesuke Shoji.  (1996).  “History and present status of the Tokyo Metropolitan Medical 
Examiner System.”  80 Forensic Science International 23.  pp.  24-26. 
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 2.4.3 ระบบตํารวจ (Police system) 
  การชันสูตรพลิกศพระบบตํารวจ เปนระบบท่ีเจาพนักงานสอบสวนหรือตํารวจมีอํานาจ
หนาท่ีในการรายงานการตายโดยผิดธรรมชาติและการชันสูตรพลิกศพ และมีอํานาจเต็มแตฝายเดียว 
หรือมีอํานาจท่ีจะช้ีนําหรือมีบทบาทสําคัญในการชันสูตรพลิกศพ 
   การชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยจัดอยูในระบบนี้เชนเดียวกัน แตกําหนดใหแพทย
เขารวมการชันสูตรพลิกศพดวย โดยมีบทบาทสําคัญรองลงมาจากพนักงานสอบสวน เพียงแตคอย
ใหความชวยเหลือการทํางานของเจาหนาท่ีตํารวจ46 โดยระบบนี้ใชในประเทศตางๆ ไดแก 
   1)  สาธารณรัฐประชาชนจีน47  
   ระบบตํารวจของจีน ประกอบดวยสํานักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะ สํานักงาน
ตํารวจในระดับตําบล ระดับเมือง ระดับจังหวัด โดยจะมีฝายนิติวิทยาศาสตร ซ่ึงจะรับผิดชอบงาน
ดานนิติเวชและงานพิสูจนหลักฐาน โดยเม่ือมีการตายจากการทํารายเกิดข้ึนแลว ตํารวจ พนาธิแพทย 
นักวิทยาศาสตร ฝายพิสูจนหลักฐาน จะไปตรวจสถานที่พบศพพรอมกัน             หากจําเปนท่ี
จะตองทําการผาศพเพื่อตรวจพิสูจน แพทยจะนําศพไปผาตรวจพิสูจนท่ีสํานักงานตํารวจ 
   2)  สาธารณรัฐไอรแลนด 
   แมวาจะใชระบบการชันสูตรพลิกศพท่ีมีโคโรเนอรแตปรากฏวาโคโรเนอรนั้นจะไมมี
บทบาทมากนัก โดยหนาท่ีและอํานาจส่ังการตางๆ ข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีตํารวจเสียเปนสวนใหญ โดย
หากมีกรณีการตายผิดธรรมชาติเกิดข้ึน แพทยหรือผูพบเห็นการตายจะตองแจงไปยังเจาหนาท่ี
ตํารวจหรือโคโรเนอรทราบ โดยเจาหนาท่ีตํารวจหรือโคโรเนอรจะรวมกันคนหาพยานหลักฐาน
เพื่อหาสาเหตุแหงการตาย แตอํานาจในการส่ังทําการชันสูตรพลิกศพจะเปนของเจาหนาท่ีตํารวจ 
โดยโคโรเนอรจะเปนเพียงผูชวยเหลือเทานั้น 
  หลังจากนั้นเจาหนาท่ีตํารวจจะนําศพไปยังสถาบันนิติเวชท่ีเปนหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหพยาธิแพทยของรัฐ ทําการชันสูตรพลิกศพรวมกับตน หรือโคโรเนอรแลวจึงนํา
รายงานท่ีไดรับนั้นไปใหโคโรเนอรทําการไตสวนกอนท่ีจะสงในยังศาล 
  3)  กลุมประเทศสแกนดิเนเวีย48 
  ไดแก นอรเวย สวีเดน เดนมารก ซ่ึงการชันสูตรพลิกศพของประเทศในกลุมนี้จะใช
เจาหนาท่ีตํารวจรวมกับสาธารณสุขตําบล ซ่ึงเปนแพทยจากการดูศพ ณ สถานท่ีพบศพและรวมรวม
                                                  
 46  วิฑูรย  อึ้งประพนธ  ง  (2541, มิถุนายน).  “งานนิติเวชกับกระทรวงยุติธรรม.”  บทบัณฑิตย, 54, 1.  
หนา 131-144. 
 47  วิฑูรย  อึ้งประพนธ ค เลมเดิม.  หนา 54-55.   
 48  แหลงเดิม.   
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พยานหลักฐานตางๆ แลว แพทยท่ีเปนสาธารณสุขตําบลจะเปนผูแนะนําวาควรท่ีจะไดมีการผาศพ
ตรวจหรือไม โดยอํานาจในการส่ังการใหมีการผาศพเปนอํานาจของเจาหนาท่ีตํารวจ 
   หากจําเปนตองมีการผาศพเพื่อคนหาสาเหตุการตายแลว ก็จะใหแพทยทางนิติพยาธิ
วิทยาเปนผูทําการผาศพ จากนั้น แพทยจะทํารายงานสงมอบใหตํารวจเพ่ือรวบรวมเปนสํานวนการ
สอบสวนกอนสงใหศาลเปนผูพิจารณาตอไป 
 2.4.4 ระบบโปรคิสเรเตอรฟสคัล (Procurator-Fiscal system)49 
  เปนระบบการชันสูตรพลิกศพท่ีใชอยูในประเทศสกอตแลนด โดยคอมมอนลอวและ
กฎหมายหลายฉบับไดกําหนดใหพนักงานอัยการสกอตแลนดท่ีเรียกวา Procurator-Fiscal มีหนาท่ี
ตรวจสอบสาเหตุการตายท่ีสงสัยวาเกิดข้ึนโดยเหตุผิดธรรมชาติ โดยเขาควบคุมดูแลการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน ซ่ึงโดยปกติแลวโปรคิสเรเตอรฟสคัล จะไดรับการแจงจากเจาหนาท่ีตํารวจ แพทย 
ญาติของผูตาย หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เมื่อมีกรณีการตายดังตอไปนี้เกิดข้ึน 
  1) การตายท่ีเกิดข้ึนจากการถูกทําราย เปนท่ีนาสงสัย หรือไมทราบเหตุการณตาย 
  2) การตายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําโดยความผิด หรือประมาทเลินเลอของผูอ่ืน 
  3) กรณีมีเหตุอันควรเช่ือหรือสงสัยวาเปนการฆาตัวตาย 
  4) การตายโดยอุบัติเหตุ 
  5) การตายท่ีเกิดข้ึนจากการใชยานพาหนะ รวมท้ังอากาศยาน เรือ หรือรถไฟ 
  6) การตายท่ีเกิดจากการถูกเพลิงไหมหรือการระเบิด 
  7) การตายของเด็ก และทารกแรกเกิด 
  8) การตายท่ีเกิดข้ึนขณะทํางาน หรือการประกอบอาชีพ 
  9) การตายท่ีเปนผลมาจากการทําแทงหรือพยายามทําแทง 
  10) การตายท่ีมีการรองเรียนวาการรักษาหรือไมรักษาของแพทยมีสวนทําใหเกิดความ
ตายข้ึน 
  11) การตายท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับสารพิษหรือสงสัยวาไดรับสารพิษ 
  12) การตายท่ีเกิดข้ึนจากโรคติดตอรายแรงหรืออาหารเปนพิษ 
  13) การตายท่ีเกิดข้ึนในขณะอยูในความควบคุมของเจาพนักงานตามกฎหมาย 
  14) การตายใดๆ ซ่ึงแพทยไมอาจระบุสาเหตุการตายท่ีชัดเจนได 

                                                  
 49  Crown Office and Procurator Fiscal Service.  (2007, May 20).  “Death and the Procurator Fiscal.” 
Publication.  Retrieved October 1,  2011, from 
http://www.crownoffice.gov.uk/Publications/1998/11/DeathandthePF 
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  การชันสูตรพลิกศพนั้นไมจําตองกระทําเสมอไป หากโปรคิสเรเตอรฟสคัล เช่ือวาการ
ตายน้ันเกิดข้ึนดวยเหตุธรรมชาติและไมเกี่ยวของกับการกระทําผิดอาญา ก็จะใหแพทยออกหนังสือ
รับรองสาเหตุการตายได แตหากเปนกรณีท่ีมีความเปนไปไดวาการตายน้ันเปนผลหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําทางอาญา ซ่ึงจําเปนตองพิสูจนขอเท็จจริงและสาเหตุการตายแลว เม่ือโปรคิสเรเตอร 
ฟสคัลไดรับแจงรายงานการตายมาแลว ก็จะมีการสอบสวนถึงสาเหตุการตายและแจงไปยังศัลยแพทย 
ตํารวจ (Police Surgeon) เพ่ือทําการตรวจศพ ซ่ึงหากเปนกรณีท่ีตองทําการผาศพเพื่อตรวจพิสูจนแลว
จําเปนตองกระทําโดยพยาธิแพทย 2 คน ซ่ึงแพทยแตละคนจะตองทําความเห็นเปนรายงานการ
ชันสูตรพลิกศพดวย โดยรายงานดังกลาวอาจจะถูกนําไปใชเปนพยานหลักฐาน ในช้ันพิจารณาคดี
ของศาลได 
  โดยสรุปแลวโปรคิสเรเตอรฟสคัล เปนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ แตก็
มิไดดําเนินการโดยลําพัง แตจะขอความรวมมือจากแพทยและผูเช่ียวชาญตางๆ เพื่อรวมกันคนหา
ความจริงเกี่ยวกับการตาย 
 2.4.5 ระบบผสม (Mixed system)50 
   เปนระบบการชันสูตรพลิกศพที่ใหอํานาจในการชันสูตรพลิกศพข้ึนอยูกับองคกรหลาย
ฝาย เชน ตํารวจ พนักงานอัยการ หรือศาล เปนการผสมผสานกันระหวาง 2 ระบบข้ึนไป โดยจะไมให
อํานาจแกตํารวจฝายเดียว แตจะใหองคกรฝายกระบวนการยุติธรรมเขารวมดวย ประเทศท่ีใชระบบ
ผสมน้ี ไดแก สาธารณรัฐรัสเซีย ฝร่ังเศส และอินเดีย เปนตน 
  1)  ประเทศสาธารณรัฐรัสเซีย 
   โดยปกติแพทยผูดูแลผูปวยกอนตายจะเปนผูออกใบมรณะบัตรใหกับผูตายเสมอ แตใน
กรณีท่ีมีเหตุสงสัยในการตายหรือเปนการตายผิดธรรมชาติแลวแพทยจะยังไมออกใบมรณะบัตรให 
การตายผิดธรรมชาติ เชน การตายจากเหตุอันไมปรากฏโดยทันทีทันใด ตายจากถูกฆาตาย การฆา
ตัวตาย ตายจากอุบัติเหตุ ตายเนื่องจากสงสัยวาจะเกิดจากการใชยาผิดในการรักษาพยาบาลผูตายดวย
เหตุดังกลาวขางตนตองทําการผาศพตรวจทุกรายและแพทยผูพบศพจะตองแจงไปยังเจาหนาท่ี
ตํารวจ 
  การตรวจศพเชนนั้นสามารถกระทําโดยคําส่ังของเจาหนาท่ีตํารวจหรือหัวหนาอัยการ
หรือศาลก็ได แตโดยปกติแลวเจาหนาท่ีตํารวจจะเปนผูรวบรวมพยานหลักฐานสําหรับการสืบคน
พิเศษท่ีจะตองใชความรูพิเศษอาจสงไปยังเมืองมอสโค เพราะท่ีนั่นมีหองปฏิบัติการอันทันสมัย  
 

                                                  
 50  นิวัฒ  ทั่งทอง.  (2540).  การพัฒนาระบบงานนิติเวชเก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพ.  หนา 122-123. 
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แพทยประจําเขต (District) จะเปนผูทําการชันสูตรพลิกศพและทํารายงานการชันสูตรพลิกศพ โดย
ปกติแลวรายงานของแพทยจะเปนท่ียอมรับในทุกข้ันตอนของการดําเนินคดี แตแพทยอาจถูกเรียก
มาโดยจําเลย อัยการหรือศาลไดถาจําเปนท่ีจะตองซักถามรายงานนั้นและอาจมีการอางถึงผู เช่ียวชาญ 
ดานนั้นๆ ได 
   2)  ประเทศฝรั่งเศส 
  เม่ือมีการตายเกิดข้ึนปกติแพทยผูดูแลผูปวยกอนตายจะเปนผูออกใบมรณะบัตรให แตถา 
ไมมีแพทยผูดูแลผูปวยกอนตายและไมมีใบมรณะบัตร หรือในกรณีท่ีมีใบมรณะบัตรแตเปนการตาย
อยางปจจุบันทันดวน หรือตายโดยไมคาดคิดมากอน เชน ถูกฆาตาย ฆาตัวเองตาย ตายจากอุบัติเหตุ 
หรือตายจากเหตุท่ีกฎหมายระบุวาการตายดังกลาวตองแจงใหเจาพนักงานทราบ ในกรณีท้ังหมดท่ี
กลาวมานี้จะตองแจงไปยังเจาหนาท่ีของรัฐหรือตํารวจหรือพนักงานอัยการ หลังจากนั้นเจาหนาท่ี
จะสงศพมาที่สถาบันนิติเวช (Medico-legal Institute) ผูมีอํานาจในการสอบสวนก็จะทําการสอบสวน 
เหตุท่ีตายไปได แตจะทําการผาศพตรวจนั้นจะตองไดรับความยินยอมจากพนักงานอัยการหรือศาล
เทานั้น 
  เม่ือไดรับคําส่ังแพทยท่ีสถาบันนิติเวชจะทําการผาศพตรวจและทํารายงานการตรวจศพ
กลับไปยังผูท่ีมีคําส่ังมา 
   3)  ประเทศอินเดีย51 
  ระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศอินเดีย มีอยู 2 ระบบ ไดแก ระบบโคโรเนอรและ 
ระบบตํารวจ 
  โดยไดนํารูปแบบของโคโรเนอรในประเทศอังกฤษมาดัดแปลงใหในประเทศของตน 
ซ่ึงจะใชระบโคโรเนอรในเมืองขนาดใหญ อาทิเชน กัลกัตตา บอมเบย และมัตราส เปนตน แต
สําหรับในเขตชนบทของประเทศแลว จะเปนการชันสูตรพลิกศพระบบตํารวจ โดยใหเจาหนาท่ี
ตํารวจเปนผูมีอํานาจไตสวนการตายโดยผิดธรรมชาติตางๆ มีอํานาจพิจารณาให ทําการผาศพเพื่อ
ตรวจพิสูจนหรือไม ซ่ึงหากตองทําการผาศพก็จะใหแพทยท่ีเปนเจาหนาท่ีของทางราชการ (Medical 
officer of state) เปนผูผาศพตรวจ 
  
 
 
 

                                                  
 51  วิฑูรย  อึ้งประพนธ ค เลมเดิม.  หนา 55 และ 59.   
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2.5  มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของ 
 2.5.1 โดยหลักพื้นฐานในการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 
  1) แนวความคิดในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของสวนบุคคล 
  แนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตั้งอยูบนหลักการที่วา 
“เสรีภาพอันเปนหลักฐานของชีวิตและสิทธิโดยธรรมชาติ (Essential Freedom and Natural Right) 
ของมนุษยจะตองไดรับการเคารพจากบุคคลอ่ืนและตองไดรับการคุมครองจากรัฐ” ในสภาพความ
เปนจริงเม่ือมนุษยอยูในสังคมสิทธิเสรีภาพของแตคนจะตองถูกจํากัดเพ่ือความสงบเรียบรอยของ
สังคมท่ีตองมีการอยูรวมกัน สิทธิเสรีภาพของบุคคลจากสภาพธรรมชาติการไดรับความคุมครอง
สิทธิเสรีภาพจากรัฐ ยอมไมทําไดเทาเทียมกัน ประการสําคัญอันดับแรกมนุษย ในสังคมมีสิทธิ
เสรีภาพเทาเทียมกันไดก็แตโดยมีกฎหมายท่ีเปนธรรมและคุมครองสิทธิเสรีภาพของมนุษยทุกคน
ใหเทาเทียมกัน การจํากัดสิทธิของมนุษยจะตองกําหนดไวโดยกฎหมายและกฎหมายตองใหเทา
เทียมกันทุกคนและการลงโทษโดยกฎหมายจะมีไดเพราะในกรณีท่ีจําเปนอยางยิ่งและ ไมมีทาง
ลงโทษแบบกดข่ี การปฏิบัติใดๆ จะตองใหความคุมครองถูกกลาวหาดวย แมอํานาจของเจาพนักงาน 
อันถูกจํากัดลงไปก็ตาม52 
   จากแนวความคิดดังกลาวมีอิทธิพลตอหลักการดํา เนินคดีอาญาในปจจุ บันมี
วัตถุประสงค ก็คือการหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษและการคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
กลาวคือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ตามกฎหมาย องคกรของรัฐจะตองใชอํานาจขอบเขตของกฎหมายที่บัญญัติไว ตามหลักนิติรัฐ 
(Legal state) วิธีการอยางหนึ่งทําใหหลักนิติรัฐซ่ึงเปนระบบท่ีสรางข้ึนเพื่อประโยชนของประชาชน
และเพ่ือปองกันหรือการแกไขการใชอํานาจตามอําเภอใจของเจาหนาท่ีของรัฐ เชน กระบวนการ            
ไตสวนการตาย กรณีการตายเกิดจากการกระทําของเจาพนักงาน หรือตายในระหวางควบคุมของ 
เจาพนักงาน ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี ก็คือ กระบวนการตรวจสอบการตายตองโปรงใส 
ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐดวย ดังนั้นกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาท่ีดีจึงตองมีหลักเกณฑตางๆ ท่ีจะมาควบคุมการใชอํานาจรัฐใหใชภายในขอบเขตของ
กฎหมาย เพื่อใหเจาพนักงานของรัฐใชอํานาจอยางมีภาวะวิสัย (Objectivity) ไมใชอยางอําเภอใจ 
(Subjectivity) ของเจาพนักงานของรัฐแตละคน53 
                                                  
 52  จงรัก  จุฑานนท.  (2525).  การคุมครองสิทธิของประชาชนตอการถูกจับกุมและตรวจคนที่ไมชอบธรรม.  
หนา 1. 
 53  สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  ข  (2541, ธันวาคม).  “ความโปรงใสและการตรวจสอบกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา.”  บทบัณฑิตย,  54,  4.  หนา 1-2. 
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   2) หลักประกันการคุมครองสิทธิเสรีภาพของสวนบุคคล 
  มนุษยเกิดมามีสิทธิตามธรรมชาติตามตัวมาต้ังแตเกิด ตอมาไดมีการประกาศยอมรับถึง
สิทธิข้ันพื้นฐานท่ีเรียกวา “สิทธิตามธรรมชาติ” โดยประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศรับรองสิทธิ
ดังกลาวไวในคําประกาศอิสระภาพขอสหรัฐอเมริกา เม่ือ ค.ศ. 1776 และบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังปรากฏในคําประกาศสิทธิของมนุษยและพลเมืองซ่ึงไดออกโดย
สมัชชาแหงชาติของฝร่ังเศส ค.ศ. 1789 ซ่ึงไดออกมารับรองและใหความคุมครองเปนพิเศษแกสิทธิ
ข้ันพื้นฐานหรือสิทธิตามธรรมชาติ54 บทบัญญัติในปฏิญาณสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ มาตรา 3 บัญญัติวา “บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิในชีวิต เสรีภาพและความปลอดภัยของ
ตน” ดังนี้ปรัชญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไมไดกอใหเกิดพันธะทางกฎหมายท่ีประเทศสมาชิก
ตองยึดถือตามกระน้ันก็ดี ประโยชนท่ีไดรับในดานกฎหมายก็คือชวยเหลือดานการตีความ
บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติท่ีเกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพขั้นพื้นฐาน แตทําให
ประเทศท่ีเปนสมาชิกไดนําเอาแนวดังกลาวไปบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของประเทศท่ีเปนสมาชิก
ดังกลาว ดวยเหตุนี้ในเวลาตอมาถือวารัฐธรรมนูญท่ีสมบูรณและเปนประชาธิปไตยจะตองมีบท
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีเรียกวา “Bill of Right” ดวย สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญ
ของรัฐเสรีภาพประชาธิปไตยบัญญัติรองรับไวแกราษฎรนั้น เปนสิทธิและเสรีภาพท่ีถือกันวามนุษย
แตละคนจําเปนตองมีและใชพัฒนาบุคลิกภาพแหงตน ท้ังทางรางกายและทางจิตใจเปนคุณคาสูงสุด
ท่ีองคกรของรัฐทุกองคกร ไมวาจะเปนองคกรท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติ องคกรผูใชอํานาจบริหาร หรือ
องคกรท่ีใชอํานาจตุลาการจะตองเคารพและคํานึงอยูเสมอวาบรรดาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญท่ี
รับรองสิทธิและเสรีภาพมิไดมีฐานะเปนเพียงคําประกาศอุดมการณของรัฐเทานั้น หากแตฐานะเปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับโดยตรงแกองคกรของรัฐเหลานั้นเลยทีเดียว55 
  กระบวนการในการดําเนินคดีอาญาทุกข้ึนตอนตามปกติตองสามารถควบคุมตรวจสอบ
การใชอํานาจได ท้ังนี้เพื่อปองกันมิใหมีการใชอํานาจรัฐโดยมิชอบจากบุคคลในองคกรในการ
ดําเนินคดีอาญาของรัฐ การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวนอกจากจะเปนในรูปแบบการ
ควบคุมตรวจสอบภายในองคกร ท่ีสําคัญตองมีกฎหมายกําหนดกลไกควบคุมตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐนั้นจากภายนอกดวย ทายท่ีสุดตองเปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบการใช
อํานาจของเจาพนักงานของรัฐและศาลไดดวย การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจจากภายนอกคือ 

                                                  
 54  วิวัฒน  วงศกิตติรักษ.  (2539,  ธันวาคม).  “สิทธิมนุษยชนในระดับสากล.”  วารสารกฎหมายสุโขทัย
ธรรมาธิราช, 8, 2.  หนา 9. 
 55  วรพจน  วิศรุตพิชญ.  (2538).  สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  หนา 9. 
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การดุลและการคานอํานาจซ่ึงกันและกันระหวางองคกรตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมตลอดถึง
ความรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารงานยุติธรรมดวย สวนการเปดใหประชาชนสามารถ 
ควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดก็คือ การเปดเผลและใหประชาชนวิพากและวิจารณการ
กระทําของเจาพนักงานและงานศาลได การควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจภายนอกและการเปดเผย
เพ่ือใหประชาชนเขาถึงเพื่อควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจรัฐไดนี้ จัดเปนหลักการสําคัญอยางยิ่ง
ของหลักประชาธิปไตย56 
  โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40 บัญญัติวา “บุคคลยอมมี
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง...” ดังนั้น กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาท่ีดีจะตองมีมาตราตางๆ ท่ีจะดําเนินการหา ตัวผูกระทําผิดมาลงโทษอยางมีประสิทธิภาพ
และวิธีการตางๆ ภายใตหลักความชอบดวยกฎหมาย (Principle of Legality) และถูกตรวจสอบได 
(Accountability) ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาในบางคร้ังจะตองทําโดยเปดเผยและโปรงใส หมายความวา
บุคคลท่ีเกี่ยวของยอมมีสิทธิท่ีจะไดรับทราบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินคดีของตนโดยไมถูก
ปกปดอาจทําใหมีผลตอผูนั้นทราบไดวาการดําเนิน คดีอาญาในข้ันตอนตางๆ ไดดําเนินการไปโดยมิ
ชอบดวยกฎหมายหรือมีการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรมหรือไม ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยในมาตรา 56 ซ่ึงบัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอ ความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
สวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืนหรือเปนขอมูลสวนบุคคลทั้งนี้ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ” 
  ดังนั้นการละเมิดสิทธิสวนบุคคลท่ีมีกฎหมายรองรับในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ กรณีกระบวนการ
ตรวจสอบการไตสวนการตายของบุคคลในปจจุบันแทนการรวมชันสูตรพลิกศพ กลาวคือเม่ือ
ชันสูตรพลิกศพเสร็จแลวจึงใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลเพ่ือทําการไตสวนการตาย ซ่ึงเปน
รูปการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาพนักงานเทานั้น แตหาใชเปนระบบตรวจสอบและถวงดุลท่ีดี
ไม57 

                                                  
 56  คณิต ณ นคร  ค  (2541, ธันวาคม).  “กระบวนการยุติธรรมกับปญหาความโปรงใสและระบบ
ตรวจสอบตามแนวทางรัฐธรรมนูญใหม.”  บทบัณฑิตย, 54, 4. หนา 51. 
 57  สุรศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  ข  เลมเดิม.  หนา 56-59.  
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บทที่ 3 
ระบบการชันสูตรพลิกศพและการตรวจสอบ ถวงดุล                                      
โดยมาตรการไตสวนการตาย ตามกฎหมายตางประเทศ 

  
 ในบทนี้จะกลาวถึงระบบการชันสูตรพลิกศพในระบบตางๆ ท่ีใชกับอยูนานาประเทศ
โดยการทําการศึกษาถึงการชันสูตรพลิกศพของประเทศอังกฤษ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส โดยพิจารณาถึงองคกรท่ีเกี่ยวของ ข้ันตอนและ
กระบวนการ และมาตรการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจรัฐในการชันสูตรพลิกศพ 
 ดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลว จะเห็นไดวาระบบการชันสูตรพลิกศพนั้นมีอยูดวยกันหลาย
ระบบ ซ่ึงจะมีความแตกตางกันในเร่ืองขององคกรหลักท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ แตเปนท่ียอมรับ
กันแลววาการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีหรือการใชอํานาจขององคกรท่ีรับผิดชอบการชันสูตร
พลิกศพนั้นมีความจําเปนอยางยิ่ง จึงมีการแบงอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ชันสูตรพลิกศพใหแกองคกรมากกวา 1 องคกรข้ึนไป หรือมิฉะนั้นก็จะใหองคกรท่ีรับผิดชอบน้ัน           
มีหนาท่ีตองรายงานหรือไดรับตรวจสอบจากองคกรอ่ืน 
 โดยในสวนนี้จะทําใหการศึกษาเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในตางประเทศ อันไดแก 
ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศผร่ังเศส 
ซ่ึงมีระบบการชันสูตรพลิกศพท่ีแตกตางกันออกไป 
 
3.1 ประเทศอังกฤษ 
 ในประเทศอังกฤษ โคโรเนอรถือเปนองคกรฝายศาลยุติธรรมซ่ึงมีอํานาจสืบสวน
สอบสวนการตายท่ีเกิดจากการกระทําผิดอาญา การตายท่ีไมทราบสาเหตุการตาย หรือการตาย               
ท่ีแพทยไมสามารถออกใบรับรองการตายได1 ผูท่ีทําการสืบสวนในนามของศาล เรียกวา Coroner 
และจะมีเจาหนาท่ีท่ีเรียกวา Coroner’s officer เปนผูชวยในการสืบสวนสอบสวน2 

                                                  
 1  วิฑูรย  อึ้งประพนธ  ค  เลมเดิม.  หนา 59. 
 2  House of Commons, Constitutional Affairs Committee.  (2006).  Reform of the coroners’ system 
and death certification.  p. 25. 
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 สําหรับโคโรเนอรนั้นไดเร่ิมจัดต้ังข้ึนต้ังแตศตวรรษท่ี 12 โดยในป ค.ศ. 1194 มีการจัดต้ัง
สํานักงานโคโรเนอรข้ึนเพื่อทําหนาท่ีดานสืบสวนสอบสวนตามคําส่ังศาล โดยในระยะแรกหนาท่ี
ของโคโรเนอรนั้นมีความหลากหลายมาก ซ่ึงรวมถึงตองทําการสืบสวนสอบสวนในกรณีใดๆ ท่ี
เปนประโยชนตอรัฐในการจัดเก็บรายไดหรือภาษีดวย ตอมาในป ค.ศ. 1887 จึงไดมีการออก
กฎหมายท่ีกําหนดเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของโคโรเนอรใหชัดเจนข้ึนไวใน The Cotoners Act 1887 
กําหนดใหโคโรเนอรมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาถึงสาเหตุการตายตางๆ เชน การตาย
แบบกะทันหัน การตายจากความรุนแรง หรือการตายโดยผิดธรรมชาติ ท้ังนี้เพื่อใหแกประโยชนแก
สาธารณะมากข้ึน3 
 3.1.1 องคกรท่ีเกี่ยวของ 
  ระบบโคโรเนอรในประเทศอังกฤษน้ัน แมวาผู ท่ี มีหนาท่ีรับผิดชอบจะเปนโคโรเนอร 
ก็ตามแต เพื่อใหการชันสูตรพลิกศพและกระบวนการคนหาความจริงในคดีนั้น เปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว โคโรเนอรจําเปนตองมีเจาหนาท่ีหรือบุคคลอื่นเขามาใหความชวยเหลือสนับสนุน 
และตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพนั้นดวยไดแก คณะลูกขุน พนักงานสืบสวนสอบสวนของโคโร
เนอร นิติพยาธิแพทย พนักงานชวยตรวจศพ ผูเชี่ยวชาญและพยานอ่ืนๆ 
  1)  โคโรเนอร 
  หลักกฎหมายเก่ียวกับโคโรเนอรบัญญัติไวใน The Coroners Act 1988 โดยในมาตรา 2  
ไดบัญญัติไววา ผูท่ีจะไดการแตงต้ังใหเปนโคโรเนอรนั้นจะตองเปนนักกฎหมาย (Solicitor or 
Barrister) หรือแพทย (Medical practtioner) ซ่ึงประกอบวิชาชีพนั้นมาแลวไมนอยกวา 5 ป และตอง
ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในทองถ่ินหรือเขตพื้นท่ีนั้นภายในเวลา 6 เดือนกอนไดรับ
แตงต้ัง 
  โคโรเนอรอาจแตงต้ังผูแทนโคโรเนอร (Depuly coroner) เพื่อปฏิบัติหนาท่ีแทนในกรณี
ไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได อาทิเชน ปวยหรือลงงาน เปนตน และในกรณีท่ีตําแหนงโคโรเนอรวางลง 
ผูแทนโคโรเนอรตองทําหนาท่ีเสมือนเปนโคโรเนอรจนกวาจะมีการแตงตั้งโคโรเนอรและผูแทน 
โคโรเนอรคนใหม นอกจากน้ี โคโรเนอรอาจจะแตงต้ังผูชวยผูแทนโคโรเนอร (Assistat deputy 
coroner) เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีแทนโคโรเนอร ในกรณีท่ีโคโรเนอรและผูแทนโคโรเนอรไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได4 

                                                  
 3  The Coroner’ Society of England and Wales.  (2007, March 19).  “A Brief History.” Public Informaion,  
Retrieved October 1, 2011.  from  http://www.coroner.org.uk/public/history.asp 
 4  The Coroners Act 1988,  Section 8 and 9. 
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   2)  เจาพนักงานโคโรเนอร 
  ในขณะที่โคโรเนอรไดรับการแตงตั้งและจัดสรรงบประมาณจากองคกร สวนทองถ่ิน 
(Local authorities) แตเจาพนักงานโคโรเนอร (Coroner’s officers) จะไดรับการจาหรือสรรหาจาก
เจาหนาท่ีตํารวจและองคกรสวนทองถ่ิน โดยจะปฏิบัติหนาท่ีภายใตการควบคุมดูแลของโคโรเนอร 
โดยหากเปนเมืองขนาดใหญ เชน ลอนดอน จะมีตํารวจประจําทองถ่ินท่ีทํางานใหกับโคโรเนอร
แบบเต็มเวลา และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพโดยเฉพาะ แตหากเปนเมืองขนาดเล็ก ก็จะ
แตงต้ังประชาชนเปนเจาพนักงานโคโรเนอรดวย5  
  เม่ือไดรับการแจงการตาย เจาพนักงานโคโรเนอรจะเริ่มตนปฏิบัติหนาท่ี โดยอาศัย
คําแนะนําจากโคโรเนอรผูเปนหัวหนา เร่ิมต้ังแตการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุหรือท่ีพบศพ การ
เคล่ือนยายศพ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสอบพยานบุคคล รวมท้ังติดตอประสานงานไป
ยังแพทย ญาติผูตายหรือบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
  3)  คณะลูกขุน 
  แตเดิมนั้นการไตสวนการตายของโคโรเนอร จะกระทําไดโดยมีคณะลูกขุน (Jury) รวม
ดวยเสมอ โดยจะทําหนาท่ีไตสวนและคนหาความจริงเกี่ยวกับการตาย และหากเปนกรณีการตาย
นั้นตองสงสัยวาเกี่ยวกับการกระทําผิดอาญา (Criminal Killing) แลว บทบาทหนาท่ีของคณะลูกขุน
จะทําหนาท่ีเสมือนกับคณะลูกขุนใหญ (Grand Jury) ท่ีจะตองพิจารณาสงตัวบุคคล ผูตองสงสัยเขา
สูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลดวย ยกตัวอยางเชน ความผิดฐานฆาผูอ่ืน (Murder) หรือฆาผูอ่ืน
โดยไมเจตนา (Manslaughter) จนกระทั่งป ค.ศ. 1927 คณะลูกขุนไดถูกจํากัดกรณีท่ีจะตองรวม 
ไตสวนกับโคโรเนอรลง โดยสวนใหญแลวโคโรเนอรจะทําการไตสวนโดยลําพังและจํานวนของ
ลูกขุน (Juror) ก็ถูกกําหนดใหลดลงเหลือเพียงคณะละไมนอยกวา 7 คน แตไมเกินกวา 11 คน 
  The Coroners Act 1988 มาตรา 8 (3) กําหนดใหโคโรเนอรจะตองแตงต้ังคณะลูกขุน
เพื่อทําการไตสวนไว 4 กรณี คือ 
  (1) การตายเกิดข้ึนในเรือนจําหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีมี
กฎหมายอ่ืนกําหนดไวใหทําการไตสวน 
  (2) การตายเกิดข้ึนระหวางการควบคุมของตํารวจ หรือผลจากอาการบาดเจ็บท่ีตํารวจ
เปนผูกระทําในระหวางปฏิบัติหนาท่ี 
  (3) การตายเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ สารพิษ หรือโรคท่ีจะตองแจงใหหนวยงานของรัฐ
ทราบตาม มาตรา 19 ของ The Health and Safety at Work Act 1974 

                                                  
 5  House of Commons, Constitutional Affairs Committee.  Op.cit.  pp.  54-55. 
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  (4) การตายเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง หรืออาจจะเกิดข้ึนซํ้าอีกซ่ึงสงผลเสียหายตอสุขภาพ
หรือความปลอดภัยของประชาชน 
  คุณสมบัติของผูท่ีจะเปนลูกขุนนั้น The Coroners Act 1988 มาตรา 9 (1) กําหนดใหตอง
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับลูกขุนใน The Crown Crourt, The High Court หรือ County Court ตามท่ีได
บัญญัติไวใน มาตรา 1 ของ The juryes Act 1974 
  การแตงต้ังคณะลูกขุนสําหรับการไตสวนการชันสูตรพลิกศพนั้น กําหนดไวในมาตรา 8 
(2) โดยกําหนดใหโคโรเนอรหมายเรียกบุคคลไมนอยกวา 7 คน แตไมเกิน 11 คน มาในวันและเวลา
ท่ีกําหนดโดยผูท่ีจะไดรับแตงต้ังใหเปนคณะลูกขุนจะตองสาบานตนวาจะรับหนาท่ีทําการไตสวน
และจะใหคําวินิจฉัยถูกตองตามท่ีปรากฏตามพยานหลักฐาน 
  เม่ือคณะลูกขุนไดพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตางๆ แลว มีหนาท่ีท่ีจะตองทํา
คําวินิจฉัย (Verdict) ซ่ึงตองคนหาสาเหตุเกี่ยวกับการตายวา ผูตายเปนใคร ตายอยางไร ตายเม่ือไร 
และตายท่ีไหน เม่ือไดทําคําวินิจฉัยแลว จึงมาลงลายมือช่ือรับรองไวในรายงาน การไตสวน 
(Inquistion) รวมกับโคโรเนอรดวย 
   โดยสรุปแลวคณะลูกขุนจะเขามามีบทบาทในการชันสูตรพลิกศพเฉพาะกรณีท่ีมี
กฎหมายกําหนดใหมีการไตสวนพิเศษท่ีโคโรเนอรจะตองทํารวมกับคณะลูกขุน โดยหากเปนกรณี
อ่ืนๆ แลวโคโรเนอรสามารถทําการไตสวนไดโดยลําพัง (Inquest without Jury) 
   4)  แพทย 
   ในการคนหาสาเหตุการตายไมวาการไตสวนนั้นจะดําเนินการโดยโคโรเนอรเพียงลําพัง
หรือรวมกับลูกขุน จะตองมีการตรวจศพ (Post-mortem Examination) ดวยทุกกรณี ซ่ึงใน The 
Coroners rules 1984 กําหนดใหแพทยท่ีจะทําหนาท่ีตรวจศพนั้นจะตองเปนพยาธิแพทย (Pathologis)  
ท่ีมีคุณสมบัติท่ีกฎหมายกําหนดไว 
  ในกรณีท่ีญาติของผูตายไมพอใจคุณสมบัติของพยาธิแพทย ก็อาจขอใหเปล่ียนพยาธิ
แพทยใหมได โดยเฉพาะหากเปนการตายในโรงพยาบาลและมีเหตุอันสงสัยวา อาจเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลผิดพลาด แพทยของโรงพยาบาลนั้นไมอาจทําการตรวจศพนั้นได ตองใหพยาธิแพทย
อ่ืนท่ีมิใชแพทยของโรงพยาบาลนั้นเปนผูทําการตรวจศพ ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกทุกฝาย 
  โดยปกติแลวโคโรเนอรมีดุลพินิจในการพิจารณาคัดเลือกแพทยท่ีจะมาทําการตรวจศพ 
โดยจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและประสบการณของแพทย และตองคํานึงถึงความ
พรอมของอุปกรณทางการแพทยดวย แตในบางกรณี เชนกรณีท่ีโคโรเนอรไดรับแจงจาก The Chief 
Officer of police วาในกรณีดังกลาวอาจจะมีบุคคลตองถูกดําเนินคดีในความผิดฐานฆาผูอ่ืน ฆา
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ผูอ่ืนโดยไมเจตนา หรือฆาเด็กทารก (Infanticide) แลว ในการเลือกแพทยนั้น โคโรเนอรจะตอง
ปรึกษารวมกับ The Chief Officer of police ดวย6 
 3.1.2  ข้ันตอนและกระบวนการ 
  การชันสูตรพลิกศพของประเทศอังกฤษนั้น โคโรเนอรจะเปนองคกรหลัก ในการ
ดําเนินการซ่ึงข้ันตอนและกระบวนการในการคนหาสาเหตุการตายของบุคคลนั้น จะแบงออกเปน
หลายรูปแบบข้ึนอยูกับลักษณะของการตายในแตละกรณี ซ่ึงบางกรณีโคโรเนอรอาจส่ังใหแพทยทํา
การตรวจศพ (Post-mortem examination) เพื่อคนหาสาเหตุการตายและหากผลการตรวจเพียง
พอท่ีจะระบุไดชัดเจนถึงสาเหตุการตายแลว โคโรเนอรไมจําตองทําการไตสวนการตาย (Inquest) ก็
ได 
  เม่ือมีการตายเกิดขึ้นและไดมีการแจงรายงานเหตุการณตายใหโคโรเนอรทราบ ก็จะเปน
ดุลพินิจของโคโรเนอรวาจะดําเนินการประการใด ในบางกรณีโคโรเนอรอาจมีหนังสือถึงนาย
ทะเบียนใหยอมรับในใบมรณบัตรตามหลักฐานท่ีแพทยรับรองก็ได ในบางกรณีโคโรเนอรจําตอง
ทําการไตสวน แตไมจําตองทํารวมกับคณะลูกขุน แตหากเปนกรณีการตายบางประการ เชน การ
ตายในเรือนจํา หรือตายในระหวางการควบคุมของตํารวจ เปนตน จะตองทําการไตสวนรวมกับ
คณะลูกขุน ซ่ึงสรุปมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบการตายไดดังนี้ 
  1) การตรวจศพ (Port-mortem examination) 
  The Coroners Rules 1984 ไดกําหนดคํานิยามไววา หมายถึง การตรวจศพ ซ่ึงกระทํา
โดยแพทยผูซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงแพทยนั้นไดกระทําภายใตการควบคุมหรือคํา
รองของโคโรเนอร ซ่ึงการตรวจศพนั้นจะกระทําข้ึนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  การตรวจศพนั้นเปนการตรวจสอบทางการแพทย ซ่ึงกระทําโดยพยาธิแพทยท่ีไดรับการ
แตงต้ังจากโคโรเนอร ซ่ึงพยาธิแพทยนั้นมีหนาท่ีรายงานผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร
ใหแกโคโรเนอรดวย7 ในบางกรณีท่ีโคโรเนอรเห็นวาการตรวจศพนั้น เพียงพอท่ีจะระบุสาเหตุการ
ตายไดแลว ก็อาจไมตองทําการไตสวนก็ได และหากเปนเชนนั้นโคโรเนอรก็สามารถออกหนังสือ
รับรองการตาย (Death Certificate) ใหแกสํานักงานทะเบียนได 
  กอนท่ีจะเร่ิมทําการตรวจศพ โคโรเนอรมีหนาท่ีตองแจงวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีจะทํา
การตรวจศพไปยังบุคคลเหลานี้ดวย8  

                                                  
 6  The Coroners Rules 1984,  Rule 6. 
 7  The Coroners Act 1988,  Section 19 (1). 
 8  The Coroners Rules 1984,  Rule 7. 
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  (1) ญาติของผูตาย 
  (2)  ผูทําการรักษาหรือพยาบาลผูตายอยูเปนประจํา 
  (3)  ผูแทนจากโรงพยาบาล ในกรณีผูตายเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
  (4)  ผูแทนจากหนวยงานของรัฐ ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไวใหรวมการตรวจศพนั้น
ดวย 
  ซ่ึงบุคคลดังท่ีไดกลาวมาขางตน มีสิทธิท่ีจะแตงต้ังแพทยเขารวมการตรวจศพนั้นแทน
ตนเองได การตรวจศพนั้นถือเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะตองกระทําเพื่อคนหาสาเหตุแหงการตาย โดย
จะกระทําทุกกรณี ซ่ึงจะแตกตางจากการไตสวนท่ีไมจําเปนตองมีข้ึนทุกกรณี การไตสวนน้ัน จะ
กระทําเฉพาะในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไวเทานั้น 
  นอกจากการตรวจศพแลว ยังมีการตรวจสอบทางการแพทยเกี่ยวกับศพของผูตายที่ 
โคโรเนอรมีอํานาจส่ังใหตรวจเพิ่มเติมได ซ่ึงเรียกวา การตรวจพิเศษ (Special Examination) โดย
อาจเรียกแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาทําการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษเกี่ยวกับการวิเคราะห
ทดสอบ หรือกระทําการใดๆ ตอศพหรือช้ินสวนของศพนั้น เพื่อคนหาวาผูตายไดเสียชีวิตเพราะ
สาเหตุใด 
  2)  การไตสวน (Inquest) 
  The Coroners Rules 1984 ไดใหความหมายของการไตสวนไววา หมายถึงการไตสวน
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสืบสวนสอบสวนในความตายของบุคคลซ่ึง The Coroners Act 1988 มาตรา 
11 และ The Coroners Rules 1984 ขอ 36 กําหนดใหโคโรเนอรและคณะลูกขุน (ถามี) จะตองทําการ
ไตสวนเพื่อคนหาความจริง 4 ประการสําคัญคือ 
  (1)  ผูตายเปนใคร (Who the deceased was) 
  (2)  ตายอยางไร (How the deceased came by his death) 
  (3) ตายเม่ือไร (When the deceased came by his death) 
  (4) ตายท่ีไหน (Where the deceased came by his death) 
  การไตสวนนั้น แบงไดเปน 2 ประเภท คือ การไตสวนโดยโคโรเนอร (Inquest without 
jury) และการไตสวนโดยโคโรเนอรรวมกับคณะลูกขุน (Inquest with jury) ซ่ึงกฎหมายจะกําหนด
ไววากรณีใดบางท่ีโคโรเนอรมีอํานาจทําการไตสวนโดยลําพังและกรณีใดบางท่ีจะตองแตงต้ัง
ลูกขุนเพื่อรวมไตสวนดวย 
  การไตสวนโดยโคโรเนอร 
   ในกรณีท่ีรายงานการตรวจศพสามารถระบุไดถึงสาเหตุการตายท่ีชัดเจน โคโรเนอรก็
ไมจําตองทําการไตสวนก็ได แตมีขอยกเวนวาหากเปนการตายบางประเภทตามที่กฎหมายกําหนด
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ไวโคโรเนอรจําตองทําการไตสวนดวยซ่ึงใน The Coroners Act 1984 มาตรา 8 (1) ไดกําหนดกรณท่ีี
โคโรเนอรจะตองทําการไตสวนเสนอในกรณีตอไปน้ี 
  (1)   กรณีสงสัยวาการตายเกิดข้ึนจากการใชความรุนแรง หรือตายโดยผิดธรรมชาติ 
  (2)   กรณีสงสัยวาการตายเกิดข้ึนโดยกะทันหันซ่ึงยังไมทราบสาเหตุการตาย 
  (3)   กรณีสงสัยวาการตายเกิดข้ึนในเรือนจําหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือ
สถานท่ีอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดไวใหทําการไตสวน 
   ซ่ึงในกรณีดังกลาวขางตนในกรณีท่ี 1 และ 2 โคโรเนอรสามารถทําการ ไตสวนไปได
โดยลําพัง แตหากเปนกรณีท่ี 3 แลวจะตองมีการแตงต้ังคณะลูกขุนตามท่ีกําหนดไว มาตรา 8 (3) ซ่ึง
เปนกรณีตองทําการไตสวนรวมกับคณะลูกขุน 
  การไตสวนโดยโคโรเนอรรวมกับคณะลูกขุน 
  The Coroners Act 1988 มาตรา 8 (3) กําหนดไววา ใหโคโรเนอรทําการไตสวนรวมกับ
คณะลูกขุน เม่ือปรากฏวามีเหตุอันควรสงสัยดังตอไปนี้ 
  (1)  การตายเกิดข้ึนในเรือนจําหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีลักษณะเดียวกันหรือสถานท่ีอ่ืนใดที่มี
กฎหมายอ่ืนกําหนดไวใหทําการไตสวน 
  (2)  การตายเกิดข้ึนระหวางควบคุมของตํารวจ หรือเปนผลจากอาการบาดเจ็บท่ีตํารวจ
เปนผูกระทําในระหวางปฏิบัติหนาท่ี 
  (3) การตายเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ สารพิษ หรือโรคท่ีจะตองแจงใหหนวยงานของรัฐ
ทราบตามมาตรา 19 ของ The health and Safety at Work Act 1974 
  (4)   การตายเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง หรืออาจจะเกิดข้ึนซํ้าอีกซ่ึงสงผลเสียหายตอสุขภาพ
หรือความปลอดภัยของประชาชน 
   ซ่ึงโคโรเนอรจะตองแตงต้ังคณะลูกขุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 8 (2) ซ่ึงกําหนดให
แตงตั้งคณะลูกขุนมีจํานวนนอยกวาเจ็ดคน แตไมเกินกวาสิบเอ็ดคน เพื่อรวมกันกับ โคโรเนอรใน
การไตสวนหาสาเหตุการตายนั้น 
  ในการไตสวนนั้น โคโรเนอรสามารถท่ีจะหมายเรียกพยานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับคดีมา
ไดโดยแจงวัน เวลา และเร่ืองท่ีพยานผูนั้นจะตองมารวมในการไตสวน เม่ือพยานมายังศาลแลวโค
โรเนอรจะทําการซักถามถึงเร่ืองราวตางๆ จากน้ันก็จะเปดโอกาสใหลูกขุน ทนายความ หรือญาติ
ของผูตาย ซักถามพยานไดโดยตองรับอนุญาตจากโคโรเนอรเสียกอน9 

                                                  
 9  รําเพย  นามฉวี.  (2546).  การตรวจสอบการตายในคดีอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณีที่ตองมีการไตสวน 
การตาย.  หนา 25. 
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   3)  รายงานการไตสวน (Inquistion) 
   เม่ือโคโรเนอรและคณะลูกขุน (ถามี) ไดพิจารณาพยานหลักฐานท้ังหมดท่ีเกี่ยวของแลว 
มีหนาท่ีจะตองทําคําวินิจฉัยเกี่ยวกับสาเหตุการตาย อาทิเชน ตายตามธรรมชาติ อุบัติเหตุ ฆาตัวตาย 
หรือตายการฆาท่ีผิดกฎหมาย เปนตน แตอยางไรก็ตาม ใน The Coroners Rules 1984 ขอ 42 กําหนด 
ไววา ในคําวินิจฉัยนั้น หามมิใหระบุเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาหรือทางแพงของบุคคลใด ดังนั้น 
คําวินิจฉัยจึงเปนการวินิจฉัยเกี่ยวกับการตายของบุคคลเทานั้น ไมรวมถึงการพิจารณาหาตัวบุคคล 
ผูจะตองรับผิดทางอาญาหรือทางแพง 
    ในกรณีท่ีการไตสวนนั้นกระทํารวมกับคณะลูกขุน การทําคําวินิจฉัยของคณะลูกขุน
จะตองดําเนินการดังนี้ 
  (1)   หากเสียงสวนนอยท่ีไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัย มีไมเกิน 2 เสียง ใหโคโรเนอรถือตาม
เสียงสวนมาก และดําเนินการรับรองคําวินิจฉัยไวในรายงานการไตสวน 
  (2)   ในกรณีอ่ืนใดท่ีคณะลูกขุนเห็นไมตรงกัน ใหโคโรเนอรถอดถอน คณะลูกขุนนั้น
เสียและหมายเรียกบุคคลเพ่ือแตงต้ังคณะลูกขุนใหมเพื่อทําการไตสวนอีกคร้ัง 
  เม่ือไดใหคําวินิจฉัยแลว โคโรเนอรและคณะลูกขุน (ถามี) จะตองลงลายมือช่ือไวใน
รายงานการไตสวน ซ่ึงจะตองระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับการไตสวนการตาย อันไดแก 
  (1)   ช่ือของผูตาย 
  (2)   อาการบาดเจ็บหรือโรคท่ีเปนสาเหตุใหตาย 
  (3)   เวลา สถานท่ี และพฤติการณท่ีตาย 
  (4)   ขอสรุปของโคโรเนอรและคณะลูกขุน (ถามี) เกี่ยวกับการตายน้ัน 
    นอกจากนี้ ภายใน 5 วัน นับแตวันเร่ิมทําการไตสวนโคโรเนอรจะตองแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการตายนั้น พรอมกับใบรับรองรายละเอียดสาเหตุการตายไปยังนายทะเบียน (The registrar 
of deaths) ดวย 
 3.1.3  มาตรการตรวจสอบและถวงดุล 
   ดังท่ีกลาวในขางตนแลว จะพบไดวาใน The Coroners Act 1988 และ The Coroners Rules 
1984 ไดกําหนดข้ันตอนและกระบวนการท่ีเปนมาตรการในการตรวจสอบ การใชอํานาจของโคโร
เนอรและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไวหลายประการดวยกัน คือ 
   1)  การแจงวัน เวลา และสถานท่ีในการตรวจศพ 
   ใน The Coroners Rules 1984 นอกจากใหอํานาจโคโรเนอรในการควบคุมการตรวจศพ 
ซ่ึงกระทําโดยพยาธิแพทยแลว ในเวลากอนท่ีจะเร่ิมกระบวนการตรวจสอบศพ กฎหมายไดกําหนด 
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ใหโคโรเนอรมีหนาท่ีตองแจงวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะทําการตรวจศพไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวของดวย 
ซ่ึงไดแก 
  (1) ญาติของผูตาย 
  (2)  ผูซ่ึงทําการรักษาหรือพยาบาลผูตายอยูเปนประจํา 
  (3) ผูแทนจากโรงพยาบาล ในกรณีท่ีผูตายเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
   (4) ผูแทนจากหนวยงานของรัฐ ท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเขารวมการตรวจศพ 
  เพ่ือใหบุคคลดังกลาวขางตนเขารวมในการตรวจสอบคนหาสาเหตุและพฤติการณการ
ตาย ซ่ึงเปนมาตรการท่ีจะนําไปสูการใชสิทธิหรืออํานาจในการตรวจสอบการทํางานของโคโรเนอร 
  2)  การแตงต้ังแพทยเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ 
  นอกจากจะกําหนดใหโคโรเนอรตองแจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีจะทําการตรวจศพแลว บุคคลท่ีเกี่ยวของตามท่ีระบุไวใน The Coroners Rules 1984 มาตรา 7 
สามารถเขารวมการตรวจศพไดดวยตนเองแลว ยังมีสิทธิท่ีจะแตงต้ังแพทยเขารวมการตรวจศพนั้น
แทนตนได ซ่ึงถือเปนสิทธิอันสําคัญท่ีจะทําใหญาติของผูตายมีสวนรวมในการตรวจสอบการตาย
นั้นไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพราะแพทยยอมมีความรูทางวิชาการแพทยมากกวาบุคคลใน
สาขาอาชีพอ่ืน เม่ือพบขอสงสัยประการใดก็จะสามารถซักถามหรือโตแยงไดอยางละเอียดถ่ีถวน 
อันจะเปนการรักษาประโยชนของผูตายและญาติไดยิ่งข้ึน 
  3)  การไตสวนโดยคณะลูกขุน 
  โดยปกติแลวการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายอังกฤษไมจําตองมีการไตสวนก็ไดหาก
โคโรเนอรสามารถระบุสาเหตุและพฤติการณการตายท่ีแนชัดได แตอยางไรก็ตามในบางกรณี 
กฎหมายกําหนดไวใหโคโรเนอรจําเปนตองทําการไตสวนการตายรวมกับคณะลูกขุนดวยโดยใน 
The Coroners Rules 1984 มาตรา 8 (3) กําหนดไววา ใหโคโรเนอรทําการไตสวนรวมกับคณะลูกขุน  
เม่ือปรากฏวามีเหตุอันควรสงสัย ดังตอไปนี้ 
  (1) การตายเกิดข้ึนในเรือนจําหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีลักษณะเดียวกันหรือสถานท่ีอ่ืนใดที่มี
กฎหมายอ่ืนกําหนดไวใหทําการไตสวน 
  (2) การตายเกิดข้ึนระหวางการควบคุมของตํารวจ หรือเปนผลจากอาการบาดเจ็บท่ี
ตํารวจเปนผูกระทําในระหวางปฏิบัติหนาท่ี 
  (3) การตายเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ สารพิษ หรือโรคท่ีจะตองแจงใหหนวยงานของรัฐ
ทราบตามมาตรา 19 ของ The Heaith and Safety at Work Act 1974 
  (4) การตายเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง หรืออาจจะเกิดข้ึนซํ้าอีกซ่ึงสงผลเสียหายตอสุขภาพ
หรือความปลอดภัยของประชาชน 
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  ซ่ึงโคโรเนอรจะตองแตงต้ังคณะลูกขุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 8 (2) ซ่ึงกําหนดให
แตงต้ังคณะลูกขุนมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน แตไมเกิดกวาสิบเอ็ดคน เพ่ือรวมกันกับโคโรเนอรใน
การไตสวนสาเหตุการตายนั้น 
 
3.2 ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 
 ระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศเยอรมันนั้น จะมีความแตกตางกันบาง ใน
รายละเอียดปลีกยอยเนื่องจากประเทศเยอรมันมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ ซ่ึงประกอบดวย            
16 รัฐ โดยท่ีแตละรัฐจะมีรัฐบาลและรัฐธรรมนูญของตนเอง แตรัฐธรรมนูญของแตละรัฐนั้นตอง
เปนไปตามหลักการพื้นฐานท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ (Grundgesetz) 
  ในดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของไดเร่ิมตนพัฒนาภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดส้ินสุดลง
โดยในป ค.ศ. 1945 มหาวิทยาลัย Berlin, Greifswald, Halle-Wittenberg, Jena และ Leipzig ซ่ึงแต
ละแหงมีสถานบันนิติเวชศาสตรเปนของตนเองไดเร่ิมตนทําการวิจัยและใหบริการทางนิติเวชศาสตร 
อีกคร้ัง แมวาจะไดรับผลกระทบจากสงครามแตอุปกรณและเคร่ืองมือตางยังคงสามารถปฏิบัติงาน
ดานนิติเวชศาสตรไดอยู ผลท่ีเกิดข้ึนตามมานําไปสูการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการในการ
ตรวจสอบศพในป ค.ศ. 1949 ท่ีเรียกวา Regulation on Medical Post-Mortem Examination ซ่ึง
ประกาศใชเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 194910 

  ในป ค.ศ. 1966 ไดมีการกําหนดเก่ียวกับประกาศนียบัตรของแพทยโดยกําหนดใหวิชา
นิติเวชศาสตรเปนหนึ่งในวิชาหลักของหลักสูตร มิใชเปนเพียงวิชาในสาขาเฉพาะทางอีกตอไป และ
ในป ค.ศ. 1976 คณะกรรมการผูเช่ียวชาญทางการแพทย (Medical Specialist Commission) ได
กําหนดแนวทางการศึกษาอบรมดานนิติเวชศาสตรใหแกแพทยในประเทศไทยโดยมุงหวังจะสราง
บุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญทางนิติเวชศาสตรซ่ึงสงผลใหในป ค.ศ. 2002 ประเทศเยอรมันมี
ผูเช่ียวชาญทางนิติเวชศาสตรซ่ึงข้ึนทะเบียนกับสหพันธรัฐกวา 200 คน11 

  ตอมาในป ค.ศ. 1978 ไดมีการแกไขเพิ่มเติม โดยกําหนดใหเปนหนาท่ีของแพทย                      
ท่ีจะตองทําการตรวจศพและรับรองสาเหตุการตาย และปฏิบัติหนาท่ีรวมกับตํารวจ พนักงานอัยการ
และผูพิพากษา ซ่ึงการชันสูตรพลิกศพตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหตองกระทํานั้น เรียกวา Admonistrative  

                                                  
 10  H. Strauch, I Wirth and G. Geserick.  (2004, September).  “Forensic medicine in the German 
Democratic Republic.”  144 Fofensic Science Intemational 129.  pp. 129. 
 11  F. Fischer, M. Graw and W. Eisenmenger.  (2004, September).  “Legal medicine the Federal 
Republic of Germany and after reunification.”  144 Fofensic Science Intemational 137.  pp. 137-138. 
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Post-mortem Examination และยังกําหนดถึงกรณีท่ีแพทยจะตองทําการผาศพ เพ่ือตรวจพิสูตรดวย 
ซ่ึงเรียกวา Admonistrative Autopsy12 
  ในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมัน (Steafprozebordnung: StPO) 
ไดบัญญัติเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพไวในมาตรา 87 ถึง 91 
  โดยมาตรา 15913 ไดกําหนดถึงกรณีท่ีมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดข้ึนหรือพบศพท่ียัง            
ไมอาจระบุตัวบุคคลได ตํารวจหรือเจาหนาท่ีทองถ่ินมีหนาท่ีแจงใหสํานักงานอัยการหรือศาลทราบ
โดยทันที และการฝงศพดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสํานักงานอัยการเสียกอน 
  ซ่ึงเปนกรณีท่ีกฎหมายประสงคจะใหมีการตรวจสอบการตายเพื่อใหทราบขอเท็จจริง           
ท่ีเกิดข้ึน จึงกําหนดใหตองการแจงการตายโดยผิดธรรมชาติหรือการพบศพที่ไมทราบตัวบุคคล             
แกพนักงานอัยการหรือศาล ซ่ึงเปนบุคคลผูมีหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพ เพื่อจะไดทําการชันสูตร
พลิกศพเพื่อคนหาสาเหตุและพฤติการณแหงการตายตอไป 
 3.2.1  องคกรท่ีเกี่ยวของ 
   แมวาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมัน จะไดกลาวถึงระบบการ
ชันสูตรพลิกศพไวโดยตรง แตเม่ือพิจารณาจากมาตรา 87 (1) ท่ีกําหนดใหการชันสูตรพลิกศพ
จะตองมีพนักงานอัยการหรือผูพิพากษารวมในการชันสูตรพลิกศพนั้นดวย และมาตรา 87 (2) ได
กําหนดใหการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนนั้น จะกระทําไดตอเม่ือมีคําส่ังของศาล เวนแตหากเปนกรณีท่ี
หากปลอยใหเนิ่นชาไป จะกอใหเกิดความเสียหายตอการสอบสวน ก็ใหพนักงานอัยการมีอํานาจส่ัง
ใหทําการผาศพ 
  ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนระบบที่ใหศาลเปนผูมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการชันสูตรพลิกศพ 
โดยเจาหนาท่ีตํารวจหรือแพทยอาจมีสวนรวมดวย แตตองอยูภายใตอํานาจของศาล จึงถือเปนการ
ชันสูตรพลิกศพในระบบศาลโดยผูพิพากษา 
  1)  ศาล 
   StPO มาตรา 87 (1) บัญญัติใหการชันสูตรพลิกศพนั้นใหกระทําโดยศาล โดยจะมีแพทย
เปนผูชวยเหลือใหความรูความเห็นเพื่อใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับการตายน้ันกระจางชัด แตหากเปน

                                                  
 12  Ibid.  
 13  Unnatural Death; Discovery of a Corpse,  Section 159. 
  (1)  If there are indication that a person has died an unnatural death, or if the corpse of an unknown 
person is found, the police and municipal authorities shall ce obliged to inform the public prosecution office or 
the Local Court immediately. 
  (2)  The written permission of the public prosecution office is required for the burial. 
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กรณีท่ีไมจําตองอาศัยความรูความเห็นของแพทย ก็สามารถทราบสาเหตุการตายได ศาลจะพิจารณา
ไตสวนไปโดยลําพังไมตองเรียกแพทยมาชวยเหลือก็ได ผูพิพากษาสามารถตรวจดูศพไดดวยตนเอง
โดยไมตองอาศัยแพทยและสามารถลงความเห็นไดเลย 
  ในกรณีท่ีการตรวจศพภายนอกไมอาจทําใหทราบสาเหตุการตายได จําเปนตองมีการผา
ศพเพื่อตรวจพิสูจน (Autopsy) แลว การผาศพน้ันจะกระทําไดตอเม่ือมีคําส่ังของศาล นอกจากนี้ใน
กรณีท่ีจําตองขุดศพท่ีฝงแลวข้ึนมาทําการชันสูตรพลิกศพ คําส่ังใหขุดศพนั้น ศาลจะเปนผูออกคําส่ัง
เชนเดียวกัน และจะตองแจงไปยังญาติของผูตายทราบโดยทันที 
  โดยสรุปแลว ศาลถือเปนองคกรหลักท่ีมีอํานาจในการชันสูตรพลิกศพ โดยเร่ิมต้ังแต
การตรวจศพไดเองโดยไมจําตองมีแพทยรวมดวย และหากจําเปนตองผาศพหรือขุดศพท่ีฝงอยูก็
จะตองมีคําส่ังอนุญาตจากศาลเสียกอน 
   2)  พนักงานอัยการ 
  พนักงานอัยการ (Staatsanwalt) นั้น ใน StPO มาตรา 87 ก็บัญญัติใหมีอํานาจทําการ
ชันสูตรพลิกศพไดเชนกัน แตท้ังนี้ภายใตเง่ือนไขท่ีจะตองทําคํารองขอตอศาลเพ่ือขอใหศาลอนุญาต
เสียกอน ซ่ึงผูพิพากษาจะพิจารณาวาสมควรจะตองมีการผาศพเพื่อตรวจพิสูจนหรือไม หากศาล
พิจารณาแลวเห็นวาไมจําเปนตองมีการผาศพ ก็จะส่ังใหพนักงานอัยการทําการชันสูตรพลิกศพตอไป 
   แตในบางกรณีท่ีเกี่ยวกับการผาศพและการขุดศพท่ีฝงอยู หากพนักงานอัยการพิจารณา
แลววาเปนกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกการสอบสวน พนักงานอัยการมีอํานาจ
ส่ังใหทําการผาศพหรือขุดศพท่ีฝงอยูเพื่อทําการชันสูตรพลิกศพไดโดยไมตองรองขอตอศาล14 
   3)  แพทย 
   ในการชันสูตรพลิกศพไมวาจะเปนข้ันตอนการตรวจสอบหรือการผาศพแลว ในทาง
ปฏิบัติจําเปนตองอาศัยความรูทางวิชาการเพื่อใหทราบถึงสาเหตุการตายท่ีแทจริง สําหรับการเขามา
มีสวนรวมของแพทยในการคนหาสาเหตุการตายนั้น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เยอรมันนั้น หากเปนการตรวจศพภายนอกแลวจะไมมีการกําหนดคุณสมบัติของแพทยไว แตหาก
จําตองทําการผาศพเพื่อตรวจพิสูจนแลว มาตรา 87 (2) กําหนดหลักเกณฑไวดังนี้ 
  (1)   การผาศพจะตองกระทําโดยแพทย 2 คน 
  (2)   แพทย 1 ใน 2 คนนั้น จะตองเปน 
   แพทยของศาล (Court Physician or Gerichtsarzt) หรือ 
   แพทยผูซ่ึงเปนหัวหนาสถาบันนิติเวชศาสตรหรือพยาธิวิทยาของรัฐ หรือ 
   แพทยของสถานท่ีปฏิบัติงานและมีความชํานาญดานนิติเวชศาสตร 

                                                  
 14  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน, มาตรา 87 (4). 
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  (3)   หามมิใหแพทยผูทําการรักษาผูตายในชวงเวลาสุดทายกอนเสียชีวิต เปนผูทําการผา
ศพ แตแพทยนั้นอาจถูกเรียกมาสอบถามเก่ียวกับประวัติการรักษาได  

  ซ่ึงโดยปกติแลวแพทยของศาล จะเปนอาจารยแพทยจากมหาวิทยาลัยท่ีมีการใหบริการ
ดานนิติเวชศาสตร กลาวคือ มีการตั้งสถาบันนิติเวชศาสตร (Institut fur Rechtsmedizin) ข้ึนภายใน
มหาวิทยาลัย อาทิเชน มหาวิทยาลัย Berlin, Bonn, Humboldt หรือ Leipzig เปนตน15 

 3.2.2 ข้ันตอนและกระบวนการ 
   การชันสูตรพลิกศพของประเทศเยอรมันนั้น ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาเยอรมัน ใชคําวา Post-Mortem Examination ซ่ึงข้ันตอนและวิธีการแบงไดเปนการตรวจศพ
ภายนอก (External Examination) และการผาศพเพื่อตรวจพิสูจน (Autopsy) ซ่ึงตามกฎหมายแลว
ศาลสามารถทําการตรวจศพไดดวยตนเอง 
   นอกเหนือจากท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแลว กฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพยังคงมีบัญญัติรายละเอียดไวใน Regulation on Medical Post-Mortem 
Examination ดวย ซ่ึงในกฎหมายดังกลาวมีการกําหนดเกี่ยวกับกรณีท่ีจําเปนตองทําการผาศพเพ่ือ
ตรวจพิสูจนดวย 
  ซ่ึงโดยปกติแลวเม่ือมีการตายเกิดข้ึนและมีการแจงใหตํารวจทราบแลว ตํารวจจะ
รายงานไปท่ีพนักงานอัยการเพื่อใหความเห็นวาควรท่ีจะตองมีการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนหรือไม 
จากนั้นก็จะสงคํารองมายังศาลเพ่ือจัดใหมีการไตสวนการตาย ซ่ึงศาลอาจจะจัดการพิจารณาไตสวน
ไปโดยลําพัง ไมตองอาศัยความเห็นหรือความชวยเหลือจากแพทยก็ได แตหากพิจารณาแลววา                 
ในการไตสวนจําตองอาศัยความเห็นจากแพทย หรือตองมีคําส่ังและปฏิบัติตามมาตรา 87 (2) ตอไป16   
   1)  การตรวจศพ 
   StPO มาตรา 87 (1) บัญญัติไววา การตรวจศพนั้นใหกระทําโดยศาล หรือพนักงาน
อัยการ แตในกรณีของพนักงานอัยการนั้นกอนท่ีจะเร่ิมทําการตรวจศพไดจะตองรองขอตอศาลให
อนุญาตเสียกอน ซ่ึงท้ัง 2 กรณี ศาลหรือพนักงานอัยการอาจใหแพทยมาเปนผูชวยเหลือเพื่อ              
ใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับการตายน้ันกระจางชัดได แตในกรณีอ่ืนใดซึ่งสาเหตุการตายนั้นชัดเจน
ปราศจากขอสงสัยศาลหรือพนักงานอัยการสามารถทําการชันสูตรพลิกศพไดโดยไมตองมีแพทย 
เขารวมดวย 

                                                  
 15  H. Strauch, I. Wirth and G. Geserick.  Supra note 25.  p. 131. 
 16  ศักด์ิเมธ  ปรารถนา.  (2545).  ปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพตามพระราชบัญญัติ
แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542.  หนา 56-57. 
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  ในกรณีท่ีการตรวจศพภายนอกไมเพียงพอท่ีจะระบุสาเหตุการตายท่ีชัดเจนได ศาลหรือ
พนักงานอัยการก็จะมีคําส่ังใหแพทยทําการผาศพพิสูจนตอไป ซ่ึงตามกฎหมายแลวแพทยไมมีสิทธิ
ทําการผาศพจนกวาจะไดรับคําส่ังใหทําการผาศพ 
  2)  การผาศพเพื่อตรวจพิสูจน 
   การผาศพเพื่อตรวจพิสูจนนี้หากเทียบเคียงกับระบบโคโรเนอรแลว จะเห็นไดวา
ประเทศเยอรมันใหความสําคัญเกี่ยวกับเง่ือนไขในการส่ังใหมีการผาศพ ซ่ึงการผาศพเพ่ือทําการ
ตรวจพิสูจนนั้นจะตองมีคําส่ังศาลเทานั้น 
   StPO มาตรา 87 (2) กําหนดใหการผาศพจะตองทําการโดยแพทย 2 คน ซ่ึงแพทยหนึ่ง
ในนั้นจะตองเปนแพทยของศาล หรือแพทยผูซ่ึงเปนหัวหนาสถาบันนิติเวชศาสตรหรือพยาธิวิทยา
ของรัฐ หรือแพทยของสถาบันท่ีปฏิบัติงานและมีความชํานาญดานนิติเวชศาสตร และหามมิให
แพทยผูซ่ึงทําการรักษาผูตายในชวงสุดทายกอนเสียชีวิตเปนผูทําการผาศพ เพื่อปองกันมิใหเกิดการ
กระทําโดยทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง แตแพทยนั้นอาจถูกเรียกมาสอบถามเกี่ยวกับประวัติการ
รักษาได และใน Regulation on Medical Post-Mortem Examination ไดกําหนดกรณีท่ีตองมีการผา
ศพตรวจพิสูจน (Autopsy must be perfomed) เพ่ือใหการชันสูตรพลิกศพเสร็จสมบูรณ ไวในมาตรา 8 
โดยกําหนดใหตองผาศพในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) กรณีท่ีการตรวจศพภายนอกดวยตาไมอาจทําใหคนพบสาเหตุการตาย 
  (2)  กรณีหญิงต้ังครรภเสียชีวิตระหวางการทํางานหรือภายใน 6 เดือนหลังจากคลอด 
  (3)  กรณีการตายของทารกแรกเกิด 
  (4)   กรณีบุคคลท่ีเสียชีวิตมีอายุต่ํากวา 16 ป 
  (5)   กรณีศพท่ีไมอาจระบุเอกลักษณบุคคลได 
  (6)   กรณีญาติของผูตายรองขอใหทําการผาศพเพื่อพิสูจนสาเหตุการตาย 
  ซ่ึงกรณีดังกลาวขางตน คือ กรณีท่ีกฎหมายกําหนดใหตองทําการผาศพ เพื่อตรวจพิสูจน
สาเหตุการตาย แตอยางไรก็ตามหากเปนกรณีอ่ืนๆ ศาลอาจส่ังใหทําการผาศพไดเชนกัน (Autopsy 
should be performed) โดยหากเขากรณีดังตอไปนี้ 
  (1)   กรณีบุคคลตายผิดธรรมชาติหรือพฤติการณการตายยังไมชัดเจน 
  (2)   กรณีบุคคลตายโดยโรคติดตอ โรคจากการทํางาน หรือโรคเน้ืองอก 
  (3)   กรณีบุคคลตายภายใน 4 สัปดาหหลังจากไดรับการใหภูมิคุมกันโรค 
  (4)   กรณีบุคคลตายโดยผานการปลูกถายหรือโอนถานอวัยวะภายใน 
  (5)   กรณีเพื่อประโยชนในดานวิทยาศาสตร 
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  นอกจากนี้ ยังมีขอยกเวนไวบางประการดวยกัน ท่ีแพทยจะตองรายงานการตายเปน
กรณีพิเศษไปยังผูท่ีมีอํานาจที่ไมใชศาลใหมีส่ังใหผาศพ คือ        
  (1) การตายเน่ืองจากการทํางานหรือโรคท่ีเกิดจากการทํางาน จะตองสงรายงานให
สํานักงานประกันอุบัติเหตุเนื่องจากการทํางานเปนผูส่ังการ 
  (2) การตายเกิดจากโรคติดตอรายแรง จะตองสงรายงานไปยังสํานักงานสาธารณสุข 
เพื่อส่ังการ 
  (3) กอนท่ีจะมีการผาศพซ่ึงตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีอนามัยประจําเขต ซ่ึง
เจาหนาท่ีนั้นสงสัยวาเปนการตายโดยผิดธรรมชาติ ก็สามารถส่ังใหผาศพเพื่อตรวจพิสูจนได17   
 3.2.3 มาตรการตรวจสอบและถวงดุล 
  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของเยอรมัน 
ไดบัญญัติมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีไวหลายประการ
ดวยกัน ไดแก 
  1)  คําส่ังอนุญาตใหฝงศพ 
   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเยอรมัน มาตรา 159 กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของพนักงานอัยการในการตรวจสอบการตายของบุคคลดวย โดยบัญญัติไวใหการฝงศพผูตายน้ัน 
จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากพนักงานอัยการเสียกอน ท้ังนี้เพื่อเปน
มาตรการปองกันมิใหมีการเรงรีบฝงศพนั้นเพื่อปดบังขอเท็จจริงหรือทําใหพยานหลักฐานเส่ือมเสีย
ไป ซ่ึงจะสงผลกระทบตอการคนหาสาเหตุและพฤติการณการตายท่ีแทจริง 
  2)  แพทยผูทําการผาศพเพื่อตรวจพิสูจน 
   การผาศพเพื่อตรวจพิสูจนนั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 (2) กําหนด
หลักเกณฑไวดังนี้ 
  (1)   การผาศพเพื่อตรวจพิสูจนนั้น จะตองกระทําโดยแพทย 2 คน 
  (2)   จะตองมีแพทยอยางนอย 1 คน เปน 
   แพทยของศาล (Court Physician or Gerichtsarzt) หรือ 
   แพทยผูซ่ึงเปนหัวหนาสถาบันนิติเวชศาสตรหรือพยาธิวิทยาของรัฐ หรือ 
   แพทยของสถาบันท่ีปฏิบัติงานและมีความชํานาญดานนิติเวชศาสตร 
  (3) หามมิใหแพทยผูทําการรักษาผูตายในชวงเวลาสุดทายกอนเสียชีวิต เปนผูทําการ 
ผาศพ 

                                                  
 17  แหลงเดิม.   
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  เหตุท่ีกฎหมายกําหนดไวเชนนี้ เนื่องจากเล็งเห็นวาการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนถือเปน
กระบวนการสําคัญท่ีจะไดมาซ่ึงสาเหตุและพฤติการณการตายท่ีแทจริง ตลอดจนพยานหลักฐานท่ี
เกี่ยวกับการฟองรองดําเนินคดี จึงกําหนดใหแพทยอยางนอยหนึ่งคน จะตองเปนแพทยของศาล 
หรือแพทยท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในดานนิติเวชศาสตร และอีกประการหนึ่ง ท่ีสําคัญคือ การหาม
มิใหแพทยผูซ่ึงทําการรักษาผูตายในระยะสุดทายกอนเสียชีวิต เปนผูทําการผาศพ เนื่องจากตองการ
ปองกันมิใหมีการบิดเบือนขอเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในการชันสูตรพลิกศพนั้น 
  3) กรณีท่ีจําตองผาศพเพื่อตรวจพิสูจน 
   ใน Regulation on Medical Post-Mortem Examination18 ไดกําหนดกรณีท่ีตองมีการผา
ศพเพื่อตรวจพิสูจน เพื่อใหการชันสูตรพลิกศพเสร็จสมบูรณ ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1)   กรณีท่ีการตรวจศพภายนอกดวยตาไมอาจทําใหคนพบสาเหตุการตาย 
  (2)   กรณีหญิงต้ังครรภเสียชีวิตระหวางการทํางานหรือภายใน 6 เดือนหลังจากคลอด 
  (3)   กรณีการตายของทารกแรกเกิด 
  (4)   กรณีบุคคลท่ีเสียชีวิตมีอายุต่ํากวา 16 ป 
  (5)   กรณีศพท่ีไมอาจระบุเอกลักษณบุคคลได 
  (6)   กรณีญาติของผูตายรองขอใหทําการผาศพเพื่อพิสูจนสาเหตุการตาย 
  การท่ีกฎหมายกําหนดไวเชนนี้ เพื่อใหแพทยเขามีหนาท่ีในการคนหาความจริงรวมกับ
ศาล ซ่ึงการคนหาสาเหตุการตายนั้นจําเปนตองอาศัยความชํานาญทางการแพทย ซ่ึงศาลจะรับฟง
และพิจารณาความเห็นของแพทยซ่ึงปรากฏอยูในรายงานความเห็นของแพทยมาประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยถึงสาเหตุและพฤติการณการตายดวย 
  4)  การมีสวนรวมของญาติผูตาย 
   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 (1) กําหนดใหศาลมีหนาท่ีตองแจงใหญาติ
ของผูตายทราบโดยทันทีเม่ือศาลมีคําส่ังใหขุดศพที่ฝงแลวข้ึนมาเพื่อตรวจพิสูจนสาเหตุและ
พฤติการณการตาย และใน Regulation on Medical Post-Mortem Examination มาตรา 8 ยังบัญญัติ
รับรองของญาติผูตาย ในการที่จะรองขอใหศาลมีคําส่ังใหทําการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนดวย จะเห็น
ไดวาญาติของผูตายมีสิทธิท่ีจะรวมในกระบวนการตรวจสอบการตายได โดยเม่ือเห็นวาสาเหตุและ
พฤติการณการตายยงัเปนท่ีเคลือบแคลงสงสัยก็สามารถรองขอใหศาลมีคําส่ังใหมีการผาศพหรือคนหา
สาเหตุการตายท่ีแทจริงได 
 

                                                  
 18  Regulation on Medical Post-Mortem Exmination,  Section 8. 
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3.3  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  การสอบสวนการตาย (Medico-Legal Death Investigation) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนไปตามกฎหมายของแตละรัฐ (State Law) ซ่ึงท้ังโคโรเนอรหรือแพทยสอบสวน (Medical 
Examiner) ตางเปนเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการสอบสวนภายใตเขตอํานาจท่ีไดรับจากทองถ่ิน 
(County) ดังนั้น ระบบการชันสูตรพลิกศพจึงมีความแตกตางกัน ข้ึนอยูกับวาในแตละทองถ่ินจะใช
ระบบโคโรเนอรหรือระบบแพทยสอบสวน ซ่ึงเปนเหตุใหระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศ
สหรัฐอเมริกา จึงยังไมมีความเปนเอกภาพ ในบางรัฐใชระบบโคโรเนอรหรือระบบแพทยสอบสวน
แตเพียงระบบเดียวท้ังรัฐ แตบางรัฐจะใชท้ัง 2 ระบบควบคูกันไปข้ึนอยูกับความตองการของทองถ่ิน 
จนกระท่ังในป ค.ศ. 1877 เร่ิมมีแนวคิดและคานิยมท่ีจะปรับเปล่ียนระบบการชันสูตรพลิกศพ                     
จากระบบโคโรเนอรเปนระบบแพทยสอบสวน19 
  ในปจจุบันระบบแพทยสอบสวนเปนท่ีนิยมแพรหลายกวาระบบโคโรเนอร โดยบางรัฐ
จะใชแตเพียงระบบแพทยสอบสวนเพียงระบบเดียว ซ่ึงแมจะใชแตระบบแพทยสอบสวนก็ยังมี
ความแตกตางในเร่ืองของโครงสรางและเขตอํานาจหนาท่ีดวย ซ่ึงอาจแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้20  

1) ระบบแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ (County Medical Examiner System) คือระบบนี้            
จะไมมีโคโรเนอรเขามาเกี่ยวของกับการสอบสวนการตาย โดยในแตละทองถ่ินจะมีการแตงต้ัง
แพทยสอบสวนข้ึนในเคานตี้ของตนเอง 

2) ระบบแพทยสอบสวนประจําเขต (District Regional Medical Examiner System) คือ 
จะมีการแตงตั้งแพทยสอบสวนเพื่อทําหนาท่ีรับผิดชอบในการสอบสวนการตายข้ึนภายในเขต 
(District) ซ่ึงเขตตางๆ เกิดข้ึนจากการรวบรวมกลุมของเมืองหลายๆ เมือง 

3) ระบบแพทยสอบสวนประจํารัฐ (State Medical Examiner System) คือ จะมีการ
แตงต้ังแพทยสอบสวนเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการสอบสวนการตายข้ึนภายในรัฐ ซ่ึงจะ
ดําเนินการโดยมีสํานักงานใหญอยูท่ีสวนกลางแตเพียงแหงเดียว หรืออาจต้ังสํานักงานสาขาไว            
ในเขตตางๆ 

4) ระบบแพทยสอบสวนระบบสงตอ (Referral-Based Medical Examiner System) คือ 
ระบบท่ีแตงตั้งแพทยสอบสวนข้ึน โดยใหอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนการตายและคอยใหความ 
ชวยเหลือสนับสนุนแกโคโรเนอร 

                                                  
 19  Randy Hanzlick and Debra Combs.  (1988, March).  “Medical Examiner and Coroner System: 
History and Trends.”  279 Journal of American Medical Association 870.  p. 870. 
 20  Ibid.   
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  ดังท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ระบบแพทยสอบสวนของประเทศสหรัฐอเมริกามี
หลายรูปแบบ ซ่ึงจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับแตละรัฐวาจะใชระบบแพทยสอบสวนในรูปแบบใด 
เพื่อใหเหมาะสมกับรัฐของตน 
    โดยในท่ีนี้ จะทําการศึกษาระบบแพทยสอบสวนท่ีใชอยูในรัฐมิชิแกน (Michigan) ซ่ึง
ไดนําระบบแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ มาใชโดยแบงเขตอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบ
ออกเปนแตละเคานตี้ 
  เคานตี้เปนการแบงเขตการปกครองท่ีใชอยูหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
และกลุมประเทศคอมมอนเวลท (Commonwealth Countries) โดยในสหรัฐอเมริกา เคานตี้ หมายถึง 
เขตการปกครองระดับทองถ่ิน ซ่ึงโดยสวนใหญแลวจะมีขนาดเล็กกวารัฐ แตใหญกวาเมือง (City or 
Town) โดยการแบงเขตภูมิศาสตรและอํานาจหนาท่ีของแตละเคานตี้ จะแตกตางกันไปตามกฎหมาย
ของแตละรัฐ 
  สําหรับรัฐมิชิแกน ซ่ึงใชระบบแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ ไดมีการตรากฎหมาย              
ท่ีเกี่ยวกับระบบแพทยสอบสวนไวหลายฉบับดวยกัน โดยกฎหมายที่สําคัญไดแก County Medical 
Examiner Act 1986 (Michigan Complied Law) ซ่ึงมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนถึง
สาเหตุการตายของบุคคลที่เกิดข้ึนภายในรัฐ การยุบเลิกสํานักงานโคโรเนอร และกําหนดอํานาจหนาท่ี 
ของแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
 3.3.1 องคกรท่ีเกี่ยวของ 
  ในระบบแพทยสอบสวน นอกจากจะมีแพทยสอบสวนผูซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักแลว 
ยังคงมีเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของหลายตําแหนงดวยกัน 
  1)  แพทยสอบสวนประจําเคานตี้ (County Medical Examiner System)  
   คุณสมบัติของแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ บัญญัติไวใน MCL 52.201 โดยจะตองเปน
แพทยผูไดรับอนุญาตใหปฏิบัติวิชาชีพในรัฐมิชิแกน หรือถาในเคานตี้นั้น ไมมีโรงพยาบาลท่ีมีความ
นาเช่ือถือเพียงพอ ก็อาจใหแพทยผูไดรับอนุญาตใหปฏิบัติวิชาชีพในรัฐอ่ืน ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับ
เคานตี้นั้น 
   การแตงต้ังแพทยสอบสวนประจําเคานตี้นั้น จะตองไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ
เคานตี้ (The County Board of Commissioners)21 โดยมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 4 ป 
                                                  
 21  คณะกรรมการเคานต้ี หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับเลือกจากประชาชนในเคานต้ีน้ัน โดยแบงเขต
การเลือกต้ังออกเปนเขต (District) โดยกรรมการแตละคนจะเปนผูแทนของประชาชนในเขตที่เลือกต้ังตนเองเขามา 
โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบายสําคัญใหฝายบริหาร คือผูบริหารเคานต้ี (County 
Executive) การตรากฎหมาย รวมถึงการอนุมัติงบประมาณดวย 
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   นอกจากนี้ เคานตี้ตั้งแต 2 เคานตี้ข้ึนไป อาจตกลงแตงต้ังแพทยคนเดียวกัน เพ่ือทําหนาท่ี 
เปนแพทยสอบสวนได 
   แพทยสอบสวนประจําเคานตี้มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
  (1)   ตองปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดไวใหเปนไปโดยเรียบรอย 
  (2)   ออกกฎเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงาน 
  (3)   มอบอํานาจหนาท่ีใหแกผูแทนตามท่ีกฎหมายอนุญาต 
   (4)   เสนอช่ือบุคคลที่สมควรไดรับการแตงต้ังเปนผูแทนแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ 
หรือเสนอถอดถอนออกจากตําแหนง 
  (5) แตงต้ังเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน และพิจารณากําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีนั้น 
   (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน  ๆตามท่ีกฎหมายกําหนดไวหรือท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
เคานตี้ 
   2)  ผูแทนแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ (Deputy County Medical Examiner)  
   ใน MCL 52.201 a (1) กําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูแทนแพทยสอบสวนประจําเคาน
ตี้ไว โดยกําหนดใหเปนแพทยผูไดรับอนุญาตใหปฏิบัติวิชาชีพในรัฐมิชิแกน และตองไดรับการ
รับรองจากแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ จากนั้นคณะกรรมการเคานตี้จะเปนผูแตงต้ัง 
   ผูแทนแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
  (1)  ปฏิบัติหนาท่ีแทนแพทยสอบสวน เม่ือแพทยสอบสวนไมมีหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีได 
  (2)   รับแจงรายงานการตายตามท่ีกําหนดไวใน MCL 52.203 และพิจารณาดําเนินการ
สอบสวนหากกรณีดังกลาวอยูในเขตอํานาจ 
  (3)   ออกใบมรณะบัตร 
  (4)   ออกใบอนุญาตใหฌาปนกิจศพ 
  (5)   ออกคําส่ังสงคืนศพผูตายใหแกญาติ 
  (6)   ออกคําส่ังอนุญาตใหผาศพเพื่อตรวจพิสูจน 
  (7)   ตรวจสอบสถานที่ท่ีพบศพ และทําการสืบสวนสอบสวน หากกรณีนั้นเปนการ
ฆาตกรรมหรือสงสัยวาเปนการฆาตกรรม 
  (8)   ออกคําส่ังและควบคุมเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ใหทําการสืบสวน
สอบสวนและรายงานผลการสืบสวนสอบสวน 
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  อํานาจหนาท่ีของผูแทนแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ ท่ีกลาวมาขางตนเปนอํานาจท่ี
ไดรับมอบหมายจากแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ ซ่ึงแพทยสอบสวนประจําเคานตี้สามารถ
ดําเนินการตางๆ ดวยตนเองก็ได 
   3)  เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน (Medical Examiner Investigator) 
   ใน MCL 52.201 (a) 2 กําหนดใหแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ มีอํานาจ ในการแตงต้ัง
เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน เพื่อคอยชวยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
ไว โดยใหแพทยสอบสวนประจําเคานตี้เปนผูกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับการแตงต้ังเปน
เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน โดยคํานึงถึงวุฒิการศึกษา การอบรมหรือประสบการณ ท่ีเหมาะสมกับ
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีจะไดรับมอบหมาย 
   โดยสวนใหญแลว เจาหนาท่ีดังกลาวจะเปนเจาพนักงานซ่ึงมาจากตํารวจ โดยอาจจะเปน
ตํารวจประจําเคานตี้หรือประจํารัฐ เนื่องดวยจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเช่ียวชาญกวาบุคคลใน
สาขาอาชีพอ่ืน หนาท่ีสําคัญของเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน ไดแก 
  (1) ไปยังสถานท่ีพบศพ ซ่ึงอยูในเขตอํานาจของตน 
  (2) ดําเนินการเพื่อจะระบุตัวบุคคลผูตาย 
  (3) แจงใหญาติของผูตายทราบถึงการตายและสถานท่ีพบศพนั้นอยู 
  (4) ตรวจสอบศพผูตายและสอบสวนสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
  (5) สงรายงานผลการสืบสวนสอบสวนไปยังสํานักงานภายในวันทําการวันถัดไป 
  (6) เก็บรักษาทรัพยสินของผูตายไวจนกวาจะสงคืนใหแกผูมีสิทธิ 
  (7) รายงานผลการสืบสวนสอบสวนทางโทรศัพทไปยังแพทยสอบสวนหรือผูแทน
แพทยสอบสวน และหากเปนกรณีฆาตกรรมหรือสงสัยวาเปนการฆาตกรรม ใหแจงไปยังพนักงาน
อัยการดวย 
   เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนนั้น ไมมีอํานาจในการส่ังใหผาศพหรือเคล่ือนยายศพกอนไดรับ
อนุญาตจากแพทยสอบสวนหรือผูแทนแพทยสอบสวน เวนแตกรณีท่ีศพนั้นกีดขวางการจราจรหรือ
เปนท่ีปรากฏชัดตอสาธารณชนก็สามารถเคล่ือนยายศพได 
   4)  นิติพยาธิแพทย (Forensic Pathologist) 
   นิติพยาธิแพทยนั้น จะตองเปนแพทยผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ ในรัฐมิชิแกน
และตองเปนพยาธิแพทย โดยจะตองไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการเคานตี้ ซ่ึง นิติพยาธิแพทยมี
อํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
  (1) ทําการผาศพเพื่อตรวจพิสูจนตามคํารองของแพทยสอบสวนหรือผูแทนแพทย
สอบสวน 
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  (2) รายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตนทางโทรศัพทใหแพทยสอบสวนหรือผูแทน
แพทยสอบสวนทราบ 
  (3) สงรายงานผลการตรวจสอบไปยังแพทยสอบสวนเม่ือทําการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจน
เสร็จส้ิน และระบุสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
 3.3.2 ข้ันตอนและกระบวนการ 
  กฎหมายเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของแพทยสอบสวนท่ีสําคัญคือ County Medical Examiner 
Act 1953 ซ่ึงมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการตายของบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายใน 
รัฐมิชิแกน โดยมีข้ันตอนดําเนินการ สรุปไดดังนี้ 
   1) กรณีท่ีตองมีการชันสูตรพลิกศพ 
   ใน County Medical Examiners Act 1953 และ Public Heatth Code 1978 ไดบัญญัติถึง
การตายท่ีจะตองแจงใหแพทยสอบสวนทําการสอบสวนถึงสาเหตุและพฤติการณท่ีตายไวดังนี้ 
    (1) การตายโดยกะทันหันหรือโดยไมคาดคิด อันไดแก การตายในหองผาตัดหรือหองพัก
ฟน การตายตามธรรมชาติแตความตายเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด เปนตน 
    (2) การตายโดยอุบัติเหตุ เชน อุบัติเหตุทางรถยนต เพลิงไหม ตกจากท่ีสูง การใชยา
เกินขนาดหรือการแพยา เปนตน 
    (3) การตายจากการใชความรุนแรง เชน ฆาตกรรม ถูกยิงดวยอาวุธปน การฆาตัวตาย  
เปนตน 
    (4) การตายท่ีสาเหตุการตายเปนท่ีสงสัย 
    (5) การตายโดยไมไดรับการรักษาทางการแพทยภายใน 48 ช่ัวโมง กอนเวลาท่ีตาย 
เวนแตแพทยผูตรวจศพจะสามารถวินิจฉัยสาเหตุการตายท่ีแทจริงได 
    (6) การตายซ่ึงเปนผลจากการคลอดหรือการทําแทง 
    (7) การตายของนักโทษในเรือนจําหรือคุก 
    (8) การตายของเด็กแรกเกิดซ่ึงไดรับการดูแลทางการแพทย ในขณะหรือภายหลัง
การคลอด 
    (9) เม่ือคําส่ังจากพนักงานอัยการ 
  โดยปกติแลวคดีเกี่ยวกับการตายน้ันจะมาถึงแพทยสอบสวนโดยการแจงของเจาหนาท่ี
ตํารวจ หรือเจาหนาที่ตองรายงาน หรือประชาชนผูรับรูการตายไดรายงานการตายท่ีนาสงสัยและ
ตองทําการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและพฤติการณตายตอไป 
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   2)  กรณีท่ีจําตองมีการผาศพเพื่อตรวจพิสูจน 
    (1) กรณีตายโดยกะทันหันหรือโดยไมคาดคิด ในกรณีท่ีมีขอมูลประวัติการรักษา 
ไมเพียงพอตอการวินิจฉัยสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
    (2) การตายโดยอุบัติเหตุ เชน อุบัติเหตุทางรถยนต เพลิงไหม ตกจากท่ีสูง การใชยา
เกินขนาดหรือการแพยา เปนตน 
    (3) กรณีตายโดยอุบัติเหตุ 
    (4) กรณีตายจากการใชความรุนแรง  
    (5) กรณีท่ีสาเหตุการตายยังเปนท่ีสงสัย รวมถึงศพท่ีไมอาจระบุตัวบุคคลได 
    (6) กรณีตายจากการคลอดหรือทําแทง 
    (7) กรณีทารกตายโดยกะทันหันและกรณีเด็กอายุไมเกิน 18 ป ตายโดยปราศจาก
ประวัติการรักษาทางการแพทย 
    (8) กรณีนักโทษตายในเรือนจําหรือคุก 
    (9) กรณีเด็กแรกเกิดตายโดยไมไดรับการดูแลทางการแพทย ในขณะหรือภายหลัง
การคลอด 
   การผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนไมจําตองกระทําในทุกกรณี แมวาจะเปนการตายท่ีตองแจง
ใหแพทยสอบสวนทราบก็ตาม ท้ังนี้เนื่องจากแพทยสอบสวนสามารถระบุถึงสาเหตุและพฤติการณ
ท่ีตายอันแทจริงไดแลว ก็ไมมีความจําเปนตองผาศพอีก แตก็มีบางกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไวใหตอง
ผาศพเพื่อตรวจพิสูจนดวยทุกคร้ัง ซ่ึงหลักการสําคัญท่ีบังคับใหตองมีการผาศพ ก็เนื่องจากตอง
คนหาความจริงเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
   3) ข้ันตอนการสืบสวนสอบสวน 
   ข้ันตอนการสืบสวนสอบสวนน้ัน จะเปนไปตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
    (1) บุคคลผูพบหรือทราบถึงการตายท่ีจะตองแจงหรือรายงานไดแจงไปยังสํานักงาน 
แพทยสอบสวนโดยติดตอไปยังเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน 
    (2) เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีศพนั้นอยู และเร่ิมดําเนินการ
ตรวจสอบ 
    (3) หากผูตายเสียชีวิตระหวางการรักษาของแพทย และสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย
ไมเปนท่ีสงสัยใหแพทยผูดูแลรักษาผูตายออกใบรับรองการตาย และสงคืนศพผูตายใหแกญาติหรือ
ผูท่ีเกี่ยวของ 
    (4) หากผูตายเปนผูเสียหาย (Victim) แพทยผูตรวจรักษาจะสงเร่ืองตอไปยังแพทย
สอบสวน 
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  (5) ถาการตายเกิดจากการใชความรุนแรง การตายโดยกะทันหัน หรือโดยไมคาดคิด 
ผูตายไมมีแพทยประจํา หรือแพทยประจําของผูตายสงเร่ืองตอใหแพทยสอบสวน ใหเจาหนาท่ี
สืบสวนสอบสวน ดําเนินการดังนี้ 
   ก. ระบุบุคคลผูตาย 
   ข. แจงใหญาติของผูตายทราบถึงการตายและสถานท่ีท่ีศพนั้นอยู 
   ค. ตรวจสอบเพ่ือคนหาสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
   ง. เก็บรักษาทรัพยสินของผูตายไวจนกวาจะมีผูมีสิทธิมารับคืน 
   จ. รายงานผลการสอบสวนไปยังสํานักงานภายในวันทําการวันถัดไป 
   ฉ. รายงานผลทางโทรศัพทใหแพทยสอบสวนทราบ และหากเปนกรณีฆาตกรรม
หรือสงสัยวาเปนการฆาตกรรมแลว ใหรายงานไปยังพนักงานอัยการดวย 
  (6) แพทยสอบสวนเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีศพนั้นอยู ซ่ึงจําเปนตองไปทุกกรณีท่ีเปน
การฆาตกรรมและกรณีอ่ืนใดที่แพทยสอบสวนหรือเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน เห็นวาการไป
ตรวจสอบเชนนั้นจะเปนประโยชนตอการสอบสวน 
  (7) แพทยสอบสวนมีคําส่ังใหผาศพเพื่อตรวจพิสูจนและแจงใหเจาหนาท่ีสืบสวน
สอบสวนทราบถึงคําส่ังและกระบวนการที่ตองดําเนินการ 
  (8) แพทยสอบสวน สรุปสํานวน และสงมอบศพผูตายคืนแกญาติหรือผูท่ีเกี่ยวของ 
   ในกรณีท่ีจําตองมีการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนนั้น จะตองมีคําส่ังจากแพทยสอบสวนซ่ึง
คาใชจายตางๆ นั้น เคานตี้จะเปนผูรับผิดชอบ 
   การผาศพเพื่อตรวจพิสูจน คือ การผาศพในทางนิติเวชศาสตรซ่ึงประกอบดวยการตรวจสอบ
ภายนอกและการตรวจสอบภายใน ซ่ึงโดยปกติจะกระทําโดยทันที ในวันถัดไปจากวันท่ีตายและ
สามารถวินิจฉัยสาเหตุและพฤติการณท่ีตายไดโดยใชเวลาไมนานนัก เม่ือการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจน
และการชันสูตรพลิกศพเสร็จส้ิน จะตองมีการบันทึกขอมูลเปนลายลักษณอักษรดวย ไดแก 
  (1) รายงานของแพทยสอบสวน (Medical Examiners Case Report) ซ่ึงประกอบดวย
ขอมูลเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของแพทยสอบสวน ประวัติผูตาย สาเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
และปญหาท่ีเกี่ยวกับการตายน้ัน 
  (2) รายงานการผาศพ (Autopsy Report) ซ่ึงอธิบายเกี่ยวกับศพผูตาย รวมถึงโรคหรือ
อาการบาดเจ็บท่ีตรวจพบ ผลการตรวจสอบทางพิษวิทยา บาดแผล หรือผลการตรวจสอบทาง
หองปฏิบัติการอ่ืนๆ 
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 3.3.3  มาตรการตรวจสอบและถวงดุล 
   กฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของรัฐมิชิแกนกําหนดเก่ียวกับมาตรการตรวจสอบ 
และถวงดุล ไวดังนี้ 
   พนักงานอัยการตรวจสอบกรณีฆาตกรรมหรือสงสัยวาเปนกรณีฆาตกรรม 
   กําหนดใหเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากแพทยสอบสวนประจํา 
เคานตี้มีหนาท่ีแจงใหพนักงานอัยการทราบถึงรายงานผลการสืบสวนสอบสวนดวย ในกรณีท่ีการ
สืบสวนสอบสวนนั้นเกี่ยวของกับคดีฆาตกรรมหรือตองสงสัยวาเปนการฆาตกรรม ท้ังนี้เพื่อให
พนักงานอัยการดําเนินการสอบสวนคดีอาญา และรวมกับแพทยสอบสวนในการคนหาสืบสวน
ความจริงตอไป 
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บทท่ี 4 
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการชันสูตรพลิกศพ 

ตามกฎหมายไทย 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความเปนมาของการชันสูตรพลิก
ศพในประเทศไทยและการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับองคกรท่ีเกี่ยวของ ข้ันตอน กระบวนการ มาตรการตางๆท่ีเปนการตรวจสอบและถวงดุลการ
ใชอํานาจที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพรวมท้ังบทบาท หนาท่ีและความสําคัญของแพทยผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและกรณีผูปวยตายในความดูแลของแพทย การออกหนังสือรับรองการตาย รวมท้ัง
ปญหาการตรวจสอบ ถวงดุลในกฎหมายที่เกี่ยวกับกาชันสูตรพลิกศพต้ังแตพัฒนาการมาจนถึง
ปจจุบัน ปญหาการใหคําจํากัดความของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ” เปนตน โดยนํากฎหมายท่ี
เกี่ยวของและกฎหมายของตางประเทศมาวิเคราะหเพื่อจะไดนําหลักการ ระบบการชันสูตรพลิกศพ 
มาตรการไตสวนการตาย และมาตรการตรวจสอบและถวงดุลของแตระบบมาปรับใชใหเกิด
ประสิทธิภาพและความโปรงใสมากท่ีสุด 

 
4.1 พัฒนาการของการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย 
 4.1.1  การชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา กอนปจจุบัน 
  4.1.1.1 การชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 เร่ิมประกาศใชตั้งแตวันท่ี  
1 ตุลาคม 2578 เปนตนมา และบังคับใหศาลและเจาหนาท่ีท้ังหลายผูดําเนินคดีอาญาตลอด
ราชอาณาจักร ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาฉบับนี้ ตัวบทไดแบงออกเปน 7 ภาคจํานวน 267 มาตรา คือ1 
 ภาค 1 วาดวยขอความเบ้ืองตน 
 ภาค 2 วาดวยการสอบสวน 
 ภาค 3 วาดวยการพิจารณาในศาลช้ันตน 

                                                  
1 “พระราชบัญญัติใหใช ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477” ราชกิจจานุเบกษา  

52 : 498. 
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 ภาค 4 วาดวยการอุทธรณฎีกา 
 ภาค 5 วาดวยพยานหลักฐาน 
 ภาค 6 วาดวยการบังคับตามคําพิพากษาและคาธรรมเนียม 
 ภาค 7 วาดวยอภัย เปล่ียนโทษหนักเปนเบา และลดโทษ 
 ในสวนของการชันสูตรพลิกศพนั้นจะปรากฏอยูในภาค 2 ลักษณะ 2 หมวด 2 ซ่ึงมี
มาตราท่ี เกี่ยวของ คือมาตรา 148 ถึง มาตรา 146 ซ่ึงมีหลักสําคัญๆ พอท่ีจะกําหนดไดดังน้ีคือ 
 1) ผูท่ีมีหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.
2477 มาตรา 150 บัญญัติไววา ใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูกับแพทยกับแพทย
ประจําตําบลหรือแพทยอ่ืน เปนผูชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและใหบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตร
นั้นไว 

ถาความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
การชันสูตรพลิกศพนั้นจะตองกระทําพรอมดวยผูพิพากษานายหนึ่งของศาลชั้นตนซ่ึงทองท่ีท่ีทํา
การชันสูตรนั้นอยูในเขตใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวน แจงแกผูมีหนาท่ีทําการชันสูตรพลิก
ศพทราบ 
 2) วิธีการชันสูตรพลิกศพ หมายถึงการปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพโดยเจาพนักงานผูมี
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของกับวิธีการชันสูตรพลิกศพ
ไดแกประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความอาญา มาตรา151-154 
 3) กรณีท่ีจะตองมีการไตสวนชันสูตรพลิกศพ การท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการไตสวน
การชันสูตรพลิกศพข้ึนเปนกรณีพิเศษ เพิ่มเติมจากการชันสูตรพลิกศพโดยท่ัวไปนั้น ซ่ึงมี
จุดประสงคท่ีสําคัญเพื่อ 
  (1) คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิใหเจาหนาท่ีของรัฐอาศัยอํานาจท่ีมีตาม
กฎหมายทํารายหรือทําฆาตกรรมบุคคลอ่ืนใดโดยอางวาปฏิบัติการตามหนาท่ี หรือเพื่อใหเกิดความ
โปรงใสในกระบวนการยุติธรรม โดยสามารถตรวจสอบไดวาการตายน้ันเกิดจากสาเหตุใดมีความ
เกี่ยวของกับเจาพนักงานผูทําการควบคุมในขณะน้ันหรือไม 
  (2) คุมครองการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะ
ปองกันปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมซ่ึงเจาหนาท่ี
ดังกลาวควรที่จะไดหลักประกันดวยวา ในการปฏิบัติการตามหนาท่ีโดยชอบนั้น หากกอใหเกิดการ
ตายข้ึน เจาหนาท่ีผูนั้นควรท่ีจะไดรับความคุมครองตามกฎหมายวามิไดกระทําความผิดแตอยางใด
เพื่อท่ีจะสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีอีกทางหนึ่งดวย 
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ดังนั้น การดําเนินการในสวนของการไตสวนชันสูตรพลิกศพเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายอยางแทจริง ก็จําตองรักษาไวซ่ึงความสมดุลระหวางการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนกับหลักประกันดวนขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐดวย2 
 4) กระบวนการไตสวนชันสูตรพลิกศพ การชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีการตายเกิดข้ึน
โดยกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติตามหนาท่ี หรือตายอยูในระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน 
ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี (การชันสูตรพลิกศพแบบวิสามัญ) ประกอบดวยเจาหนาท่ี 
ผูเกี่ยวของ 4 ฝาย ไดแก พนักงานสอบสวนรวมกับแพทยรวม 2 ฝาย ตามแบบสามัญแลวก็ยังมี
พนักงานอัยการและศาลอีก 2 ฝาย วิธีการชันสูตรพลิกศพดังกลาวไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงหลาย
คร้ัง เดิมทีเม่ือตองการชันสูตรตามแบบวิสามัญ จะตองมีเจาหนาท่ีท้ัง 4 ฝายเดินทางไปชันสูตรหลิก
ศพท่ีศพนั้นต้ังอยู 
  4.1.1.2  การชันสูตรพลิกศพตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2496 
 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ
ท่ี 5) พ.ศ. 2496 ใหยกเลิกมาตรา 150 ขางตน แลวแกไขใหม ดังตอไปนี้3 
 มาตรา 150 ใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีพบศพนั้นอยูกับแพทยประจําตําบลหรือ
แพทยอ่ืนแตถาแพทยประจําตําบลหรือแพทยอ่ืนไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหใชเจาหนาท่ี
กระทรวงสาธรณสุขประจําทองท่ี เปนผูชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว และใหทําบันทึกรายละเอียดแหง
การชันสูตรนั้นไว 
 ถาความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานในขณะปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
การชันสูตร พลิกศพนั้นตองกระทําพรอมดวยผูพิพากษานายหนึ่งของศาลชั้นตนซ่ึงทองท่ีท่ีทําการ
ชันสูตรนั้นอยูในเขตใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวน แจงแกผูมีหนาท่ีไปทําการชันสูตรพลิกศพ
ทราบ” 
 พระราชบัญญัตินี้ไดเปล่ียนแปลงผูมีหนาท่ีชันสูตรพลิกศพโดยไดเพิ่มใหเจาหนาท่ี
กระทรวงสาธารณสุขประจําทองท่ี สามารถทําการชันสูตรได ในกรณีท่ีไมมีแพทยประจําตําบลหรือ
แพทยอ่ืน หรือมีแตบุคคลดังกลาวไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
 

                                                  
2 กุลพล  พลวัน.  (2533, กันยายน).  “การชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม”.  วารสารอัยการ 3,33 

หนา 27. 
3 เสถียร วิชัยลักษณ.  (2497).  ประชุมกฎหมายประจําศก (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพนีติเวชช).  หนา 

204-207 
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  4.1.1.3 การชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2499 

ตอมาไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับ
ท่ี 6) พ.ศ. 24994 ในมาตรา 150 ดังนี้ 
 “มาตรา 150 ใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูกับอนามัยจังหวัดหรือแพทย
ประจําสุขศาลา หรือแพทยประจําโรงพยาบาล เปนผูชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว และใหทําบันทึก
รายละเอียดแหงการชันสูตรนั้นไว ถาบุคคลดังกลาวไมมี หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหใชเจาหนาท่ี
กระทรวงสาธารณสุขประจําทองท่ี หรือแพทยประจําตําบล....” 
 จากบทบัญญัติดังกลาวในพระราชบัญญัตินี้ จะพบวาไดกําหนดเปล่ียนแปลงผูมีหนาท่ี
ในกาชันสูตรพลิกศพ คือ พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูรวมชันสูตรกับอนามัยจังหวัด 
หรือแพทยประจําสุขศาลา เวนแตบุคคลท้ังสองประเภทดังกลาวไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
กรณีนี้จะใชเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําทองท่ีหรือแพทยประจําตําบล 
  4.1.1.4  การชันสูตรพลิกศพตามประกาศ คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 333 วันท่ี 13 ธันวาคม    
พ.ศ. 2515 
 ในป พ.ศ. 2515 ไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 333 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2515 เปล่ียนแปลงบทบัญญัติในมาตรา 150 เสียใหม ดังนี้5 
 มาตรา 150 ใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพน้ันอยูกับอนามัยจังหวัด แพทยประจํา
สถานีอนามัยหรือแพทยประจําโรงพยาบาลเปนผูชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและใหทําบันทึก
รายละเอียดแหงการชันสูตรนั้นไว ถาบุคคลดังกลาวไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหใชเจาหนาที่
กระทรวงสาธารณสุขประจําทองถ่ินหรือแพทยประจําตําบล 
 ในกรณีท่ีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตาม
หนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
การชันสูตรพลิกศพนั้นตองการทําพรอมดวยพนักงานอัยการนายหนึ่งซ่ึงประจําอยูในทองท่ีท่ีทํา
การชันสูตรพลิกศพนั้น....” 
 บทบัญญัติในวรรคแรกนั้นมิไดมีการเปล่ียนแปลงบุคคลผูมีหนาท่ีในการชันสูตรพลิก
ศพแตอยางใด เพียงแตเปล่ียนถอยคําจากคําวา “แพทยประจําสุขศาลา” มาเปน “แพทยประจําสถานี

                                                  
4 เสถียร วิชัยลักษณ, ประชุมกฎหมายประจําศก. หนา 29.39 
5 “ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 333”, ราชกิจจานุเบกษา  (เลมที่ 89 ตอนที่ 90 ตอนพิเศษ วันที่ 13 

ธันวาคม พ.ศ. 2515).  หนา 167. 
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อนามัย” สาเหตุเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขไดเปล่ียนช่ือเรียก สถานีอนามัยระดับอําเภอจากสุข
ศาลา มาเปน สถานีอนามัย ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนเปนศูนยการแพทยและอนามัย และตอมาไดเปล่ียน
ช่ือเปน โรงพยาบาลชุมชน นั่นเอง จึงสงผลใหตองทําการเปล่ียนช่ือตําแหนงแพทยท่ีประจําอยูตาม
ไปดวย สวนแพทยประจําโรงพยาบาลนั้น หมายถึงแพทยประจําโรงพยาบาลจังหวัดท่ัวไป สําหรับ
ในสวนของเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําทองท่ีและแพทยประจําตําบลยังคงมีหนาท่ีในเร่ืองนี้
เชนเดิม6 
  4.1.1.5 การชันสูตรพลิกศพตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2523 
 ตอมาในคร้ังหลัง ไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2523 ไดทําการเปล่ียนแปลงแกไขมาตรา 150 ดังน้ี7 
 “มาตรา 150 ใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูกับสาธารณสุขจังหวัดหรือ
แพทยประจําสถานีอนามัย หรือแพทยประจําโรงพยาบาลเปนผูชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและใหทํา
การบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรนั้นไว ถาบุคคลดังกลาวไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ให
ใชเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขประจําทองท่ีหรือแพทยประจําตําบล 
 ....................ฯลฯ” 
 จากบทบัญญัติดังกลาวในขางตน เห็นไดวา มิไดมีการเปล่ียนแปลงผูมีอํานาจหนาท่ีใน
การชันสูตรพลิกศพแตอยางใด เปนแตเพียงเปล่ียนช่ือตําแหนงของเจาหนาท่ีฝายแพทยบางตําแหนง
เทานั้น คือ เปล่ียนจากคําวา “อนามัยจังหวัด” เปน “สาธารณสุขจังหวัด” เทานั้น ฉะนั้นจึงสรุปไดวา
ในปจจุบัน บุคคลผูมีหนาทีทําการชันสูตรพลิกศพรวมกันในกรณีท่ีมีการตายโดยผิดธรรมชาติข้ึน 
ไดแก 

1) พนักงานสอบสวน หมายถึง พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยู เปนผูท่ีทํา
หนาท่ีรับผิดชอบการสอบสวน ทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพ ซ่ึงในบางกรณีอาจไมใชพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบ สอบสวนคดีอาญาก็ได พนักงานสอบสวนอ่ืนแมจะมีอํานาจสอบสวนเหนือ
คดีนั้น ก็ไมมีอํานาจทําการชันสูตรพลิกศพ8 เชน ผูตองหาลงมือชิงทรัพย ทํารายเจาทรัพยในทองท่ี
สถานีตํารวจนครบาลนางเล้ิง แตเจาทรัพยไดถึงแกความตายในทองท่ีของสถานีตํารวจนครบาลบาง
รัก เชนนี้ พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการชันสูตรพลิกศพหรือ พนักงานสอบสวนของสถานี
ตํารวจนครบาลบางรัก เปนตน แตนักกฎหมายบางทานเหน็วา สาเหตุท่ีกฎหมายกําหนดใหพนักงาน
                                                  

6 วิสูตร ฟองศิริไพบูลย, “การชันสูตรพลิกศพกับการดําเนินคดีอาญา”.  หนา 71. 
7 “พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2523”  

ราชกิจจานุเบกษา (เลมที่ 97 ตอนที่ 113 วันที่ 25 กรกฎาคม 2523).  หนา 1. 
8 คนึง  ฦาไชย.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เลม 1. หนา 32. 
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สอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูมีหนาท่ีดังกลาว เพราะเปนเร่ืองของความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
โดยท่ีการชันสูตรพลิกศพเปนสวนหนึ่งของการสอบสวนและดังท่ีไดกลาวมาแลววาอํานาจ
สอบสวนมิไดติดอยูกับทองท่ี ฉะนั้น พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนคดีเกี่ยวเน่ือง
กับการตายก็มีอํานาจชันสูตรพลิกศพไดดวย เพราะบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับเร่ืองนี้เปนบทบัญญัติท่ีเปน
ขอบัญญัติ (Ordnungsvorschrift)  มิใชเปนบทบัญญัติบังคับ9 
 2) เจาพนักงานแพทย ซ่ึงมีหลายฝายดวยกันท่ีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจหนาท่ีในการ
ชันสูตรพลิกศพ คือ สาธารณสุขจังหวัด แพทยประจําสถานีอนามัย และแพทยประจําโรงพยาบาล 
ถาบุคคลดังกลาวไมมี หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหใชเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขประจํา
ทองถ่ิน หรือแพทยประจําตําบล 
 ตอมาไดมีระเบียบของกรมตํารวจดวยอํานาจและหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพ       
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2528 ไดยกเลิกและแกไข ระเบียบฯ ขอ 317 เดิมเสียใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 12)พ.ศ. 2523         
ในเร่ืองท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีชันสูตรพลิกศพ ซ่ึงมีขอความดังนี้10 
 “ขอ 317 ผูมีอํานาจท่ีจะทําการชันสูตรพลิกศพนั้น ไดแก พนักงานสอบสวนแหงทองท่ี
ท่ีศพนั้นอยูกับสาธารณสุขจังหวัด หรือแพทยประจําสถานีอนามัย หรือแพทยประจําโรงพยาบาล 
และใหทําบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพนั้นไว ถาบุคคลดังกลาวไมมีหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาท่ีนั้น ก็ใหใชเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขประจําทองท่ี หรือแพทยประจําตําบล โดยใหเปน
หนาท่ีของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาท่ีไปทําการชันสูตรพลิกศพทราบ 
 ..................ฯลฯ” 
 เฉพาะในกรุงเทพมหานคร โดยปกติใหเปนหนาท่ีของแพทยประจําโรงพยาบาลตํารวจ
เปนผูรวมชันสูตรพลิกศพ  เวนแตถาบุคคลนั้นตายในโรงพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาล
เอกชนใด ก็ใหใชแพทยประจําโรงพยาบาลนั้น หรือแพทยผูชํานาญในสาขานิติเวชศาสตรของ
แพทยสภาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของทางราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนผูชันสูตรพลิกศพได” 
 เนื้อหาของระเบียบฯท่ีถูกแกไขดังกลาวไดกําหนดใหในเขตกรุงเทพมหานครนั้น 
แพทยท่ีสามารถรวมทําการชันสูตรพลิกศพได คือ 

                                                  
9  คณิต ณ นคร.  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา .  หนา 241. 
10 ทวี  ตาตะยานนท.  ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. 2540 (กรุงเทพมหานคร : 

กรมตํารวจ.  หนา 312-313. 
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 1) แพทยประจําโรงพยาบาลตํารวจ 
 2) แพทยประจําโรงพยาบาลของทางราชการ หรือเอกชน ในกรณีท่ีผูตายไดตายที่
โรงพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน แลวแตกรณี 
 3) แพทยผูชํานาญในสาขานิติเวชศาสตรของแพทยสภาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงพยาบาล 
เอกชนหรือโรงพยาบาลของทางราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.1.2  การชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายไทยในปจจุบัน 
  4.1.2.1  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มาตรา 148-156) 
 การชันสูตรพลิกศพเปนวธีิการพิเศษในเร่ืองพยานวัตถุ และจัดเปนเร่ืองสําคัญยิ่งเร่ืองหนึ่ง
ในกระบวนการดําเนินคดีอาญา อยางไรก็ตาม ตามกฎหมายของประเทศไทยจะกระทําโดยพนักงาน
สอบสวนกับแพทยเทานั้น การท่ีกฎหมายบังคับใหนําแพทยเขารวมนั้นถือวาเปนการชวยเหลือ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือผูพิพากษา ในฐานะท่ีแพทยเปนผูชํานาญการพิเศษหรือ
พยานผูเช่ียวชาญเพื่อมิใหเกิดการผิดพลาดในการวนิิจฉัยสาเหตุ และพฤติการณท่ีทําใหเกิดการตายน้ัน 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 เม่ือปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ใหมี
การชันสูตรพลิกศพ เวนแตตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย 
 การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ 

1) ฆาตัวตาย 
2) ถูกผูอ่ืนทําใหตาย 
3) ถูกสัตวทําใหตาย 
4) ตายโดยอุบัติเหตุ 
5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 วรรคแรก บัญญัติสาระสําคัญวา

การชันสูตรพลิกศพจะกระทําเม่ือ (INDICATIONS) 
1) ปรากฏแนชัด 
2) หรือมีสาเหตุอันควรสงสัยวา 

(1) บุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ (UNNATURAL DEATH) 
(2) ตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน (NATURAL OR NNATURAL 

DEATH) 
คําวา “การควบคุม” ในท่ีนี้ มีความหมายกวางออกไปใน 3 นัย คือ 
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1) หมายถึงการควบคุม หรือกักขังผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใน
ระหวางการสืบสวนและสอบสวน11 

2) ตามนัยคําพิพากษาฎีกาท่ี 106/2501 (ประชุมใหญ) นักโทษเด็ดขาดซ่ึงตองโทษจําคุก
ตายในเรือนจําเพราะเสนโลหิตในสมองแตก เปนการตายในระหวางอยูในความควบคุมของ 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 และ 150 

3) หมายถึง การท่ีบุคคลถูกจํากัดเสรีภาพ ในการเคล่ือนไหว เปล่ียนท่ีทางสืบเนื่องจาก
การถูกใชมาตรการบังคับ สภาพบังคับ หรือกรณีอ่ืน เชน กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 1412 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 วรรคสอง ระบุการตายโดย               
ผิดธรรมชาติไว (VIOLENT DEATH) 5 กรณี คือ 
 1)  การฆาตัวตาย (COMMITED SUICIDE) 
 หมายถึงการจบชีวิตตนเองโดยการใชกําลังประทุษราย ซ่ึงอาจเปนการกระทําท่ี             
ไดกระทําโดยมีความประสงคเพียงการประทุษรายแตทําใหเกิดผลถึงตายข้ึน การที่กฎหมาย
กําหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีนี้ก็เพื่อใหเปนท่ีแนใจวาผูตายตายเพราะการฆาตัวตายจริง 
และไมเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืนอันอาจทําใหผูนั้นมีความผิดทางอาญา 
 การฆาตัวตายตามกฎหมายของไทยโดยหลักแลว ไมเปนความผิดอาญา ฉะนั้น            
การรวมกระทําความผิดในการฆาตัวตายจึงเกิดข้ึนไมได คือ ไมมีกรณีของผูใชและผูสนับสนุน 
อยางไรก็ตาม ในบางกรณีในการฆาตัวตายของผูหนึ่งผูใดนั้น อาจมีผูอ่ืนสอดเขามาเกี่ยวของดวยจน
ถือไดวาการฆานั้นเปนการกระทําของผูอ่ืนนั้น หรือเปนการกระทําความผิดทางออมของเขาและ
โดยท่ีกฎหมายคํานึงถึงความอิสระในการตัดสินใจของมนุษย จึงไมเอาโทษกับการฆาตัวตาย ฉะนั้น 
สภาพการกระทําความผิดทางออมในกรณีของการฆาตัวตายจะเกิดข้ึนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง                   
ก็ตอเม่ือในกรณีท่ีการตัดสินใจของผูท่ีฆาตัวตายนั้นมีความบกพรองอันไดแก 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 292 ความผิดฐานนี้คือ การทําดวยการปฏิบัติอันทารุณ 
หรือดวยปจจัยคลายคลึงกันแกบุคคลท่ีตองพ่ึงตนในการดํารงชีพ หรือในการอื่นใด ใหฆาตัวตาย
โดยเจตนา 

                                                  
 11  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 2 (21). 
 12  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 14 วรรคสอง ในกรณีที่พนักงานสอบสวนหรือ           
ศาลเห็นวาผูตองหาหรือจําเลยเปนผูวิกลจริต และไมสามารถตอสูคดีได ใหงดการสอบสวน ไตสวนมูลฟอง หรือ
พิจารณาไวจนกวาผูน้ันหายวิกลจริตหรือสามารถจะตอสูคดีได และใหมีอํานาจสงตัวผูน้ันไปยังโรงพยาบาลโรคจิต 
หรือมอบใหแกผูอนุบาล ขาหลวงประจําจังหวัด หรือผูอื่นที่เต็มใจรับไปดูแลรักษาก็ไดตามแตจะเห็นสมควร. 
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 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293 ความผิดฐานนี้คือ การชวยเหลือยุยงเด็กอายุ            
ยังไมเกิน 16 ป หรือผูซ่ึงไมสามารถเขาใจวาการกระทําของตนมีสภาพหรือสาระสําคัญอยางไร 
หรือไมสามารถบังคับการกระทําของตนไดใหฆาตัวตายโดยเจตนา 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374 ความผิดฐานนี้คือ การไมชวยผูอ่ืนท่ีตกอยูใน
ภยันตรายแหงชีวิตตามความจําเปน ซ่ึงตนเองอาจชวยไดโดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือ
ผูอ่ืน โดยเจตนา 
 2)  ถูกผูอ่ืนทําใหตาย (HOMICIDE) 
 หมายถึง กรณีการตายเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลอื่นทุกสถานไมวาการกระทํานั้นจะ
เปนการกระทําท่ีผูกระทําอาจตองรับผิดในทางอาญาหรือไม 
 3)  ถูกสัตวทําราย 
 หมายถึงกรณีการตายเกิดจากการถูกสัตวทํารายโดยตรง มิใชเกิดจากโรคท่ีสัตวนั้นเปน
พาหะนําโรค เชน โรคมาเลเรีย พิษสุนัขบา กาฬโรค การที่กฎหมายกําหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพ
ก็เพื่อความกระจางชัดของสาเหตุแหงการตาย เพราะอาจเปนไปไดวามีการใชสัตว เปนเคร่ืองมือใน
การกระทําความผิดอาญา (INNOCENT AGENT) 
สวนกรณีอ่ืนที่อาจเปนความผิด ไดแก 
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ความผิดฐานนี้คือ ผูใดควบคุมสัตวดุหรือสัตวราย
ปลอยปละละเลยใหสัตวนั้นเท่ียวไปโดยลําพัง ในประการที่อาจทําอันตรายแกบุคคลหรือทรัพย 
ความผิดฐานนี้ไมตองการเจตนา 
 4)  ตายโดยอุบัติเหตุ (ACCIDENT) 
 หมายถึงกรณีการตายท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิดและโดยบังเอิญ จัดเปนการตายโดยผิด
ธรรมชาติท่ีพบไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุการจราจรทางบก การท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง
ชันสูตรพลิกศพ ก็เพื่อใหแนใจวาการตายมิไดเกิดจากการกระทําผิดอาญา 
 5)  ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ (SUDDEN & UNEXPECTED DEATH) 
 เปนกรณีท่ีกอความสงสัยเกี่ยวกับความผิดอาญาไดมากท่ีสุด การชันสูตรพลิกศพ            
ก็เพื่อจะแยกการตายโดยกะทันหัน และไมคาดคิดท่ีเปนการตายตามธรรมชาติออกไป เชน โรคทอง
นอกมดลูก โรคใหลตาย (SUNDS: Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome) โรคกลามเนื้อ
หัวใจตายจากการขาดเลือดเฉียบพลัน เปนตน 
  กรณีท่ีเปนขอยกเวนไมตองทําการชันสูตรพลิกศพ คือการตายโดยการประหารชีวิต 
ตามกฎหมาย (Execution According to Law) 
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  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีข้ึน ณ ท่ีใด ใหเปน
หนาท่ีของสามีภริยาญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายท่ีรูเ ร่ืองการตายเชนนั้นจัดการ
ดังตอไปนี้ 
 1) เก็บศพไว ณ ท่ีซ่ึงพบนั้นเองเพียงเทาท่ีจะทําได 
 2) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วท่ีสุด 
หนาท่ีดั่งกลาวในวรรคตนนั้นมีตลอดถึงผูอ่ืน ซ่ึงไดพบศพในท่ีซ่ึงไมมีสามีภริยา ญาติ มิตรสหาย 
หรือผูปกครองของผูตายอยูในท่ีนั้นดวย 
 ผูใดละเลยไมกระทําหนาท่ีดังบัญญัติไวในมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน              
หนึ่งพันบาท13 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 149 กลาวถึงบุคคลผูมีหนาท่ี คือ 
 1) สามี ภรรยา มิตรสหาย หรือผูปกครองของผูตายท่ีรูเร่ืองการตาย 
 2) ผูอ่ืนซ่ึงไดพบศพในท่ีซ่ึงไมมีบุคคลในขอ 1. 
  หนาท่ีท่ีตองกระทํา คือ 

1) เก็บศพไว ณ ท่ีซ่ึงพบนั่นเองเพียงเทาท่ีจะทําได ซ่ึงหมายถึงการหามเคล่ือนยายศพ
เพราะถามีการเคลื่อนยาย รองรอยหรือหลักฐานอันจะแสดงใหเห็นถึงสาเหตุหรือพฤติการณท่ีตาย
อาจลบเลือนหรือสลายไป ยิ่งถาเปนการตายโดยการกระทําผิดอาญา อาจจะเปนการยากที่จะพิสูจน
ความผิดในภายหลัง อยางไรก็ดีหากมีความจําเปน เชน ศพผูตายนอนอยูริมตล่ิงหากไมเคล่ือนยาย
ศพอาจเล่ือนลงน้ําไป หรือการตายคาเตียงผาตัดขณะแพทยพยายามชวยชีวิต (DOT: Death on 
Table) ผูมีหนาท่ีอาจเคล่ือนยายใหพนไปได 

2) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วท่ีสุด การไมกระทําตาม
หนาท่ีมีโทษปรับไมเกิน 1,000 บาท 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15014 ในกรณีท่ีจะตองมีการชันสูตร
พลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูกับแพทยทางนิติเวชศาสตรซ่ึงไดรับวุฒิบัตร
หรือไดรับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ทําการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถาแพทยทางนิติเวชศาสตร
ดังกลาวไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหนาท่ี ถาแพทย
ประจําโรงพยาบาลของรัฐไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหแพทยประจําสํานักงานสาธารณสุข
                                                  
 13  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 149 วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542, มาตรา 3. 
 14  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 150 แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542, มาตรา 4. 

DPU
DPU



71 

จังหวัดปฏิบัติหนาท่ี ถาแพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีข้ึนทะเบียนเปน
แพทยอาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหนาท่ี และในการปฏิบัติหนาท่ี
ดังกลาว ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้น             
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ท้ังนี้ ใหพนักงานสอบสวนและแพทยดังกลาว                   
ทําบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพทันที และใหแพทยดงักลาวทํารายงานแนบทายบันทึก
รายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจงเร่ือง ถามีความจําเปน
ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและ
ความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ รายงานดังกลาวใหถือเปน
สวนหนึ่งของสํานวนชันสูตรพลิกศพ และในกรณีท่ีความตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา 
ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเม่ือเสร็จส้ินการชันสูตรพลิกศพ
โดยเร็วและใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไปตามมาตรา 156 
  ใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาท่ีไปทําการชันสูตรพลิกศพทราบ 
และกอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน             
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาท่ีจะทําได 
  ในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการ 
ตามหนาท่ีหรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตาม
หนาท่ี ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองตําแหนงต้ังแตระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเทา
ข้ึนไปแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทยตามวรรค
หนึ่ง และใหนําบทบัญญัติในวรรคสองมาใชบังคับ 
  เม่ือไดมีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแลว ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงาน
อัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน
แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 
  เม่ือไดรับสํานวนชันสูตรพลิกศพแลว ใหพนักงานอัยการทําคํารองขอตอศาลช้ันตน
แหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยู เพื่อใหศาลทําการไตสวนและทําคําส่ังแสดงวาผูตายคือใคร ตายท่ีไหน 
เม่ือใด และถึงเหตุและพฤติการณท่ีตาย ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระทํารายเทาท่ีจะ
ทราบได ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับสํานวน ถามีความจําเปน ใหขยายระยะเวลาออกไปได
ไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยาย
ระยะเวลาทุกคร้ังไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 
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  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง วรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา ใหพนักงาน
สอบสวนปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานอัยการ 
  ในการไตสวนตามวรรคหา ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันท่ีจะทําการไตสวนไวท่ีศาล 
และใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลสงสําเนาคํารองและแจงกําหนดวันนัดไตสวนให
สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับ 
อยางนอยหนึ่งคนเทาท่ีจะทําไดทราบกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสิบหาวันและใหพนักงาน
อัยการนําพยานหลักฐานท้ังปวงท่ีแสดงถึงการตายมาสืบ 
  เม่ือศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันท่ีจะทําการไตสวนแลว และกอนการไตสวนเสร็จส้ิน 
สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิยื่น              
คํารองตอศาลขอเขามาซักถามพยานท่ีพนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานหลักฐานอ่ืนไดดวย 
เพื่อการนี้ สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตาย              
มีสิทธิแตงตั้งทนายความดําเนินการแทนได หากไมมีทนายความท่ีไดรับการแตงตั้งจากบุคคล
ดังกลาวเขามาในคดีใหศาลตั้งทนายความข้ึนเพื่อทําหนาท่ีทนายความฝายญาติผูตาย 
  เม่ือศาลเห็นสมควรเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานท่ีนําสืบมาแลว
มาสืบเพ่ิมเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบก็ได และศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญ
มาใหความเห็นเพื่อประกอบการไตสวนและทําคําส่ัง แตท้ังนี้ ไมตัดสิทธิของผูนําสืบพยานหลักฐาน 
ตามวรรคแปดที่จะขอใหเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญอ่ืนมาใหความเห็นโตแยงหรือเพ่ิมเติม
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญดังกลาว 
  คําส่ังของศาลตามมาตรานี้ใหถึงท่ีสุด แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรอง และ           
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล  หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นไดฟองหรือจะฟองคดีเกี่ยวกับ
การตายนั้น 
  เม่ือศาลไดมีคําส่ังแลว ใหสงสํานวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ                 
เพื่อสงแกพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป 
  แพทยตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ และผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญท่ีศาลขอใหมาใหความเห็นตามมาตรานี้มีสิทธิไดรับคาตอบแทน หรือคาปวยการ                 
คาพาหนะเดินทางและคาเชาท่ีพัก ตามระเบียบท่ีกระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังสวนทนายความท่ีศาลตั้งตามมาตราน้ี มีสิทธิไดรับเงินรางวัลและคาใชจาย
เชนเดียวกับทนายความท่ีศาลตั้งตามมาตรา 173 
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  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ทวิ15 ผูใดกระทําการใดๆ แกศพ
หรือสภาพแวดลอมในบริเวณท่ีพบศพกอนการชันสูตรพลิกศพเสร็จส้ิน ในประการท่ีนาจะทําให
การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปล่ียนแปลงไป เวนแตจําเปนตองกระทําเพื่อปองกันอันตรายแก
อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือน           
ถึงสองป หรือปรับต้ังแตหนึ่งหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําโดยทุจริตหรือเพื่ออําพรางคดี ผูกระทําตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 129 ใหทําการสอบสวนรวมท้ังการ
ชันสูตรพลิกศพ ในกรณีท่ีความตายเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ดั่งท่ีบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ 
  ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 129 ใหทําการสอบสวนและชันสูตร
พลิกศพในกรณีความตายเปนผลมาจากการกระทําความผิดอาญา ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมสําเร็จ 
หามมิใหฟองผูตองหายังศาล 
  กฎหมายหามมิใหฟองคดีเม่ือการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ การฟองคดีในกรณี
ตอไปนี้จึงทําไดโดยไมตองหาม คือ 

1) คดีนั้นไมมีการชันสูตรพลิกศพท้ังท่ีอาจกระทําได การฟองคดีในกรณีตอไปนี้                
จึงทําไดโดยไมตองหาม คือ ไมผานดวย มาตรา 129 มีเจตนารมณใหตองทําการชันสูตรพลิกศพ            
ในกรณีความตายเปนผลมาจากการกระทําความผิดอาญาทุกราย ถาชันสูตร “ยังไมเสร็จ” หามมิให
ฟองผูตองหายังศาล มุงหมายเพื่อใหไดขอเท็จจริงและพยานหลักฐานแหงการตายท่ีครบถวนเทาท่ี
จะเปนไปได เพื่อคุมครองสิทธิของทุกฝาย และเพื่อใหการลงโทษหรือการบังคับคดีเปนไปโดย
ยุติธรรม ถูกตองและโปรงใส คําวา “ยังไมเสร็จ” จึงรวมความถึง “ยังมิไดกระทํา” ดวย ท้ังนี้เวนแต
การนั้นเปนพนวิสัย 

2) ไมใชบุคลากรทางการแพทย ท่ีกฎหมายบัญญัติไวทําการชันสูตรพลิกศพ การ
ชันสูตรพลิกศพนั้นยอมบกพรองไมสมบูรณ ไมชอบดวยกฎหมาย แตการชันสูตรพลิกศพนั้นไมเสีย
ไป อุทาหรณดังฎีกาท่ี 393/2489 ใหสัปเหรอชันสูตรพลิกศพ 

                                                  
 15  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 150 ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542, มาตรา 5. 
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3) การชันสูตรพลิกศพเปนอันพนวิสัย เชน ทําการเผาศพไปแลว (คําพิพากษาฎีกาท่ี 
431/2488) 

4) กรณีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 153 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 153 ถาศพฝงไวแลว ใหผูชันสูตรพลิกศพ
จัดใหขุดศพข้ึนเพื่อตรวจดู เวนแตจะเห็นวาไมจําเปนหรือจะเปนอันตรายแกอนามัยของประชาชน 
ปญหาขอกฎหมายในสวนท่ีอาจเกี่ยวของกับแพทย ในฐานะเจาพนักงาน 
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ความผิดฐานน้ีคือ การที่เจาพนักงานปฏิบัติหรือ            
ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ โดยเจตนา และโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อใหเกิดความเสียหาย          
แกผูหนึ่งผูใด และการท่ีเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยเจตนา และโดยมีมูลเหตุ
ชักจูงใจโดยทุจริต 
  เจาพนักงาน หมายถึงบุคคลดังตอไปนี้ 
  1)  บุคคลซ่ึงกฎหมายระบุไวชัดวา เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  2)  บุคคลซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ ไมวาเปนประจําหรือช่ัวคร้ังช่ัวคราว และ
ไมวาจะไดรับประโยชนตอบแทนเพ่ือเปนการนั้นหรือไม 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 151 ในเม่ือมีการจําเปนเพื่อพบเหตุ
ของการตาย เจาพนักงานผูทําการชันสูตรพลิกศพมีอํานาจส่ังใหผาศพแลวแยกธาตุสวนใด หรือ             
จะใหสงท้ังศพหรือบางสวนไปยังแพทยหรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 151 สาระสําคัญบัญญัติถึงอํานาจ
หนาท่ีของเจาพนักงานผูทําการชันสูตรพลิกศพ ถาจําเปนเพื่อพบเหตุของการตายเทานั้น จะส่ังการ
เพื่อประโยชนอยางอ่ืน เชน เพื่อประโยชนในการศึกษาทางวิชาการยอมไมได 
  1)  มีอํานาจส่ังใหผาศพ แยกธาตุสวนใด 
  2)  สงท้ังศพหรือบางสวนไปยังแพทย หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาล 
  ดังนั้นการชันสูตรพลิกศพภายนอกโดยไมไดผาศพจึงอาจกระทําไดสวนใหญเปนศพท่ี
เสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาลหรือถึงแกกรรมขณะอยูในหองแพทยเวรฉุกเฉิน ซ่ึงเปนการตายท่ีผูตาย
มีประวัติการเจ็บปวยท่ีรักษาอยูในโรงพยาบาลและเปนผูปวยท่ีอายุมาก สวนใหญญาติไมติดใจ
สงสัยในการตายท่ีผิดธรรมชาติ แตในกรณีท่ีผูตายอายุนอยและไมมีประวัติการเจ็บปวยแมญาติ            
ไมติดใจสงสัยการตาย สวนมากก็จะทําการผาศพตรวจดูโดยละเอียดเพื่อหาเหตุการณตายท่ีแทจริง 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 152 ใหแพทยหรือพนักงานแยกธาตุ
ของรัฐบาลปฏิบัติดั่งนี้ 
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  1)  ทํารายงานถึงสภาพของศพ หรือสวนของศพตามที่พบเห็นหรือตามท่ีปรากฏจาก  
การตรวจพรอมท้ังความเห็นในเร่ืองนั้น 
  2)  แสดงเหตุท่ีตายเทาท่ีจะทําได 
  3)  ลง วัน เดือน ป และลายมือช่ือ ในรายงานแลวจัดการสงไปยังเจาพนักงานผูทําการ
ชันสูตรพลิกศพ 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 153 ถาศพฝงไวแลว ใหผูชันสูตรพลิกศพ
จัดใหขุดศพข้ึนเพื่อตรวจดู เวนแตจะเห็นวาไมจําเปนหรือจะเปนอันตรายแกอนามัยของประชาชน
เปนกรณีท่ีศพฝงไวแลวกอนที่จะมีการชันสูตรพลิกศพ กฎหมายกําหนดใหผูชันสูตรพลิกศพจัดให
ขุดศพข้ึนเพื่อตรวจดู อยางไรก็ดี เจาพนักงานอาจไมขุดศพใน 2 กรณี คือ 
  1) เห็นวาไมจําเปน เชน แพทยผูรักษาพยาบาลไดตรวจบาดแผลโดยละเอียดไวกอน
และลงความเห็นวา ผูตายตายเพราะบาดแผลนั้น ไมมีพฤติการณท่ีควรสงสัยเปนอยางอ่ืนอีก 
  2) การขุดศพจะเปนอันตรายแกอนามัยของประชาชน ขอนี้แสดงใหเห็นถึงขอบเขต
ของการคนหาความจริงในคดีอาญาอีกประการหนึ่ง กลาวคือ นอกจากจะตองคํานึงถึงฐานะความ
เปนประธานในคดีของผูถูกกลาวหา (ผูตองหาหรือจําเลย) แลว ยังตองคํานึงถึงสาธารณชน           
อีกดวย 
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 154 ใหผูชันสูตรพลิกศพทําความเห็น
เปนหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณท่ีตาย ผูตายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด ถาตายโดยคนทําราย  
ใหกลาววาใครหรือสงสัยวาใครเปนผูกระทําผิดเทาท่ีจะทราบไดโดยกฎหมายกําหนดใหผูชันสูตร
พลิกศพทําความเห็นเปนหนังสือแสดงวัตถุประสงคของการชันสูตรพลิกศพ โดยแสดงรายละเอียด
ในหัวขอตอไปนี้ 
  1) ผูตายเปนใคร เปนเร่ืองการพิสูจนเอกลักษณ (Identification) 
  2) ตายท่ีไหน เปนเร่ืองท่ีตองตรวจสอบวา สถานท่ีตาย และสถานท่ีท่ีพบศพเปน
สถานท่ีเดียวกันหรือไม จัดเปนเร่ืองการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ (Crime Scene Investigation) 
  3) ตายเม่ือใด เปนเร่ืองเวลาท่ีตาย และการตรวจหาการเปล่ียนแปลงหลังตาย (Time 
Since Death and Change After Death) 
  4) เหตุตาย ในทางนิติเวชศาสตรอาจสรุปเหตุตายผิดธรรมชาติ (Cause of Death) ได 5 
ประการ คือ 

(1) การตายจากบาดแผล (Death from wounds) 
(2) การตายจากการขาดอากาศ (Asphyxial Death) 
(3) การตายจากพลังงานกายภาพ (Death from Phyaical Energy) 
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(4) การตายจากสารพิษ (Death from Toxic Agents) 
(5) การตายจากการอดอาหาร (Death from Starvation) 

  5) พฤติการณท่ีตาย เปนการประมวลขอมูลเพื่อสันนิษฐานการตายนั้นวา มีพฤติการณ 
ท่ีตาย (Manner of Death) โนมเอียงไปทางใด เปนอัตวินิบาตกรรม ฆาตกรรม หรือเปนการตายจาก
อุบัติเหตุ 
  6) ถาตายโดยคนรายใหกลาววาใคร หรือสงสัยวาใครเปนผูกระทําผิดเทาท่ีจะทราบได 
  ขอนี้จัดเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนโดยตรงท่ีจะนําขอมูลท่ีไดจากการรวม
ชันสูตรพลิกศพกับแพทยไปทําการสืบสวนสอบสวน เพื่อหาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษตอไป 
  4.1.2.2  ระเบียบและคําส่ัง 
      1)  ระเบียบสํานักตํารวจแหงชาติ 
   การชันสูตรพลิกศพ พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีพบศพจะปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 ลักษณะ 10 บทท่ี 1 ซ่ึง
กําหนดวา (ขอ 5) การชันสูตรพลิกศพทุกกรณีรวมถึงกรณีความตายเกิดข้ึน โดยการกระทําของเจา
พนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ในกทม. ใหเปนหนาท่ีของแพทยประจําสถาบันนิติเวชวิทยา 
สํานักงานแพทยใหญสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนผูรวมชันสูตรพลิกศพ และหากจําเปนตองผาศพ 
(ขอ 6) ในกทม. ใหสงไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานแพทยใหญ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  เพื่อใหการชันสูตรพลิกศพเปนไปดวยความเรียบรอยรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
กองบัญชาการตํารวจนครบาลจึงไดออกบันทึก บช.น เร่ืองการกําหนดแบงมอบความรับผิดชอบ           
ในการชันสูตรพลิกศพ (Zoning) ใหพนักงานสอบสวนถือปฏิบัติโดยเครงครัด ในการปฏิบัติ
ราชการในการตามแพทยไปชันสูตรพลิกศพในเขต กทม. ดังนี้ 
  1) ภาควิชานิติ เวชศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิระพยาบาล โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกลา และโรงพยาบาลราชวิถี รับผิดชอบในเขตของพ้ืนท่ี บก.น.1 (โดยมีภาควิชานิติเวช
ศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีเปนศูนยหลักในการติดตอประสานงาน) 
  2) ภาควิชานิติเวชศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับผิดชอบเขตพื้นท่ี 
บก.น.5 สน.ทางดวน และสน.ทาเรือ 
  3) ภาควิชานิติเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล รับผิดชอบเขตพ้ืนท่ี บก.น. 7,8,9 
  4) ภาควิชานิติเวชศาสตร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับผิดชอบเขตพื้นท่ี บก.น.2 
เฉพาะ สน.สายไหม สน.บางเขน สน.ดอนเมือง และสน.ทุงสองหอง 
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  5) สถาบันนิติเวชวิทยา รับผิดชอบเขตพ้ืนท่ี บก.น. 3, 4, 6 และ บก.น.2 เฉพาะสน. 
โคกคราม สน.สุทธิสาร สน.คันนายาว สน.เตาปูน สน.ประชาช่ืน สน.บางซ่ือ และสน.พหลโยธิน 
  อนึ่ง หากพนักงานสอบสวนไมสามารถติดตอแพทยตามท่ีกําหนดไวไปทําการชันสูตร
พลิกศพได ขอใหติดตอไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อจัดสงแพทยไปทํา
การชันสูตรพลิกศพแทน 
   การชันสูตรพลิกศพท่ีไมทราบวาผูตายเปนใคร 
   พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีพบศพจะปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ
วาดวยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2543 ลักษณะ 10 บทท่ี 2 ซ่ึงกําหนดวาใน กทม. ใหเปน
หนาท่ีของกองพิสูจนหลักฐานสํานักงานวิทยาการตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ในจังหวัดอ่ืน
ใหเปนหนาท่ีของตํารวจวิทยาการจังหวัดหรือกองกํากับการวิทยาเขต สวนการสงศพ เศษ หรือสวน
ของศพ ถามีเหตุสมควรใหสงไปยังสถาบันนิติเวชวิทยา สํานักงานแพทยใหญ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
 
4.2 บทบาท อํานาจ และหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพของแพทย 
 4.2.1 วัตถุประสงคในการชันสูตรพลิกศพ 
 วัตถุประสงคของการชันสูตรพลิกศพ มีบัญญัติไวในมาตรา 154 วา 

“ใหผูชันสูตรพลิกศพทําความเห็นเปนหนังสือแสดงเหตุผลและพฤติการณที่ตาย ผูตาย
คือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด ถาตายโดนคนทําราย ใหกลาววาใครหรือสงสัยวาใครเปนผูกระทําผิด
เทาท่ีจะทราบได” 
 บทบัญญัติมาตรา 154 แสดงถึงวัตถุประสงคในการชันสูตรพลิกศพ อันไดแก 

(1) เพื่อพิสูจนวา ผูตายคือใคร เปนจุดเร่ิมตนของการสืบสวนถึงสาเหตุการตาย และ
สามารถสืบไปถึงตัวผูกระทําความผิดได 

(2) เพื่อพิสูจนวา ตายท่ีไหน กลาวคือ การชันสูตรพลิกศพมาสารถบอกไดวาผูตาย ตาย 
ณ สถานท่ีพบศพ หรือสถานท่ีอ่ืน 

(3) เพื่อพิสูจนวา ตายเม่ือใด ซ่ึงการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานท่ีเกิดเหตุ มีหลักสันนิษฐาน 
เบ้ืองตนวา เวลาตาย คือ เวลาท่ีเกิดเหตุ การพิสูจนเวลาตายมีความสําคัญตอการฟองคดีตอศาล ซ่ึง
หากไมสามารถระบุเวลาใหชัดเจนไดพอสมควรแลว ศาลอาจจะยกฟอง 

(4) เพื่อพิสูจน เหตุท่ีตาย  หมายถึง การตรวจหาสาเหตุท่ีตายโดยตรง ตามตนเหตุหรือ
ตามพยาธิสภาพ 
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(5) เพื่อพิสูจน พฤติการณท่ีตาย หมายถึง การตรวจหาการกระทําท่ีทําใหตาย เชนเกิดข้ึน
จากการกระทําของตนเอง ถูกผูอ่ืนกระทําใหถึงแกความตาย หรือการตายน้ันเปนเพราะอุบัติเหตุ 
 อยางไรก็ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยเรา ยังใหความสําคัญตอการ
ชันสูตรพลิกศพคอนขางนอย เพราะการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายไทยเราในกรณีปกติใหกระทํา
โดยพนักงานสอบสวนกับแพทย แตในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน การชันสูตรพลิกศพตองกระทํา
โดยมีพนักงานอัยการหรือผูพิพากษาเขารวมกับแพทยดวย16  เชนเดียวกันกับในประเทศญ่ีปุน เม่ือมี
การพบวามีผู เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของญ่ีปุนกําหนดใหพนักงาน 
อัยการทําการชันสูตรพลิกศพรวมกับเจาพนักงานตํารวจดวย17 
 4.2.2  เหตุท่ีตองทําการชันสูตรพลิกศพ 
 แตเดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 บัญญัติวา “เม่ือปรากฏแนชัด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ 
เจาพนักงาน ใหมีการชันสูตรพลิกศพ เวนแตตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย 

การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ 
1) ฆาตัวตาย 
2) ถูกผูอ่ืนทําใหตาย 
3) ถูกสัตวทํารายตาย 
4) ตายโดยอุบัติเหตุ 
5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ”18 

  ตอมาไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา    
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2499 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 249919 มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 148 
วรรคแรกแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใชความดังตอไปนี้แทน 
  “เม่ือปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายใน
ระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ใหมีการชันสูตรพลิกศพ เวนแตการตาย โดยการ
ประหารชีวิตตามกฎหมาย” 

                                                  
16  คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 5, น.473. 
17  Shigemitsu Dando, Japanese criminal Procedure, (South Hackensack,N.J., Fred B. Rothman.1965) 

pp.322-323. 
18  เสถียร  ลายลักษณ,  บุญเรือง  นาคีนพคุณ,  บุญธรรม  ตีรีฤทธิ์  และบรรจง  เพชรชาติ.  (2478).  

ประชุมกฎหมายประจําศก.  หนา 452-512. 
19  เสถียร  วิชัยลักษณ.  (2500).  ประชุมกฎหมายประจําศก.  หนา 29-37. 
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  พระราชบัญญัติท่ีไดเพิ่มเติมกรณีท่ีจะตองทําการชันสูตรพลิกศพข้ึนอีก คือ “การตาย 
ในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน” คือ เม่ือมีการตายเกิดข้ึนแกบุคคลใดในระหวางท่ี
อยูในความควบคุมของเจาพนักงานจะตองมีการชันสูตรพลิกศพเสมอ ไมวาจะเปนการตาย                
ตามธรรมชาติ หรือตายโดยผิดธรรมชาติก็ตาม20 
  สรุปแลวบทบัญญัติในมาตรานี้กําหนดไววา ความตายท่ีจะตองทําการชันสูตรพลิกศพ 
มีอยู 2 ประการ คือ เม่ือปรากฏแนชัดหรือสงสัยวามีการตายโดยผิดธรรมชาติ และการตาย                  
ในระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน 
  การตายผิดธรรมชาตินั้น หมายถึง การตายท่ีผิดไปจากปกติธรรมดาท่ีควรจะเปน 
สวนมากเปนผลของการกระทําท่ีรุนแรง เชน ถูกรถชนตาย ถูกยิงตาย ถูกแทงตาย ถูกบีบคอตาย  
เปนตน หรือ ตายจากสารพิษ เชน ถูกลอบวางยาพิษกินยาเบ่ือหนูตาย เปนตน21 ซ่ึงการตายในกรณี
ดังกลาวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 ไดแบงออกเปน 5 ประเภท คือ 
 1) การฆาตัวตาย หมายถึง การจบชีวิตตนเองโดยการใชกําลังประทุษราย ซ่ึงอาจเปน
การกระทําท่ีไดกระทําโดยมีความประสงคถึงการตาย หรือโดยมีความประสงคเพียงการประทุษราย
แตทําใหเกิดผลถึงตายขึ้น22 
 2) การถูกผูอ่ืนทําใหตาย หมายถึง กรณีการตายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลอ่ืน
ทุกสถาน ไมวาการกระทํานั้นจะเปนการกระทําท่ีผูกระทําอาจตองรับผิดในทางอาญาหรือไม23           
ไมวาการกระทําดวยเจตนาฆา หรือไมเจตนาฆา หรือโดยประมาท หรือแมจะมิไดกระทําโดยเจตนา
หรือประมาทก็เขากรณีนั้น และบุคคลอื่นท่ีทําใหตายนี้อาจเปนบุคคลทั่วไปหรือเจาพนักงานก็ได 
ในกรณีท่ีความตายเกิดจากการกระทําของเจาพนักงาน นอกจากจะตองมีการชันสูตรพลิกศพแลว         
ยังตองมีการไตสวนการตายโดยศาลอีกดวย24 
 3) การถูกสัตวทํารายตาย หมายถึง กรณีการตายท่ีเกิดจากการถูกสัตวทํารายโดยตรง 
เชน ถูกเสือกัด ถูกงูกัด ถูกชางเหยียบตาย เปนตน มิใชเกิดจากโรคที่สัตวนั้นเปนพาหนะนําโรค25 
เชน ถูกสุนัขกัดแลวตอมาเปนโรคพิษสุนัขบาตาย การตายดวยเหตุนี้ไมถือวาเปนการถูกสัตวทํารายตาย 

                                                  
 20  วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย.  เลมเดิม.  หนา 61. 
 21  แมน  อิงคตานุวัตน.  เลมเดิม.  หนา 171. 
 22  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 474. 
 23  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 474. 
 24  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,  มาตรา 150. 
 25  คณิต ณ นคร  ก  เลมเดิม.  หนา 475. 
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การชันสูตรพลิกศพในกรณีนี้ก็เพื่อความกระจางชัดของสาเหตุการตายวาเกิดจากสัตวโดยตรง           
มิใชวาการใชสัตวเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดอาญา26 
 4)  การตายโดยอุบัติเหตุ หมายถึง กรณีการตายท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด เกิดจากอุบัติเหตุ 
ปจจุบันทันดวนอันไมอาจคาดหมายไดและเปนการเกิดโดยบังเอิญ27 เชน ตกน้ําตาย รถคว่ํา 
เคร่ืองบินตก ฟาผาตาย เปนตน การตายในกรณีดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทําผิดอาญา ไมวาจะ
เปนไปโดยเจตนาหรือประมาทก็ตาม แตในทางปฏิบัติ การตายท่ีเกิดจากการกระทําของผูอ่ืน            
โดยประมาท เชน ถูกรถชนตายก็จัดเปนการตายน้ันโดยอุบัติเหตุอยางหนึ่ง28 
 5)  การตายโดยมิปรากฏเหตุ หมายถึง การตายท่ียังไมทราบวาสาเหตุนั้นเนื่องมาจาก
อะไร  และในขณะเดียวกันก็ เปนกรณีท่ีกอความสงสัยเคลือบแคลงวาจะเปนการตายโดย                      
ผิดธรรมชาติขอใด ขอหนึ่งในส่ีขางตนดังกลาว เชน สงสัยจะถูกวางยาพิษ ถูกบีบคอตาย เปนตน29 
สําหรับกรณีการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานนั้น ไดแก การตายท่ีอยูใน
ระหวางควบคุมหรือขัง หรือกักขัง หรือจําคุก หรือควบคุมตัวของเจาพนักงานตามกฎหมายหรือคํา
พิพากษาหรือตามคําส่ังของศาลแลวแตกรณี30 
 วัตถุประสงคของกฎหมายที่กําหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพในกรณีนี้ก็เพื่อทราบ 
สาเหตุของการตายท่ีแนชัดและเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความบริสุทธ์ิของเจาพนักงานท่ีเกี่ยวของและ
อาจเปนเคร่ืองยับยั้งเจาพนักงานมิใหคิดกระทําการโดยมิชอบดวย31 
 4.2.3 องคกรมีหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพ 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายลําดับรองท่ีเกี่ยวของ ได
กําหนดถึงองคกรท่ีเกี่ยวของกับการชันสูตรพลิกศพไวหลายองคกรดวยกัน ไดแก บุคคลผูพบการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ พนักงานสอบสวน แพทย  พนักงานอัยการ และเจาพนักงานฝายปกครอง ซ่ึง
แตละองคกรมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ 
  4.2.3.1 บุคคลผูพบการตายโดยผิดธรรมชาติ 
 เม่ือมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดข้ึน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได
กําหนดตัวบุคคลผูมีหนาท่ี และหนาท่ีท่ีจะตองกระทําไวใน มาตรา 149 

                                                  
 26  คนึง  ฦาชัย.  เลมเดิม.  หนา 322. 

 27  คณิต ณ นคร ก เลมเดิม.  หนา 475. 
 28  แมน  อิงคตานุวัตน.  เลมเดิม.  หนา 172. 
 29  แมน  อิงคตานุวัตน.  เลมเดิม.  หนา 171. 
 30  แหลงเดิม. 
 31  คนึง  ฦาชัย.  เลมเดิม.  หนา 323. 
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“มาตรา 149 ความตายผิดธรรมชาติเกิดข้ึนมี ณ ท่ีใด ใหเปนหนาท่ีของสามีภริยา ญาติ มิตรสหาย
หรือผูปกครองของผูตายท่ีรูเร่ืองการตายเชนนั้น จัดการดั่งตอไปนี้ 
 (1) เก็บศพไว ณ ท่ีซ่ึงพบนั้นเองเพียงเทาท่ีจะทําได 

 (2) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือําตรวจโดยเร็วท่ีสุด 
หนาท่ีดั่งกลาวในวรรคตนนั้นมีตลอดจนถึงผูอ่ืน ซ่ึงไดพบศพในท่ีซ่ึงไมมีสามี ภริยา 

ญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายอยูในท่ีนั้นดวย 
ผูใดละเลยไมกระทําหนาท่ีดังบัญญัติไวในมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท” 
 สาระสําคัญของมาตรา 149 แบงไดเปน 
 (1) บุคคลผูมีหนาท่ี ไดแกสามีภริยา ญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายท่ีรูเร่ือง
 การตายเชนนั้น หรือบุคคลอื่นซ่ึงไดพบศพในท่ีซ่ึงไมมีสามี ภริยา ญาติ มิตรสหายหรือ
ผูปกครองของผูตายในท่ีท่ีพบศพนั้น 
 (2) หนาท่ีท่ีจะตองกระทํา ไดแก เก็บศพไว ณ ท่ีซ่ึงพบนั้นเองเพียงเทาท่ีจะทําได และ
ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วท่ีสุด 

 มาตรา 149 บัญญัติข้ึนเพื่อประโยชนในการรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เพื่อพิสูจนถึง
เหตุและพฤติการณแหงกาตาย หรือเพื่อพิสูจนความผิดในกรณีท่ีการตายมีความเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดอาญา จึงไดกําหนดไวใหเก็บศพไว ณ ท่ีซ่ึงพบศพนั้นไมใหมีการเคล่ือนยายศพ  
และยังไดกําหนดใหแจงความแกเจาพนักงานโดยเร็วท่ีสุด ก็เพ่ือใหเจาพนักงานมีโอกาสไดทําการ
ชันสูตรพลิกศพโดยรวดเร็ว และสะดวกในการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ 
 4.2.3.2 พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยู 
  การท่ีกฎหมายบัญญัติใหพนักงานสอบสวนผูมีหนาท่ีทําการชันสูตรพลิกศพเปน
พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยู ก็เพ่ือใหสามารถเร่ิมการชันสุตรพลิกศพไดอยางรวดเร็ว
และมีความสะดวกในการปฏิบัติหนาท่ี 
 สําหรับผูมีหนาท่ีทําการชันสูตรพลิกศพ นั้น ยังคงมีความเห็นทางกฎหมายท่ีแตกตาง
กันอยู คือ ความเห็นท่ีหนึ่ง เห็นวา พนักงานสอบสวนอ่ืนแมจะมีอํานาจสอบสวนเหนือคดีนั้น ก็ไม
มีอํานาจทําการชันสูตรพลิกศพ32 อีกความเห็นหนึ่ง เห็นวาการชันสูตรพลิกศพเปนสวนหนึ่งของ
การสอบสวน ซ่ึงอํานาจสอบสวนมิไดติดอยูกับทองท่ี ดังนั้น พนักงาสอบสวนผูรับผิดชอบในการ
สอบสวนคดี ก็มีอํานาจทําการชันสูตรพลิกศพไดดวย33 

                                                  
32 คนึง ฦาไชย, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, หนา 347. 
33 คณิต ณ นคร, อางแลว เชิงอรรถที่ 5, หนา 478-479. 
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นอกจากนี้ ในขอ 12 ของระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ วาดวยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2543 หามิใหเจาพนักงานหรือผูควบคุมผูทําใหตาย ทําหนาท่ีเปนพนักงานสอบสวนผูชันสูตร
พลิกศพ เวนแตจะบันทึกคําช้ีแจงแสดงรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนมอบใหพนักงานสอบสวนผูชันสูตร
พลิกศพเขาไปไวในสํานวนเพื่อดําเนินการตอไป 
 ขอหามดังกลาว มีข้ึนเพื่อปองกันไมใหเกิดการชันสูตรพลิกศพที่ไมตรงกับความเปน
จริงหรือเกิดผลทางคดีท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือเปนหลักประกันสรางความยุติธรรมใหแกผูตาย จึงให
เจาพนักงานอ่ืนท่ีมิใชผูทําใหตาย เปนผูตรวจสอบขอเท็จจริงแทน 
  4.2.3.3 แพทย 
   แตเดิมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดใหเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณาสุข
ประจําทองท่ี รวมชันสูตรพลิกศพได ตอมาใน พ.ศ. 2542 ไดมีการแกไขกฎหมายใหผูรวมการ
ชันสูตรพลิกศพจะตองเปนแพทยเทานั้น และยังกําหนดลําดับในการเขารวมชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ 
   (1) แพทยทางนิติเวชศาสตร 
   (2) แพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐ 
   (3) แพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   (4) แพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชน  หรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีข้ึน
ทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัคร ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 
   ซ่ึงแพทยในลําดับท่ีรองลงมา จะเขารวมชันสูตรพลิกศพแทนแพทยท่ีอยูในลําดับท่ีสูง
กวาตนได ก็ตอเม่ือแพทยในลําดับท่ีสูงกวานั้น ไมมี หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
  การท่ีกฎหมายกําหนดใหผูรวมชันสูตรพลิกศพ จะตองเปนแพทยเทานั้น เพราะตองการ
บุคคลท่ีมีความชํานาญเพียงพอตอการวินิจฉัยสาเหตุการตายและพฤติการณท่ีตายไดอยางถูกตอง
ตรงความเปนจริง34 ซ่ึงจะชวยเหลือใหพนักงานสอบสวนสามารถทําสํานวนเการสอบสวนมิใหเกิด
ความผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
 4.2.3.4 พนักงานอัยการ 

การชันสูตรพลิกศพกรณีวิสามัญฆาตกรรมไดกําหนดใหมีเจาหนาท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมเขามามีบทบาทรวมในการชันสูตรพลิกศพเพิ่มข้ึน ซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา 150 วรรคสาม 
และส่ี และ 155/1 

                                                  
34 ณรงค ใจหาญ ”.  ( 2543, มีนาคม).  การปรับปรุงกระบวนการชันสูตรพลิกศพ”, วารสารนิติศาสตร 

ฉบับที่ 1,ปที่ 30,  หนา 146-147. 
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มาตรา 150 วรรคสาม บัญญัติไววา “ในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึง
อางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาท่ี ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองตําแหนงต้ังแตระดับ
ปลัดอําเภอหรือเทียบเทาข้ึนไปแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงาน
สอบสวนและแพทยตามวรรคหน่ึง และใหนําบทบัญญัติในวรรคสองมาใชบังคับ” 
 มาตรา 150 วรรคส่ี บัญญัติไววา “เม่ือไดมีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแลว ให
พนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ
ใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี ไดรับแจง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไม
เกินสองคร้ัง  คร้ังละไมเกินสามสิบวัน นับแตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยาย
ระยะเวลาทุกคร้ังไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ” 
 มาตรา 155/1  บัญญัติไววา “การสอบสวนในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึน โดยการกระทํา
ของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในควบคุมของเจา
พนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือในกรณีท่ีผูตายถูกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจา
พนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชาการตามหนาท่ี ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเขา
รวมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวนสอบสวน 
 การทําสํานวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบโดย
พนักงานอัยการอาจใหคําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา หรือส่ังใหถามปากคําบุคคล
ท่ีเกี่ยวของไดตั้งเร่ิมทําการสอบสวนนับแตโอกาสแรกเทาท่ีพึงจะกระทําได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทํา
สํานวนสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุท่ีไมอาจรอพนักงาน
อัยการไวในสํานวน และถือวาเปนการทําสํานวนสอบสวนท่ีชอบดวยกฎหมาย” 
 ดังนั้น พนักงานอัยการจะตองเขารวมการชันสูตรพลิกศพดวย โดยเม่ือศูนยอํานวยการ
คดีชันสูตรพลิกศพ ไดรับแจงจากพนักงานสอบสวนเพ่ือขอใหพนักงานอัยการเขารวมทําการ
ชันสูตรพลิกศพแลว จากนั้นเจาหนาท่ีประจําศูนยจะบันทึกการแจงไวในแบบรับแจงการเขารวม
ชันสูตรพลิกศพ และแจงใหพนักงานอัยการแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูไปรวมทําการชันสูตรพลิกศพ
และตองรวมรับผิดชอบในการทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับแจง จากนั้น พนักงานสอบสวนจะทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนและจัดทํา
สํานวนการสอบสวนในกรณีการตายตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 150 วรรคสาม และรวมถึงกรณีท่ี
ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีดวย ตามความใน
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มาตรา 155/1 ภารกิจท่ีกลาวมาน้ันถือเปนหนาท่ีท่ีพนักงานอัยการจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษ 
เพื่อคุมครองสิทธิของทุกฝาย ไมวาจะเปนญาติของผูตายหรือเจาพนักงานรวมไปถึงการดูแลสิทธิ
ของทุกฝายในการไตสวนการตาย การซักถามพยาน และการนําสืบพยาน35 
 4.2.3.5 พนักงานฝายปกครอง 
 การชันสูตรพลิกศพกรณีวิสามัญฆาตกรรม ไดกําหนดใหมีเจาหนาท่ีในกระบวนการ
ยุติธรรมเขามามีบทบาทรวมในการชันสูตรพลิกศพเพิ่มข้ึน ซ่ึงบัญญัติไวใน มาตรา 150 วรรคสาม 
 มาตรา 150 วรรคสาม บัญญัติไววา “ในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจา
พนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองตําแหนงต้ังแต
ระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเทาข้ึนไปแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยูเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงาน
สอบสวนและแพทยตามวรรคหน่ึง และใหนําบทบัญญัติในวรรคสองมาใชบังคับ” 
 คุณสมบัติของพนักงานฝายปกครองกําหนดไวในขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวย
ระเบียบการปฏิบัติหนาท่ีชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝายปกครอง พ.ศ. 2543 
 พนักงานฝายปกครองตําแหนงต้ังแตระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเทาข้ึนไป ไดแก 

(1) ในกรุงเทพมหานคร หมายถึง เจาพนักงานปกครอง นิติกร หัวหนางาน หัวหนา
กลุม หัวหนาฝาย ผูอํานวยการสวน ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสํานัก กรมการปกครอง ผูตรวจ
ราชการกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการปกครอง ผูชวยปลัดกระทรวง
มหาดไทย ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

(2) ในจังหวัดอ่ืน หมายถึง ปลัดอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
นายอําเภอ ปองกันกันจังหวัด จาจังหวัด ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูวาราชการ
จังหวัด 

(3) กรณีพิเศษ  ไดแกกรณีท่ีตามขอ 6 ท่ีกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวง
มหาดไทยเขามีสวนรวมในการชันสูตรพลิกศพได โดยมีหลักการดังนี้ 
  (3.1) เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ซ่ึงเปนดุลพินิจของผูใชอํานาจ คือ ผูวา
ราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวงมหาดไทย วากรณีใดเปนไปเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ซ่ึง
เปนขอสังเกตประการหนึ่ง เนื่องจากจะใชหลักเกณฑใดในการวินิจฉัย 

                                                  
35 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2543 ขอ 5 และ 9. 
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  (3.2)  เปนกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาท่ี และเปนเร่ืองท่ีอยูในความสนใจหรือสะเทือนขวัญของประชาชน ยกตัวอยางเชน กรณีท่ี
เจาหนาท่ีตํารวจขณะทําการจับกุมคนราย ไดยิงปนไปถูกเด็กซ่ึงอยูขางคนรายเสียชีวิตเปนตน 
 ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย มีอํานาจ 2 
ประการไดแก 
 1) รวมใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําแกพนักงานฝายปกครองผูทําหนาท่ีชันสูตรพลิกศพ
เพราะวาในบางคดี เจาหนาท่ีระดับลางท่ีมีหนาท่ีชันสูตรพลิกศพ อาจจะเกิดความไมม่ันใจหรือ
ตองการคําปรึกษาการผูบังคับบัญชาระดับสูง เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางถูกตอง ซ่ึงอาจ
มองในอีกมุมหนึ่งแลว อาจจะเปนการแทรกแซงหรือใชอํานาจครอบงําไดเชนกัน แตอยางไรก็ตาม
การใหคําปรึกษาหรือคําแนะนําจะกาวลวงไปยังพนักงานฝายอ่ืนมิได 
 2) เขารวมชันสูตรพลิกศพดวยตนเองหรือจะมอบหมายใหผูอ่ืนก็ได แตจะตองแจงให
เจาพนักงานปกครองผูทําหนาท่ีชันสูตรพลิกศพทราบโดยพลัน เม่ือไดรับแจงแลวพนักงานฝาย
ปกครองผูรับผิดชอบประจําทองท่ีจะตองออกไปรวมอํานวยความสะดวกดวยตามสมควรและติดตอ
ประสานงานดานอ่ืนๆ ใหตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี้ ระเบียบดังกลาวยังไดกําหนดถึงขอหามเจาพนักงานหรือผูควบคุมผูทําให
ตาย36 มิไดเปนผูชันสูตรพลิกศพและหรือเปนพนักงานสอบสวนคดีนั้น และหามมิใหบันทึกคํา
พยานหลักฐานดวยตนเอง เวนแตบันทึกคําข้ีแจงแสดงรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนเพื่อมอบใหผูชันสูตร
พลิกศพทราบ ซ่ึงขอหามดังกลาวกําหนดไวเชนเดียวกันกับพนักงานสอบสวน เพราะเกรงวาจะทํา
ใหเกิดมีการชันสูตรพลิกศพท่ีไมตรงกับความจริง หรือผลทางคดีอาจเปล่ียนแปลงไป หรือจะมีการ
กระทําโดยทุจริตเกิดข้ึน หรือมีการกระทําเพื่ออําพรางคดีเกิดข้ึน และยังหามมิใหบันทึกคํา
พยานหลักฐานดวย เพราะเกรงวาจะมีการบิดเบือนขอเท็จจริงใหเปล่ียนแปลงไปจากความเปนจริง 
 จากหัวขอ 2.2.4 และ 2.2.5 จะเห็นไดวา สําหรับกรณีกรณีความตายเกิดข้ึนโดยการ
กระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุม
ของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีแลว ผูมีหนาท่ีในการชันสุตรพลิกศพ นอกจาก
พนักงานสอบสวนและแพทยแลว กฎหมายยังกําหนดใหมีพนักงานอัยการและพนักงานฝาย
ปกครองตําแหนงต้ังแตปลัดอําเภอหรือเทียบเทาข้ึนไป เปนผูรวมชันสูตรพลิกศพดวย ซ่ึงจะเปนการ

                                                  
36  ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการปฏิบัติหนาที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝาย

ปกครอง พ.ศ.2543 ขอ 13.  
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ชวยเหลือใหพนักงานสอบสวนสามารทําบันทึกการชันสูตรซ่ึงตองสงใหพนักงานอัยการเพื่อรอง
ขอใหศาลไตสวนการตายตอไปไดครบถวนยิ่งข้ึน และจะเปนการตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพให
เกิดความเปนธรรมยิ่งข้ึน 
 4.2.4 วิธีการชันสูตรพลิกศพ 
  วิธีการชันสูตรพลิกศพ หมายถึง การปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพโดยเจาพนักงานผูมี
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายในสวนท่ีเกี่ยวของกับวิธีการชันสูตรพลิกศพ 
ไดแก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 151-154 ซ่ึงไดบัญญัติไวดังนี้ 
  มาตรา 151 ในเม่ือมีการจําเปนเพื่อพบเหตุของการตาย เจาพนักงานผูทําการชันสูตร
พลิกศพมีอํานาจส่ังใหผาศพแลวแยกธาตุสวนใด หรือจะใหสงท้ังศพหรือบางสวนไปยังแพทยหรือ
พนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได 
  มาตรา 152 ใหแพทยหรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดั่งนี้ 
  1)  ทํารายงานถึงสภาพของศพ หรือสวนของศพตามที่พบเห็นหรือตามท่ีปรากฏจาก 
การตรวจพรอมท้ังความเห็นในเร่ืองนั้น 
  2) แสดงเหตุท่ีตายเทาท่ีจะทําได 
  3) ลงวันเดือนปและลายมือช่ือในรายงาน แลวจัดการสงไปยังเจาพนักงานผูทําการ
ชันสูตรพลิกศพ 
  มาตรา 153 ถาศพฝงไวแลว ใหผูชันสูตรพลิกศพจัดใหขุดศพข้ึนเพื่อตรวจดู เวนแตจะ
เห็นวาไมจําเปนหรือจะเปนอันตรายแกอนามัยของประชาชน 
  มาตรา 154 ใหผูชันสูตรพลิกศพทําความเห็นเปนหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
ผูตายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด ถาตายโดยคนทําราย ใหกลาววาใครหรือสงสัยวาใครเปนผูกระทํา
ผิดเทาท่ีจะทราบได 
  เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวแลว จะพบวากฎหมายมิไดบอกถึง
วิธีการชันสูตรพลิกศพโดยละเอียดเอาไว แตก็พอทราบถึงเนื้อหาของวิธีการชันสูตรพลิกศพไดวา 
กฎหมายไดแบงการชันสูตรพลิกศพออกเปน 2 ข้ันตอนใหญๆ37 ซ่ึงจะกลาวในลําดับหัวขอตอไปนี้ 
  4.2.4.1  การตรวจสภาพภายนอกศพ 
   ข้ันตอนท่ี 1 การตรวจสถานท่ีพบศพ และดูศพ ณ สถานท่ีพบศพ เนื่องจากสถานท่ี            
พบศพบางคร้ังอาจเปนสถานท่ีเกิดเหตุดวย ซ่ึงการตรวจยังสถานที่ดังกลาวก็เพ่ือหาวัตถุพยานและ
รองรอยตางๆ ของผูกระทําความผิดหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ อันจะนํามาซ่ึงคําตอบไดวา ใครควร

                                                  
 37  วิฑูรย  อึ้งประพันธ  ค  “การศึกษาระบบงานนิติเวชของไทยและตางประเทศ.”  ดุลพาห.  หนา 45. 
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เปนผูกระทําความผิดหรือมีสวนเกี่ยวของในการกระทําความผิดนั้นๆ กระทําความผิดดวยวิธีการ
อยางใด เม่ือเวลาอะไร และการกระทําดวยประสงคตอส่ิงใด โดยสภาพของที่เกิดเหตุหากไมถูก
ดัดแปลงแกไขและเจาหนาท่ีตรวจภายหลังจากเหตุท่ีเกิดข้ึนทันทีโดยปลอยเวลาใหเนิ่นนาน 
ประกอบกับไดตรวจท้ังภายในสถานที่เกิดเหตุและบริเวณตอเนื่องสถานท่ีเกิดเหตุโดยละเอียด
รอบคอบแลวเช่ือวานาจะเปนประโยชนแกการสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดเปนอยางยิ่ง ซ่ึงผูท่ี 
ทําหนาท่ีสําคัญนี้ก็คือ เจาหนาท่ีตํารวจจากกองพิสูจนหลักฐานนั่นเอง แตอยางไรก็ตามผูชันสูตร
พลิกศพฝายแพทยก็ควรใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีตํารวจในการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุดวย               
ถาเปนไปไดควรทํารวมกัน หรืออยางนอยผูชันสูตรพลิกศพฝายแพทยก็ตองปฏิบัติอยางระมัดระวัง
ไมทําใหพยานหลักฐานในสถานที่พบศพเสียหายหรือคลาดเคล่ือนไป38 ซ่ึงในเร่ืองนี้มีบทบัญญัติ
ของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ไดแก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 และมาตรา 149 
“มาตรา 132 เพื่อประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐาน ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดังตอไปนี้ 
  1)...ตรวจส่ิงของหรือท่ีทางอันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานได... 
  2)...คนเพื่อพบส่ิงของ ซ่ึงมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยการกระทําผิด หรือไดใชหรือ
สงสัยวาไดใชในการกระทําผิด หรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานได แตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายน้ีวาดวยคน” 
  “มาตรา 149 ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีข้ึน ณ ท่ีใด ใหเปนหนาท่ีของ................. 
จัดการดังตอไปนี้ 
  1) เก็บศพไว ณ ท่ีซ่ึงพบนั้นเองเพียงเทาท่ีจะทําได 
  2) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วท่ีสุด” 
  ข้ันตอนในสวนนี้นับไดวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ ฉะนั้น จึงเห็นไดวาควรจะทําการ
ปองกันและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุใหอยูในสภาพเดิมใหมากท่ีสุดเพื่อประโยชนในการตรวจหาวัตถุ
พยานและรองรอยตางๆ ของผูกระทําความผิด เชน ควรทําการปองกันและรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ 
เพื่อปองกันไมใหบุคคลอ่ืนท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาไปในสถานท่ีเกิดเหตุ กรณีนี้รวมถึงผูส่ือขาว 
ญาติมิตรของผูตาย โดยเจาหนาท่ีอาจขอความรวมมือใหรออยูนอกสถานท่ีเกิดเหตุกอน จนกวา
เจาหนาท่ีจะไดทําการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเรียบรอยแลว ซ่ึงในท่ีนี้เจาหนาท่ีอาจใชเชือกหรือ            
วัสดุส่ิงของอ่ืนใดวางกั้น พรอมท้ังวางยามรักษาสถานท่ีเกิดเหตุตามจุดท่ีสําคัญๆ ท่ัวท้ังพื้นท่ีเกิดเหตุ
และบริเวณตอเน่ืองอีกดวย เปนตน 

                                                  
 38  วิฑูรย  อึ้งประพันธ ช (2518).  “แนวทางปฏิบัติทั่วไปในการชันสูตรพลิกศพ.”  แพทยสภาสาร, 4.  
หนา 571. 
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  4.2.4.2 การตรวจสภาพภายในศพ 
   การปฏิบัติในข้ันตอนนี้หากไดขอยุติตามความมุงหมายในการชันสูตรพลิกศพแลว การ
ชันสูตรพลิกศพก็เสร็จส้ินลงเพียงเทานั้น แตหากไมสามารถบอกเหตุการณตายท่ีแนนอนได จึงจะ
ดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 2 ตอไป คือ 
   ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจดูสภาพภายในของศพ 
ข้ันตอนนี้เปนการปฏิบัติหลังจากตรวจสภาพภายนอกแลวยังไมไดความกระจางเกี่ยวกับสาเหตุและ
พฤติกรรมท่ีตาย ก็จําเปนตองผาศพตรวจดูสภาพภายในของศพ การผาศพจะผาท้ังตัวหรือเฉพาะ
สวนก็ได กรณีผาศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 151 นี้อาจทําได 2 กรณีคือ 
  1)  เจาพนักงานผูชันสูตรพลิกศพส่ังใหผาศพ กรณีนี้ถาคําวาเจาพนักงานผูชันสูตรพลิกศพ
ตีความรวมถึง ฝายพนักงานสอบสวนและฝายแพทย ท้ัง 2 ฝายแลวและการปฏิบัติงานดังกลาว              
มีแพทยรวมชันสูตร การส่ังใหมีการผาศพยอมทําใหผูชันสูตรพลิกศพสามารถคนหาสาเหตุของ  
การตายได แตในทางปฏิบัติการชันสูตรพลิกศพท่ีกระทํานอกโรงพยาบาลผูชันสูตรพลิกศพ                    
คงไมอาจส่ังใหใครผาศพได เพราะผูท่ีจะทําการผาศพได ตองไดรับการฝกอบรมมาจึงจะทําให
ถูกตอง เวนแตจะมีพนักงานผูชวยผาศพท่ีไดรับการฝกอบรมมารวมไปกับผูชันสูตรพลิกศพดวย         
ซ่ึงในปจจุบันไมมีพนักงานประเภทนีอ้ยูในสังกัดของพนักงานสอบสวนหรือสังกัดของแพทยท่ีรวม
ชันสูตรพลิกศพแตอยางใด หรือแมจะมีพนักงานผูชวยผาศพดังกลาวอยูขางในหนวยงานเหลานี้          
แตการจะนําพนักงานเหลานี้ออกไปปฏิบัติงานกับผูชันสูตรพลิกศพก็ตองมีงบประมาณคาใชจาย
ตางๆ สนับสนุนดวย ซ่ึงในปจจุบันรัฐมิไดมีงบประมาณสนับสนุนในสวนนี้แตอยางใด ดังนั้น             
ผูชันสูตรพลิกศพท่ีกฎหมายใหอํานาจส่ังใหผาศพไดนั้นจึงเปนอํานาจท่ีไมมีท่ีใชในกรณีชันสูตร
พลิกศพนอกโรงพยาบาล แตกรณีการตายท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาลขนาดใหญท่ีมีสถานที่ผาศพ
พรอม การส่ังใหผาศพหรือแมแตแพทยผูชันสูตรพลิกศพจะทําการผาศพเองก็ยอมปฏิบัติได39             
แตอยางไรก็ดี ในเร่ืองนี้มีนักกฎหมายบางทานเห็นวา หากกฎหมายมิไดกําหนดจําเพาะเจาะจงวาให
ผูชันสูตรพลิกศพฝายแพทย จะตองเปนแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น โดยกรณีดังกลาวอาจ
ใชแพทยจากโรงพยาบาลเอกชนทําการชันสูตรพลิกศพก็ได เชนนี้ก็ยอมมีความหมายอยูในตัววา           
ผูชันสูตรพลิกศพท่ีมีฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐยอมมีเพียงพนักงานสอบสวนฝายเดียวเทานั้น 
ฝายแพทยท่ีจะรวมทําการชันสูตรพลิกศพนั้นไมจําตองมีฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐแตอยางใด 
ดวยเหตุผลท่ีวา ระบบการชันสูตรพลิกศพของไทย เชน ระบบตํารวจ (Police System) ซ่ึงเปนระบบ
ท่ีพนักงานสอบสวนซ่ึงเปนตํารวจมีอํานาจเต็มฝายเดียวในการชันสูตรพลิกศพแพทยท่ีเขารวมใน

                                                  
 39  วิฑูรย  อึ้งประพันธ  ค  เลมเดิม.  หนา 45-46. 
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การชันสูตรพลิกศพตามท่ีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไวนั้นจะมีฐานะเปนเพียงผูชวยเหลือ
พนักงานสอบสวนในการชันสูตรพลิกศพ เพื่อมิใหเกิดการผิดพลาดในการวินิจฉัยสาเหตุและ
พฤติการณท่ีทําใหเกิดการตายเทานั้น ฉะนั้นคําวา “พนักงานผูทําการชันสูตรพลิกศพ” ใน
บทบัญญัติ มาตรา 151 จึงหมายถึงพนักงานสอบสวนนั้นเอง ดังนั้น กรณีนี้ผูมีอํานาจส่ังใหผาศพ
หรือแยกธาตุตามบทบัญญัติในมาตรานี้ก็คือ พนักงานสอบสวนและผูท่ีรับคําส่ังหรือเปนผูท่ีถูกส่ัง
ใหดําเนินการดังกลาวก็คือ แพทย (ซ่ึงอาจเปนแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได) หรือ
พนักงานแยกธาตุของรัฐบาลนั่นเอง ดังนั้น ในกรณีนี้จึงเห็นไดวา พนักงานผูทําการชันสูตรพลิกศพ
ท่ีกฎหมายใหอํานาจส่ังใหผาศพไดนั้น เปนอํานาจท่ีมีท่ีใช คือ มีท้ังผูส่ังและผูรับคําส่ังดังกลาว      
หาไดเปนไปตามความเห็นท่ีวาบทบัญญัติในมาตราดังกลาว กฎหมายใหอํานาจที่ไมมีท่ีใชแตอยางใดไม 
   2)  การสงศพไปใหแพทยหรือพนักงานแยกธาตุผา กรณีนี้ผูผาศพตองทํารายงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 152 แลวสงรายงานไปยังเจาพนักงานผูทําการ
ชันสูตรพลิกศพ ซ่ึงไดแก พนักงานสอบสวน นั่นเอง ในเร่ืองนี้ไดมีระเบียบกรมตํารวจวาดวยการ
ชันสูตรพลิกศพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2528 ขอ 317 วรรคหา กําหนดวา “ถาจําเปนตองสงศพหรือสวน
ของศพน้ันไปตรวจพิสูจนยังโรงพยาบาลอีก สําหรับในกรุงเทพมหานครใหสงไปยังสถาบันนิติเวช
วิทยา หรือโรงพยาบาลศิริราช หรือโรงพยาบาลของทางราชการท่ีมีแพทยผูชํานาญในสาขานิติเวช
ศาสตรของแพทยสภา หรือผูเช่ียวชาญศาล ในสาขานิติเวชศาสตรท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยู เปนผูตรวจ
พิสูจนหรือสวนของศพ สวนในจังหวัดอ่ืนใหสงไปยังโรงพยาบาลราชการท่ีใกลเคียง” แตสําหรับ
แนวทางปฏิบัติท่ีทํากันอยูในขณะนี้นั้นปรากฏวา สถานท่ีท่ีจะรับศพเพื่อผาศพชันสูตรสําหรับกรณี
นี้โดยตรง ก็คือ สถาบันนิติเวชวิทยา สตช. เพียงแหงเดียว สวนสถาบันอ่ืนท่ีรับศพ เพื่อผาชันสูตร 
สําหรับในสวนกลาง ไดแก ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในสวนภูมิภาค 
ไดแก ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยเหลานั้นรับศพไว เพ่ือจุดประสงค หลักคือใชเปนวัตถุเพ่ือ
สอนนักศึกษาและเพ่ืองานวิจัยของอาจารยท่ีสนใจเทานั้นซ่ึงมหาวิทยาลัย แตละแหงอาจมีนโยบาย
จํากัดการผาศพเพื่อชันสูตรนี้ไวเพียงใดก็ได ดังนั้น สถาบันนิติเวชวิทยา สตช. จึงเปนหนวยบริการ
โดยตรงที่ตองรับศพจากทุกสวนของประเทศ40 
  จากท่ีกลาวมาแลวท้ังหมด พอจะสรุปข้ันตอนหรือกระบวนการในการชันสูตรพลิกศพ
สําหรับประเทศไทยเปนแผนภูมิไดดังตอไปนี้41 

                                                  
 40  วิฑูรย  อึ้งประพันธ  ค  เลมเดิม.  หนา 46. 
 41  แหลงเดิม. 
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1)  การชันสูตรพลิกศพในเขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 2 กรณี คือ 
 
 (1) กรณีชันสูตรพลิกศพสําหรับศพท่ีตายนอกโรงพยาบาล 

ภาพท่ี 4.1  ภาพแสดงกรณีชันสูตรพลิกศพสําหรับศพท่ีตายนอกโรงพยาบาล 
 

พนักงานสอบสวน แพทยจากสถาบันนิติเวชวิทยา 

รวมกันดูศพ 

ผลการชันสูตรพลิกศพ 

กรณีทราบเหตุตาย : การชันสูตรพลิกศพ กรณีเหตุตายไมชัดแจง 

สงศพใหแพทยทําการผาศพ ณ 

โรงพยาบาลศิริราช สถาบันนิติเวชวิทยา หรือ 
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  (2) กรณีท่ีชันสูตรพลิกศพท่ีตายในโรงพยาบาล (ราชการหรือเอกชน) 

 
ภาพท่ี 4.2 กรณีท่ีชันสูตรพลิกศพท่ีตายในโรงพยาบาล (ราชการหรือเอกชน) 
 
หมายเหตุ. ในกรณีท่ีแพทยของโรงพยาบาลท่ีศพนั้นตายไมอาจรวมดูศพกับพนักงานสอบสวนได 
การชันสูตรพลิกศพก็อาจเปนไปตามแผนภูมิท่ี 1 หรือแผนภูมิท่ี 2 ซ่ึงมักจะดําเนินการเหมือนกับ
กรณีท่ีศพตายนอกโรงพยาบาล แตโอกาสท่ีจะเปนไปตามแผนภูมิท่ี 1 เกิดข้ึนนอยมาก เพราะแพทย
จากสถาบันนิติเวชวิทยา มักจะไมออกไปรวมชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล ดังกลาว 

พนักงานสอบสวน แพทยจากโรงพยาบาลนั้น 

รวมกันดูศพ 

ผลการชันสูตรพลิกศพ 

กรณีทราบเหตุตาย : การชันสูตรพลิกศพเสร็จ กรณีเหตุตายไมชัดแจง 

สงศพใหแพทย 
ทําการผาศพ ณ 

โรงพยาบาลศิริราช สถาบันนิติเวชวิทยา หรือ 

แพทยของโรงพยาบาลนั้น 
ทําการผาศพ 

หรือ 
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(3) การชันสูตรพลิกศพในตางจังหวัด 

 
 
ภาพท่ี 4.3  ภาพแสดงการชันสูตรพลิกศพในตางจังหวดั 
 
 

พนักงานสอบสวน แพทยจากโรงพยาบาลนั้น 

รวมกันดูศพ 

ผลการชันสูตร 

กรณีทราบเหตุตาย : การชันสูตรพลิกศพเสร็จ กรณีเหตุตายไมชัดแจง 

สงศพใหแพทย 
ทําการผาศพ ณ 

สถาบันนิติเวชวิทยา 
(กรุงเทพมหานคร) 

โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยท่ี
มีบริการทางนิติเวช 

หรือ 

แพทยของโรงพยาบาลนั้น 
ทําการผาศพ 

หรือ 
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ก) การเขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพท่ีสมบูรณ 
 การเขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพท่ีสมบูรณ ควรมีการสรุปประวัติ การบรรยาย

ลักษณะภายนอกและภายในศพ การบรรยายลักษณะทางกลองจุลทรรศน การสรุปผลข้ันสุดทาย ซ่ึง
ประเทศไทยคงมีเพียงการเขียนสรุปการตรวจ ในแบบฟอรมของพนักงานสอบสวนท่ีนําสงพรอม
ศพ โรงเรียนแพทยอาจจะมีแบบฟอรมเฉพาะของแตละแหง รายงานการตรวจชันสูตรพลิกศพท่ี
สมบูรณนั้นจะตองมีใบพยาธิ (Final diagnosis) สรุปประวัติ (Summary of Clinical history) สรุป 
ผลตรวจศพ (Gross anatomical description) ใบรายงานนํ้าหนักของอวัยวะ ใบแสดงรายงานช้ินเนื้อ
ท่ีตัดตรวจ (Block sheet) และสรุปการตรวจดวยกลองจุลทรรศน (Microscopic description) ดังนั้น
จะเห็นไววาข้ันตอนการชันสูตรโดยสมบูรณ เพื่อใหไดขอมูลครบถวน เปนส่ิงท่ีไมอาจจะทําไดโดย
แพทยธรรมดา แตก็ไมสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐาน เนื่องจากปญหาความขาดแคลน
บุคลากรทางดานพยาธิวิทยาและนิติเวช 
 โดยท่ัวไปการชันสูตรศพคดี มีประเด็นท่ีจะตองพิจารณาสรุปใหไดจากการชันสูตร
หลายอยาง ซ่ึงตองอาศัยกฎหมายสําหรับการตายผิดธรรมชาติ ประมวลกฎหมายมาตรา 154 ระบุวา
ผูทําการชันสูตรพลิกศพทําความเห็นเปนหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณท่ีตาย ผูตายคือใคร ตายท่ี
ไหน เม่ือใด ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครหรือสงสัยวาใครเปนผูกระทําผิดเทาท่ีจะทราบได  
ซ่ึงโดยหนาท่ีของแพทยการหาเหตุตายคือ Cause of death ซ่ึงเปนพยาธิสภาพท่ีเปนเหตุใหเสียชีวิต
พฤติการณการตายคือการบอกวาการตายเกิดข้ึนไดอยางไร  หรือ Manner of death ในการตายของ
บุคคลไมทราบช่ือแพทยตองพิสูจนบุคคล (Identification) จากหลักฐานท่ีมีในศพซ่ึงวิธีพิสูจนมี
รายละเอียดมากมาย 
 สําหรับประเด็นท่ีระบุวาใครกระทําความผิด อาจทําไดสองลักษณะคือประเมิน 
บาดแผลเทียบกับอาวุธ เชน บาดแผลอาวุธปนลูกโดด พิสูจนผูยิงจากเกลียวท่ีปรากฏบนกระสุน  
อาวุธมีดจากประเมินจากความกวางและความลึกของบาดแผลเทียบกับอาวุธ  หรือในกรณีเสียชีวิต
จากการกระทําชําเรา ก็อาจพิสูจนผูกระทําความผิดจากคราบอสุจิในชองคลองผูตาย สวนประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับจุดประสงคตามกฎหมายนี้คือการชันสูตรศพในการเสียชีวิตจากโรคติดตอรายแรง โรค
ท่ีเกิดจากภัยของโรงงานอุตสาหกรรมหรือในปจจุบันการชันสูตรพลิกศพอาจถูกรองขอ  เม่ือมีการ
ตายก็เกี่ยวของกับความเจ็บปวยหรือมีการรักษาพยาบาลและญาติอาจเกิดความสงสัย วาอาจจะเกิด
จากความบกพรองของขบวนการรักษาพยาบาลจะมีมากข้ึน ซ่ึงจะเปนการยากท่ีแพทยธรรมดาจะ
ประเมินได กระบวนการชันสูตรพลิกศพ แพทยนิติเวชและแพทยพยาธิวิทยาจึงมีความสําคัญมาก 
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 4.2.5 กรณีท่ีตองมีการไตสวนการตาย 
 การท่ีกฎหมายกําหนดใหมีการไตสวนชันสูตรพลิกศพข้ึนเปนกรณีพิเศษเพ่ิมเติมจาก
การชันสูตรพลิกศพโดยท่ัวไปนั้น จุดประสงคท่ีสําคัญก็เพื่อ 

1) คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิใหเจาหนาท่ีของรัฐอาศัยอํานาจท่ีมีตาม
กฎหมายทํารายหรือทําการฆาตกรรมบุคคลอื่นใด  โดยอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือเพื่อให
เกิดความโปรงใสในกระบวนการยุติธรรม โดยสามารถตรวจสอบไดวาการตายของบุคคลที่เกิดข้ึน
ในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีนั้น เกิดข้ึน
เนื่องจากสาเหตุใด มีความเกี่ยวของกับเจาพนักงานผูทําการควบคุมในขณะน้ันหรือไม 

2) คุมครองการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะปองกัน
ปราบปรามกระทําผิดกฎหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมซ่ึงเจาหนาท่ีดังกลาวควรจะ
ไดรับหลักประกันดวยวา ในการปฏิบัติการตามหนาท่ีโดยชอบนั้น หากกอใหเกิดการตายข้ึน  
เจาหนาท่ีผูนั้นก็ควรไดรับความคุมครองตามกฎหมายวามิไดกระทําผิดแตอยางใดเพื่อสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีอีกทางหนึ่งดวย 
 ดังนั้น การดําเนินการในสวนของการไตสวนชันสูตรพลิกศพเพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของกฎหมายอยางแทจริง  ก็จําตองรักษาไวซ่ึงความสมดุลระหวางการคุมครองสิทธิของ
ประชาชนกับหลักประกันดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐดวย42 
 โดยในเร่ืองนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม บัญญัติ  
ไววา 
 “มาตรา 150 วรรคสาม ในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึง
อางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซ่ึงอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาท่ี เม่ือไดมีการชันสูตรพลิกศพแลว ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตร
พลิกศพไปยังพนักงานอัยการ ใหพนักงานอัยการทําคํารองขอตอศาลช้ันตนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยู  
ใหทําการไตสวนและทําคําส่ังแสดงวาผูตายคือใคร  ตายท่ีไหน  เม่ือใด  และถึงเหตุและพฤติการณ
ท่ีตาย  ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระทํารายเทาท่ีจะทราบได” 
 จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 150 วรรคสาม 
ดังกลาวพบไดวา กรณีท่ีจะตองทําการไตสวนชันสูตรพลิกศพนั้น ไดแก 

1.  กรณีท่ีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาท่ี หรือเดิมเรียกวา วิสามัญฆาตกรรม ซ่ึงหากเจาพนักงานจะกระทําการตามกรณีนี้ไดนั้น   
 

                                                  
42 กุลพล  พลวัน , “การชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม” , วารสารอัยการ (ปที่ 3 ฉบับที่ 33 

กันยายน 2533) . หนา  27. 
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จะตองมีเหตุท่ีอางไดวาตนไดกระทําตามหนาท่ีราชการและเปนหนาท่ีราชท่ีชอบดวยกฎหมาย ประ
กาอบกับตองเปนการกระทําเพื่อปองกันตนเองหรือผูอ่ืนเทานั้น จึงจะถือวากฎหมายอนุญาตให
กระทําไดโดยไมผิดกฎหมาย 
 สําหรับกรณีดังกลาว  นอกจากจะตองมีการชันสูตรพลิกศพธรรมดาดังเชนการตายโดย
ผิดธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมาตรา 148 แลว ยังจะตองมีการไตสวนชันสูตรพลิกศพในช้ันศาลอีก
ข้ันตอนหนึ่ง เหตุผลท่ีกฎหมายกําหนดวิธีการไตสวนไวอีกช้ันหนึ่ง ก็เพื่อจะคุมครองผูตายท่ีถูก
กระทําใหถึงแกความตายเนื่องจากการกระทําของเจาพนักงาน โดยมุงหมายท่ีจะคนหาความจริงใน
ระหวางเจาพนักงานกับผูตายวา เปนไปโดยชอบหรือไมประการใด ซ่ึงถือวาเปนวิธีการตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานโดยศาลอีกช้ันหนึ่งนั่นเอง 
 2. กรณีท่ีตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการ
ตามหนาท่ี 
 การตายท่ีอยูในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานนั้น จะเกิดจากการกระทํา
ของ เจาพนักงานท่ีเรียกวาวิสามัญฆาตกรรมหรือไมก็ตามหรือเกิดจากการตายผิดธรรมชาติโดยเหตุ
อ่ืน เชน ฆาตัวเองโดยผูกคอตายในหองขัง  ถูกสัตวกัดตายในเรือนจํา  หรือแมจะตายโดยธรรมชาติ  
เชน เสนโลหิตแตกตายในเรือนจําก็ตองมีการไตสวนท้ังส้ิน43 
 สําหรับการตายท่ีอยูในระหวางอยูในความควบคุมขอเจาพนักงานนั้นจะมีความหมาย
แคไหน  เพียงใด คงจะตองนํานิยามของคําวา “ควบคุม” ดังท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 2(21) มาพิจารณาประกอบดวย ดังน้ี 
 มาตรา 2 (21) “ควบคุม” หมายความถึง การคุมหรือขังผูถูกจับโดยพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจในระหวางสืบสวนและสอบสวน 
 สืบเนื่องจากบทบัญญัติในมาตราดังกลาว ทําใหในระยะแรก ๆ มีนักกฎหมายบางทาน
เห็นวา ตองแปลตามคํานิยามตรงตามตัวบทในมาตรา 2 (21) โดยอธิบายวา การตายในกรณีดังกลาว
ควรจะหมายถึงเฉพาะ การตายในระหวางการคุมหรือขังโดยพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจใน
ระหวางสืบสวนและสอบสวนเทานั้น หากผูตายตายในขณะท่ีเปนจําเลย ซ่ึงเปนกรณีท่ีไมมีการ
สืบสวนสอบสวนแลว เพราะเหตุวาถูกฟองเปนจําเลยแลว หรือศาลไดพิพากษาจําคุกไปแลว จึงไม
จําตองทําการชันสูตรพลิกศพและไตสวนตามมาตรา 150 อีก โดยใหเหตุผลวา การตายของนักโทษ
นั้นเปนเร่ืองธรรมดา  ถาจะตองทําการชันสูตรพลิกศพและขอใหศาลไตสวนตามมาตรา150 แลว จะ
ทํากันไมไหว คอยส่ังเร่ืองชันสูตรพลิกศพเทานั้น จึงเห็นวาคําวา “ควบคุม” ในมาตรา 148 และ 150 

                                                  
43 วุฒิ คราวุฒิ “การชันสูตรพลิกศพ “ ,ดุลพาห (ปที่ 28 เลมที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2524). หนา  54. 
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นาจะมีความหมายตามคํานิยามในมาตรา 2 (21)44 ไมวาจะเปนการตายขณะอยูในความควบคุมของ
เจาพนักงานในช้ันใด  หากอยูในระหวางควบคุมของเจาพนักงานและตายลงแลว จะตองทําการ
ชันสูตรพลิกศพและไตสวนตามมาตรา 150 เหมือนกันท้ังส้ิน45 ซ่ึงเร่ืองนี้ มีนักกฎหมายบางทานได
ใหความเห็นเพิ่มเติมวา หากระลึกวาผูตองควบคุมหรือตองโทษมีฐานะอยางเดียวกัน คือ ขาด
อิสรภาพอยูใตอํานาจบังคับของเจาหนาท่ี สภาพไมตางกันเลย  จะตางกันเพียงสถานท่ีและลําดับช้ัน
ของหนวยราชการเทานั้น เหตุใดความตายในเรือนจําหรือสถานกักขังจึงจะไมไดรับความเปนธรรม
บาง46 
 ตอมาไดมีคําพิพากษาฎีกาตัดสิน ตามความเห็นของฝายหลังนี้ คือ คําพิพากษาฎีกาท่ี 
106/2501 (ประชุมใหญ) วินิจฉัยวา แมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (21) จะ
อธิบายคําวา “ควบคุม” หมายความถึงการควบคุมหรือกักขัง ผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจในระหวางสืบสวนและสอบสวนก็จริงอยู  แตมิไดยุติเพียงเทานั้น เพราะปรากฏขอยกเวน
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 1 วา ในประมวลกฎหมายน้ี ถาคําใดมีคําอธิบายไวแลว ใหถือตาม
ความหมายดังอธิบายไว  เวนแตขอความใดในตัวบทจะขัดกับคําอธิบายน้ัน  เม่ือพิจารณาความใน
มาตรา 148 กับ 150 จะเห็นวาเปนบทที่ไดแกไขเพิ่มเติมใหม คือนอกจากชันสูตรพลิกศพเนื่องจาก
แนชัดหรือสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติของเดิมแลว ยังเพิ่มใหตองชันสุตรพลิกศพบุคคล
ท่ีตายในระหวางอยูในควบคุมของเจาพนักงานอีกดวย แลวกําหนดวิธีการไวเปนพิเศษสําหรับกรณี
เชนนี้ในมาตรา 150  เพื่อปองกันมิใหผูนั้นตายไปดวยอาการที่ไมสมควร จึงบัญญัติใหศาลทําการไต
สวนและทําคําส่ังแสดงวา ผูตายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด และถึงเหตุและพฤติการณท่ีตาย ถาตาย
โดยคนทําราย ใหกลาววาใครเปนผูกระทํารายเทาท่ีจะทราบได ดังนี้จะเห็นความประสงคของ
กฎหมายวา ไมจํากัดแตการตายท่ีเกิดข้ึนในระหวางสืบสวนและสอบสวนเทานั้น ศาลฎีกาโดยท่ี
ประชุมใหญมีมติวา  เม่ือผูถูกควบคุม  กักขังอยูในเรือนจําตายลง ก็ถือวาตายในระหวางอยูในความ
ควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี ชอบที่ศาลจะตองทําการไตสวนและมี
คําส่ังตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกลาวไวแลวในขางตน ปญหาในขอนี้จึงไดยุติในท่ีสุด 
 
 
 
                                                  

44 อราม หุตางกูร, “การชันสูตรพลิกศพ” , บทบัณฑิตย : 112 
45  เรื่องเดียวกัน 
46  เสถียร ลิมปษเฐียร, “คําสั่งศาลในคดีชันสูตรพลิกศพ” ดุลพาห (ปที่ 4 เลมที่ 11 พฤศจิกายน 

2500):793. 
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 4.2.6  กระบวนการไตสวนการตาย 
 การชันสูตรพลิกศพในกรณีการตายที่เกิดข้ึน โดยการกระทําของเจาพนักงานซ้ึงอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือ ตายในระหวางอยูในความควบคุมของพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ี(การชันสูตรพลิกศพแบบวิสามัญ) ประกอบดวยเจาหนาท่ี ผูเกี่ยวของ 4 ฝาย 
ไดแก พนักงานสอบสวนรวมกับแพทย รวม 2 ฝาย ตามแบบสามัญแลวก็ยังมีพนักงานอัยการและ
ศาลอีก 2 ฝาย วิธีการชันสูตรพลิกศพกรณีดังกลาวไดมีการแกไขเปล่ียนแปลงหลายคร้ัง เดิมทีเม่ือ
ตองชันสูตรตามแบบวิสามัญ  จะตองมีนหนาท่ีท้ัง 4 ฝายเดิมทางไปชันสูตรท่ีศพนั้นต้ังอยู แลวมี
การแกไขกฎหมายโดยใหทําการไตสวนที่ศาล ตอมาตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 333  
ลงวันท่ี 13 ธันวาคม  2515 แกไขโดยกําหนดใหพนักงานสอบสวน แพทย รวมกับ พนักงานอัยการ 
รวม 3 ฝาย ไปชันสูตรท่ีศพอยู โดยศาลไมตองเก่ียวของในการชันสูตรแตประการใด ปจจุบันตาม
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับท่ี12) พ.ศ. 2523 
มาตรา 3 แกไขมาตรา 150 กลับใหมีการไตสวนการชันสูตรพลิกศพอีก ซ่ึงเหตุผลตามหมายเหตุทาย
พระราชบัญญัตินี้อางวาเจาพนักงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายบางแหง ไดใชตําแหนงหนาท่ีในทางมิ
ชอบ เชน เม่ือยิงราษฎรตายหรือทํารายราษฎรถึงแกความตายแลวมักจะทําเปนเร่ืองวิสามัญ
ฆาตกรรมและสรุปสํานวนสงอธิบดีกรมอัยการวินิจฉัย โดยไมตองใหศาลทําการไตสวนกอน  
กอใหเกิดความไมเปนธรรมข้ึนแกผูตาย  ซ่ึงญาติผูตายไมสามารถนําพยานเขาสืบเปนการใหอํานาจ
พนักงานสอบสวนมากเกินไป 
 บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับวิธีการไตสวนชันสูตรพลิกศพนั้น ไดแกประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม ถึงวรรคแปด ซ่ึงบัญญัติไวดังนี้ 
 “มาตรา 150 วรรคสาม ในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึง
อางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซ่ึงอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาท่ี เม่ือไดมีการชันสูตรพลิกศพแลว ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตร
พลิกศพไปยังพนักงานอัยการ ใหพนักงานอัยการทําคํารองขอตอศาลข้ันตนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยู  
ใหทําการไตสวนและทําคําส่ังแสดงวาผูตายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด และถึงเหตุและพฤติการณท่ี
ตาย ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระทํารายเทาท่ีจะทราบได 
 วรรคส่ี ในการไตสวน ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันท่ีจะทําการไตสวนไวท่ีศาล  
กอนวันทําการไตสวนไมนอยกวาสิบหาวัน  และใหพนักงานอัยการนําพยานหลักฐานท้ังปวงท่ี
แสดงถึงการตายดังกลาวในวรรคกอนมาสืบ 
 วรรคหา  เม่ือศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันท่ีจะทําการไตสวนแลว และกอนการไต
สวนเสร็จส้ิน สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลผูตาย มีสิทธิยื่น
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คํารองตอศาลขอเขามาซักถามพยานท่ีพนักงานอัยการนําสืบ  และนําสืบพยานอ่ืนไดดวย เพื่อการนี้
ใหมีสิทธิแตงต้ังทนายความใหดําเนินการแทนได เพื่อประโยชนในการนี้ใหพนักงานอัยการแจง
กําหนดการไตสวนไปใหบุคคลดังกลาวแลวคนหนึ่งคนใดทราบเทาท่ีสามารถจะทําได 
 วรรคหก  เม่ือศาลเห็นสมควร เพื่อประโยชนแหงความยุตธรรม ศาลจะเรียกพยานที่นํา
สืบเพิ่มเติม หรือเรียกพยานอ่ืนมาสืบก็ได 
 วรรคเจ็ด  คําส่ังของศาลตามมาตราน้ีใหถึงท่ีสุด แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิ
ฟองรองและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นไดฟองหรือจะ
ฟองคดีเกี่ยวกับการตายน้ัน 
 วรรคแปด เม่ือศาลไดมีคําส่ังแลว ใหสงสําเนาการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ
เพื่อสงใหแกพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป ตามแตกรณี” 
 จากบทบัญญัตินี้จะเห็นไดวา เม่ือปรากฏกรณีท่ีจะตองมีการไตสวนชันสูตรพลิกศพ
ดังกลาวในขางตนแลว  ก็จะมีกระบวนการซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1) เจาพนักงานสอบสวนทําการชันสูตรพลิกศพ และสอบสวนคดีอาญา 
ในทางปฏิบัติ  เม่ือพนักงานสอบสวนไดรับแจงเหตุวามีการตายเกิดข้ึน โดยในขณะนั้น

อาจยังไมทราบวาเปนการตายโดยผิดธรรมชาติท่ัวๆ ไป หรือเปนการตายโดยการกระทําของเจา
พนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรืออยูในระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน ซ่ึงอาง
วาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี พนักงานสอบสวนกับแพทยเปนผูไปรวมชันสูตรพลิกศพยังสถานท่ีท่ี
พบศพ เม่ือชันสูตรเสร็จแลว ก็จะทํารายงานการชันสูตรพลิกศพขึ้นหากปรากฏวาเปนการตาย
เนื่องจากการกระทําของเจาพนักงาน  ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  หรือตายในระหวางอยูใน
ความควบคุมของเจาพนักงาน  ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีก็จะปดสํานวนชันสูตรพลิกศพ
รายน้ันยังไมได พนักงานสอบสวนตองสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการใหพนักงาน
อัยการยื่นคํารองตอศาล  เพื่อใหศาลทําการไตสวนและมีคําส่ังตอไปและขณะเดียวกันเจาพนักงาน
สอบสวนก็ทําหนาท่ีสอบสวนคดีอาญาในคดีนั้นไปดวย 

 2) สงสํานวนการชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการ 
เม่ือพนักงานสอบสวนทําการชันสูตรพลิกศพในขั้นตนเสร็จแลว พนักงานสอบสวน

จะตองสงสํานวนการชันสูตรพลิกศพนั้นไปยังพนักงานอัยการ  เพื่อใหพนักงานอัยการทําคํารอง
ของตอศาลข้ันตนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยู  เพื่อใหศาลไตสวนและมีคําส่ังตอไป  ซ่ึงเร่ืองดังกลาวกรม
ตํารวจไดเคยมีหนังสือบันทึกขอความ ดวนมาก ท่ี 0503(ส)/22778 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2523 เร่ือง 
กําชับการปฏิบัติในการสอบสวนชันสูตรพลิกศพ  แจงไปยังหนวยงานตางๆ ในกรมตํารวจเพ่ือให
ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีถูกแกไขใหม ซ่ึงมีผลใช
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บังคับต้ังแตวันท่ี 26 กรกฎาคม 2523 เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพใน
กรณีท่ีมีการตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี
เปล่ียนแปลงไปโดยพนักงานสอบสวนตองสงสํานวนชันสูตรพลิกศพใหพนักงานอัยการทําคํารอง
ขอตอศาลช้ันตนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยู  ใหทําการไตสวนและทําคําส่ังแทนการใหพนักงานอัยการ
รวมการชันสูตรพลิกศพ  ซ่ึงเคยปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 เดิม
กอนแกไข47 
 สวนพนักงานอัยการท่ีรับสํานวนชันสูตรพลิกศพโดยปกติจะเปนพนักงานอัยการ
ประจําศาลแขวงจังหวัดถาจังหวัดใดไมมีศาลแขวงก็จะทําสงแกพนักงานอัยการจังหวัดท่ีเกิดเหตุ  
สําหรับในสวนกลางก็จะนําสงพนักงานอัยการประจําศาลแขวงกองคดีแขวงแหงทองท่ีนครบาล 
นั้นๆ48 

3) พนักงานอัยการทําคํารองขอตอศาลช้ันตนแหงทองท่ีท่ีศพนั้นอยู 
เม่ือพนักงานอัยการไดรับสํานวนการชันสูตรพลิกศพแลว ก็จะดําเนินการตรวจสํานวน

การสอบสวนน้ันเสียกอนวาครบถวนและถูกตองหรือไม  เม่ือเห็นวาเปนการถูกตองแลวพนักงาน
อัยการก็จะยื่นคํารองตอศาลช้ันตนแหงทองที่ท่ีศพนั้นอยู ใหทําการไตสวนและทําคําส่ังตาม มาตรา 
150 วรรคสาม ซ่ึงคําวาศาลช้ันตนในที่นี้ หมายถึง ศาลแขวงในทองท่ีนั้น แตถาเปนกรณีไมมีศาล
แขวงก็ตองทําคํารองตอศาลจังหวัด49 คํารองดังกลาวนี้เปนคํารองขอฝายเดียว ไมมีผูตองหาหรือ
จําเลยคูความอีกฝายหน่ึง  สําหรับขอความท่ีขอใหศาลทําคําส่ังนั้น ในช้ันนี้มิไดขอใหศาลทําคําส่ัง
แสดงวา  ผูใดกระทําผิดหรือไมอยางไร จึงไมควรเขียนคํารองใหผูกมัดตัว ควรเขียนเฉพาะขอความ
ท่ีจะขอใหศาลทําคําส่ังเทานั้น ไมตองอางาเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะหากอัยการ
สูงสุดมีคําส่ังใหฟอง  จะเปนการแยงกันในตัว50 
 สําหรับในการไตสวนนั้น ศาลตองปดประกาศแจงกําหนดวันท่ีจะทําการไตสวนไวท่ี
ศาล  กอนวันทําการไตสวนไมนอยกวา 15 วัน โดยพนักงานอัยการมีหนาท่ีตองแจงกําหนดไตสวน
ของศาลไปยังสามี ภริยา บุพการี  ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลของผูตายคนใด

                                                  
47 คณะทํางานพิจารณาปรับปรุงพัฒนางานสอบสวนคดีอาญา, คูมือพนักงานสอบสวน  

(กรุงเทพมหา นคร: กรมตํารวจ, 2532). หนา 1. 
48 สมพร พรหมหิตาธร, คูมือวิสามัญฆาตกรรม. หนา 23. 
49 วิสูตร ฟองศิริไพบูลย. การชันสูตรพลิกศพ (กรุงเทพมหานคร: โดยการวิชานิติเวชศาสตร คณะแพทย

ศาสตรศิริราชพยาบาล, 2531). หนา 57. 
50 สนิท สน่ันศิลป  และบุญรวม  เทียมจันทร คูมือคดีวิสามัญฆาตกรรม (กรุงเทพมหานคร:  

แสวงสุทธิการพิมพ, 2527). หนา 12. 
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คนหน่ึงใหทราบเทาท่ีจะสามารถกระทําได ซ่ึงบุคคลเหลานี้มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลขอเขามาซักถาม
พยานท่ีพนักงานอัยการนําสืบได รวมท้ังมีสิทธินําพยานหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการตายเขามา
นําสืบไดดวย  โดยมีสิทธิแตงต้ังทนายความใหดําเนินการแทนได และในการน้ีถาศาลเห็นสมควร
เพื่อประโยชนแหงความยุตธรรม ศาลจะเรียกพยานท่ีนําสืบแลวมาสืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานอ่ืนมา
สืบก็ได 

1) ศาลชั้นตนทําการไตสวนชันสูตรพลิกศพ 
การทําการไตสวนชันสูตรพลิกศพในช้ันศาลนี้ แบงออกเปนข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 
 เม่ือศาลรับคํารองแลว จะส่ังใหนัดไตสวน และปดประกาศนัดวันไตสวนไวท่ีศาลกอน
วันทําการไตสวนไมนอยกวา 15 วัน เพื่อใหญาติหรือผูเกี่ยวของกับผูตายไดทราบ  และดําเนินการ
ยื่นคําตองตอศาลขอเขามาซักถามพยานท่ีพนักงานอัยการนําสืบในวันไตสวนหรือแตงต้ังทนายมา
ซักถามก็ได 
 ข้ันตอนท่ี 2 
 พนักงานอัยการจะจัดทําบัญชีระบุพยานท่ีจะนําไปไตสวนในวัดนัดไตสวนของศาล
พรอมทําหนังสือแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี  ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลของ
ผูตายทราบวันนัดไตสวนของศาลดวย 
 จากน้ันพนักงานอัยการก็จะยื่นคํารองขอหมายเกรียกพยานพรอมบัญชีระบุพยานตอ
ศาล และเม่ืออัยการไดรับหมายเกรียกพยานจากศาลแลว ก็จะมีหนังสือนําสงหมายเรียกนั้นใหแก
พนักงานสอบสวนเพ่ือจัดการสงใหแกพยานตามหมายเกรียกและกําชัยใหพนักงานสอบสวนแจงผล
การสงหมายเรียกกอนวันนัดไตสวนดวย 
 ข้ันตอนท่ี 3 
 ในวันไตสวนพนักงานอัยการจะนําพยานหลักฐานท้ังปวงมาแสดงตอศาล ซ่ึงพยาน
ดังกลาวอาจเปนพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ อยางใดก็ได ท่ีจะทําใหศาลเช่ือและมีคําส่ัง
แสดงวา ผูตายคือใคร ตายท่ีไหน เม่ือใด  เหตุและพฤติการณท่ีตายเปนอยางไร  ถาเปนการตายโดย
คนทํารายก็ตองแสดงตอศาล เพื่อศาลจะไดมีคําส่ังในเร่ืองนี้เชนกัน ซ่ึงในวันนี้หากญาติหรือ
ผูเกี่ยวของกับผูตายซ่ึงไดรับทราบวันนัดไตสวนแลว ไมติดใจมาซักถามหรือมิไดแตงตั้งทนายมา
ซักถามพยานของพนักงานอัยการ การไตสวนดังกลาวก็ถือเปนการไตสวนฝายเดียว ใชเวลาไมมาก
นัก  แตหากบุคคลดังกลาวติดใจหรือสงสัยถึงสาเหตุการตาย ก็จะมาซักถามพยานของพนักงาน
อัยการหรือแตงต้ังทนายเขามา ซ่ึงประเด็นท่ีพยานของพนักงานอัยการถูกซักถามหรือถามคาน ก็จะ
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เปนประเด็นท่ีวาผูตายถูกทํารายขางเดียว หรือการกระทําของเจาพนักงานมิใชการกระทําตามหนาท่ี  
หรือมิไดเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 
 ในเร่ืองของการซักถามพยานที่พนักงานอัยการนํามาสืบนี้ปญหามีอยูวาจะซักถามกัน
ในรูปใดเพราะมีความเห็นไมตรงกันอยู นักกฎหมายฝายหน่ึงเห็นวาควรซักถามกันตามหลักธรรมดา คือ   
เม่ือพนักงานอัยการถามเสร็จ ผูเขาซักถาม ถามอยางถามคานแลวพนักงานอัยการถามติงได แตนัก
กฎหมายอีกฝายหนึ่งเหน็วาเม่ือกฎหมายใชคําวา “ซักถาม” ก็นาจะหมายถึง การซักถามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 117 และ 118 ซ่ึงถามนําไมไดและหากไมใชเปนการถามคาน 
พนักงานอัยการก็จะถามติงไมได ปญหาในขอนี้เคยมีผูใหความเห็นวากระบวนพิจารณาวาดวยการ
ชันสูตรพลิกศพ โดยทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคหา นั้น 
เปนการไตสวน ซ่ึงพนักงานอัยการเปนผูนําพยานมาสืบก็ดี หรือญาติของผูตายท่ีเขามาซักถามก็ดี  
หาไดมีฝายใดเปนคูความหรือเปนโจทก จําเลยซ่ึงกันและกันไมแตเปนกระบวนพิจารณาของศาล  
ซ่ึงกฎหมายไดบัญญัติข้ึนเพื่อคุมครองผูตายท่ีตายเนื่องจากการกระทําของเจาพนักงาน หรืออยูใน
ความควบคุมของเจาพนักงาน โดยมุงหมายที่จะคนหาความจริงในระหวางเจาพนักงานกับผูตายวา
ไดเปนไปโดยชอบธรรมหรือไมประการใด ฉะนั้น บุคคลท่ีเปนฝายในเรื่องนี้ท่ีแทจริงก็คือเจาพนักงาน 
ฝายหนึ่งและผูตายอีกฝายหน่ึงนั่นเอง สําหรับพนักงานฝายอัยการนั้นไมไดเปนฝายใด เปนเพียง
บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดหนาท่ีใหเปนผูนําพยานมาสืบใหศาลเห็นความจริง  สวนทางฝายผูตายน้ัน
กฎหมายก็เปดโอกาสใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูอนุบาลของ
ผูตาย  มาซักถามพยานท่ีพนักงานอัยการนํามาสืบได  หรือจะนําพยานอื่นมาสืบไดดวย  ฉะนั้นใน
การซักถามพยานของพนักงานอัยการก็ดี และทางฝายญาติผูตายก็ดี จึงไมนาจะถือวาเปนคูความท่ี
พิพาทกันในศาล หากแตเปนกรณีท่ีตางฝายตางชวยกันนําพยานหลักฐานมาพิสูจนฉะนั้นเพื่อใหศาล
คนหาความจริงในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนได บุคคลเหลานี้ชอบท่ีจะถามพยานดวยคําถามใดๆ ก็ได หาก
คําถามนั้นเปนคําถามเพ่ือท่ีจะพิสูจนความจริงในการตายน้ัน51 
 ข้ันตอนท่ี 4 
 เม่ือศาลทําการไตสวนพยานของพนักงานอัยการ พยานของญาติผูตาย (ถามี) หรือพยาน
อ่ืนท่ีศาลเรียกมาสืบหมดแลว  ศาลก็จะจดรายงานกระบวนการพิจารณาและนัดฟงคําส่ังตอไป ใน
สวนของการจัดทําคําส่ังไตสวนการชันสูตรพลิกศพก็ใชแบบพิมพเกี่ยวกันกับการจัดทําคําพิพากษา  
นั่นก็คือ แบบพิมพเบอร 30 เพียงแตแกคําวา “คําพิพากษา” เปนคําวา “คําส่ังไตสวนชันสูตรพลิก
ศพ” 

                                                  
51 อราม หุตางกูร, “การชันสูตรพลิกศพ” . บทบัณฑิตย หนา 116. 
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 สําหรับในคําส่ังชันสูตรพลิกศพนั้น จะตองประกอบดวยขอความท่ีมีรายละเอียด ดังตอ 
ไปนี้ 

1. ผูตายเปนใคร หมายถึง ช่ือและนามสกุล 
2. ตายท่ีไหน หมายถึง สถานท่ีตายหรือสถานท่ีเกิดเหตุตาย 
3. เม่ือใด หมายถึง เวลาท่ีตาย โดยดูวาตายมานานแลวเทาใด 
4. เหตุและพฤติการณท่ีตาย 
5. หากเปนกรณีถูกคนทําราย ใหระบุวาใครเปนผูทํารายเทาท่ีจะทราบได 
ในสวนของคําส่ังศาลในขอ 4 นั้น เม่ือดูเจตนารมณตามมาตรา 150 วรรคสาม นี้แลว  

จะเห็นวาสําหรับกรณีเหตุการณและพฤติการณท่ีตายนั้น ศาลจะตองส่ังวา การตายนั้นเกิดข้ึนจาก
การกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือไม เชน ตายเพราะขัดขวางการ
จับกุมขอเจาพนักงานท่ีปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือฟงไมแนชัดวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือ
กรณีตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาหนาท่ีซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีเจาพนักงาน
ผูควบคุมนั้นมีสวนเกี่ยวของกับการตายหรือไม แตศาลก็ไมควรมีคําส่ังวา  เจาพนักงานนั้นได
กระทําความผิดทางอาญาหรือไม  เพราะเปนอํานาจหนาท่ีของอัยการสูงสุดโดยเฉพาะ52 ในกรณีนี้
ศาลไมควรชี้ขาดในเร่ืองไตสวนชันสูตรพลิกศพนี้ในรูปของคําพิพากษาวา ใครผิด ไมผิด ประการ
ใด โดยใหกลาวในลักษณะกลางๆ ท้ังนี้หากชี้ไปวาผิดหรือไมผิดแลว จะเปนการลําบากตอโจทก
และจําเลยซ่ึงจะฟองรองกันภายหลัง จึงเห็นไดวา การทําคําส่ังของศาลนี้ หลักการท่ีศาลจะตอง
แสดงถึงก็เชนเดียวกับการทําการชันสูตรพลิกศพท่ัวๆ ไปในข้ันตนตามมาตรา 154 นั่นเอง53 
 มีขอสังเกตประการหน่ึงเกี่ยวกับการทําคําส่ังของศาลซ่ึงเกี่ยวกับเหตุและพฤติการณท่ี
ตายวา มีความจําเปนหรือควรจะเขียนไวในคําส่ังดวยหรือไม ในเม่ือพยานของพนักงานอัยการกับ
พยานของผูเขาซักถาม ตางนําสืบกันไปคนละอยาง อันนี้เห็นวาเปนการจําเปนอยางยิ่ง เพราะ
กฎหมายไดเขียนไวชัดเจน ไมมีทางท่ีจะงดเวนเสียได  แมวาพยานของพนักงานอัยการกับพยานของ
ฝายญาติผูตาย จะนําสืบไปคนละอยาง ศาลก็ตองวินิจฉัยไปทางใดทางหนึ่ง เม่ือเห็นวาพยานท่ีนําสืบ
มาแลวยังไมเพียงพอ  ศาลจะเรียกพยานท่ีสืบมาแลวมาสืบเพิ่มเติม หรือเรียกพยานอ่ืนมาสืบก็ได 
 ในสวนของคําส่ังศาลในเร่ืองการไตสวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 150 นี้ บทบัญญัติในวรรคเจ็ดกําหนดใหคําส่ังศาลตามมาตราน้ีใหถึง
ท่ีสุด คือไมสามารถท่ีจะอุทธรณฎีกาตอไปได แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรองและพิจารณา

                                                  
52 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 143 วรรคทาย. 
53 อราม  หุตางกูร, “การชันสูตรพลิกศพ”, บทบัณฑิตย.  หนา 117. 
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คดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นไดฟองหรือจะฟองคดีเกี่ยวกับการตายน้ัน ท้ังนี้จึง
หมายความวาถึงท่ีสุดเฉพาะคําส่ังไตสวนการชันสูตรพลิกศพเทานั้น 
 5) ศาลสงสํานวนการไตสวนไปยังพนักงานอัยการ 

ภายหลังศาลอานคําส่ังใหพนักงานอัยการ(ผูรอง) และญาติผูตายฟงแลว ก็จะส่ังให
เจาหนาท่ีธุรการจัดทําหนังสือนําสงสํานวนการไตสวนไปใหพนักงานอัยการ โดยในท่ีนี้ศาลจะตอง
สงสํานวนไตสวนของศาลไปทั้งเลม  คือ ตั้งแตหนาปกสีน้ําตาลไปจนถึงแผนสุดทายท่ีเปนปกหลัง
สีน้ําตาล  ศาลเก็บแตเพียงสําเนาคําส่ังการไตสวนกับสําเนาหนังสือนําสงการท่ีกฎหมายใหสงไปท้ัง
สํานวนก็เพื่อประโยชนของอัยการสูงสุดหรือผูรักษาราชการแทน จะไดทราบรายละเอียดต้ังแต
ใจความตามคํารองวาอางพยานไวกี่ปาก ขอหมายเรียกกี่ปาก นําพยานเขาสืบจริงกี่ปาก งดสืบพยาน
กี่ปาก ญาติผูตายยื่นคํารองประการใด นําสืบกี่ปาก ซ่ึงเปนขอเท็จจริงท่ีศาลอาจใชเปนหลักในการมี
คําส่ัง54 อันจะสงผลใหเกิดความสะดวกและความเปนธรรมตอการทําคําส่ังในเร่ืองดังกลาวแก
อัยการสูงสุด หรือผูรักษาราชการแทนตอไป 
 6) พนักงานอัยการสงสํานวนการไตสวนคืนใหเจาพนักงานสอบสวน 

เม่ือพนักงานอัยการไตรับสํานวนการไตสวนแลว ตองสงสํานวนดังกลาวคืนให
พนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะนําสํานวนการไตสวนการชันสูตรพลิก
ศพรวมเขาไวกับสํานวนการสอบสวน กลาวคือ พนักงานสอบสวนจะถือเปนหลักฐานท่ีพิจารณาวา
มีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดข้ึนหรือไม  เพื่อท่ีจะดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
เม่ือพนักงานสอบสวนไดรับสํานวนคืนจากพนักงานอัยการแลวจะตองปฏิบัติดังตอไปนี้55 
 (1) ถาตามสํานวนชันสูตรพลิกศพ และสํานวนการไตสวนของศาลปรากฏวาความตาย
มิไดเปนผลแหงการกระทําความผิดอาญา เชน ผูตายไดฆาตัวตายในระหวางการควบคุมของเจา
พนักงาน กรณีนี้ตองสงสํานวนชันสูตรพลิกศพและสํานวนการไตสวนของศาลไปยังผูวาราชการ
จังหวัดแหงทองท่ีท่ีมีการชันสูตรพลิกศพนั้นหรือหากเกิดในเขตกรุงเทพมหานครก็ใหเสนอสํานวน
ชันสูตรพลิกศพในกรณีดังกลาวขางตนไปยังผูบัญชาการตํารวจนครบาลเพื่อสงไปยังผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครตอไป เปนไปตามระเบียบกรมตํารวจ วาดวยอํานาจและหนาท่ีในการชันสูตรพลิก
ศพ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2537 ขอ 32256 เพราะในกรณีเชนนี้ มิใชคดีฆาตกรรมจึงไมมีการสอบสวน

                                                  
54  วุฒิ คราวุฒิ , “การชันสูตรพลิกศพ”, ดุลพาห.  หนา 62. 
55  สนิท สน่ันศิลป และบุญรวม  เทียนจันทร. คูมือคดีวิสามัญฆาตกรรม.  หนา 15. 
56  ทวี  ตาตะยานนท. ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. 2540. หนา 315. 
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ความผิดทางอาญาอันเปนผลใหไมมีผูกระทําความผิดท่ีพนักงานสอบสวนจะมีความเห็นส่ังฟอง
หรือส่ังไมฟองคดี 
 สําหรับในกรณีท่ีมีการตายในระหวางอยูในการควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาท่ี มีขอสังเกตวา ตองยื่นคํารองใหศาลไตสวนทุกเร่ืองแตจะสอบสวน
ความผิดทางอาญาและสงสําเนาใหอัยการสูงสุดส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง  เฉพาะเปนคดีฆาตกรรม
เทานั้น57 
 (2) ในกรณีการตายเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา  ไมวาผูกระทําจะตองรับผิดหรือไม  
ตองสงสํานวนการไตสวนของศาลและสํานวนชันสูตรพลิกศพประกอบเปนหลักฐานสวนหนึ่งแหง
สํานวนสอบสวนคดีอาญา เพราะในกรณีนี้ตองมีการสอบสวนคดีอาญามากอน จึงจะทราบไดวามี
ความผิดหรือไมดังนั้นจึงตองมีการสอบสวนคดีอาญาทุกเร่ือง และเม่ือพนักงานสอบสวนทําการ
สอบสวนคดีอาญาเสร็จแลว จะตองสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการผูมีอํานาจส่ังคดีดังนี้ 
 ก. คดีฆาตกรรมซ่ึงผูตายถูกเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีฆาตาย  
หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี  ตองสง
สํานวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง การสงสํานวนตามขอนี้ตามระเบียบในสวน
ภูมิภาค  พนักงานสอบสวนตองสงผานผูวาราชการจังหวัดโดยใหผูวาราชการจังหวัดมีความเห็นส่ัง
ฟองหรือส่ังไมฟองไปยังอัยการสูงสุด 
 กรณีการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตาม
หนาท่ี  แตเปนคดีฆาตกรรมที่ผูอ่ืนทําใหตายโดยผูท่ีทําใหตายนั้นไมใชเจาพนักงาน เชน นักโทษ
ดวยกันฆากันตายในเรือนจํา กรณีดังกลาวก็ตองสงสํานวนไปยังอัยการสูงสุดส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง
คดี โดยมีผูใหเหตุผลวา การท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคทาย  
บัญญัติใหอํานาจการสั่งฟองหรือส่ังไมฟอง “คดีฆาตกรรม” ตามมาตรานี้มี 2 กรณี คือ ในคดี
ฆาตกรรมซ่ึงผูตายถูกเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีฆาตายประการหน่ึง หรือ คดี
ฆาตกรรมซ่ึงผูตายตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตาม
หนาท่ีอีกประการหนึ่ง  โดยหากเปนคดีฆาตกรรมซ่ึงผูตายตายในระหวางอยูในความควบคุมของ
เจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีแลว แมจะเปนการตายโดยถูกผูอ่ืนซ่ึงมิใชเจา
พนักงานฆาตายเชน  ถูกนักโทษดวยกันฆาตายในเรือนจํา  การส่ังฟองหรือส่ังไมฟองก็ตองเปน
อํานาจของอัยการสูงสุดหรือผูรักษาราชการแทนเทานั้น พนักงานอัยการอ่ืนไมมีอํานาจส่ัง เพราะ
เปนคดีฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีผูตายอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติ

                                                  
57 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคทาย. 
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ราชการ ตามหนาท่ีเพราะกฎหมายตองการใหความคุมครองท้ังผูตายและผูกระทําใหตายโดย
กําหนดวิธีการสอบสวนไวใหแตกตางจากคดีอาญาธรรมดา58 คือ ใหมีการไตสวนการชันสูตรพลิก
ศพกอน จึงจะส่ังสํานวนคดีอาญาได และถาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 
วรรคทาย ไมประสงคจะใหอัยการสูงสุดหรือผูรักษาราชการแทน  เปนผูส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง  
เพราะถือวาเปนคดีฆาตกรรมธรรมดาแลวก็ไมนาจะตองปฏิบัติสําหรับในกรณีการตายในระหวาง
อยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีไวดวย 
 ข. ในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีในขอ ก . เชน ปรากฏจากการไตสวนของศาลการ
สอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนวา ผูทําใหตายมิใชเจาพนักงานท่ีอางตองสํานวนไปยัง
พนักงานอัยการประจําศาลช้ันตน แลวแตกรณี แตถาปรากฏวา ผูทําใหตายเปนเจาพนักงาน  แมจะ
ฟงไดวาการกระทําของเขามิใชเปนการปฏิบัติตามหนาท่ีหรือไมมีอํานาจกระทําการตามกฎหมาย  
แตถามีการอางวาเขาไดกระทําการตามหนาท่ี กรณีดังกลาวก็ตองสงสํานวนไปยังอัยการสูงสุดหรือ
ผูรักษาการแทน เพื่อส่ังฟองหรือส่ังไมฟองคดีตอไป 
 สําหรับมูลเหตุการณตายที่ปรากฏตามผลของสํานวนชันสูตรพลิกศพแมวาตาย เพราะ
เหตุใด หรือคําส่ังไตสวนชันสูตรพลิกศพจะแสดงเหตุและพฤติการณท่ีตายไวประการใดก็ตาม
หลักฐานการชันสูตร ก็ถือเปนสวนหน่ึงของการสอบสวนเทานั้นไมผูกมัดไปถึงสํานวนการ
สอบสวนท้ังหมด อัยการสูงสุดหรือผูรักษาราชการแทน ยอมสามารถตรวจหลักฐานอ่ืน ๆ ใน
สํานวนการสอบสวนท้ังหมดโดยละเอียดและมีอํานาจหนาท่ีส่ังฟองหรือส่ังไมฟองเกี่ยวกับการ
กระทําผิดทางอาญานั้นได 
 
4.3  วิเคราะหและเปรียบเทียบมาตรการตรวจสอบ ถวงดุลกรณีการตายของผูปวยในความดูแลของ
แพทยโดยการชันสูตรพลิกศพและมาตรการไตสวนการตาย 
 4.3.1 ความหมายและความสําคัญของคําวา “แพทย” ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

กอนท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความเห็นแพทย จึงจะตองศึกษาและเขาใจใหถองแทกับคําวา 
“แพทย” เสียกอน ผูประกอบวิชาชีพดานการแพทยและสาธารณสุข หมายถึง บุคคลที่ไดข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประเภทตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการแพทยและสาธารณสุข เชน แพทยท่ีไดข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ก็ไดช่ือวา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
ทํานองเดียวกับพยาบาลหรือผดุงครรภ ก็ไดช่ือวา ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ เภสัชกร ก็ไดช่ือวา ผูประกอบวิชาชีพเวชเภสัชกรรม ทันตแพทยก็ไดช่ือวา ผูประกอบ

                                                  
58 สนิท สน่ันศิลป และบุญรวม เทียมจันทร, คูมือคดีวิสามัญฆาตกรรม, หนา 16. 
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วิชาชีพทันตกรรม สวนนักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย และผูประกอบโรคศิลปะการแพทย
แผนไทย ก็ไดช่ือวา ผูประกอบโรคศิลปะในสาขาน้ันๆ 
 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ไดใหความหมายของ 
“วิชาชีพเวชกรรม” ไววา หมายถึง วิชาชีพท่ีกระทําตอมนุษยเกี่ยวกับ การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 
การปองกัน การผดุงครรภ การปรับสายตาดวยเลนสสัมผัส การแทงเข็มหรือการฝงเข็มเพื่อบําบัด
โรคหรือเพื่อระงับความรูสึก และหมายความรวมถึงการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยา
หรือสสาร การสอดใสวัตถุใดๆเขาไปในรางกายเพื่อคุมกําเนิด การเสริมสวยและบํารุงรางกายดวย 
 “โรค” หมายความวา ความเจ็บปวย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของรางกายหรือจิตใจ 
และ หมายความรวมถึง อาการท่ีเกิดจากภาวะดังกลาวดวย 
 “ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา จากความหมายดังกลาว การประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามความหมายของกฎหมาย ไดแก การกระทําท่ีมีองคประกอบ 2 ประการคือ 
 1. เพื่อเปนการกระทําตอมนุษย หมายถึง การกระทําเกี่ยวกับมนุษยไมวาจะกระทํา
โดยตรงหรือโดยออมก็ถือเปนการกระทําตอมนุษย สําหรับการกระทําตอสัตวไมวาจะเปนการรักษา
หรือการทดลองในสัตว ไมเปนการกระทําตอมนุษย และการประกอบวิชาชีพของสัตวแพทยจึงไม
อยูในการควบคุมของแพทยสภา 
 2. การกระทํานั้นตองเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งดังตอไปนี้ 
 การตรวจโรค 
 การวินิจฉัยโรค 
 การบําบัดโรค 
 การปองกันโรค 
 การผดุงครรภ 
 การปรับสายตาดวยเลนสสัมผัส 
 การแทงเข็มหรือฝงเข็ม เพื่อบําบัดโรค หรือ เพื่อระงับความรูสึก 
 การคุมกําเนิด ซ่ึงเปนการกระทําทางศัลยกรรม การใชรังสี การฉีดยา หรือ สสารโดย
การสอดใสวัตถุใดๆ เขาไปในรางกาย 
 การเสริมสวย ท่ีมีการกระทําในลักษณะเดียวกันกับการคุมกําเนิดในขอกอนหนานี้ 
 การบํารุงรางกายท่ีมีลักษณะเปนการฉีดยา หรือสสารเขาไปในรางกาย 
 จะเห็นไดวา การปฏิบัติงานในฐานะผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงผูใหบริการดาน
สุขภาพมีความหมายท่ีกวางกวาลักษณะการใหบริการดานสุขภาพของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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นั้นอาจทําไดหลายวิธี นอกจากการตรวจรักษาโรคตามความเขาใจท่ัวไปแลวการใหบริการยังรวม
ไปถึงการกระทําทางศัลยกรรมซ่ึงอาจไมใชเพ่ือการรักษาโรค แตเพ่ือการคุมกําเนิด เสริมสวย หรือ 
การบํารุงรางกายซ่ึงมีลักษณะเปนโรงพยาบาลท่ีเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
 การปฏิบัติการทางการแพทยภายในขอบเขตของการประกอบวชิาชีพเวชกรรม หมายถึง
การปฏิบัติการท่ีเปนการบําบัดรักษาและท่ีไมใชการบําบัดรักษา 
 การบําบัดรักษา หมายถึง การปฏิบัติการท่ีเปนการบําบัดโรคหรือความผิดปกติดวย
วิธีการมาตรฐานอันเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปในวงการแพทย และการคาดวาจะประสบความสําเร็จ
ตามสมควร การประกอบวิชาชีพเวชกรรมถือเปนศิลปะอยางหน่ึง ดังนั้น การบําบัดรักษาไมวาจะ
โดยใชยา การผาตัด หรือวิธีการอื่นใด อาจจะยืดหยุนหรือดัดแปลงไดตามความเหมาะสม ซ่ึงข้ึนอยู
กับความรู ความชํานาญและประสบการณของแพทยผูรักษาและข้ึนอยูกับสภาวะแวดลอม และการ
ตอบสนองของผูปวยแตละราย 
 โดยท่ัวไปผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไมอยูในหนาท่ีท่ีจะตองใหการรักษาพยาบาลใคร 
โดยไมคิดคารักษาพยาบาล แตถาเม่ือใดผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมไดยอมรับเอาการรักษาคนไข
รายใดเขามาอยูในความรับผิดชอบของตนแลว ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้นก็มีความผูกพันท่ี
จะตองทําการรักษาโดยใชความระมัดระวังและความชํานิ ชํานาญใหถูกตองสมควรแกการรักษา
(Exercise due care and skill) 
 เนื่องจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมบางเร่ืองนั้น เปนกิจกรรมท่ีจะตองกระทําตอเนื้อตัว 
รางกายของผูปวย ซ่ึงนอกจากจะเปนการกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูปวยและ
สิทธิตางๆ ของผูปวยแลว ในบางคร้ังการกระทําดังกลาว อาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ
ของผูปวยได เนื่องจากวิชาชีพเวชกรรมนี้เปนวิชาท่ีบุคคลท่ีไดรับการศึกษาอบรมเฉพาะดานนี้มา
โดยตรงเทานั้น ท่ีจะประกอบวิชาชีพเวชกรรมได บุคคลอ่ืนท่ีไมไดรับการฝกอบรมมาอาจไมทราบ
ถึงแนวปฏิบัติในการรักษาวามีวิธีการรักษาเชนไร ซ่ึงวิธีการในการรักษาก็มีความแตกตางกันไป 
และก็เปนเร่ืองยากท่ีคนธรรมดาจะทราบไดถึงขนาดของความระมัดระวัง และเจตนาของผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานยอมเกิดข้ึนไดเสมอ เนื่องจากการรักษาบางคร้ัง
ตองอาศัยการตัดสินใจทันทีทันใดตามท่ีตนเห็นสมควรซ่ึงอาจตํ่ากวาหรือสูงกวาแพทยท่ีมีความ
รอบคอบจะปฏิบัติกัน เพราะในเวลาเรงดวนท่ีจะตองตัดสินใจรักษาทันทีทันใดเพื่อชวยชีวิตผูปวยนั้น 
วิธีการในการรักษาของแตละคนก็อาจตางกันได 
 การรักษานั้นความผิดพลาดยอมเกิดข้ึนไดทุกข้ันตอน แตบางคร้ังความผิดพลาดก็ไมได
เกิดจากการไมไดใชความระมัดระวังเทาท่ีควร อาจเกิดจากเหตุแทรกซอนที่เราไมอาจคาดหมายได 
หรือเกิดผลขางเคียงซ่ึงในแตละรายก็แตกตางกันไป ซ่ึงการรักษาในกรณีเหลานี้อาจเกิด ความ
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ผิดพลาดท่ีเปนอันตรายตอผูปวยได ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวาวิธีการรักษาของแตละคนยอม
แตกตางกันไปประกอบกับปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ในการรักษา เชน ในเร่ืองของเวลาท่ีเรงดวนท่ีตอง
ตัดสินใจทันทีทันใด 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ฉบับนี้มีการกําหนดองคกรเพื่อควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพแพทยข้ึนมาสําหรับวิชาชีพแพทยนั้นไดจัดต้ังแพทยสภามีอํานาจในการสอบสวน 
ผูท่ีถูกกลาวหาวา ประพฤติตนละเมิดจริยธรรมแหงวิชาชีพ รวมท้ังลงโทษผูประกอบการที่กฎหมาย
กําหนดไว ซ่ึงการลงโทษอาจจะเปนการวากลาว ตักเตือน ภาคทัณฑ พักใชใบอนุญาตไมเกิน 2 ป 
ไปจนถึงเพิกถอนใบอนุญาตก็ได เม่ือมีการกลาวหาก็จะมีคณะอนุกรรมการจริยธรรมแหงวชิาชีพเวช
กรรมมีหนาท่ีแสวงหาขอเท็จจริงเบ้ืองตน (มาตรา 34) เพ่ือใหคณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาวาขอ
กลาวหามีมูลหรือไม ถามีมูลแพทยสภาก็จะสงเร่ืองใหคณะอนุกรรมการสอบสวนทําการสอบสวน
ขอเท็จจริงเสนอคณะกรรมการแพทยสภาเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด อยางไรก็ตาม การพิจารณาขอกลาวหา
ทางดานจริยธรรมนั้น มีขอนาสังเกตวา แมผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม  จะถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต
แลวก็ตาม แตคําส่ังดังกลาวนี้หาไดเปนคําส่ังท่ีตัดโอกาสเด็ดขาดในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีประพฤติผิดจริยธรรมไม แตผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมซ่ึงถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอาจยื่นขอคํารับใบอนุญาตอีกเม่ือพนสองปไปแลว นับแตวันท่ีถูกส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาต ในสวนของคําวินิจฉัยท่ีเปนการลงโทษน้ัน ตองทําเปนคําส่ังของแพทยสภาเทานั้น 
 ผูเขียนมีความเห็นวาแพทยสภามีแตคณะกรรมการที่เปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ท้ังส้ินอีกทั้งกรรมการทั้งสองชุดท่ีเขามาสืบสวนหาขอเท็จจริงก็ตองเปนสมาชิกของแพทยสภาทั้งคณะ 
ซ่ึงไมไดมีการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมกระบวนการสืบสวนดวย ซ่ึงการใหสมาชิก
แพทยสภามาสืบสวนอาจเกิดความลําเอียงและไมเปนธรรมในการวินจิฉัยได ดังนั้นในสวนนี้ผูเขียน
เห็นวาควรเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไมวาจะเปนนักกฎหมายและนักวิชาการหรือนักสังคม
สงเคราะห เขารวมเปนกรรมการในการสอบสวนน้ันๆ ดวยเพื่อจะไดมีการสอบสวนท่ีรอบคอบและ
มีมุมมองท่ีอาจแตกตางไปจากเดิม เหมือนในประเทศอังกฤษ และนิวซีแลนด ซ่ึงอาจเปนประโยชน
ตอการสอบสวนหรือการวินิจฉัย 
 4.3.2 กรณีการตายของผูปวยในความดูแลของแพทย 
  4.3.2.1 กรณีการตายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทย 
  กอนท่ีจะอธิบายความหมายและความสําคัญของคําวาผูปวยในความดูแลของแพทยนั้น
จะตองทราบกอนวา กรณีการตายของผูปวยในความดูแลของแพทยของวิทยานิพนธฉบับนี้ได
เจาะจงเฉพาะกรณีการตายอันเกิดจากการวางยาสลบหรือแพทยไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึง
แกความตายเทานั้น เนื่องจากการประกอบวิชาชีพเวชกรณีดังกลาวนี้ เปนกิจกรรมที่จะตองกระทํา

DPU
DPU



109 

ตอเนื้อตัวรางกายของผูปวยซ่ึงนอกจากจะเปนการกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
ผูปวยและสิทธิตางๆของผูปวยแลว ในบางคร้ังการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย
หรือจิตใจของผูปวยได อีกท้ังการวางยาสลบหรือการผาตัดโดยแพทยวิสัญญีก็เปนการกระทํา
เกี่ยวกับมนุษยไมวาโดยตรงหรือโดยออม จึงเห็นไดวาการผาตัดเปนการบําบัด รักษา และปองกัน
โรค สวนการวางยาสลบก็เปนการแทงเข็มเพื่อระงับความรูสึกจึงอยูในความหมายของคําวา 
รักษาพยาบาลโดยแพทยท้ังส้ิน 
 การรักษาพยาบาล หมายความวา การใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุขโดยตรง
แกผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผูมีสิทธิ เพ่ือการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟนฟู
สมรรถภาพท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตและใหหมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การ
สรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคเพ่ือประโยชนดานสาธารณสุข ท้ังนี้ตามท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด แตไมรวมถึงการเสริมความงาม 
  การรักษา หมายถึง การระวัง การดูแล การปองกัน หรือการเยียวยา 
  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ไดใหความหมายของการพยาบาล หมายถึง การ
ดูแลคนไข การปรนนิบัติคนไข การเอ้ือเฟอเล้ียงดู 
  ดังนั้น จึงสรุปไดวา การวางยาสลบหรือการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย จึง
เปนการดูแลรักษาพยาบาลท้ังส้ินและการรักษาพยาบาล เปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลแตละคน
คงไวซ่ึงสุขภาพท่ีดีท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุขตามสภาวะ โดยใชหลักการทางวิทยาศาสตรและศิลปะชวยเหลือผูปวยใหมีสุขภาพ
ท่ีสมบูรณ 
  4.3.2.2 ผูปวยในความดูแลของแพทย 
  สวนผูปวยตามความหมายของภาษาแพทยนั้นมีอยู 2 ประเภทคือ 
 1. ผูปวยนอก (คนไขนอกก็เรียก) ภาษาอังกฤษเรียกวา Out-patient (out แปลวา นอก 
patient แปลวา ผูปวย) หมายถึงผูปวยท่ีมารับการตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาล หมอตรวจรักษาเสร็จก็
ใหยากลับไปกินท่ีบาน ไมไดรับตัวไวรักษาในหองผูปวย (วอรด) เรียกใหเขางายก็คือ “ผูปวยท่ีไป
กลับ” หรือจะเรียก “ผูปวยเชาไป เย็นกลับ” ก็ไดเพราะผูปวยจํานวนมากท่ีมาตรวจท่ีโรงพยาบาล
ใหญ ๆจะตองต่ืนแตเชามืดมารอคิวบัตรตั้งแตตี 4 ตี 5 เสร็จแลวรอหมอตรวจ 2-3 ช่ัวโมง (ไดเจอ
หมอเพียง 5-10 นาที) แลวรอซ้ือยาอีก 2-3 ช่ัวโมง กลับถึงบางก็เย็นพอดี หรือจะเรียก “ผูปวยเทียว
ไลเทียวข่ือ” (ไปๆ มาๆ) ก็ได เพราะผูปวยท่ีเปนโรคที่ตองรักษากันนานๆ เชน เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หมอจะนัดตรวจทุก 2-3 เดือน บางคร้ังกอนถึงวันนัดตรวจตองมาเจาะเลือด อีกวันหนึ่ง
กอน (ในการนัดตรวจ 1 คร้ัง ตองเกินทางมาโรงพยาบาล 2 เท่ียว) 
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 2. ผูปวยใน (คนไขในก็เรียก) หมายถึงผูปวยท่ีรับตัวไวรักษาในโรงพยาบาล จะพักอยู
ตามหองผูปวย (วอรด) ตางๆ ภาษาอังกฤษเรียกวา In-patient (In แปลวา ใน patient แปลวา ผูปวย) 
 ฉะนั้น ไมวาจะเปนผูปวยประเภทใดก็ดูรายละเอียดไดจากเวชระเบียนซ่ึงเปนเอกสาร
ลับของทางโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ 

 เวชระเบียน (medical record) หมายถึง เอกสารทางการแพทยทุกประเภท ท่ีใชบันทึก
และเก็บรวบรวมเร่ืองราวประวัติของผูปวยท้ังประวัติสวนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพยา 
เอกสารการยินยอมใหทําการรักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บปวยในอดีตและปจจุบัน ขอมูลบงช้ี
เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล คารักษาพยาบาล ผลจากหองปฏิบัติการ ผลการชันสูตร
บาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบันทึกคาท้ังท่ีเปนตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใด จาก
อุปกรณ เคร่ืองมือในสถานบริการสาธารณสุขหรือเคร่ืองมือทางการแพทยทุกประเภท หรือเอกสาร
การบันทึกการกระทําใดๆ ท่ีเปนการส่ังการรักษา การปรึกษาเพื่อการรักษาพยาบาล การสงตอผูปวย
ไปทําการรักษาท่ีอ่ืน การรับผูปวยรักษาตอ การกระทําตามคําส่ังของผูมีอํานาจในการรักษาพยาบาล
ตามท่ีสถานบริการสาธารณสุขกําหนดไว เอกสารอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบเพ่ือการตัดสินใจทางการ 
แพทย เพื่อการประสานงานในการรักษาพยาบาลผูปวย และเอกสารอ่ืนใดท่ีทางองคการอนามัยโลก 
หรือสถานบริการสาธารณสุขกําหนดไววาเปนเอกสารทางเวชระเบียน หมายรวมถึงช่ือของ
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการจัดทําเอกสารดังกลาว การเก็บรวบรวม การคนหา การบันทึก การแกไข 
การใหรหัสโรค การจัดทํารายงานทางการแพทย การนํามาจัดทําสถิติผูปวย การนํามาเพ่ือการศึกษา 
วิจัย หรือเพื่อการอ่ืนใดตามท่ีสถานบริการสาธารณสุขกําหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทาง
การแพทยท่ีอยูในรูปแบบส่ือดิจิตอล หรือระบบอิเลคทรอนิกส (Electronic Medical Record-EMR) 
ซ่ึงเปนรูปแบบของเวชระเบียนท่ีมีการพัฒนาข้ึนในปจจุบัน59 

 เวชระเบียน หมายถึง การรวบรวมขอเขียนหรือบันทึกท่ีเกี่ยวกับการเจ็บปวย เปนขอมูล
ท่ีบันทึกเกี่ยวกับการรักษาผูปวยท่ีโรงพยาบาล คลีนิค หรือสถานีอนามัย เวชระเบียนนั้นเปนบันทึก
ขบวนการทุกอยางงท่ีจัดกระทํากบัผูปวยซ่ึงขอมูลนั้นๆ ควรจะตองประกอบดวยประวัติการเจ็บปวย
ในอดีตรวมท้ังความคิดเห็น การคนหา สืบสวนผลทางหองปฏิบัติการและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
สุขภาพของผูปวย เวชระเบียนเปนเอกสารที่อาจมีหลายขนาดหลายรูปแบบ และหลายขอมูล โดย
การบันทึกของหลายบุคคลในหลายๆ วิธีการ แตตามรูปลักษณะท่ัวไปแลว เวชระเบียนจะประกอบ 

                                                  
59 แสงเทียน อยูเถา, เวชระเบียน, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม, 2551. 
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ดวยจํานวนแผนกระดาษ หรือบัตร ซ่ึงอาจจะบรรจุอยูในแฟมหรือซอง และยิ่งนําสมัยมากไปกวานี้
ก็จะบันทึกในคอมพิวเตอรหรือบันทึกลงแผนกระดาษแลวถายไวในไมโครฟลมก็ได60 
 เวชระเบียน หมายถึง การรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของผูปวยและประวัติ
สุขภาพรวมถึงประวัติการเจ็บปวยในอดีตและในปจจุบันและการรักษาซ่ึงจดบันทึกไวโดยแพทย
ผูดูแล เวชระเบียนจะตองบันทึกตามเวลาท่ีศึกษาดูแลผูปวย และควรจะตองมีขอมูลท่ีเพียงพอท่ี
จะตองบอกใหทราบถึงการพิเคราะหโรค และการดูแลรักษาโรคได และตองเปนเอกสารที่ถูกตอง
ครบถวน61 
 การเรียงลําดับแบบฟอรมในเวชระเบียนในสถานบริการสาธารณสุข 
 แบบฟอรมใบสรุปผูปวยใน – รหัสแบบฟอรมท่ีรูจักกันโดยท่ัวไป คือ แบบ รง. 501 
 แบบฟอรมใบเซ็นตยินยอมใหทําการรักษา 
 แบบฟอรมใบคํายินยอมใหผาตัด 
 แบบฟอรมใบคํายินยอมใหยาระงับความรูสึก 
 แบบฟอรมใบส่ังการรักษาของแพทย 
 แบบฟอรมใบส่ังแพทยตอนผูปวยแรกเขา -First Day Doctors Order Sheet 
 แบบฟอรมใบส่ังแพทย -Doctors Order Sheet 
 แบบฟอรมใบสงการรักษาของแพทยตางสาขา 
 ใบฟอรมปรอท 
 แบบฟอรมใบบันทึกการใหยาสลบ 
 แบบฟอรมการบันทึกการใหยาระงับความรูสึกในหองผาตัด งานวิสัญญี 
 แบบฟอรมการประเมินสภาพผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึก 
 แบบฟอรมใบบันทึกการผาตัด -รหัสแบบฟอรมท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปคือ แบบ รบ. 2ด. 05 
 แบบฟอรมรายงานการเตรียมผาตัด ฯลฯ 

 แนวทางในการบันทึกเวชระเบียนผูปวยโดยแพทยสภา 
 การบันทึกเวชระเบียนผูปวย มีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความตอเนื่องในการดูแล

รักษาผูปวย เกิดการส่ือสารท่ีดีระหวางทีมผูใหบริการ การบันทึกขอมูลทางคลินิกของผูปวยเปน
ความรับผิดชอบของแพทยผูดูแลรักษาผูปวยซ่ึงจะตองทําการบันทึกขอมูลนี้ดวยตนเองหรือกํากับ
ตรวจสอบใหมีการบันทึกท่ีถูกตอง 

                                                  
60 สมพร เอกรัตน,พญ., เวชระเบียนศาสตร1, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม, 2537. 
61 Huffman,E.K., Medical Record Management, 8th Edition,Physical Record Co., Chicago,1985. 
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 สําหรับผูปวยท่ีไดรับการผาตัดนั้นแบงออกไดเปน 2 กรณี 
 1. ผูปวยผาตัด E lective จากการประเมินผูปวยตามสภาวะของผูปวยจะแบงผูปวยเปน
2 กลุมใหญๆ ดังนี้ 
  1.1  Elective non-complicated GA&RA หมายถึง ผูปวยท่ีไมมีโรคประจําตัว หรือ
ผูปวยที่มีโรคประจําตัวระดับ mild degree หรือ ผูปวยที่จัดอยูใน ASA class I-II 
  1.2 Elective complicated GA&RA หมายถึง  ผูปวยท่ีมีโรคประจําตัวระดับ  M 
oderate-Severe degreeหรือ ผูปวยที่จัดอยูอยูใน A SA Class III-V 
ASA Classification (American Society of Anesthesiologist) มี 5 กลุม ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 (ASA physical class I) ผูปวยสุขภาพดี ไมมีความผิดปกติทางสรีรวิทยา 
สุขภาพจิตดีและโรคท่ีมารับการผาตัดไมทําใหมีการเปล่ียนแปลงของระบบอ่ืน เชน การผาตัดไส
เล่ือน การผาตัดไสติ่ง หรือ เนื้องอกไมรายแรงของเตานม 

กลุมท่ี 2 (ASA physical class II) ผูปวยท่ีมีพยาธิสภาพของรางกายเล็กนอย เชน ผูปวย
สูงอายุโรคหัวใจหรือความดันเลือดสูงระยะเร่ิมแรกโรคเบาหวานระยะเร่ิมแรกและผูปวยอวน 

กลุมท่ี 3 (ASA physical class III) ผูปวยที่มีพยาธิสภาพข้ันรุนแรงข้ึน และเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินชีวิตของผูปวย เชน ผูปวยโรคปอดขณะพัก ยังมีอาการหอบ โรคเบาหวานที่มีผล
แทรกซอน เชน โรคไตหรือโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด/ตาย และอาการเจ็บหนาอกยังรักษาไมดี
ข้ึน ซ่ึงภาวะดังกลาวจะเปนปญหามากในการเลือกใชยา ขนาดยา และเทคนิคของการใหยาระงับ
ความรูสึก รวมท้ังตองการการดูและการใชเคร่ืองมือตรวจผูปวยอยางใกลชิดเพิ่มข้ึน 

กลุมท่ี 4 (ASA physical class IV) ผูปวยท่ีมีพยาธิสภาพของรางกายรุนแรงมาก และไม
สามารถรักษาใหกลับมาสูสภาวะปกติโดยยาหรือการผาตัด เชน โรคของตอมไรทอท่ีสูญเสียหนาท่ี
อยางมาก โรคไตโรคตับ หรือโรคหัวใจท่ีมีพยาธิสภาพและสูญเสียหนาท่ีมาก 

กลุมท่ี 5 (ASA physical class V) ผูปวยที่มีชีวิตอยูไดเพียง 2 4 ช่ัวโมง ไมวาจะไดรับ
การรักษาดวยยาหรือผาตัด 
 2. ผูปวยผาตัด E mergency หมายถึงผูปวยที่มีภาวะหรือโรคท่ีตองไดรับการผาตัด
ฉุกเฉิน แบงออกเปน 
  2.1 True emergency case ภาวะฉุกเฉินท่ีตองทําผาตัดอยางรีบดวนเชน b 
luntabdominal trauma, rupture ectopic pregnancy, rupture aneurysm หรือภาวะท่ีอาจจะเกิดผลเสีย
แกผูปวยได เชน opened fracture เปนตน 
  2.2 Urgency case ภาวะฉุกเฉินท่ีพอรอไดเพื่อประโยชนในการเตรียมผูปวย เชน 
กรณีมีโรคประจําตัวท่ีมีอาการรุนแรงอาจตองปรึกษาแพทยเฉพาะทางกอนทําผาตัด และการทํา
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ผาตัดนั้นไมรีบดวนมากนัก เชน acute appendicitis, drain abscess, debridement หรือ closed fracture 
เปนตน 
  2.3 Non-complicated case หมายถึง ผูปวยท่ีไมมีโรคประจําตัว หรือผูปวยท่ีมีโรค
ประจําตัวระดับmild degree หรือจัดอยูใน ASA I-IIภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับปรับปรุง 11 กุมภาพันธ 2546 
  2.4 Complicated case หมายถึง ผูปวยที่มีโรคประจําตัวระดับ moderate-severe 
degree หรือจัดอยูใน ASA III-V 
  เม่ือผูปวยท่ีไดรับการวางยาสลบหรือไดรับการผาตัดจะตองเปนผูปวยใน ท่ีไดถูก
กําหนดไวในเวชระเบียน ดังนั้น กรณีตายจากการวางยาสลบหรือตายระหวางการผาตัดจึงเปนกรณี
การตายท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทยท่ีสําคัญไมนอยไปกวาการตายโดยวิสามัญฆาตกรรม
ซ่ึงนอกจากจะเปนการกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูปวยและสิทธิตางๆ ของ
ผูปวยแลว ในบางคร้ังการกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของผูปวยได 
 4.3.3 การออกหนังสือรับรองการตายโดยความเห็นแพทย 
  4.3.3.1  หนังสือรับรองการตาย62  
 การรับรองสาเหตุการตายเปนหนาท่ีสําคัญอยางหน่ึงของแพทย ในผูปวยท่ีเสียชีวิต
แพทยมีหนาท่ีบันทึกช่ือโรคท่ีเปนสาเหตุการตายลงในหนังสือรับรองการตาย  ญาติผูตายจะใช
หนังสือรับรองการตายไปติดตอแจงการตาย กับนายทะเบียนทองถ่ิน  ซ่ึงจะเก็บหนังสือรับรองการ
ตายไว  และออกมรณะบัตรเปนหลักฐานใหแทน ขอมูลจากหนังสือรับรองการตายจะถูกบันทึกลง
ในฐานขอมูลการตายของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อวิเคราะหตอไป 
 แบบฟอรมหนังสือรับรองการตายท่ีใชอยูในประเทศไทย  ปจจุบันนี้มี 2 แบบ คือ 
หนังสือรับรองการตาย (ภาพท่ี 1) ท่ีใชสําหรับรับรองการตายท่ีเกิดข้ึนในโรงพยาบาล เพื่อประกอบ 
การแจงตายและขอใบมรณะบัตร  และหนังสือรับรองสาเหตุการตาย (ภาพที่ 2) ท่ีใชบันทึกสาเหตุ
การตายเพื่อใชเปนขอมูลภายในของโรงพยาบาล 

                                                  
62 สวนติดตามประเมินผล สํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข.  (2541). โครงการการศึกษา

สาเหตุการตาย. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการปรับปรุงขอมูลการตาย. 
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ภาพท่ี 4.1  หนังสือรับรองการตาย (ท.ร.4/1) 
 

 
 

ภาพท่ี 4.2  หนังสือรับรองสาเหตุการตาย 
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 แบบฟอรมหนังสือรับรองการตายมีใชอยูในทุกโรงพยาบาลท้ังในภาครัฐและเอกชน  
โดยกําหนดใหบุคลากรหลายวิชาชีพสามารถกรอกสาเหตุการตายได เชน แพทยแผนปจจุบัน 
พยาบาล ฯลฯ สวนแบบฟอรมหนังสือรับรองสาเหตุการตายคงมีใชอยูในโรงพยาบาลของรัฐใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนใหญ โดยเปนสวนหลังของแบบฟอรมสรุปรายงานการวินิจฉัย 
โรคผูปวยใน  ผูท่ีรับผิดชอบในการบันทึกแบบฟอรมหนังสือรับรองสาเหตุการตายฉบับนี้คือแพทย
ผูดูแลเทานั้น 
  4.3.3.2 สวนประกอบของหนังสือรับรองการตาย 
   หนังสือรับรองการตาย ประกอบดวยสวนตนของหนังสือ คือสวนท่ีแสดงขอมูลจําเพาะ
ประจําตัวของผูตายแตละราย  และสวนท่ีแสดงสาเหตุการตาย ในท่ีนี้จะถือวาสวนที่แสดงสาเหตุ
การตายเปนสวนแกนแทท่ีสําคัญ เพราะเปนสวนหลักท่ีใชในการเลือกสาเหตุการตายท่ีถูกตอง 
 สวนสําคัญของหนังสือรับรองการตายท่ีแสดงถึงสาเหตุการตายแบงเปน 2  สวน คือ 
สวนท่ี 1 สําหรับบันทึกโรคที่เปนสาเหตุการตาย มี 4 บรรทัด คือ บรรทัด a,b,c และ d และสวนท่ี 2 
สําหรับบันทึกโรคหรือภาระอ่ืนท่ีเปนสาเหตุหนุน ซ่ึงไมมีตัวอักษรกํากับบรรทัด 
 ท้ังสองสวนนี้แบงออกเปน 2 คอลัมน โดยมีเสนตรงแนวด่ิงเปนตัวแบง และมีคําอธิบาย
กํากับแตละคอลัมน โดยคอลัมนแรกใหบันทึกช่ือโรคท่ีคิดวาเปนสาเหตุการตาย สวนคอลัมนท่ีสอง
ใหบันทึกระยะเวลาท่ีเปนโรคนั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกโรคท่ีเปนสาเหตุการตาย 
 ถัดตอจากสวนนี้เปนขอมูลเพิ่มเติมท่ีแพทยตองบันทึกดวย ไดแก ช่ือโรคเปนภาษาไทย
ท่ีแพทยตองการใหเจาหนาท่ีทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยพิมพลงในมรณบัตรของ
ผูเสียชีวิต ขอมูลเกี่ยวกับการต้ังครรภ กรณีท่ีผูเสียชีวิตเปนสตรี หรือขอมูลการส้ินสุดการต้ังครรภ  
(หลังแทงหรือหลังคลอด) ในเวลาไมเกิน 6 สัปดาห 
 ท้ังนี้ หนังสือรับรองการตายท่ีบันทึกในสวนสาเหตุการตายอยางครบถวน จะมีรูปแบบ
เปนดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.3  หนังสือรับรองการตายท่ีบันทึกสาเหตุการแลว 
 
  4.3.3.3 การบันทึกหนังสือรับรองการตาย63 
   ผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบันทึกหนังสือรับรองการตายในโรงพยาบาล คือ แพทย 
เพราะเปนผูท่ีดูแลผูเสียชีวิตทราบรายละเอียดการวินิจฉัยโรค โรคแทรกซอน การรักษา ฯลฯ ของ
ผูเสียชีวิตท้ังหมดเปนอยางดี การเลือกสาเหตุการตายของผูเสียชีวิตแตละรายจะพิจารณาจาก
ความเห็นของแพทยผูดูแลเปนหลัก  แพทยควรมีความรูและความเขาใจหลักการรับรองสาเหตุการ
ตายอยางถองแท  จึงจะสามารถบันทึกหนังสือรับรองการตายไดถูกตอง 
 ในการบันทึกหนังสือรับรองการตาย สวนท่ี 1 เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปนสวนท่ี
จะถูกวิเคราะหและนําไปเลือกสาเหตุการตายสําหรับผูตายรายนั้น ในสวนนี้ใชสําหรับแสดงลําดับ
เหตุการณของโรคหรือภาวะแทรกซอนตางๆ อันนําไปสูการตาย เรียงลําดับเหตุการณยอนจาก
ปจจุบันไปหาอดีต โดยเหตุการณลาสุดจะอยูบรรทัดบนสุด สวนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนกอนนั้นจะอยู
ในบรรทัดถัดลงไปจนยอนไปถึงสาเหตุการตายท่ีแทจริงในบรรทัดลางสุด 
 

                                                  
63 วรรษา  เปาอินทร, พรณรงค โขติวรรณ. (2542, กรกฎาคม-กันยายน). “การเขียนหนังสือรับรองการ

ตายแนวทางใหมสําหรับแพทยไทย.” แพทยสภาสาร, 28, 3. หนา 220-232 
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  4.3.3.4 รูปแบบการตาย และสาเหตุการตาย 
 ขอผิดพลาดท่ีพบมากท่ีสุดสําหรับหนังสือรับรองการตายท่ีเขียนโดยแพทยไทยในอดีต  
คือ การเขียนรูปแบบการตาย (mode of death) ลงไปในหนังสือรับรองการตาย ตัวอยาง mode of 
death ไดแก คําวา  heart failure หรือ  cardiac arrest (หัวใจลมเหลว) respiratory failure (หัวใจ
ลมเหลว) cardiorespiratory failure (ระบบไหลเวียนโลหิตลมเหลว) shock brain dysfunction ฯลฯ  
เหลานี้คือคําบรรยายรูปแบบการตายท่ีใชในการทํา Clinico-Pathological-conference นั่นเอง คํา
เหลานี้ทําใหเกิดความสับสนกับคําวา สาเหตุการตาย หรือ underlying cause of death เปนอยางมาก  
เพราะแพทยและเจาหนาท่ีหลายคนเขาใจวารูปแบบการตายคือ  สาเหตุการตาย  ซ่ึงตามความเปน
จริงแลวไมใช 
 รูปแบบการตายแตกตางจากสาเหตุการตายตรงที่ “รูปแบบการตาย” คือการบงบอกวา
อวัยวะใดท่ีสําคัญหยุดทํางานไปกอนท่ีผูปวยจะเสียชีวิต  สวน “สาเหตุการตาย”  คือการบอกวาเหตุ
ตันกําเนิดที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย อันทําใหเกิดโรคแทรกซอนตางๆ จนนําไปสูการ
ตายนั้นคืออะไร การคนหาและวิเคราะหสาเหตุการตายของประชากรในประเทศใด ประเทศหนึ่ง  
จะมีประโยชนในการวางแผนหองกันสาเหตุการตายนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
วิจัยทางการแพทยและระบาทวิทยา สวนการวิเคราะหรูปแบบการตายอาจมีประโยชนอยูบางใน
การศึกษาทางพยาธิสรีรวิทยาของอวัยวะสําคัญ ถาเรามองในมุมกวางจะเห็นวาการวิเคราะหสาเหตุ
การตายจะมีประโยชนในระดับชาติและนานาชาติมากกวา ดังนั้นกฎเกณฑของ ICD-10 จะเนนการ
เลือกสาเหตุการตายใหถูกตอง และไมแนะนําใหมีการบันทึกรูปแบบกาตายลงในหนังสือรับรอง
การตาย 
 การบันทึกสาเหตุการตายในสวนท่ี 2 ใหบันทึกโรคอ่ืนๆ ท่ีพบรวมในผูปวย แตแพทยผู
บันทึกไมคิดวาโรคในสวนนี้มีสวนทําใหผูตายเสียชีวิต จึงบันทึกแยกไวตางหาก อยางไรก็ตามสวน
นี้อาจชวยบอกรายละเอียดของโรคในผูปวยเพิ่มเติมมากข้ึน และอาจมีสวนสําคัญในการเลือกสาเหตุ
การตาย  ในกรณีท่ีเกิดปญหาการเลือกสาเหตุการตายได 
  4.3.3.5 กฎเกณฑการเลือกสาเหตุการตาย 
 การเลือกสาเหตุการตายตามหลักการของ ICD-10 นั้น มีหลักสากลอยูวา ผูตาย แตละ
ราย จะมีสาเหตุการตายจากโรคเพียงโรคเดียวเทานั้น ถาแพทยบันทึกโรคหลายโรคไวในหนังสือ
รับรองการตาย นักเวชสถิติหรือผูรวบรวมสถิติการตาย จะตองเลือกโรคใดเพียงโรคหน่ึงมานับเปน
สาเหตุการตาย 1 สาเหตุ แลวรวบรวมสถิติการตายโดยรวม ดังนั้นในการรายงานสถิติการตาย
จําแนกตามสาเหตุการตาย หนวยท่ีนับจึงแจงนับเปนรายคนเสมอ (ไมเหมือนกับสถิติการเจ็บปวยซ่ึง
หนวยท่ีแจงนับจะนับเปนรายโรค) 
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 การกําหนดใหเลือกสาเหตุการตายเพียงโรคเดียวทําใหเกิดปญหายุงยากในการเลือก  
และเกิดความผิดพลาดไดมาก  ท้ังนี้เปนเพราะวากฎเกณฑการเลือกโรคท่ีเปนสาเหตุการตายใชหลัก
พยาธิสรีรวิทยามาจําแนก วาโรคใดเปนสาเหตุของโรคอ่ืนๆ ไดหรือไม  ผูท่ีจะใชกฎเกณฑนี้ได
ถูกตองจําเปนจะตองมีความรูสึกซ้ึงในเร่ืองกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา พยาธิวิทยา มีความรูกวางใน
เร่ืองโรคติดเช้ือ มะเร็ง การบาดเจ็บ ความพิการแตกําเนิด โรคของอวัยวะตางๆ โรคแรกซอน ในทาง
ปฏิบัติจริงในหลายประเทศจึงตองใชผูท่ีผานการศึกษากายวิภาค สรีรวิทยา พยาธิวิทยา และชีวเคมี  
ในช้ันพรีคลินิกอยางนอย 2 ป แลวเรียนตอทางเวชสถิติอีก 2 ป จนจบปริญญาตรีมาเปนผูเลือก
สาเหตุการตาย ในขณะท่ีประเทศไทยยังขาดแคลนผูมีคุณวุฒิทางดานนี้ ทําใหมีปญหาในการเลือก
สาเหตุการตายอยางมาก 
  4.3.3.6 กรณีปญหา 
   กรณีปญหาท่ี 1 : ไมทราบสาเหตุการตายท่ีแนชัดและไมไดตรวจศพ 
 มีหลายกรณีท่ีแพทยผูรักษาอาจงุนงงวาอะไรเปนสาเหตุทําใหผูปวยเสียชีวิต ซ่ึงพบบอย
ในกรณีผูท่ีปวยมารับการรักษาโดยท่ีไมทราบประวัติเดิม มีอาหารหนัก หรือเฉียบพลันมาก อยูใน
โรงพยาบาลไมนานก็เสียชีวิตกรณีนี้อาจทําใหเกิดปญหาในการออกหนังสือรับรองการตาย  ท้ังนี้
เพราะแพทยอาจไมกลาลงความเห็นหรือสรุปสาเหตุการตายเปนโรคใดโรคหนึ่งใหแนชัดลงไป  
รวมท้ังไมไดตรวจศพ หรืออาจตรวจศพแลวแตยังไมทราบสาเหตุอยูดี 
 เม่ือพบกรณีนี้เกิดข้ึน แพทยหลายทานมักบันทึกรูปแบบกาตาย (mode of death) ลงไป
ในหนังสือรับรองการตาย โดยรูปแบบการตายท่ีนิยมใชมากท่ีสุด คือ หัวใจลมเหลว หรือ cardiac  
failure การกระทําเชนนี้จะมีผลอยางมากตอสถิติการตายของประเทศ คือทําใหพบการตายจาก
โรคหัวใจมากเกินความเปนจริง อีกรูปแบบหน่ึงท่ีพบคือ ถาผูปวยอายุมากสักหนอยแพทยอาจใช 
คําวา โรคชรา หรือ senility เปนสาเหตุการตาย 
 ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการทําการชันสูตรศพ เพื่อหาโรคท่ีอาจเปนสาเหตุการตาย 
 กรณีปญหาท่ี 2 : มีโรคหลายโรคท่ีอาจเปนสาเหตุการตายได 
 ในบางกรณีท่ีผูปวยเสียชีวิต  อาจมีโรคหลายโรคท่ีไมเปนเหตุเปนผลสอดคลองกัน แต
เกิดข้ึนพรอมๆ กัน หรือในเวลาไลเล่ียกัน เม่ือผูปวยเสียชีวิตแพทยผูสรุปหนังสือรับรองการตายอาจ
ลําบากใจในการบันทึกลําดับตางๆ ของสาเหตุการตาย 
 ท้ังนี้  แพทยผูสรุปควรแบงโรคหลายๆ โรคของผูปวยเปนสองกลุม กลุมแรกคือกลุมท่ี
คิดวาเปนโรคไมหนักและไมนาเปนสาเหตุการตายของผูปวย ใหบันทึกโรคกลุมแรกนี้ไวในสวนท่ี 
2 ของหนังสือรับรองการตายโดยเรียงลําดับอยางไรก็ได 
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 กลุมท่ีสองคือโรคท่ีหนักและอาจเปนสาเหตุการตายของผูปวย  ใหแพทยผูสรุปหนังสือ
รับรองการตายพิจารณาเลือกโรคที่หนักท่ีสุด และคิดวามีโอกาสท่ีอาจเปนสาเหตุการตายสูงสุด  
บันทึกไวในบรรทัดท่ี 1 (d) ถามีโรคหนักหลายโรคและมีความนาจะเปนสาเหตุการตายใกลเคียงกัน  
ใหบันทึกไวในบรรทัดท่ี 1(d) ทุกโรค  โดยเรียงลําดับโรคที่หนักท่ีสุดไวหนาสุด 
 กรณีปญหาท่ี 3 : มีปจจัยอื่นๆ ท่ีอาจทําใหไมสามารถบันทึกสาเหตุการตายไดตามความ
เปนจริง 
 มีบางสถานการณท่ีมีผลกระทบตอการบันทึกหนังสือรับรองการตายของแพทย เชน คํา
ขอรองจากญาติผูปวยหรือผูรับผลประโยชนจากการตาย ไดแก กรณีผูปวยโรคเอดสเสียชีวิต ญาติ
มักจะรองแพทยมิใหเขียนวาสาเหตุการตายเปนโรคเอดส กรณีผูปวยโรคมะเร็งเสียชีวิต ผูท่ีไดรับ
สินไหมจากกรมธรรมประกันชีวิตอาจมาพบแพทยเพื่อขอรองมิใหแพทยเขียนสาเหตุการตายเปน
มะเร็ง  เพราะอาจทําใหไมไดรับสินไหมทดแทน 
 กรณีเหลานี้ถือเปนความลําบากใจของแพทยผูปฏิบัติงาน หลายทานอาจตองยอมทําตาม
ญาติผูปวย เพราะความมีเยื่อใยตอกันและสังคมรอบขางเปนใจ 
 กรณีปญหาท่ี 4 : ความเห็นไมตรงกันกับแพทยคนอ่ืน 
 บอยคร้ังท่ีแพทยหลายทานอาจมีความเห็นตอการดําเนินโรคและสาเหตุการตายของการ
ตายแตละคร้ังไมเหมือนกัน เห็นไดจากการตายรายเดียวถาใหแพทยสรุปหนังสือรับรองการตาย
หลายทานอาจไดขอสรุปท่ีไมเหมือนกันท้ังนี้เปนเพราะความแตกตางกันในแงพื้นความรู ความ
เช่ียวชาญชํานาญเฉพาะดาน ประสบการณ และแนวคิดท่ีตางกัน ซ่ึงถือเปนเหตุการณปกติทางดาน
วิชาการ 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาแนวทางการบันทึกหนังสือรับรองการตายของแพทยจะมีอิทธิพลตอ
การเลือกสาเหตุการตายของนักเวชสถิติสูงมาก ถาเปล่ียนแพทยท่ีบันทึกหนังสือรับรองการตาย  
อาจทําใหสาเหตุการตายเปล่ียนไปไดข้ึนอยูกับมุมมองของแพทย อยางไรก็ตามเคยมีการศึกษาใน
ประเทศฝร่ังเศส เม่ือป พ.ศ. 2539 โดยใหความรูเกี่ยวกับการสรุปหนังสือรับรองการตายกับแพทย
ประมาณ 600  คน แลวใหแพทยทดลองสรุปหนังสือรับรองการตายจากกรณีตัวอยางท่ีเขียนใน
บันทึกใหอาน พบวาสาเหตุการตายท่ีสรุปมาใกลเดียวกันมาก 
 4.3.4  ปญหาการทําความเห็นของแพทยเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการตายกรณีการตาย
ของผูปวยในความดูแลของแพทย 
 ดวยหลักเกณฑและวิธีดําเนินการ การออกหนังสือรับรองสาเหตุตายดังกลาวขางตนนั้น
เม่ือแพทยไดทําการรักษาพยาบาลผูปวยซ่ึงเปนการบําบัดรักษาบรรเทาทุกข กําจัดความทรมานจาก
โรคภัยตางๆ ใหกับผูปวยจึงเปนการรักษาพยาบาลท้ังส้ิน โดยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

DPU
DPU



120 

แพทยนั้น หากไมใชความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ ตามวิชาชีพของตนยิ่งกวาวิญูชน
แลว ก็จะทําใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย ของผูปวยไดเม่ือมีการเสียชีวิตจากการรักษาพยาบาล
โดยเฉพาะการตายท่ีเกิดจากการวางยาสลบหรือตายระหวางผาตัด ไมวาสาเหตุการตายอาจเกิดจาก
โรคท่ีผูปวยเปนอยูกอนแลวหรืออาจจะเปนเพราะความผิดพลาดในการรักษาของแพทยดวยก็ตาม
ลวนเปนการรักษาที่กระทบตอชีวิต รางกาย สิทธิ เสรีภาพ ของผูปวยและบุคคลท่ีเกี่ยวของท้ังส้ิน 
เม่ือมีความตายเกิดข้ึนหลังจากไดรับการรักษาพยาบาลของแพทยแลวโดยเฉพาะการตายท่ีเกิดจาก
การวางยาสลบหรือแพทยท่ีไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย แพทยจะตองทํา
ความเห็นลงในหนังสือรับรองสาเหตุการตายดังกลาว วาผูปวยเสียชีวิตดวยสาเหตุใด เพราะอะไร 
แลวกอนหนานั้นไดรับยาชนิดใดไปบาง ไดรับการรักษาในรูปแบบใด อยูในความดูแลของแพทย
ตลอดเวลาหรือไม อยางไร ทุกๆ พฤติการณแพทยจะตองทําความเห็นระบุขอเท็จจริงใหครบทุก
ประเด็น อีกท้ังทางแพทยและโรงพยาบาลก็จะตองมีพรอมดวยพยานหลักฐานท่ีจะช้ีแจงรายละเอียด
ใหญาติของผูปวยทราบถึงขอเท็จจริงนั้นดวย ซ่ึงการทําความเห็นแพทยจากการรักษาพยาบาลในแต
ละคร้ังนั้น หากสาเหตุการตายท่ีแทจริงไมไดเกิดจากโรคของผูปวยท่ีแพทยไดลงความเห็นไว หรือ
มิไดเกิดจากภาวะหัวใจลมเหลว หรือติดเช้ือในกระแสเลือด แตถาสาเหตุการตายท่ีแทจริง เกิดจาก
การรักษาท่ีผิดพลาดและเกิดจากความไมไดใชความระมัดระวังตามวิชาชีพแพทยตามสมควรแลว 
จะเชนไรก็ตาม แพทยผูทําการรักษาก็จะตองระบุรายละเอียดถึงสาเหตุการตายและลงความเห็นวา
เกิดจากโรคหรือสภาวะแทรกซอนซ่ึงเปนความผิดของผูปวยเปนแน เนื่องจากแพทยผูรักษาจะตอง
รักษาผลประโยชน ช่ือเสียงของตนและโรงพยาบาล เพ่ือมิใหเกิดการเส่ือมเสียชื่อเสียง เส่ือมความ
นาเช่ือถือ อีกท้ังเพื่อเล่ียงกับการที่จะตองเปนคดีความท่ีจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับญาติ
ของผูปวย 
 ดวยการเห็นแกผลประโยชนสวนตัว ประโยชนโรงพยาบาล ท้ังแพทยและโรงพยาบาล
ก็ยอมปกปดขอเท็จจริง ไมแสดงขอความจริงถึงสาเหตุการตายท่ีแทจริงจากการรักษาพยาบาล
โดยเฉพาะการตายที่เกิดจากการวางยาสลบหรือแพทยท่ีไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความ
ตาย จึงตองลงความเห็นในหนังสือรับรองการตายดังเชนท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน 
 เม่ือการตายจากการรักษาพยาบาลโดยแพทยเฉพาะการตายท่ีเกิดจากการวางยาสลบ
หรือแพทยท่ีไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายไมวาจะตายดวยสาเหตุใดก็เปนการตาย
โดยผิดธรรมชาติท้ังส้ินท่ีจะตองทําการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายโดยเจาหนาท่ีรัฐ 2 องคกร
ก็คือ พนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช โดยหนาท่ีหลักและความรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ
อยูท่ีพนักงานสอบสวนซ่ึงแพทยทําหนาท่ีเปนเพียงผูชวยเหลือเทานั้น เม่ือมีการตายในโรงพยาบาล
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รัฐบาลหรือเอกชน64เฉพาะในกรุงเทพมหานครโดยปกติใหเปนหนาท่ีของแพทยประจําโรงพยาบาล
ตํารวจเปนผูรวมชันสูตรพลิกศพ เวนแตถาบุคคลนั้นตายในโรงพยาบาลทางราชการหรือ
โรงพยาบาลเอกชนใด ก็ใหใชแพทยประจําโรงพยาบาลนั้นหรือแพทยผูชํานาญในสาขานิติเวช
ศาสตรของแพทยสภาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของทางราชการใน
เขตกรุงเทพมหานครเปนผูชันสูตรพลิกศพได 
 แสดงใหเห็นวา ในทางปฏิบัตินั้น เม่ือผูปวยไดเสียชีวิตในความดูแลของแพทยเฉพาะ
การตายท่ีเกิดจากการวางยาสลบหรือแพทยท่ีไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายไมวา
จะเปนโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน แพทยจะตองคนหาสาเหตุการตายอยางละเอียดวา ผูปวยได
เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุใด ซ่ึงแพทยท่ีเปนเจาของคนไขหรือวาแพทยผูดูแลหรือแพทยเวรเทานั้นท่ี
จะเปนคนกรอกรายละเอียดสาเหตุตายลงในแบบฟอรมหนังสือรับรองการตาย เม่ือแพทยผูดูแล
กรอกความเห็นสาเหตุตายเสร็จ ก็จะตองนําหนังสือดังกลาวไปแนบไวกับแฟมเวชระเบียนซ่ึงเปน
ประวัติคนไขท่ีไดรับการรักษาท้ังหมด โดยแพทยจะตองออกหนังสือดังกลาวใหกับผูปวยทุกคนท่ี
ไดรับการรักษาพยาบาลจากแพทยแลวถึงแกความตาย สวนสาเหตุท่ีแพทยไดกรอกไวนั้นมี
วัตถุประสงคเพื่อใหกระทรวงสาธารณะสุขวิเคราะหสถิติการตายและเพื่อใหญาติผูตายไปติดตอให
นายทะเบียนทองถ่ินออกใบมรณะบัตรตอไป 
 อีกท้ัง เม่ือมีการออกหนังสือรับรองการตายเปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น ทางโรงพยาบาล
และแพทยก็ไมไดจัดใหมีการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
148 ประกอบกับมาตรา 153 วรรคแรก ท่ีกําหนดวา เม่ือมีการตายโดยผิดธรรมชาติจะตองมีการ
ชันสูตรพลิกศพโดยพนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวชเสมอ นอกจากทางโรงพยาบาลและแพทย
จะใหมีการชันสูตรพลิกศพก็ตอเม่ือ ญาติผูปวยติดใจหรือขัดของใจถึงสาเหตุตายจากการวางยาสลบ
หรือตายระหวางหรือหลังการผาตัด หรือแพทยไมม่ันใจ หรือ แพทยยังหาสาเหตุการตายท่ีแนชัดยัง
ไมได จึงจะจัดใหมีการชันสูตรพลิกศพโดยแพทยนิติเวชจากทางโรงพยาบาลเพียงองคกรเดียว
เทานั้น โดยไมไดแจงใหพนักงานสอบสวนเขตทองท่ีนั้นทราบและมารวมในการชันสูตรพลิกศพ
ตามกฎหมายเลยและปญหาในทางปฏิบัติอีกกรณีหนึ่งก็คือ เม่ือผูปวยตายในความดูแลของแพทยซ่ึง
เปนการตายโดยผิดธรรมชาติ ทางเจาหนาท่ีโรงพยาบาลก็ไดแจงใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ี
นั้นทราบเพื่อจะไดคนหาสาเหตุการตายหรือทําการชันสูตรพลิกศพกรณีตายโดยผิดธรรมชาติตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวเทานั้น 

                                                  
64  ระเบียบของกรมตํารวจวาดวยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับ

คดี ฉบับปรับปรุงใหม  (2540)  ขอ 317 วรรคสาม. 
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 ฉะนั้น เม่ือมีการตายในโรงพยาบาลไมวาของรัฐหรือเอกชน พนักงานสอบสวนจะตอง
รวมทําการชันสูตรพลิกศพกับแพทยนิติเวชของโรงพยาบาลนั้นซ่ึงแพทยท่ีรวมชันสูตรพลิกศพ
อาจจะเปนแพทยท่ีทําการรักษาพยาบาลผูตายน้ันเอง หรืออาจจะเปนแพทยท่ีเปนผูบังคับบัญชา เปน
หัวหนา หรือเปนผูชวยแพทยเจาของคนไขก็เปนได จึงเห็นไดวา แพทยท่ีรวมการชวยเหลือพนักงาน
สอบสวนคนหาสาเหตุการตาย คนหาพฤติการณการตายไดรวมทําการชันสูตรพลิกศพกลับกลาย 
เปนแพทยท่ีทําการรักษาเอง หรือคนใกลชิดสนิทกับแพทยดังกลาว เม่ือเปนเชนนี้แลวการคนหา
ขอเท็จจริงถึงสาเหตุการตายท่ีแทจริงจะปรากฏข้ึนมาไดอยางไรเสีย เม่ือแพทยผูรวมการชันสูตร
พลิกศพกับพนักงานสอบสวนนั้นเปนบุคคลเดียวกันกับแพทยผูท่ีทําความเห็นการตายจากการ
รักษาพยาบาล 
 แมกฎหมายจะไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนเปนองคกรหลักในการชันสูตรพลิกศพ
ซ่ึงจะตองทํารายงานการชันสูตรพลิกศพรวมกับแพทยก็ตาม แตสุดทายแลวเม่ือการรักษาเปนเร่ืองท่ี
พนักงานสอบสวนไมมีความเช่ียวชาญ ไมมีความรูเฉพาะทาง พนักงานสอบสวนก็จะตองรับฟง
ความเห็นของแพทยอยางเกินรอยเปอรเซ็นตเพราะแพทยเปนผูประกอบวิชาชีพทางการรักษาผูคน
โดยตรง เปนส่ิงท่ีแพทยเช่ียวชาญและมีประสบการณดานน้ีอยูแลว รายงานการชันสูตรพลิกศพการ
หาสาเหตุการตายก็เปนไปตามความเห็นของแพทยผูทําการรักษาเอง โดยลงความเห็นไปวา เปน
เพราะภาวะหัวใจลมเหลว เปนเพราะโรคของผูปวยเอง สาเหตุใดก็ไดท่ีแสดงใหเห็นวาไมใชเกิดจาก
การรักษาที่ผิดพลาดของแพทย แตเปนเพราะรางกายผูปวยเองทั้งนั้นท่ีเปนสาเหตุใหเกิดการตาย 
สวนการท่ีแพทยนิติเวชผูทําการชันสูตรพลิกศพเปนผูใกลชิด เปนเพ่ือน หรือไมวาจะมีความ 
สัมพันธอันใดกับแพทยผูรักษา แพทยผูนั้นก็จะตองทําความเห็นเปนไปในแนวทางเดียวกันเพื่อท่ีจะ
ปกปองผลประโยชนของวิชาชีพแพทย ปกปองผลประโยชนของพวกพองและปกปองผลประโยชน
ของโรงพยาบาลเชนเดียวกัน เพราะก็จะไมทําลายวิชาชีพแพทยดวยกันเอง 
 ปญหาในทางปฏิบัตินั้น เม่ือมีการตายเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของแพทยซ่ึงเปน
การตายโดยผิดธรรมชาติท่ีกฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนจะตองทําการชันสูตรพลิกศพกับ
แพทย แตพนักงานสอบสวนกลับไมปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเสีย โดยปลอยให
แพทยผูชันสูตรพลิกศพทําการชันสูตรพลิกศพ โดยทํารายงานการชันสูตรพลิกศพไปเพียงฝายเดียว 
อันเปนการยึดถือ เช่ือถือตามการคนหาสาเหตุตายของแพทยเพียงผูเดียว ซ่ึงพนักงานสอบสวนได
เซ็นช่ือลงในรายงานการชันสูตรพลิกศพเพียงอยางเดียวเทานั้น ไมวาพนักงานสอบสวนไมวาง 
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนหรือดวยความเกียจครานก็ดี ก็จะทําใหเจตนารมณของการชันสูตรพลิกศพท่ีให
ความสําคัญกับการหาสาเหตุการตายนั้นไมมีประสิทธิภาพ ไมมีความศักดิ์สิทธ์ิ อีกท้ัง ความเปน
ธรรม ความชอบดวยกฎหมาย ก็จะเปนหลักประกันใหสิทธิกับผูตายและญาติผูตายมิไดเลย 
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 ดังนั้น กรณีผูปวยตายเม่ืออยูในความดูแลของแพทยและแพทยไดทําความเห็นลงใน
หนังสือรับรองการตายไมวาตายเนื่องจากสาเหตุใด เพื่อรักษาผลประโยชนของตัวเองและองคกร 
เหตุผลและขอเท็จจริงการตายจึงอาจจะถูกปกปดและไมมีการตรวจสอบจากองคกรภายนอกแลว 
อีกทั้งทางโรงพยาบาลและแพทยไมไดจดัใหมีการชันสูตรพลิกศพตามท่ีกฎหมายกาํหนด ซ่ึงจะใหมี
การชันสูตรพลิกศพก็ตอเม่ือญาติผูตายติดใจหรือแพทยคนหาสาเหตุการตายท่ีแทจริงยังไมได หรือ
ทางเจาหนาท่ีโรงพยาบาลไดแจงใหพนักงานสอบสวนทราบแลว แตพนักงานสอบสวนไมมารวม
ชันสูตรพลิกศพกับแพทยนิติเวชตามกฎหมาย 
 เม่ือแพทยผูรักษาเปนบุคคลเดียวกันกับแพทยผูชันสูตรพลิกศพประจําโรงพยาบาลน้ัน 
หรือแพทยผูชันสูตรพลิกศพมีความสัมพันธไมวาในทางใดกับแพทยผูรักษา ท่ีประจําโรงพยาบาล
เดียวกัน หรือพนักงานสอบสวนละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพเพื่อคนหาสาเหตุการ
ตายแลว โดยใหแพทยผูชันสูตรพลิกศพทํารายงานการชันสูตรพลิกศพแตเพียงลําพังฝายเดียวแลว 
การตรวจสอบและถวงดุลความเห็นจากการรักษาของแพทยก็จะขาดไรประสิทธิภาพ ขาดซ่ึงความ
เปนธรรม ความชอบธรรม ขาดซ่ึงการคนหาสาเหตุการตายท่ีแทจริง และทําใหหลักประกันสิทธิ
ของผูตายและญาติผูตายถูกละเมิดโดยไมรูตัว ไมมีองคกรใดท่ีจะตรวจสอบและถวงดุลการทํา
ความเห็นของแพทยจากการรักษาพยาบาลท่ีทําใหเกิดความตายได เนื่องจากแพทยซ่ึงเปนองคกร
เดียวกันก็จะไมทําการตรวจสอบและถวงดุลความเห็นของแพทยดวยกันเองอยูแลว เนื่องจากองคกร
แพทยจะไมตรวจสอบและทํารายกันเอง นอกจากการกําหนดเพิ่มใหพนักงานอัยการและศาลซ่ึงเปน
องคกรภายนอกเขามารวมทําการชันสูตรพลิกศพ อันเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทยดวย 
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความเปนธรรมใหกับผูตาย ญาติผูตายและแพทยไดอยางแทจริง ซ่ึงจะ
ไดกลาวในลําดับตอไป 
 4.3.5  ปญหาการตรวจสอบและถวงดุลในการชันสูตรพลิกศพ 
  4.3.5.1 ปญหาเกี่ยวกับระบบการชันสูตรพลิกศพและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
   กอนท่ีจะวิเคราะหระบบการชันสูตรพลิกศพของไทยในปจจุบันจึงจําตองวิเคราะหโดย
พิจารณาถึงประวัติความเปนมาของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพพรอมกับเหตุผลท่ีใช
อางอิงเพื่อเปล่ียนวิธีการชันสูตรพลิกศพหรือกลไกในการตรวจสอบและถวงดุลในการคนหาความ
จริง เม่ือผูปวยตายในความดูแลของแพทยสําหรับในกรณีดังกลาวดวย 
   เม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับท่ี 27) พ.ศ. 2550 
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  เม่ือพิจารณาระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยแลว ถือวาจัดอยูในระบบตํารวจ 
โดยนับต้ังแตประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงมีการแกไข
เพิ่มเติมถึง 6 คร้ังดวยกัน แตกฎหมายก็ยังคงกําหนดใหพนักงานสอบสวนเปนองคกรหลักท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ และในทางปฏิบัติเม่ือมีการตายเกิดข้ึน ผูท่ีพบศพจะแจงใหตํารวจ
ทราบกอน แลวพนักงานสอบสวนจึงจะส่ังการใหเจาหนาท่ีตํารวจไปควบคุมสถานท่ีพบศพ แลวจึง
แจงใหผูท่ีมีหนาท่ีชันสูตรพลิกศพทราบตอไป 
  นอกจากนี้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 129 ไดบัญญัติวา“ใหทํา
การสอบสวนรวมท้ังการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีท่ีความตายเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ดั่งที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ 
หามมิใหฟองผูตองหายังศาล” จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาในกรณีท่ีความเปนตายนั้นเปนผล
แหงการกระทําความผิดอาญาแลว การชันสูตรพลิกศพถือเปนสวนหน่ึงของการสอบสวน และยัง
เปนเง่ือนไขแหงการฟองผูตองหาตอศาลดวย  ดังนั้นกระบวนการชันสูตรพลิกศพถือเปน
กระบวนการที่สําคัญ เปนกลไกท่ีจะชวยคนหาความจริงในการตายของบุคคลได 
  เม่ือพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 129 และมาตรา 148 
ถึง 156 แลว จะเห็นไดวา กรณีท่ีจะตองมีการชันสูตรพลิกศพเสมอคือ การตายโดยผิธรรมชาติและ
การตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือตายอยูใน
ระหวางการควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี (วิสามัญฆาตกรรม) ตาม
มาตรา 148 โดยผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพกรณีท่ีตายโดยผิดธรรมชาติ ก็คือ พนักงาน
สอบสวนและแพทยนิติเวช ถาไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐ
หรือแพทยประจําสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดหรือแพทยประจําโรงพยาบาลเอกชนหรือ
แพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียน การชันสูตรพลิกศพเปนเร่ืองท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
ของพนักงานสอบสวนเกือบท้ังหมด 
  พนักงานสอบสวนเปนผูมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการชันสูตรพลิก
ศพและกฎหมายกําหนดใหแพทยมาทําหนาท่ีรวมชันสูตรพลิกศพเทานั้นและแพทยไมมีอํานาจ
สอบสวนหรือซักถามพยานหรือไมมีโอกาสไดรับรูหรือพิจารณาพยานหลักฐานอ่ืนท่ีอยูในความ
รับผิดชอบหรือความครอบครองของพนักงานสอบสวน แพทยสวนใหญจึงมีทัศนะคติวางาน
ชันสูตรพลิกศพเปนงานชันสูตรพลิกศพลําดับรองซ่ึงมีความสําคัญนอยกวางานประจําท่ีตองตรวจ
รักษาผูปวย จึงทําใหพนักงานสอบสวนสามารถครอบงําหรือมีอิทธิพลเหนือการชันสูตรพลิกศพได
โดยงายจนเปนสาเหตุท่ีแพทยผูรวมชันสูตรพลิกศพมักจะดําเนินการวินิจฉัยเฉพาะสาเหตุการตาย
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เทานั้นสวนพฤติการณการตายจะใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนในการตัดสินใจถึงพฤติการณ
การตาย 
  โดยท่ีระบบการชันสูตรพลิกศพของไทยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของไดกําหนดใหพนักงาน
สอบสวนมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีครอบคลุมเกือบทุกข้ันตอนในการชันสูตรพลิกศพ แพทยจึง
เปนเพียงผูท่ีมาชวยหาสาเหตุการตายเทานั้น โดยแพทยจะไมกาวลวงไปใหความเห็นเกี่ยวกับ
พฤติการณการตาย ระบบเชนนี้ทําใหขาดการถวงดุลการใชอํานาจ65 โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน
การตายโดยผิดธรรมชาติท่ีเปนการฆาตกรรมบางกรณี รูปแบบของคดีมีความสลับซับซอนหรือ
เกี่ยวของกับผูมีอิทธิพล แตก็ไมไดมีกฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการหรือพนักงานปกครองเขา
รวมชันสูตรพลิกศพต้ังแตเร่ิมตนกระบวนการ จะมีก็แตเพียงใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการ
ชันสูตรพลิกศพใหพนักงานอัยการตรวจสอบเทานั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 150 วรรคสาม ซ่ึง
มาตรา 150 วรรคส่ีกําหนดใหพนักงานอัยการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพดวย ซ่ึงอาจเปนการ
เร่ิมตนการตรวจสอบท่ีลาชาเกินไป เพราะพยานหลักฐานสําคัญที่จะชวยเปดเผยความจริงอาจสูญ
หายหรือบิดเบือนไปแลว 
  ในกรณีท่ีความตายเกิดข้ึนโดยวิสามัญฆาตกรรมผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการชันสูตรพลิก
ศพก็คือพนักงานสอบสวน แพทยนิติเวช พนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครอง ซ่ึงใหพนักงาน
อัยการและพนักงานฝายปกครองรวมชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวนตามมาตรา 150 วรรค
สาม เมื่อมีการตายโดยวิสามัญฆาตกรรมเกิดข้ึนซึงถือเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนที่จะตอง
แจงใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองทราบเพ่ือใหมารวมในการชันสูตรพลิกศพ เหตุท่ี
กฎหมายบัญญัติไวเชนนี้ เพื่อใหการชันสูตรพลิกศพกรณีดังกลาวเปนไปอยางโปรงใสและ
ตรวจสอบได โดยใหผูเขารวมการชันสูตรพลิกศพตรวจสอบการทํางานของกันและกันในขณะ 
เดียวกันผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆเก่ียวกับกรณีนั้นดวย 
  เม่ือมีการชันสูตรพลิกศพตามแบบวิสามัญฆาตกรรมเสร็จเรียบรอยแลว ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 วรรคหาไดกําหนดใหกระบวนการไตสวนการตายโดย
ศาล ซ่ึงการไตสวนการตายโดยศาล เปนกระบวนการท่ีกฎหมายมุงหมายใหเกิดการตรวจสอบการ
ทํางานของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ โดยจะดําเนินการไตสวนแตเฉพาะกรณีท่ี
ความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือตายใน
ระหวางอยูในควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี เทานั้น โดยกระบวนการ

                                                  
65 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง”การศึกษาการพัฒนาระบบการ

ชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย” เสนอตอสํานักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, สิงหาคม 2547 , หนา 56-57. 
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เร่ิมตนภายหลังจากท่ีพนักงานอัยการไดยืน่คํารองขอตอศาลช้ันตนแหงทองท่ีท่ีศาลนั้นอยู เพื่อใหทํา
การไตสวนกระบวนการไตสวนการตายนอกจากจะเปนการไตสวนเพ่ือคุมครองสิทธิของบุคคล
ผูตายและญาติแลว ยังถือเปนกระบวนตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานโดยศาลซ่ึงเปน
องคกรภายนอกดวย ซ่ึงกระบวนการไตสวนการตายน้ีจะชวยปองกันมิใหเจาหนาท่ีตํารวจใชอํานาจ
ตามอําเภอใจไดในระดับหนึ่ง 
  แตเดิมการไตสวนการตาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังไมมีประสิทธิภาพในการ
คนหาสาเหตุและพฤติการณการตายโดยมีลักษณะเปนการไตสวนในรูปแบบของวิธีการมากกวา
เปนการคนหาความจริง เนื่องจากการนําสืบพยานหลักฐานของพนักงานอัยการในการไตสวนน้ัน 
พนักงานอัยการจะทําคํารองโดยอาศัยขอเท็จจริงและหลักฐานจากสํานวนการชันสูตรพลิกศพของ
พนักงานสอบสวนเปนหลัก กระบวนการไตสวนของพนักงานอัยการและศาลจึงเปนเพียงแคการ
ตรวจพิจารณาสํานวนของพนักงานสอบสวน ถึงแมวาศาลจะมีอํานาจสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติมได 
แตในทางปฏิบัติแลวศาลจะไมคอยใชอํานาจดังกลาว และแมวาประสงคจะสิบพยานเพิ่มเติมก็
อาจจะพบวาพยานหลักฐานนั้นอาจเส่ือมเสีย สูญหาย หรือาจถูกทําลายไปแลว 
  จึงเปนท่ีมาของการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงาน
อัยการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน โดยพนักงานอัยการผูซ่ึงมีความรูความ
เช่ียวชาญในการพิจารณาน้ําหนักแหงพยานหลักฐานเหลานั้น จะไดตรวจสอบวาพยานหลักฐานใน
สํานวนนั้นเพียงพอท่ีจะพิสูจนความจริงในกรณีการตายนั้นแลวหรือไม ซ่ึงชวยใหสํานวนชันสูตร
พลิกศพนั้นเปนสํานวนท่ีครบถวนสมบูรณและเปนประโยชนตอศาลในการไตสวนและมีคําส่ัง
ตอไป 
  จึงเห็นไดวา เม่ือมีการชันสูตรพลิกศพกรณีตายโดยผิดธรรมชาติโดยพนักงานสอบสวน
และแพทยนิติเวชแลวก็จะไมมีองคกรอ่ืนมารวมชันสูตรพลิกศพและไมมีการไตสวนการตายโดย
ศาลเหมือนเชนการตายโดยวิสามัญฆาตกรรมดังท่ีไดกลาวแลวขางตน ดังนั้น กรณีท่ีผูปวยตายเม่ือ
อยูในความดูแลหรือตายจากการรักษาพยาบาลโดยแพทยแลวไมวาจะตายดวยสาเหตุใด ก็เปนการ
ตายโดยผิดธรรมชาติท้ังส้ินท่ีจะตองทําการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายโดยเจาหนาท่ีรัฐ 2 
องคกรก็คือ พนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช โดยหนาท่ีหลักและความรับผิดชอบในการชันสูตร
พลิกศพอยูท่ีพนักงานสอบสวนซ่ึงแพทยทําหนาท่ีเปนเพียงผูชวยเหลือเทานั้น เม่ือมีการตายใน
โรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน เฉพาะในกรุงเทพมหานครโดยปกติใหเปนหนาท่ีของแพทยประจํา
โรงพยาบาลตํารวจเปนผูรวมชันสูตรพลิกศพ เวนแตถาบุคคลนั้นตายในโรงพยาบาลทางราชการ
หรือโรงพยาบาลเอกชนใด ก็ใหใชแพทยประจําโรงพยาบาลนั้นหรือแพทยผูชํานาญในสาขา 
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นิติเวชศาสตรของแพทยสภาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของทาง
ราชการในเขตกรุงเทพมหานครเปนผูชันสูตรพลิกศพได 
  ปญหาในทางปฏิบัตินั้น เม่ือมีการตายเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของแพทยซ่ึงเปน
การตายโดยผิดธรรมชาติท่ีกฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนจะตองทําการชันสูตรพลิกศพกับ
แพทย ท้ังนี้ พนักงานสอบสวนและแพทยจะตองทําบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพทันที
โดยแพทยนิติเวชหรือวาแพทยอ่ืนดังกลาวขางตน จะตองทํารายงานการชันสูตรพลิกศพถึง
รายละเอียดสาเหตุการตายวา ผูปวยตายเพราะสาเหตุใด ไดรับยาใดเกินขนาดหรือวาเปนเพราะ
อาการแทรกซอนของผูปวยเอง ซ่ึงแพทยนิติเวชแหงโรงพยาบาลนั้นจะตองรวมชันสูตรพลิกศพกับ
พนักงานสอบสวนแตพนักงานสอบสวนกลับไมปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเสีย โดย
ปลอยใหแพทยผูชันสูตรพลิกศพทําการชันสูตรพลิกศพ โดยทํารายงานการชันสูตรพลิกศพไปเพียง
ฝายเดียว อันเปนการยึดถือ เช่ือถือตามการคนหาสาเหตุตายของแพทยเพียงผูเดียวซ่ึงพนักงาน
สอบสวนไดลงลายมือช่ือลงในรายงานการชันสูตรพลิกศพเพียงอยางเดียวเทานั้น 
  เม่ือแพทยผูรักษาเปนบุคคลเดียวกันกับแพทยผูชันสูตรพลิกศพประจําโรงพยาบาลน้ัน 
หรือแพทยผูชันสูตรพลิกศพมีความสัมพันธไมวาในทางใดกับแพทยผูรักษาที่ประจําโรงพยาบาล
เดียวกัน หรือพนักงานสอบสวนละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพเพื่อคนหาสาเหตุการ
ตายแลว โดยใหแพทยผูชันสูตรพลิกศพทํารายงานการชันสูตรพลิกศพแตเพียงลําพังฝายเดียวแลว การ
ตรวจสอบและถวงดุลความเห็นจากการรักษาของแพทยก็จะขาดไรประสิทธิภาพ ขาดซ่ึงความเปน
ธรรม ความชอบธรรม ขาดซ่ึงการคนหาสาเหตุการตายท่ีแทจริง และทําใหหลักประกันสิทธิของ
ผูตายและญาติผูตายถูกละเมิดโดยไมรูตัว ไมมีองคกรใดท่ีจะตรวจสอบและถวงดุลการทําความเห็น
ของแพทยจากการรักษาพยาบาลท่ีทําใหเกิดความตายได เนื่องจากแพทยซ่ึงเปนองคกรเดียวกันก็จะ
ไมทําการตรวจสอบและถวงดุลความเห็นของแพทยดวยกันเองอยูแลว อีกท้ังกฎหมายไมได
กําหนดใหมีการไตสวนการตายโดยศาลอีกดวย นอกจากการกําหนดเพิ่มใหพนักงานอัยการและ
ศาลซ่ึงเปนองคกรภายนอกเขามารวมทําการชันสูตรพลิกศพ อันความตายเกิดจากการรักษาพยาบาล
ของแพทย  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความเปนธรรมใหกับผูตายและญาติผูตายไดอยางแทจริง 
  4.3.5.2 ปญหาการใหความหมายของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ” 
  การชันสูตรพลิกศพนั้น กฎหมายจะกําหนดไววาการตายประเภทใดบางท่ีจะตองทําการ
ชันสูตรพลิกศพ โดยเหตุท่ีกฎหมายกําหนดใหตองมีการชันสูตรพลิกศพน้ันมาจากหลักการท่ีรัฐ
จะตองใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เม่ือมีการตายตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว
เกิดข้ึน รัฐจึงตองเขามารับผิดชอบในการคนหาความจริงในความตายน้ัน โดยหาสาเหตุและ
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พฤติการณการตาย และหากความตายน้ันเปนผลมาจากการกระทําความผิด รัฐมีหนาท่ีตอง
สอบสวนดําเนินคดีหรือคนหาตัวผูกระทําความผิดเพื่อลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมตอไป 
  ในปจจุบันประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 กําหนดใหมีการ
ชันสูตรพลิกศพใน 2 กรณี คือ การตายโดยผิดธรรมชาติ และการตายในระหวางอยูในความควบคุม
ของเจาพนักงานโดยในมาตรา 148 วรรคสอง ไดใหความหมายของการตายโดยผิดธรรมชาติไวดังนี้ 
  1) ฆาตัวตาย 
  2) ถูกผูอ่ืนทําใหตาย 
  3) ถูกสัตวทํารายตาย 
  4) ตายโดยอุบัติเหตุ 
  5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 
  สําหรับความหมายหรือคํานิยามของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ” ตามกฎหมายไทยนั้น
ไดระบุไวเพียง 1)-5) และแตละกรณีก็สามารถตีความโดยขยายความใหหมายถึงการกระทําอยางอ่ืน
ไปดวยได แตอยางไรก็ตาม ก็ยังเปนปญหาในการตีความอยูดีวา การกระทําแบบใด โดยใครเปน
ผูกระทํา กอใหเกิดผลอยางไร ควรที่จะตีความใหเขากับ 1)-5) ท้ัง 5 กรณีนี้ โดยมีหลักเกณฑ หรือมี
เง่ือนไข รายละเอียดอยางไรมาแบง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม และความเปนธรรมกับผูตายและ
ญาติของผูตายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการตายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลโดยแพทย 
  เม่ือไดพิจารณาจากกฎหมายวาดวยการชันสูตรพลิกศพของตางประเทศ จะพบวา ใน
หลายประเทศจะใหความสําคัญในการใหความหมายของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ” และระบุถึง
เง่ือนไขรายละเอียดตางๆ โดยไมตองมีปญหาในการตีความ อาทิเชน 
  1) ประเทศอังกฤษ ไดกําหนดไวใน The Coroner Act 1988 ไดกําหนดใหแพทยจะตอง
รายงานไปแจงใหโคโรเนอรทราบ เพื่อใหโคโรเนอรทําการสอบสวนถึงสาเหตุและพฤติการณ การ
ตายถึงการตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การตายระหวางการผาตัดหรือตายกอนท่ีจะฟนจากยาสลบ 
การตายเนื่องจากการผาตัดหรือขณะดมยาสลบ เปนตน 
  2) ประเทศเยอรมันไดกําหนดไวใน Regulation on Medical Post-mortem Examination 
ใหศาลตองทําการชันสูตรพลิกศพโดยจะตองมีการผาศพเพื่อตรวจพิสูจนดวย ในกรณีกรณีการตาย
ของเด็กทารกแรกเกิด หรือกรณีบุคคลท่ีเสียชีวิตมีอายุต่ํากวา 16 ป เปนตน นอกจากนี้ในบางกรณี
กฎหมายใหอํานาจศาลในการใชดุลพินิจท่ีจะส่ังใหมีการผาศพเพื่อตรวจพิสูจนดวยเชนกัน ไดแก 
กรณีบุคคลตายโดยโรคติดตอ โรคเน้ืองอก หรือตายภายใน 4 สัปดาห หลังจากไดรับภูมิคุมกันโรค 
หรือตายโดยไดรับการปลูกถายหรือโอนถายอวัยวะภายใน 
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  3) ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน County Medical Examiners Act 1953 และ Public Health 
Code 1978 ไดกําหนดกรณีการตายท่ีตองแจงใหแพทยสอบสวนทําการสอบสวนถึงสาเหตุและ
พฤติการณการตายไว ซ่ึงรวมถึงการตายโดยผิดธรรมชาติบางกรณีดวย ไดแก การตายท่ีเกิดข้ึนโดย
ไมไดตั้งใจจากการปฏิบัติหนาท่ีของแพทยท่ีมีใบประกอบโรคศิลป การตายที่เกิดข้ึนในระหวาง 
การตรวจวินิจฉัยโรคหรือการรักษาพยาบาลของแพทย การตายในหองผาตัดหรือหองพักฟน             
การตายโดยปราศจากการรักษาทางการแพทยภายใน 48 ช่ัวโมงกอนเสียชีวิต หรืการตายซ่ึงเปนผล
มาจากการคลอดหรือการทําแทง เปนตน 
  4) ประเทศฟนแลนด กําหนดไวใน Act of establishing the cause of death 1973 มาตรา 7 
ไดกําหนดกรณีท่ีตองแจงใหแพทยสอบสวนทราบและตองทําการสอบสวนการตายโดยตํารวจไว 
ซ่ึงรวมถึงกรณีการตายโดยปราศจากการรักษาทางการแพทย การตายโดยไดรับสารพิษ หรือการตาย
โดยเหตุจากโรคจากการทํางาน 
  5) ประเทศสาธารณรัฐเซีย การตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก ตายเนื่องจากสงสัยวาจะ
เกิดจากการใชยาผิดในการรักษาพยาบาล เปนตน 
  6) ประเทศสกอตแลนด การตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การตายท่ีเกิดข้ึนจากกระทํา
โดยความผิด หรือความประมาทเลินเลอของผูอ่ืน การตายท่ีมีการรองเรียนวาการรักษาหรือไมรักษา
ของแพทยมีสวนทําใหเกิดความตายข้ึน การตายใดๆ ซ่ึงแพทยไมอาจระบุสาเหตุการตายท่ีชัดเจนได 
เปนตน 
  จากกฎหมายตางประเทศดังกลาวขางตน จะพบวาไดกําหนดคํานิยาม ความหมายและ
เง่ือนไขของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ”ไดอยางชัดเจนแนนอนกวาประเทศไทย โดยไดระบุ
รูปแบบ ลักษณะ รวมท้ังรายละเอียดของการกระทําไดเปนอยางดีและกอใหเกิดความเปนธรรม แก
ผูตายและญาติของผูตายไดอยางสมบูรณซ่ึงไมมีปญหาในการตีความ 
  4.3.5.3  ปญหาดานบุคลากร 
   ปญหาดานบุคลากรนั้น ซ่ึงไดแก ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ ปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมาแตเดิม กอนที่จะมีการแกไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเม่ือป พ.ศ. 2542 โดยแตเดิมกฎหมายจะกําหนดใหผูเขารวมการ
ชันสูตรพลิกศพ ณ ท่ีเกิดเหตุ ประกอบดวยพนักงานสอบสวนและบุคลากรทางการแพทย ดังนี้ 
   1) สาธารณสุขจังหวัด แพทยประจําสถานีอนามัย หรือแพทยประจําโรงพยาบาล หรือ 
   2) เจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขประจําทองท่ี หรือแพทยประจําตําบล ในกรณีท่ี
บุคคลตามขอ 1 ไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

DPU
DPU



130 

  ซ่ึงบุคลากรการแพทยดังกลาวขางตนก็มีภาระหนาท่ีตามสาขาวิชาชีพอยูแลว 
โดยเฉพาะแพทยท่ีมีภารกิจหลักในการรักษาโรคภัยไขเจ็บของประชาชน และหากเปนโรงพยาบาล
หรือสถานีอนามัยในตางจังหวัดซ่ึงอัตรากําลังของแพทยหรือเจาหนาท่ีไมเพียงพอตอการรับผิดชอบ
ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน การกําหนดใหแพทยในตางจังหวัดตองออกไปชันสูตรพลิกศพ
ยอมเปนการสรางภาระเพิ่มข้ึนใหแกแพทย และหากเกิดกรณีท่ีแพทยติดภารกิจตองรักษาผูปวย ก็
ยอมตองใหเจาหนาท่ีกระทรวงสาธารณสุขออกไปปฏิบัติหนาท่ีแทน ก็จะสงผลกระทบใหการ
ชันสูตรพลิกศพขาดประสิทธิภาพและอาจเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงสาเหตุและพฤติการณ
ท่ีทําใหเกิดการตาย 
  ตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
โดยมุงหมายใหเปนการปรับปรุงการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติเวชศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ จึงกําหนดตัวบุคลากรทางการแพทยท่ีจะรวมทําการชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงาน
สอบสวน ดังนี้ 
  1)  แพทยทางนิติเวชศาสตร หรือ 
  2)  แพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐ หรือ 
  3)  แพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ 
  4) แพทยประจําโรงพยาบาลเอกชน หรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีข้ึน 
ทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 
  โดยแพทยในลําดับรองลงมาจะทําหนาท่ีชันสูตรพลิกศพไดก็ตอเม่ือแพทย ในลําดับสูง
กวาไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ซ่ึงการแกไขกฎหมายดังกลาวเล็งเห็นถึงความสําคัญของการ
มอบหมายใหแพทยเปนผูทําการวินิจฉัยสาเหตุและพฤติการณการตายโดยกําหนดใหแพทยทาง
นิติเวชศาสตร เปนแพทยลําดับแรกท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ แตหากแพทยดังกลาวไมมีหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาท่ีได ผูท่ีจะเห็นทําหนาท่ีแทนก็ยังคงตองเปนแพทยเทานั้น 
  แตอยางไรก็ตาม ดวยเหตุท่ีบุคลากรทางการแพทยยังขาดแคลนอยูเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะแพทยดานนิติเวชศาสตรยังมีจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณงาน และประกอบกับ
แพทยก็ยังมีภารกิจหลังในการใหบริการสุขภาพ ในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดบทเฉพาะกาลใหภายใน
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ ซ่ึงวันส้ินสุดระยะเวลาดังกลาว คือ 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2548 โดยกําหนดใหแพทยทางนิติเวชศาสตร แพทยประจําโรงพยาบาลรัฐ หรือ
แพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจมอบหมายใหเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลหรือ
เจาหนาท่ีสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีผานการอบรมทางนิติเวชศาสตรไปรวมตรวจ
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ชันสูตรพลิกศพที่เกิดเหตุแทนได โดยจะมอบหมายไดแตเฉพาะในกรณีถูกสัตวทํารายตายและการ
ตายโดยอุบัติเหตุเทานั้น ซ่ึงบทเฉพาะกาลดังกลาวเปนมาตรการท่ีชวยผอนคลายภาระของแพทยท่ี
จะตองไปยังสถานท่ีเกิดเหตุ และลดปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังแพทยไปเพียงช่ัวระยะเวลา
หนึ่งเทานั้น ซ่ึงระยะเวลาตามบทเฉพาะกาลดังกลาวก็ไดส้ินสุดลงแลว แตก็ไมอาจแกไขปญหา         
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยได 
  จึงเปนท่ีมาของการตราพระราชบัญญัติวาดวยการมอบหมายใหเจาหนาท่ีไปรวม
ชันสูตรพลิกศพ ตามมาตรา 148 (3) (4) และ (5) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 
2550 ซ่ึงมีสาระสําคัญใหขยายระยะเวลาการใชบังคับมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี 21) พ.ศ. 2542 ออกไปตามท่ีกําหนดไว ใน 
พระราชกฤษฎีกา และใหแพทยนิติเวชศาสตร แพทยประจํารัฐ หรือแพทยประจําสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สามารถมอบหมายใหเจาหนาท่ีของโรงพยาบาลหรือเจาหนาท่ีในสังกัดสํานัก 
งานสาธารณสุขจังหวัดท่ีผานการอบรมทางนิติเวชศาสตร ไปรวมชันสูตรพลิกศพแทนตนได ใน
กรณีถูกสัตวทํารายตาย การตายโดยอุบัติเหตุ และการตายโดยยังมิปรากฏเหตุดวย 
  ซ่ึงการขยายระยะเวลาดังกลาวเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากร ทาง
การแพทยในระยะเวลาหน่ึงเทานั้น โดยยังมิไดแกไขปญหาในเชิงโครงสรางและระบบการชันสูตร
พลิกศพแตประการใด ซ่ึงจะสงผลกระทบใหการชันสูตรพลิกศพไมเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายท่ีมุงหมายจะยกระดับมาตรฐานของการชันสูตรพลิกศพใหมีความเปนวิชาชีพและได
มาตรฐานสากล 
  4.3.5.4 ปญหาการมีสวนรวมของญาติผูตาย 
   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในฐานะ
ญาติของผูตายไวแตเฉพาะกรณีท่ีการตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติ
ราชการตามหนาท่ี (วิสามัญฆาตกรรม) หรือตายในระหวางในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึง อาง
วาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีเทานั้น ซ่ึงกําหนดใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะตอง แจง
บุคคลท่ีเกี่ยวของทราบถึงการตายของผูนั้นกอนท่ีจะทําการชันสูตรพลิกศพ เพื่อใหญาติของผูตายได
มีโอกาสเขารวมสังเกตการณในการชันสูตรพลิกศพดวย 
   อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสอง กรณี  
การตายโดยผิดธรรมชาติ กฎหมายไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาท่ี
ไปทําการชันสูตรพลิกศพทราบ และกอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงให สามี 
ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือ ญาติของผูตายอยางนอย 1 คน
ทราบเทาท่ีจะทําได ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนผูซ่ึงไดรับแจงวา มี
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เหตุการตายผิดธรรมชาติเกิดข้ึนในเขตทองท่ีท่ีรับผิดชอบ จึงเปนเพียงหนาท่ีท่ีกฎหมายบัญญัติไว
เทานั้น มิไดเปนบทบังคับท่ีใหพนักงานสอบสวนจะตองทํา เพราะถาไมทําจะมีผลตอการชันสูตร
พลิกศพแตประการใด 
   ปญหาในทางปฏิบัติก็คือ พนักงานสอบสวนสามารถแจงใหญาติของผูตายทราบ  การ
ตายได แตก็ไมไดแจงใหบุคคลดังกลาวทราบทําใหกลายเปนศพไรญาติ ทําใหญาติของผูตายกวาจะ
ทราบเร่ืองการตายตองใชเวลานานหรือในบางครั้งไมทราบวาญาติของตนไดตายไปแลว แตกรณี
ตายในโรงพยาบาลอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลของแพทยก็คงไมคอยจะมีปญหาในสวนนี้มาก
นัก คงเปนเพราะญาติผูตายก็จะตองมานอนเฝา มาเย่ียมเยียนคอยดูอาการของผูปวยเสมอ และเม่ือ
ผูปวยถึงแกความตาย ทางโรงพยาบาลก็จะตองแจงใหแกญาติผูตายทราบอยูแลว แตอยางไรก็ตาม  ก็ยัง
มีปญหาสําคัญในสวนท่ีกฎหมายมิไดกําหนดใหญาติของผูตายเขารวมอยูในการชันสูตรพลิกศพดวย 
มิใชเพียงแคอยูในฐานะผูสังเกตการณเทานั้น เพ่ือท่ีญาติผูตายจะไดทราบถึงสาเหตุและพฤติการณ
การตายท่ีแทจริงได โดยมิไดฟงแตความเห็นของแพทยท่ีไดทําการรักษา หรือฟงแตผลรายงาน การ
ชันสูตรพลิกศพของแพทยผูชันสูตรพลิกศพแตเพียงฝายเดียวเทานั้น 
   ดังท่ีกลาวมาขางตน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหความสําคัญแกการมีสวนรวม
ของญาติผูตายไวในการไตสวนการตายโดยศาล โดยไมไดกลาวถึงการเขามีสวนรวมในการชันสูตร
พลิกศพซ่ึงอยูในข้ันตอนกอนท่ีจะถึงการไตสวนการตายโดยศาลแตอยางไร ซ่ึงมีความแตกตางกับ
กฎหมายตางประเทศ ยกตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษ The Coroner Rules 1984 มาตรา 7 
กําหนดใหญาติของผูตายเขารวมการตรวจศพไดดวยตนเองแลว ยังมีสิทธิท่ีจะแตงต้ังแพทยเขารวม
การตรวจศพนั้นแทนตนได หรือในประเทศอิตาลี ญาติของผูตายอาจแตงต้ังแพทยเปนท่ีปรึกษาของ
ตนเขาไปดูการผาศพ และมีสิทธิทราบผลการผาศพตลอดจนซักถามไดดวย เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานองคการสหประชาชาติวาดวยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ขอท่ี 16 ซ่ึงไดกําหนดสิทธิ
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของญาติผูตายไวดังนี้ 
   1) สิทธิไดรับการแจงถึงการสอบสวนการตาย และผลการสอบสวนการตายน้ัน 
   2) สิทธิเขาฟงหรือตรวจสอบดูขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวน และสิทธิในการ
แสดงพยานหลักฐานตางๆ 
   3) สิทธิท่ีจะขอใหบุคคลท่ีมีความรูทางดานการแพทย หรือผูทรงคุณวุฒิเขารวม
สังเกตการณในการชันสูตรพลิกศพดวย 
   ดังนั้น  หากไดมีการบัญญัติ รับรองสิทธิไวใหครบถวนตามมาตรฐานองคการ
สหประชาชาติแลวจะทําใหการโตแยงเกี่ยวกับกระบวนการวาไดกระทําไปโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือไม หรือสาเหตุของการตายถูกตองหรือไม ลดลง เพราะญาติของผูตายไดรับรูกระบวนการใน
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การชันสูตรพลิกศพ และมีโอกาสไดโตแยงในขณะทําการชันสูตรพลิกศพ ซ่ึงจะทําใหเกิดการ
ยอมรับและสรางความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนในกระบวนการชันสูตรพลิกศพ อีกท้ังก็เปนการ
ตรวจสอบและถวงดุลโดยบุคคลท่ีไดรับการถูกละเมิดซ่ึงสิทธินั้นโดยตรงจากการรักษาพยาบาลของ
แพทยไดอีกกระบวนการหนึ่ง 
 
4.4 วิเคราะหและเปรียบเทียบกรณีท่ีตองมีการชันสูตรพลิกศพและมาตรการไตสวนการตายตาม
กฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 
  การพิจารณาวาการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ของไทยนั้น มีข้ันตอนและมาตรการเพียงพอท่ีจะอํานวยความยุติธรรมแลวหรือไม ควรที่จะตอง
เปรียบเทียบการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนการตายตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ 
ซ่ึงไดแก ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมัน ซ่ึงใชระบบการชันสูตรพลิกศพท่ี
แตกตางจากประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 4.4.1  ลักษณะของระบบการชันสูตรพลิกศพ 
  ในประเทศไทย การชันสูตรพลิกศพเปนระบบตํารวจ ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหพนักงาน
สอบสวนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชันสูตรพลิกศพ เนื่องจากหลักการดําเนินคดีอาญาของไทย
แยกกระบวนการสอบสวนและฟองรองออกจากกัน พนักงานสอบสวนเปนผูมีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวน ซ่ึงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติใหการชันสูตรพลิก
ศพเปนสวนหน่ึงของกระบวนการสอบสวน ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงเปนองคกรหลักในการ
ชันสูตรพลิกศพ แมวาจะมีเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานอ่ืน เชน แพทย พนักงานอัยการ เจาพนักงาน
ฝายปกครองเขารวมในการชันสูตรพลิกศพดวยก็ตาม ก็จะมีบทบาทเปนผูรวมในกระบวนการ
เทานั้น ถึงแมพนักงานอัยการจะมีอํานาจในการควบคุมและรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพและ
สํานวนการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนก็ตาม แตในทางปฏิบัติแลวการส่ังการของพนักงาน
อัยการไมคอยสัมฤทธ์ิผลเทาท่ีควร เนื่องจากพนักงานสอบสวนจะไมคอยปฏิบัติตาม 
  ในประเทศอังกฤษนั้น การชันสูตรพลิกศพเปนระบบโคโรเนอร ซ่ึงโคโรเนอรจะตอง
เปนนักกฎหมายหรือแพทยท่ีไดรับแตงตั้งจากองคกรสวนทองถ่ิน เพื่อทําหนาท่ีสอบสวนการตาย
โดยผิดธรรมชาติ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนการตายและยังมีอํานาจ
ในการแตงตั้งคณะลูกขุนเพื่อรวมในการไตสวนการตายไดดวย 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เปนประเทศที่ใช ท้ังระบบแพทยสอบสวน  (Medical 
Examiner) และระบบโคโรเนอร (Coroner) ข้ึนอยูกับแตมลรัฐ ท้ังนี้ ระบบแพทยสอบสวน เปน
ระบบท่ีแพทยมีอํานาจเต็มในการชันสูตรพลิกศพ โดยมีอํานาจต้ังแตการดูศพและการรวบรวม
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พยานหลักฐานท้ังหมดเกี่ยวกับการตายน้ัน ตลอดจนการสอบสวนพยานบุคคลและรวมถึงอํานาจใน
การผาศพดวยตนเองดวย แพทยท่ีทําหนาท่ีนี้จะมีตําแหนงท่ีเรียกวา “แพทยสอบสวน”ท้ังนี้ ระบบนี้
เปนระบบท่ีใชในอเมริกาเปนแหงแรก 
  นอกจากจะมีแพทยสอบสวนผูซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักแลว ยังคงมีเจาหนาท่ี ท่ี
เกี่ยวของหลายตําแหนงดวยกัน ไดแก 1) แพทยสอบสวนประจําเคานตี้ โดยจะตองเปนแพทยผู
ไดรับอนุญาตใหปฏิบัติวิชาชีพในรัฐมิชิแกน 2) ผูแทนแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ ตองไดรับ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ และตองไดรับการรับรองจากแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ ซ่ึงมีหนาท่ี   
ในการออกคําส่ังอนุญาตใหผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนและออกคําส่ังและควบคุมเจาหนาท่ีท่ีสืบสวน
สอบสวน ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ใหทําการสืบสวนสอบสวนและรายงานผลการสืบสวนสอบสวน      
3) เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน คอยชวยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีของแพทยสอบสวน
ประจําเคานตี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว มีหนาท่ีในการแจงใหญาติของผูตายทราบถึงการตายและ
สถานท่ีท่ีศพนั้นอยู ตรวจสอบศพผูตายและสอบสวนหาสาเหตุและพฤติการณท่ีตายและรายงานผล
การสืบสวนสอบสวนทางโทรศัพทไปยังแพทยสอบสวน 4) พยาธิแพทย มีหนาท่ีในการทางการผาศพ
เพื่อตรวจพิสูจนตามคํารองขอของแพทยสอบสวนหรือผูแทนแพทยสอบสวน รายงานผลการ
ตรวจสอบเบ้ืองตนทางโทรศัพทใหแพทยสอบสวนหรือผูแทนแพทยสอบสวนและสงรายงานผล
การตรวจสอบไปยังแพทยสอบสวน เม่ือทําการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนเสร็จส้ิน และระบุสาเหตุและ
พฤติการณท่ีตาย 
  กรณีท่ีตองมีการชันสูตรพลิกศพ กรณีการตายท่ีตองแจงใหแพทยสอบสวนทําการ
สอบสวนถึงสาเหตุและพฤติการณท่ีตายไว ไดแก การตายโดยกะทันหันหรือโดยไมคาดคิด เชน 
การตายในหองผาตัดหรือหองพักฟน การตายตามธรรมชาติแตความตายเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด การ
ตายจากการใชยาเกินขนาดหรือการแพยา การตายโดยไมไดรับการรักษาทางการแพทยภายใน 48 
ช่ัวโมง กอนเวลาที่ตาย เวนแตแพทยผูตรวจศพจะสามารถวินิจฉัยสาเหตุการตายท่ีแทจริงได 
  การผาศพเพื่อตรวจพิสูจนไมจําตองกระทําในทุกกรณี ท้ังนี้เนื่องจากแพทยสอบสวน
สามารถระบุถึงสาเหตุและพฤติการณท่ีตายอันแทจริงไดแลว ก็ไมมีความจําเปนตองผาอีก 
 4.4.2  กรณีท่ีตองมีการชันสูตรพลิกศพและมาตรการไตสวนการตาย 
  ในประเทศไทยน้ัน กรณีท่ีจะตองมีการชันสูตรพลิกศพเสมอคือ การตายโดยผิด
ธรรมชาติและการตายโดยวิสามัญฆาตกรรม แตถาตายโดยธรรมชาติและถูกประหารชีวิตโดยคําส่ัง
ศาลก็ไมตองทําการชันสูตรพลิกศพ ซ่ึงการตายโดยผิดธรรมชาติคือ ฆาตัวตาย ถูกผูอ่ืนทําใหตาย  
ถูกสัตวทํารายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ กรณีดังกลาวนี้กฎหมายกําหนดให
จะตองมีการชันสูตรพลิกศพแตไมตองมีกระบวนการไตสวนการตายโดยศาลซ่ึงไมจําตองมีการไต
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สวนการตายในทุกกรณี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดใหทําการไตสวนการตายเฉพาะใน
กรณีท่ีการตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายใน
ระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 
  เนื่องดวยกระบวนการไตสวนการตายนอกจากจะเปนการไตสวนเพื่อคุมครองสิทธิของ
บุคคลผูตายและญาติแลว ยังถือเปนกระบวนตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานโดยศาลซ่ึง
เปนองคกรภายนอกดวย ซ่ึงกระบวนการไตสวนการตายน้ีจะชวยปองกันมิใหเจาหนาท่ีตํารวจใช
อํานาจตามอําเภอใจไดในระดับหนึ่ง 
  ในประเทศอังกฤษนั้น ทุกกรณีจะมีการชันสูตรพลิกศพเสมอ ยกเวนการตายโดย
ธรรมชาติคือ แกชราตายหรือถูกประหารชีวิตโดยคําส่ังศาลท่ีไมตองมีการชันสูตรพลิกศพ เม่ือมีการ
ชันสูตรพลิกศพโดยโคโรเนอรแลวจะตองมีการในประเทศอังกฤษนั้น การไตสวนการตายซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือสืบสวนสอบสวนในความตายของบุคคล หากสาเหตุการตายมีความชัดเจนแลวก็
ไมจําตองทําการไตสวนก็ได  แตโคโรเนอรและคณะลูกขุน (ถามี) ตองทําการไตสวนในกรณีการ
ตายท่ีเกิดจากการใชความรุนแรงหรือตายโดยผิดธรรมชาติ การตายโดยไมทราบสาเหตุ การตายใน
ระหวางการควบคุมของตํารวจหรือเปนผลจากการบาดเจ็บท่ีตํารวจเปนผูกระทํา การตายจาก
อุบัติเหตุ สารพิษ หรือโรคท่ีตองแจงใหหนวยงานของรัฐทราบ รวมถึงการตายท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
อันอาจจะสงผลเสียหายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของประชาชน 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น กรณีการตายกรณีการตายท่ีจะตองแจงใหแพทยสอบสวน
ทําการสอบสวนถึงสาเหตุและพฤติการณท่ีตายไวดังนี้ 
  (1) การตายโดยกะทันหันหรือโดยไมคาดคิด อันไดแก การตายในหองผาตัดหรือ
หองพักฟน การตายตามธรรมชาติแตความตายเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด เปนตน 
  (2) การตายโดยอุบัติเหตุ เชน การใชยาเกินขนาดหรือการแพยา เปนตน 
  (3) การตายจากการใชความรุนแรง 
  (4) การตายท่ีสาเหตุการตายเปนท่ีสงสัย 
  (5) การตายโดยไมไดรับการรักษาทางการแพทยภายใน 48 ช่ัวโมง กอนเวลาท่ีตาย เวน
แตแพทยผูตรวจศพจะสามารถวินิจฉัยสาเหตุการตายท่ีแทจริงได 
  กรณีท่ีจําตองมีการผาศพเพื่อตรวจพิสูจน เชน กรณีตายโดยกะทันหันหรือโดยไมคาดคิด 
ในกรณีท่ีมีขอมูลประวัติการรักษาไมเพียงพอตอการวินิจฉัยสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย การผาศพ
เพื่อตรวจพิสูจนไมจําตองกระทําในทุกกรณี แมวาจะเปนการตาย ท่ีตองแจงใหแพทยสอบสวน
ทราบก็ตาม ท้ังนี้เนื่องจากแพทยสอบสวนสามารถระบุถึงสาเหตุและพฤติการณท่ีตายอันแทจริงได
แลว ก็ไมมีความจําเปนตองผาศพอีก แตก็มีบางกรณีท่ีกฎหมายกําหนดไวใหตองผาศพเพ่ือตรวจ
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พิสูจนดวยทุกคร้ัง ซ่ึงหลักการสําคัญท่ีบังคับใหตองมีการผาศพก็เนื่องจากตองคนหาความจริง
เกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณท่ีตาย 
  อยางไรก็ตาม ระบบแพทยสอบสวนของอเมริกานั้นจะไมมีกระบวนการไตสวนการตาย 
แมแตจะตายดวยสาเหตุใดก็ตาม 
  ในประเทศเยอรมนี เม่ือมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดข้ึนหรือพบศพท่ียังไมอาจระบุตัว
บุคคลไดจะตองมีการชันสูตรพลิกศพเพื่อคนหาสาเหตุและพฤติการณแหงการตาย การชันสูตรพลิก
ศพนั้นใหกระทําโดยศาลโดยจะมีแพทยเปนผูชวยเหลือ ใหความรู ความเห็นเพื่อใหขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการตายน้ันกระจาง แตหากกรณีท่ีไมจําเปนตองอาศัยความรู ความเห็นของแพทย ก็สามารถ
ทราบสาเหตุการตายได ศาลจะพิจารณาไตสวนไปโดยลําพังไมตองเรียกแพทยมาชวยเหลือก็ได 
สวนกรณีตรวจศพภายนอกไมอาจทราบสาเหตุการตายได จึงจําเปนตองมีการผาศพเพ่ือตรวจพิสูจน 
เชน กรณีท่ีการตรวจศพภายนอกดวยตาไมอาจทําใหคนพบสาเหตุการตายหรือ กรณีบุคคลตายโดย
ผิดธรรมชาติหรือ พฤติการณการตายยังไมชัดเจน เปนตน 
 4.4.3  องคกรท่ีเขารวมในการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย 
 ประเทศไทยนั้น กรณีท่ีมีการตายโดยผิดธรรมชาติจะตองมีพนักงานสอบสวนทําการ
ชันสูตรพลิกศพรวมกันกับแพทยนิติเวชเสมอ ถาแพทยนิติเวชไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดก็ให
แพทยประจําโรงํายาบาลของรัฐหรือแพทยประจําสํานักงานสาธรารณสุขจังหวัดหรือแพทยประจํา
โรงพยาบาลเอกชนหรือแพทยท่ีข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามลําดับ มีอํานาจหนาท่ี
ในการชันสูตรพลิกศพรวมกันกับพนักงานสอบสวนได เม่ือมีการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตาย
เปนท่ีเรียบรอยแลวก็จะไมมีการไตสวนการตายเหมือนเชนกรณีตายโดยวิสามัญฆาตกรรม 
 สวนกรณีตายโดยวิสามัญฆาตกรรม กฎหมายกําหนดใหมีองคกรท่ีทําหนาท่ีการ
ชันสูตรพลิกศพมีอยู 4 ฝายคือ พนักงานสอบสวน แพทยนิติเวช พนักงานอัยการและ พนักงานฝาย
ปกครอง โดยการชันสูตรพลิกศพเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะชวยคนหาความจริงในคดีอาญา
เกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณการตายของบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีท่ีการตายน้ันเปนผลมา
จากการกระทําผิดอาญาหรือเปนผลจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐดังนั้น 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงกําหนดใหการชันสูตรพลิกศพบางกรณีจําตองมี
เจาหนาท่ีของรัฐเขารวมในการตรวจสอบการตายนั้นมากกวา 1 องคกร ทําหนาท่ีตรวจสอบการ
ทํางานของกันและกัน เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 เม่ือมีการตายท่ีเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงาน ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตาม
หนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ เจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี
(กรณีวิสามัญฆาตกรรม) จึงเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะตองแจงใหพนักงานอัยการและ
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พนักงานฝายปกครองทราบเพ่ือใหมารวมในการชันสูตรพลิกศพ เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติไวเชนนี้
เพื่อใหการชันสูตรพลิกศพกรณีดังกลาวเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได โดยใหผูเขารวมการ
ชันสูตรพลิกศพตรวจสอบการทํางานของกันและกัน ในขณะเดียวกันผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีหนาท่ี
ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆเก่ียวกับกรณีนั้นดวย อีกท้ัง กฎหมายกําหนดใหศาลมีหนาท่ีในการไต
สวนการตายโดยเร่ิมตนกระบวนการไตสวนการตายจากการยื่นคํารองของพนักงานอัยการ 
  ดังนั้น องคกรท่ีเกี่ยวของกับการไตสวนการตาย ก็คือ พนักงานอัยการและศาล แต
อยางไรก็ตามพนักงานสอบสวนก็ยังคงความเกี่ยวของอยูเนื่องจากคํารองของพนักงานอัยการนั้น
จําเปนตองอาศัยสํานวนชันสูตรพลิกศพที่จัดทําโดยพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ เปน
หลักฐานขอมูลในการยื่นคํารองขอใหศาลไตสวน นอกจากนี้พนักงานอัยการมีหนาท่ีในการนําสืบ
พยานหลักฐานท้ังปวงเพื่อประกอบการไตสวนและการทําคําส่ังของศาลดวย 
  ในประเทศอังกฤษนั้น กําหนดใหโคโรเนอรซ่ึงเปนศาลมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของกับ
การพิจารณาถึงสาเหตุการตายตางๆ เชน การตายแบบกะทันหัน การตายจากความรุนแรงหรือการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ เปนตน ซ่ึงโคโรเนอรจําเปนจําเปนตองมีเจาหนาท่ีหรือบุคคลอ่ืนเขามาให
ความชวยเหลือสนับสนุนและตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพนั้นดวยไดแก คณะลูกขุน พนักงาน
สืบสวนสอบสวนของโคโรเนอร นิติพยาธิแพทย พนักงานชวยตรวจศพ ผูเช่ียวชาญและพยานอ่ืนๆ 
เม่ือมีการชันสูตรพลิกศพเสร็จแลวจะตองมีการไตสวนการตายตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไวเสมอ 
ซ่ึงการไตสวนการตายแบงไดเปนสองกรณีคือ การไตสวนโดยโคโรเนอรและการไตสวนโคโรเนอร 
รวมกับคณะลูกขุน ซ่ึงโดยปกติโคโรเนอรสามารถไตสวนไดโดยลําพัง เวนแตเปนกรณีการตายท่ี
กฎหมายกําหนดโดยเฉพาะโคโรเนอรตองแตงต้ังคณะลูกขุนจํานวนไมนอยกวา 7 คน แตไมเกิน
กวา 11 คน เพื่อรวมกันพิจารณาไตสวนการตายน้ัน 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เม่ือมีการตายกรณีท่ีตองมีการชันสูตรพลิกศพจะตองมี
แพทยสอบสวนประจําเคานตี้และเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนรวมทําการชันสูตรพลิกศพ โดย
เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนคอยชวยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีของแพทยสอบสวนตามท่ี
กฎหมายไดบัญญัติไว โดยมีนิติพยาธิแพทยทําการผาศพเพื่อตรวจพิสูจนตามคํารองขอของแพทย
สอบสวน แตระบบแพทยสอบสวนจะไมมีการไตสวนการตายเหมือนเชนระบบโคโรเนอรของ
ประเทศอังกฤษ 
  ในประเทศเยอรมนี กําหนดใหศาลเปนผูทําการไตสวนการตาย โดยไมจําตองอาศัย
ความเห็นของแพทยก็ได หากสาเหตุการตายนั้นเปนท่ีประจักษชัดแลว ศาลสามารถพิจารณาไตสวน
ไดโดยลําพังโดยไมตองเรียกแพทยมาชวยชันสูตรพลิกศพก็ได ในกรณีเรงดวนเพื่อมิใหเกิดความ
เสียหายแกการสอบสวน พนักงานอัยการก็มีอํานาจในการชันสูตรพลิกศพหรือไตสวนการตาย
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เชนกัน และเม่ือใดท่ีสาเหตุการตายไมปรากฏชัด ศาลจําตองเรียกแพทยอยางนอย 2 คน มาทําการ       
ผาศพเพ่ือตรวจพิสูจนสาเหตุการตาย ซ่ึงแพทยจะเขาทําหนาท่ีใหความเห็นทางการแพทยเทานั้น 
ดังนั้น การพิจารณาไตสวนโดยสวนใหญแลวจะมีศาลเปนองคกรเดียว 
 4.4.4  ความเปนอิสระในการไตสวนการตาย 
  ในประเทศไทยน้ัน ศาลซ่ึงมีหนาท่ีทําการไตสวนมีความเปนอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดี ซ่ึงศาลมีอํานาจในการสืบพยานเพ่ิมเติม หรือเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญมา
ใหความเห็นประกอบการไตสวนได ซ่ึงถือวาศาลมีความเปนอิสระในการไตสวน 
  ในประเทศอังกฤษน้ัน โคโรเนอรมีความเปนอิสระเนื่องจากไดรับการแตงต้ังจาก
ทองถ่ินมิไดเปนเจาหนาท่ีท่ัวไป จึงไมตองตกอยูภายในสายบังคับบัญชาดังเชนเจาหนาท่ีอ่ืนจึง
สามารถทําการไตสวนการตายอยางเต็มท่ี และถือเปนตัวแทนของประชาชนในทองถ่ินนั้น ท่ีแตง
ตั้งข้ึนเพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของรัฐ 
  ในประเทศเยอรมันนั้น ศาลไดรับความคุมครองตามหลักความเปนเปนอิสระในช่ัง
น้ําหนักพยานหลักฐาน ดังนั้นในการไตสวนหรือการชันสูตรพลิกศพ ศาลมีความเปนอิสระในการ
ดําเนินการ สามารถไตสวนไปไดโดยไมจะตองเรียกแพทยหรืออาศัยความเห็นของแพทย แตท้ังนี้
จะตองไตสวนตามหลักกฎหมายอยางมีเหตุและผล 
 4.4.5 การมีสวนรวมของประชาชน 
  ในประเทศไทยน้ัน กฎหมายกําหนดใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดย
ชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิเขารวมในการไตสวนการตายเพ่ือซักถามและนําสืบ
พยานหลักฐานอ่ืนได และมีสิทธิตั้งทนายความเพื่อชวยเหลือดําเนินการหากไมมีทนายความที่ไดรับ
แตงต้ังเขามาในการไตสวน ศาลตองต้ังทนายความให 
  ในประเทศอังกฤษนั้น ในบางกรณีกฎหมายกําหนดใหโคโรเนอรจะตองแตงต้ังคณะ
ลูกขุน ซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชนในทองถ่ินนั้น มาทําการไตสวนรวมกันในการตาย ท่ีมี
ความสําคัญ หรือเจาหนาท่ีของรัฐเขาไปเกี่ยวของ หรืออาจสงผลกระทบตอสุขภาพหรืออนามัยของ
ประชาชน เปนตน นอกจากนี้ญาติของผูตายสามารถแตงต้ังแพทยเขารวมในการตรวจศพไดดวย 
  ในประเทศเยอรมันนั้น ญาติของผูตายจะตองไดรับการแจงทันทีท่ีมีคําส่ังของศาลให 
ขุดศพท่ีฝงอยูข้ึนมาเพื่อพิจารณาไตสวนสาเหตุการตาย เพื่อใหญาติสามารถเขารวมกระบวนการ
ตรวจสอบของศาลได นอกจากนี้ญาติของผูตายมีสิทธิท่ีจะยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทําการ     
ผาศพเพื่อตรวจพิสูจนได เม่ือเห็นวาสาเหตุและพฤติการณการตายยังเปนท่ีเคลือบแคลงสงสัยอยู 
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4.5  ความเหมาะสมของการนําระบบการชันสูตรพลิกศพและมาตรการไตสวนการตายของ
ตางประเทศมาปรับใชในประเทศไทย 
 4.5.1 ระบบโคโรเนอร (Coroner) ประเทศอังกฤษ 
  4.5.1.1 องคกรท่ีเกี่ยวของในการชันสูตรพลิกศพ 
  ในประเทศไทยการชันสูตรพลิกศพเปนระบบตํารวจซ่ึงกฎหมายไดกําหนดใหพนักงาน
สอบสวนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชันสูตรพลิกศพ โดยกําหนดใหแพทยนิติเวชเขารวมในการ
ชันสูตรพลิกศพดวยกรณีท่ีมีการตายโดยผิดธรรมชาติ (การชันสูตรพลิกศพแบบสามัญ)ซ่ึงแพทยมี
บทบาทสําคัญรองลงมาจากพนักงานสอบสวนเพียงแตคอยใหความชวยเหลือการทํางานของ
เจาหนาท่ีตํารวจ อีกทั้งกรณีท่ีมีการตายในระหวางท่ีเจาพนักงานอยูในการปฏิบัติหนาท่ีหรือระหวาง
การควบคุมของเจาพนักงาน ซ่ึงกฎหมายไดเพิ่มองคกรภายนอกเพ่ือทําการถวงดุลอํานาจของ
พนักงานสอบสวนคือ พนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครอง (การชันสูตรพลิกศพแบบวิสามัญ
ฆาตกรรม) โดยท่ีพนักงานอัยการจะมีอํานาจในการควบคุมและรวมทําสํานวนในการชันสูตรพลิก
ศพและสํานวนสอบสวนกับพนักงานสอบสวน 
  เม่ือมีการตายในระหวางอยูในการปฏิบัติหนาท่ีหรือระหวางการควบคุมของเจา
พนักงาน (วิสามัญฯ) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรค 3 ไดกําหนด 
ใหมีการไตสวนการตายโดยศาลเพื่อใหศาลซ่ึงเปนองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบและถวงดุลการ
ชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และพนักงานฝายปกครอง อีกช้ันหนึ่ง แต
กรณีตายโดยผิดธรรมชาตินั้น กฎหมายกําหนดใหมีเพียงแตการชันสูตรพลิกศพแบบสามัญเทานั้น 
(พนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช)มิไดใหมีการไตสวนการตายโดยศาลเหมือนเชนกรณีการ
ชันสูตรพลิกศพแบบวิสามัญฆาตกรรม 
  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษแลว การชันสูตรพลิกศพเปนระบบ ศาลโคโรเนอร  
โคโรเนอรจะทําหนาท่ีสอบสวนการตายโดยผิดธรรมชาติ เชน การตายระหวางการผาตัดหรือตาย
กอนท่ีจะฟนจากยาสลบ การตายเนื่องจากการผาตัดหรือขณะดมยาสลบ เปนตน ซ่ึงประเทศไทยนั้น
การตายท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทยเฉพาะการตายจากการวางยาสลบหรือตายระหวาง
หรือหลังการผาตัด ก็เปนการตายที่ผิดธรรมชาติโดยจะตองมีการชันสูตรพลิกศพ โดยพนักงาน
สอบสวนและแพทยนิติเวชเทานั้น (การชันสูตรพลิกศพแบบสามัญ) แตประเทศอังกฤษมีศาลโคโรเนอร 
ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ เปนองคกรหลักในการดําเนินการ ในการคนหาสาเหตุ
การตายของบุคคลนั้น โดโรเนอรอาจส่ังใหแพทยทําการตรวจศพซ่ึงแพทยนั้นไดกระทําภายใตการ
ควบคุมหรือคํารองขอของโคโรเนอร 
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  จึงเห็นไดวา ประเทศอังกฤษมีศาลโคโรเนอรเปนองคกรหลักในการชันสูตรพลิกศพ มี
แพทยเปนเพียงผูชวยเหลือคนหาสาเหตุการตายเทานั้น เม่ือเทียบกับประเทศไทยแลวอํานาจหนาท่ี
ยังอยูท่ีพนักงานสอบสวน อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา เม่ือมีการตายจากการวางยาสลบหรือแพทย
ไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตาย แพทยผูทําการรักษาก็จะตองออกหนังสือรับรอง
การตายในแตละคร้ัง ซ่ึงความเห็นของแพทยนั้น เปนการใหความเห็นท่ีอาจจะเปนความจริงท่ีเกิด
ข้ึนกับผูปวยหรืออาจจะไมเปนความจริงหรืออาจไมตรงกับสาเหตุการตายท่ีแทจริงได เพราะถาเกิด
ความผิดพลาดจากการรักษาก็ยอมไมนําผลเสียและความเสียช่ือเสียงในการเปนคดีความมาสูตนเปน
แน แพทยผูนั้นจึงตองปกปดสาเหตุการตายท่ีแทจริงเอาไว แลวลงความเห็นในหนังสือรับรอง
สาเหตุการตายวาเกิดจากสภาวะรางกายของผูปวยตานทานการรักษาไมไหวหรือเกิดจากโรคของ
ผูปวยท่ีเปนยูเดิมแลวนั่นเอง จึงเปนการตายโดยผิดธรรมชาติท่ีจะตองมีการชันสูตรพลิกศพโดย
พนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช เพียงเทานี้ยังเปนการไมเพียงพอ จึงควรมีองคกรภายนอกเพ่ิม
เขามาอีก 2 องคกรก็คือ พนักงานอัยการหรือศาล เพ่ือใหพนักงานอัยการเขามาถวงดุลและตรวจสอบ 
การตรวจสอบการตายของพนักงานสอบสวนเหมือนเชนคดีวิสามัญฆาตกรรม หรือใหศาลเขามา
ถวงดุลและตรวจสอบการชันสูตรพลิกศพขององคกรท้ัง 2 และความเห็นของแพทยจากการ
รักษาพยาบาล เม่ือมีความตายเกิดข้ึนอีกช้ันหนึ่งดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเปนธรรม
ใหแกญาติผูตาย บุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งแพทยท่ีทําการรักษาดวย แมศาลนั้นจะไมใชองคกรหลักใน
การชันสูตรพลิกศพเหมือนเชนประเทศอังกฤษ แตอยางนอย ศาลก็เปนองคกรภายนอกท่ีใหความเปน
ธรรม ความชอบธรรม และเปนองคกรท่ีนาเช่ือถือท่ีสุดแลวในกระบวนการยุติธรรมก็วาได 
  กรณีท่ีเพิ่มใหศาลเขามารวมในการชันสูตรพลิกศพ ถาหากศาลเห็นวาขณะทําการ
ชันสูตรพลิกศพอยูนั้นยังกระทําการไมชอบดวยกฎหมาย ยังควรเห็นวาการหาสาเหตุการตายเพียง
เทานี้ยังไมเพียงพอ ศาลก็ยอมมีอํานาจออกคําส่ังใหพนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวชคนหา
สาเหตุการตายไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน อีกท้ังศาล ยังมีคําส่ังใหแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาทําการ
ตรวจสอบเปนกรณีพิเศษเกี่ยวกับการวิเคราะหตรวจสอบหรือการกระทําใดๆ ตอศพหรือช้ินสวน
ของศพนั้น เพื่อคนหาวาผูตายไดเสียชีวิตเพราะสาเหตุใด เหมือนเชนอํานาจออกคําส่ังของระบบ
ศาลโคโรเนอรประเทศอังกฤษ การรวมการชันสูตรพลิกศพโดยศาลน้ัน ก็จะทําใหศาลไดรูถึง
ขอเท็จจริงถึงสาเหตุการตายจากการรักษาพยาบาลของแพทยแทบท้ังหมด โดยท่ีไมตองใหแพทย
ดวยกันมาตรวจสอบกันเอง ดังสุภาษิตท่ีวา “แมลงวันยอมไมตอมแมลงวันดวยกัน” 
  ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหเพ่ิมพนักงานอัยการหรือศาลเขามารวมในการชันสูตรพลิกศพ
กับพนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช เม่ือมีการตายจากการรักษาพยาบาลของแพทยซ่ึงเปนการ
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ตายโดยผิดธรรมชาติ เพื่อใหอัยการหรือศาลเปนองคกรภายนอกท่ีเขามาตรวจสอบและถวงดุล
ความเห็นแพทยจากการรักษาเพิ่มไปอีกช้ันหนึ่งดวย 
  4.5.1.2  กรณีท่ีตองมีมาตรการไตสวนการตายและองคกรท่ีเกี่ยวของ 
   ในประเทศไทยน้ัน ไมจําตองมีการไตสวนการตายในทุกกรณี กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากําหนดใหทําการไตสวนการตายเฉพาะในกรณีท่ีการตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจา
พนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หากเปนกรณีการตายจากการรักษาพยาบาลของแพทยก็เปนกรณี
ตายโดยผิดธรรมชาติธรรมดา ก็เพียงแตตองทําการชันสูตรพลิกศพเทานั้น แตไมจําตองทําการ 
ไตสวนการตายแตประการใด 
   กฎหมายกําหนดใหศาลมีหนาท่ีในการไตสวนการตายโดยเริ่มตนกระบวนการไตสวน
การตายจากการยื่นคํารองของพนักงานอัยการ ดังนั้น องคกรท่ีเกี่ยวของกับการไตสวนการตาย ก็คือ 
พนักงานอัยการและศาล พนักงานอัยการมีหนาท่ีในการนําสืบพยานหลักฐานท้ังปวงเพ่ือประกอบ 
การไตสวนและการทําคําส่ังของศาลดวย 
   เม่ือเทียบกับระบบโคโรเนอรประเทศอังกฤษนั้น การไตสวนการตายมีวัตถุประสงค
เพ่ือสืบสวนสอบสวนในความตายของบุคคล หากสาเหตุการตายมีความชัดเจนแลวก็ไมจําตองทํา
การไตสวนก็ได แตโรโรเนอรและคณะลูกขุน (ถามี) ตองทําการไตสวนใน 4 กรณี คือ (1) การตายท่ี
เกิดจากการใชความรุนแรงหรือตายโดยผิดธรรมชาติ (2) การตายโดยไมทราบสาเหตุ การตายใน
ระหวางการควบคุมของตํารวจหรือเปนผลจากการบาดเจ็บท่ีตํารวจเปนผูกระทํา (3) การตายจาก
อุบัติเหตุ สารพิษ หรือโรคท่ีตองแจงใหหนวยงานของรัฐทราบ รวมถึง (4) การตายท่ีเกิดข้ึนอยาง
ตอเน่ืองอันอาจจะสงผลเสียหายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของประชาชน 
   การไตสวนการตายแบงไดเปนสองกรณี คือ การไตสวนโดยโคโรเนอรและการไตสวน
โคโรเนอรรวมกับคณะลูกขุน ซ่ึงโดยปกติโคโรเนอรสามารถไตสวนไดโดยลําพังเวนแตเปนกรณี
การตายท่ีกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะ 4 กรณีดังกลาวขางตน โคโรเนอรตองแตงต้ังคณะลูกขุน
จํานวนไมนอยกวา 7 คน แตไมเกินกวา 11 คน เพื่อรวมกันพิจารณาไตสวนการตายน้ัน 
   แสดงใหเห็นวา กรณีไตสวนการตายของประเทศไทยมีเพียงกรณีเดียวเทานั้นก็คือ การ
ตายโดยเกิดจากการวิสามัญฆาตกรรมหรือตายในเรือนจํา ซ่ึงการตายอันเกิดจากการรักษาพยาบาล
ของแพทยอันเปนการตายโดยผิดธรรมชาตินั้นจึงไมมีมาตรการตรวจสอบดังเชนระบบโคโรเนอร 
โดยระบบโคโรเนอรไดใหความสําคัญและตระหนักถึงหลักประกันสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ
รางกายของผูตายซ่ึงรวมถึงสาเหตุการตายถึง 4 กรณีท่ีศาลโคโรเนอรจําเปนจะตองทําการไตสวน
การตายรวมกับคณะลูกขุน 7-11 คนเพื่อรวมกันกับโคโรเนอรในการไตสวนหาสาเหตุการตายนั้น 
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เนื่องจากเหตุตายท้ัง 4 กรณีนั้นเปนการตายท่ีกระทบตอสิทธิ เสรีภาพ จิตใจ การส่ันคลอนความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง ท่ีกระทบตอประโยชนสวนรวม เพราะถามีเพียงแตศาลโคโรเนอรทําการ 
ไตสวนเพียงลําพังก็อาจทําใหการไตสวนหาสาเหตุการตายเปนไปดวยความยากลําบากข้ึน ในการ
ชวยกันคิด ตัดสินใจในแตละกระบวนการ ในแตละการรับฟงพยานหลักฐานตางๆ ท่ีไดมีการ
นําเสนอมา อีกท้ังคณะลูกขุนก็ทําหนาท่ีในการตรวจสอบและถวงดุลการทํางานของศาลโคโรเนอร
ดวย 
  นอกจากสาเหตุการตายท้ัง 4 กรณีดังกลาวขางตนนั้นแลว ไดแก การตายโดยผิดธรรมชาติ  
อันเกิดจากการตายระหวางการผาตัดหรือตายกอนท่ีจะฟนจากยาสลบ การตายเน่ืองจากการผาตัด
หรือขณะดมยาสลบ เปนตน ซ่ึงสาเหตุการตายเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทยท้ังนั้น โคโร
เนอรยอมมีหนาท่ีหลักในการรับผิดชอบตาสวนการตายเพียงลําพังไดโดยไมตองมีคณะลูกขุนรวม 
อีกทั้งจะทําใหเกิดความรวดเร็วในการไตสวนการตายดวยซ่ึงระบบโคโรเนอร 
  1)  มีลักษณะเปนการไตสวนหาความจริงในลักษณะของระบบไตสวนซ่ึงมิใชเปน
ระบบกลาวหาเชนเดียวกับการพิจารณาในศาลท่ัวไป กลาวคือ มิใชเปนกระบวนการพิจารณาท่ีมีการ
เผชิญหนาระหวางโจทก็กับจําเลย เพื่อพิสูจนวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดหรือเปนผูบริสุทธ์ิ 
เนื่องจากการไตสวนการตายเปนกระบวนการคนหาขอเท็จจริงวาผูตายเปนใคร ตายท่ีใด ตายเม่ือใด 
และตายดวยสาเหตุใด 
  2) โดยท่ีการไตสวนความตายมิใชเปนกระบวนพิจารณาของศาล ดังนั้น จึงไมมีโจทก
กับจําเลย แตบุคคลท่ีเขารวมกระบวนการไตสวนจะชวยโคโรเนอรเพื่อคนหาความจริง 
  3) หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานท่ีใชกับคดีแพงและคดีอาญาท่ัวไป จึงไม
นํามาใชไดกับการไตสวนของโคโรเนอร แตอยางไรก็ตาม โคโรเนอรยอมมีอํานาจท่ีจะหมายเรียก
พยานบุคคลมาในการไตสวน ท้ังนี้ ในการที่พยานจะใหการปรักปรําตนเองในการไตสวน โคโรเนอร
ยอมท่ีจะเตือนใหพยานทราบวามีสิทธิท่ีจะปฏิเสธคําถามนั้นได 
  4) เม่ือพยานมาศาลแลว โคโรเนอรจะทําการซักถามถึงเร่ืองราวตางๆ จากนั้นก็จะเปด
โอกาสใหคณะลูกขุน (ถามี) ทนายความ หรือญาติผูตาย ซักถามพยานไดโดยตองไดรับอนุญาตจาก
โคโรเนอรเสียกอน 
  5) การเปดเผยของโคโรเนอร ไมมีกฎหมายใดกําหนดใหโคโรเนอรเปดเผยเอกสารใน
การไตสวน รวมท้ังโคโรเนอรไมมีอํานาจ ท่ีจะเปดเผยเอกสารท่ีอยูในความครอบครองของเขา ซ่ึง
เปนหนวยงานอ่ืน ไดแก ตํารวจ เปนตน 
  6) คําวินิจฉัยจากการไตสวนการตายจะไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิดและ
ความรับผิดทางอาญาหรือทางแพง 
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  อยางไรก็ตาม ระบบโคโรเนอรก็มีขอบกพรองในสวนเล็กนอยดังตอไปนี้ 
  เนื่องจากระบบโคโรเนอรเปนระบบท่ีสวนหนึ่งยังคงถือวาเปนระบบศาลยุติธรรม 
  ดังนั้น กรณีท่ีมีการไตสวนจึงยังคงใชหลักการพิจารณาคดีดังท่ีใชในศาลยุติธรรม ท้ังนี้
ไมวาจะเปนการรับฟงพยานหลักฐานก็ตาม ซ่ึงทําใหขาดความยืดหยุนและทําใหการที่จะรับฟง
ขอเท็จจริงซ่ึงอาจเปนประโยชนแกการไตสวนไมอาจรับฟงได 
  การท่ีโคโรเนอรจะตองรับผิดชอบงานตลอด 24 ช่ัวโมง เปนงานท่ีหนักมาก แมวาจะมี
ผูชวย ไดแก รองโคโรเนอร และผูชวยรองโคโรเนอร และไดรับคาตอบแทนไมคุมกับความ
รับผิดชอบ ขอบกพรองในกฎหมาย The Coroner Act 1988 ซ่ึงกําหนดใหมีการไตสวนการตายโดย
ไมจําเปน เชน กรณีท่ีฆาตัวตายโดยการกระโดดจากรถไฟ เปนตน ไมมีความจําเปนตองเรียกคณะ
ลูกขุนเพื่อไตสวนการตายกรณีเชนนี้ และในบางกรณีการไตสวนทําใหบุคคลในครอบครัวเดียวกับ
ผูตายตองไดรับความอับอาย 
  สําหรับในประเทศอังกฤษ แมวาจะมีคณะลูกขุน และญาติเขารวมในการไตสวนการ
ตาย แตจะเห็นไดวา คณะลูกขุนนั้นเปนองคกรท่ีโคโรเนอรเปนผูแตงตั้งจากประชาชนในทองถ่ิน 
เม่ือเปรียบเทียบกับพนักงานอัยการของไทยแลวจะเห็นไดอยางชัดเจนถึงความแตกตางในความรู
ทางดานกฎหมายและความชํานาญในการพิจารณาพยานหลักฐานตางๆ ซ่ึงพนักงานอัยการมี
ศักยภาพสูงและเปนประโยชนกวาในการไตสวน 
  ในทางปฏิบัติแลว เม่ือมีการตายจากการรักษาพยาบาลของแพทยเกิดข้ึนแพทยดังกลาวก็
จะตองทําหนังสือรับรองการตายเพ่ือออกใบมรณะบัตรตอไป โดยไดทําความเห็นวาเกิดจากสภาวะ
หัวใจลมเหลวบาง เกิดจากรางกายของผูปวยท่ีรับการรักษาไมไหว เปนตน ซ่ึงความเห็นดังกลาวนั้น 
อาจจะเปนความจริงหรืออาจจะเกิดจากการรักษาที่ผิดพลาดของแพทย แลวทําการกลบเกล่ือนการ
กระทําความผิดของแพทยผูรักษาก็เปนได การตายดังกลาวจึงเปนการตายโดยผิดธรรมชาติท่ีจะตอง
ทําการชันสูตรพลิกศพโดยพนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวทําใหบุคคล
นั้นตายก็จะตองทํารายงานการชันสูตรพลิกศพที่ตองทํารวมกับพนักงานสอบสวน หรือ กรณีท่ี
แพทยนิติเวชในโรงพยาบาลเดียวกันจะตองทํารายงานการชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวน
ก็ตาม ซ่ึงพนักงานสอบสวนก็จะไมไดรวมทําการชันสูตรพลิกศพรวมดวยกับแพทยนิติเวชแตอยางใด 
เนื่องจากความขี้เกียจ ขาดความรับผิดชอบของตํารวจจึงทําใหรายงานการชันสูตรพลิกศพเปน
ความเห็นของแพทยแตเพียงฝายเดียว ซ่ึงพนักงานสอบสวนไมไดเปนองคกรหลักในการรับผิดชอบ
การชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายเลย 
  ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรนําระบบไตสวนการตายโดยศาลของระบบโคโรเนอร
ประเทศอังกฤษมาใชกับการตายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลโดยแพทยท่ีเปนเหตุทําใหเกิดการตาย
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ข้ึนกรณีตายโดยผิดธรรมชาติ เนื่องจากศาลเปนองคกรภายนอกท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุล
การชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนวาไดกระทําใหถูกตองตามกฎหมายหรือไม ไดทําหนาท่ี
โดยมีความเปนภาวะวิสัยหรือไม อีกท้ังยังไดตรวจสอบและถวงดุลไปจนกระท่ังถึงการทําความเห็น
การตายจากการรักษาพยาบาลโดยแพทยอีกช้ันหนึ่งดวย ซ่ึงจะทําใหแพทย ผูรักษาพยาบาลไดใช
ความระมัดระวังในการรักษาพยาบาลผูปวยของตนมากยิ่งข้ึนกวาจากระดับวิชาชีพแพทยท่ีมียิ่งกวา
วิญูชนโดยท่ัวไป และทําใหแพทยไมเห็นแกประโยชนสวนตัว หรือพวกพองของวิชาชีพแพทย
ดวยกัน เพื่อปกปดขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับสาเหตุการตายท่ีแทจริง 
  แตอยางไรก็ตาม เม่ือแพทยองคกรเดียวกันไมทําการตรวจสอบและถวงดุลความเห็น
และการวินิจฉัยโรคดวยกันเองแลว ผูเขียนเห็นสมควรใหศาลไดทําการไตสวนการตายกรณีตายอัน
เกิดจากการรักษาพยาบาล ซ่ึงถือวาเปนกระบวนท่ีสําคัญในการตรวจสอบความถูกตองของการ
ชันสูตรพลิกศพและเปนการเปดโอกาสใหญาติของผูตายไดมีโอกาสซักถามเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของใน
การชันสูตรพลิกศพ และขอใหศาลเรียกผูเช่ียวชาญเพื่อใหความเห็นได 
  4.5.1.3 มาตรการตรวจสอบและถวงดุลในการคนหาความจริง 
  ในประเทศไทยการชันสูตรพลิกศพเปนระบบตํารวจซ่ึงกฎหมายไดกําหนดใหพนักงาน
สอบสวนเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชันสูตรพลิกศพโดยกําหนดใหแพทยนิติเวชเขารวมในการ
ชันสูตรพลิกศพดวย กรณีท่ีมีการตายโดยผิดธรรมชาติจึงเปนการชันสูตรพลิกศพท่ียังไมมีมาตรการ
ตรวจสอบและถวงดุลในการคนหาความจริงถึงสาเหตุการตายไดอยางเพียงพอ เนื่องจากพนักงาน
สอบสวนเปนผูมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการรับผิดชอบเก่ียวกับการชันสูตรพลิกศพและกฎหมาย
กําหนดใหแพทยมาทําหนาท่ีรวมชันสูตรพลิกศพเทานั้นและแพทยไมมีอํานาจสอบสวนหรือ
ซักถามพยานหรือไมมีโอกาสไดรับรูหรือพิจารณาพยานหลักฐานอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบหรือ
ความครอบครองของพนักงานสอบสวน แพทยสวนใหญจึงมีทัศนะคติวางานชันสูตรพลิกศพเปน
งานชันสูตรพลิกศพลําดับรองซ่ึงมีความสําคัญนอยกวางานประจําท่ีตองตรวจรักษาผูปวย จึงทําให
พนักงานสอบสวนสามารถครอบงําหรือมีอิทธิพลเหนือการชันสูตรพลิกศพไดโดยงายจนเปน
สาเหตุท่ีแพทยผูรวมชันสูตรพลิกศพมักจะดําเนินการวินิจฉัยเฉพาะสาเหตุการตายเทานั้น สวน
พฤติการณการตายจะใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนในการตัดสินใจถึงพฤติการณการตาย 
  โดยท่ีระบบการชันสูตรพลิกศพของไทยและกฎหมายท่ีเกี่ยวของไดกําหนดใหพนักงาน
สอบสวนมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีครอบคลุมเกือบทุกข้ันตอนในการชันสูตรพลิกศพ แพทยจึง
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เปนเพียงผูท่ีมาชวยหาสาเหตุการตายเทานั้น โดยแพทยจะไมกาวลวงไปใหความเห็นเกี่ยวกับ
พฤติการณการตาย ระบบเชนนี้ทําใหขาดการถวงดุลการใชอํานาจ66 
  สวนกรณีท่ีผูปวยจากการรักษาพยาบาลโดยแพทยไมวาแพทยเจาของผูปวยหรือแพทย
เวรก็จะตองออกหนังสือรับรองการตาย โดยทําความเห็นวาผูปวยตายเนื่องจากสาเหตุใดอยาง
ละเอียดอีกท้ัง ระเบียบทางโรงพยาบาลก็ไมใหมีการชันสูตรพลิกศพเม่ือมีความตายผิดธรรมชาติ
เกิดข้ึน จึงเห็นไดวา เม่ือมีการตายจากการรักษาพยาบาลของแพทยในโรงพยาบาลของรัฐหรือ
เอกชนก็จะไมมีองคกรภายนอกใดเขามาตรวจสอบและถวงดุลในการคนหาความจริงท่ีมีการตายอัน
เกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทยเลยแมแตองคกรเดียว หรือ แมทางเจาหนาท่ีโรงพยาบาลไดแจง
ใหพนักงานสอบสวนทราบแลวก็ตามแตพนักงานสอบสวนก็หาปฏิบัติตามกฎหมายไมกลับติด
ภารกิจอ่ืนหรือไมวาดวยสาเหตุใด เม่ือพนักงานสอบสวนไมมาทางโรงพยาบาลก็ใหแพทยนิติเวชท่ี
ประจําโรงพยาบาลน้ัน อาจจะเปนแพทยผูท่ีทําการรักษาเอง อาจเปนแพทยท่ีมีความสัมพันธกันไม
วา เพื่อน พี่นอง หรือเพ่ือท่ีจะรักษาผลประโยชนของพวกพองวิชาชีพเดียวกันและเพ่ือรักษาช่ือเสียง
ขององคกรโรงพยาบาลนั่นเอง ฉะนั้นรายงานการชันสูตรพลิกศพจึงอาจระบุถึงสาเหตุการตายท่ี
แทจริงหรืออาจจะปกปดการรักษาของแพทยดวยกันเองก็ได 
  นอกจากนี้ประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 วรรคสาม ไดวางหลักไววา กรณี
ท่ีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือตายอยูใน
ระหวางการควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี (วิสามัญฆาตกรรม) ซึงถือ
เปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะตองแจงใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองทราบ
เพื่อใหมารวมในการชันสูตรพลิกศพ เหตุท่ีกฎหมายบัญญัติไวเชนนี้เพื่อใหการชันสูตรพลิกศพกรณี
ดังกลาวเปนไปอยางโปรงใสและตรวจสอบได โดยใหผูเขารวมการชันสูตรพลิกศพตรวจสอบการ
ทํางานของกันและกัน ในขณะเดียวกันผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีหนาท่ีตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
เกี่ยวกับกรณีนั้นดวย 
  การรวมชันสูตรพลิกศพของพนักงานอัยการนั้นจะสงผลดีตอการชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ 
  (1) พนักงานอัยการสามารถทําหนาท่ีกํากับใหการชันสูตรพลิกศพเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กฎหมายกําหนด เชน ตรวจสอบวาพนักงานสอบสวนไดแจงการตายใหญาติของผูตาย
ทราบหรือไม หรือตรวจสอบวาคุณสมบัติของผูรวมชันสูตรพลิกศพนั้นเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวหรือไม 

                                                  
66 แสวง บุญเฉลิมวิภาส และคณะ, รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง” การศึกษาการพัฒนาระบบการ

ชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย” เสนอตอสํานักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, สิงหาคม 2547, หนา 56-57. 
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  (2) พนักงานอัยการสามารถเก็บขอมูลและพยานหลักฐานท่ีสําคัญแกคดีไวในสํานวน
ได กลาวคือ ในทางปฏิบัติแลวพนักงานสอบสวนยอมมีความเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมพยาน 
หลักฐานท่ีเกี่ยวกับคดีอยู แตพนักงานอัยการนั้นเปนผูมีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการ
วินิจฉัยพยานหลักฐาน รวมไปถึงการนําเสนอพยานหลักฐานตอศาลวา พยานหลักฐานตางๆท่ี
รวบรวมไวในสํานวนดังกลาวเพียงพอแลวหรือไมตอการดําเนินการในข้ันตอนตอไป หรือขอมูล
และหลักฐานใดท่ีสําคัญและจําเปนตองรวบรวมเขาไวในสํานวน ซ่ึงจะทําใหสํานวนในคดีนั้น
ครบถวนและสมบูรณและกฎหมายไดกําหนดใหพนักงานอัยการเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ
รวมกับพนักงานสอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับแจง จากน้ันเม่ือจัดทําสํานวน
ชันสูตรพลิกศพเสร็จเรียบรอยแลว ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลทําการไตสวนการตาย 
การตรวจสํานวนการชันสูตรพลิกศพมีความสําคัญอยางยิ่ง คือ เปนการตรวจสอบขอมูลหลักฐาน
จากการรวบรวมของพนักงานสอบสวนโดยพิจารณาวาขอมูลและพยานหลักฐานตรงตามท่ีไดรวม
ชันสูตรพลิกศพไวในตอนแรกหรือไม และครบถวนเพียงพอแลวหรือไม หากเกิดกรณีท่ีพนักงาน
สอบสวนยังรวบรวมไมครบถวนเพราะเหตุใดก็ตาม พนักงานอัยการมีอํานาจส่ังใหดําเนินการไดถือ
เปนการถวงดุลการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนดวย โดยพนักงานสอบสวนมิไดเปนผูรวบรวม
พยานหลักฐานแตเพียงผูเดียว 
  และการท่ีพนักงานอัยการรวมกับพนักงานสอบสวนในการจัดทําสํานวนชันสูตรพลิก
ศพนั้น เปนการตรวจสอบกํากับดูแลการทํางานพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตางๆท่ีไดมาจากการชันสูตรพลิกศพกอนจะนําข้ึนสูข้ันตอนการไตสวนของศาล และเปนการเพิ่ม
อํานาจหนาท่ีใหแกพนักงานอัยการ นอกเหนือจากท่ีมีอํานาจส่ังการใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติ
ตามคําส่ังเกี่ยวกับชันสูตรพลิกศพ67 ซ่ึงการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ มีความสําคัญ ดังนี้ 
  (1) ตรวจสอบขอมูลและหลักฐานท่ีรวบรวมไดจากการชันสูตรพลิกศพวาไดตรงตามท่ี
ไดรวมชันสูตรพลิกศพไวในช้ันแรกหรือไม และพยานหลักฐานครบถวนเพียงพอหรือไม หากเห็น
วายังไมครบถวนก็จะส่ังการใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนพยานบุคคล หรือตรวจสอบ
วัตถุพยานเพิ่มเติมได 
  (2) สํานวนชันสูตรพลิกศพเปนขอมูลสําคัญในการจัดทําคํารองของพนักงานอัยการ
เพื่อยื่นใหศาลทําการไตสวน ซ่ึงสํานวนดังกลาวถือเปนพยานหลักฐานประกอบการไตสวนคํารอง
ในช้ันไตสวนของศาล ซ่ึงหากขอมูลและพยานหลักฐานในสํานวนครบถวนและสมบูรณ การ

                                                  
 67 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 150 วรรคหก. 
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ดําเนินการในช้ันไตสวนก็จะเร่ิมตนไดเร็ว และผลของการไตสวนก็สอดคลองกับความเปนจริงใน
คดี ซ่ึงจะสงผลตอการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเจาพนักงานผูทําใหตายดวย 
  สวนพนักงานฝายปกครองมีอํานาจอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีและแสดงความเห็น ซ่ึง
ตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยระเบียบการปฏิบัติหนาท่ีชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝาย
ปกครอง พ.ศ. 2543 ขอ 10 ไดกําหนดวิธีการรายงานผลการชันสูตรพลิกศพในความรับผิดชอบของ
พนักงานฝายปกครอง หลังจากทําการชันสูตรพลิกศพแลวตามแบบ ชศ.6 ซ่ึงเปนคนละสวนกับ
สําเนารายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน ซ่ึงพนักงานฝายปกครองตองรายงานไป
ยังผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยดวย 
  นอกจากนี้พนักงานฝายปกครองสามารถทําความเห็นแยงได กรณีท่ีไมเห็นดวยตอง
บันทึกความเห็นแยงลงในแบบ ชศ. 7 ขอ 11 กําหนดไววา “กรณีท่ีมีความเห็นไมตรงกันและไมอาจ
ลงในแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนได ใหบันทึกไวในความเห็นแยงให
บันทึกผูชันสูตรพลิกศพตามแบบ ชศ.7 ทายขอบังคับนี้ มอบใหพนักงานสอบสวนหน่ึงชุดพรอม
บันทึกใหทราบวามีความเห็นแยงไวแบบในรายงานการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนและ
รวบรวมรายงานตามขอ 15” 
  จะเห็นไดวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการชันสูตรพลิกศพกรณีการตายตามมาตรา 150 
วรรคสาม ไดวางระเบียบหรือขอบังคับท่ีกําหนดใหบุคลากรของตนมีหนาท่ีจัดทําเอกสาร หลักฐาน
ในรูปแบบรายงานผลการชันสูตรพลิกศพและตองรายงานผลนั้นไปยังผูบังคับบัญชาดวย ซ่ึง
กระบวนการนี้ถือเปนมาตรการท่ีจะชวยตรวจสอบการทํางานของกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีขอสงสัยเกี่ยวกับการตาย ก็สามารถนําเอกสารหลักฐานของแตละหนวยงานมาตรวจสอบ
เปรียบเทียบเพื่อคนหาความจริงไดและยังเปนการถวงดุลการใชอํานาจของแตละองคกรดวย เม่ือ
เกิดกรณีท่ีไมเห็นดวยจะตองมีการบันทึกความเห็นแยงเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพไวใหปรากฏ
เปนหลักฐานดวย 
  เม่ือมีการชันสูตรพลิกศพกรณีตายโดยวิสามัญฆาตกรรม มีองคกร 4 ฝายท่ีทําหนาท่ีใน
การรวมชันสูตรพลิกศพคือ พนักงานสอบสวน แพทยนิติเวช พนักงานอัยการและพนักงานฝาย
ปกครองเรียบรอยแลว ประมวลวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดใหมีมาตรการไตสวนการตายโดย
ศาล ซ่ึงการไตสวนการตายโดยศาล เปนกระบวนการท่ีกฎหมายมุงหมายใหเกิดการตรวจสอบการ
ทํางานของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ โดยจะดําเนินการไตสวนแตเฉพาะกรณีท่ี
ความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีหรือตายใน
ระหวางอยูในควบคุมของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี เทานั้น โดยกระบวนการ
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เร่ิมตนภายหลังจากท่ีพนักงานอัยการไดยืน่คํารองขอตอศาลช้ันตนแหงทองท่ีท่ีศาลนั้นอยู เพื่อใหทํา
การไตสวน 
  เหตุท่ีกฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการตองยื่นคํารองเพื่อใหศาลไตสวนการตายน้ัน 
เนื่องจากเจาพนักงานของรัฐเปนผูกอใหเกิดความตายหรือความตายเกิดข้ึนอยูในระหวางการ
ควบคุมของเจาพนักงานของรัฐ ทําใหรัฐตกอยูในฐานะเปนผูถูกกลาวหา การไตสวนในศาลจึงเปน
กระบวนการที่จะสรางดุลยภาพระหวางการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนกับหลักประกัน
ดานขวัญและกําลังใจของเจาหนาท่ี โดยมุงหมายท่ีจะคนหาความจริงในระหวางเจาพนักงานกับ
ผูตายวาเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 
  ท้ังนี้ คําส่ังศาลในการไตสวนนั้น ศาลจะไมส่ังวาการกระทําใหผูนั้นถึงแกความตายเปน
ความผิดทางอาญาหรือไม เพราะการไตสวนในศาลเปนเพียงกระบวนพิสูจนขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานในเบ้ืองตนวา การตายโดยผิดธรรมชาติหรือโดยวิสามัญฆาตกรรมนั้นมีสาเหตุและ
พฤติการณการตายอยางไร และตรวจสอบวา เจาพนักงานท่ีอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีแลวทํา
ใหผูอ่ืนตายนั้นเปนการปฏิบัติหนาท่ีจริงหรือไม ซ่ึงมีความสําคัญตอการสอบสวนคดีอาญาตอไป 
เพราะหากเปนกรณีการตายตามมาตรา 150 วรรคสามแลว พนักงานอัยการตองรวมกับพนักงาน
สอบสวนทําสํานวนสอบสวนตอไป กระบวนการไตสวนการตายนอกจากจะเปนการไตสวนเพื่อ
คุมครองสิทธิของบุคคลผูตายและญาติแลว ยังถือเปนกระบวนตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของเจา
พนักงานโดยศาลซ่ึงเปนองคกรภายนอกดวย ซ่ึงกระบวนการไตสวนการตายน้ีจะชวยปองกันมิให
เจาหนาท่ีตํารวจใชอํานาจตามอําเภอใจไดในระดับหนึ่ง 
  สําหรับประเทศอังกฤษนั้น จะพบไดวา The Coroners Act 1988 และThe Coroners 
Rules 1984 ไดกําหนดข้ันตอนและกระบวนการท่ีเปนมาตรการในการตรวจสอบ การใชอํานาจของ
โคโรเนอรและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไวหลายประการดวยกัน คือ 
  1) การแจงวัน เวลา และสถานท่ีในการตรวจศพ 
  ใน The Coroners Rules 1984 นอกจากใหอํานาจโคโรเนอรในการควบคุมการตรวจศพ 
ซ่ึงกระทําโดยพยาธิแพทยแลว ในเวลากอนท่ีจะเร่ิมกระบวนการตรวจสอบศพ กฎหมายไดกําหนด 
ใหโคโรเนอรมีหนาท่ีตองแจงวัน เวลา และสถานที่ท่ีจะทําการตรวจศพไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวของดวย 
ซ่ึงไดแก 
  (1)   ญาติของผูตาย 
  (2)   ผูซ่ึงทําการรักษาหรือพยาบาลผูตายอยูเปนประจํา 
  (3)   ผูแทนจากโรงพยาบาล ในกรณีท่ีผูตายเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
  (4)   ผูแทนจากหนวยงานของรัฐ ท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเขารวมการตรวจศพ 
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  เพ่ือใหบุคคลดังกลาวขางตนเขารวมในการตรวจสอบคนหาสาเหตุและพฤติการณการ
ตาย ซ่ึงเปนมาตรการท่ีจะนําไปสูการใชสิทธิหรืออํานาจในการตรวจสอบการทํางานของโคโรเนอร 
  2) การแตงต้ังแพทยเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ 
  นอกจากจะกําหนดใหโคโรเนอรตองแจงใหผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีจะทําการตรวจศพแลว บุคคลท่ีเกี่ยวของตามท่ีระบุไวใน The Coroners Rules 1984 มาตรา 7 
สามารถเขารวมการตรวจศพไดดวยตนเองแลว ยังมีสิทธิท่ีจะแตงต้ังแพทยเขารวมการตรวจศพนั้น
แทนตนได ซ่ึงถือเปนสิทธิอันสําคัญท่ีจะทําใหญาติของผูตายมีสวนรวมในการตรวจสอบการตาย
นั้นไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  3) การไตสวนโดยคณะลูกขุน 
  โดยปกติแลวการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายอังกฤษไมจําตองมีการไตสวนก็ไดหาก
โคโรเนอรสามารถระบุสาเหตุและพฤติการณการตายท่ีแนชัดได แตอยางไรก็ตามในบางกรณี 
กฎหมายกําหนดไวใหโคโรเนอรจําเปนตองทําการไตสวนการตายรวมกับคณะลูกขุนดวย เม่ือ
ปรากฏวามีเหตุอันควรสงสัย ดังตอไปนี้ 
  (1) การตายเกิดข้ึนในเรือนจําหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีลักษณะเดียวกันหรือสถานท่ีอ่ืนใดที่มี
กฎหมายอ่ืนกําหนดไวใหทําการไตสวน 
  (2) การตายเกิดข้ึนระหวางการควบคุมของตํารวจ หรือเปนผลจากอาการบาดเจ็บท่ี
ตํารวจเปนผูกระทําในระหวางปฏิบัติหนาท่ี 
  (3) การตายเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ สารพิษ หรือโรคท่ีจะตองแจงใหหนวยงานของรัฐ
ทราบตามมาตรา 19 ของ The Heaith and Safety at Work Act 1974 
  (4) การตายเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง หรืออาจจะเกิดข้ึนซํ้าอีกซ่ึงสงผลเสียหายตอสุขภาพ
หรือความปลอดภัยของประชาชน 
   ซ่ึงโคโรเนอรจะตองแตงต้ังคณะลูกขุนตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 8 (2)ซ่ึงกําหนดให
แตงต้ังคณะลูกขุนมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน แตไมเกิดกวาสิบเอ็ดคน เพ่ือรวมกันกับโคโรเนอรใน
การไตสวนสาเหตุการตายนั้น 
   ดังนั้น การชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายไทย กรณีท่ีมีการตายจากการรักษาพยาบาลโดย
แพทยจึงเปนการตายท่ีผิดธรรมชาติมีองคกรเพียงแค 2 ฝายเทานั้นในการรวมชันสูตรพลิกศพ คือ 
พนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช เม่ือชันสูตรพลิกศพก็ไมมีไมมีมาตราไตสวนการตายเลย ไมวา
จะหาสาเหตุการตายท่ีแทจริงไดหรือไมก็ตาม ซ่ึงไมเหมือนกับการตายโดยวิสามัญฆาตกรรมท่ี
จะตองมีองคกรรวมชันสูตรพลิกศพ4 ฝาย คือ พนักงานสอบสวน แพทยนิติเวช พนักงานอัยการและ
พนักงานฝายปกครองดังท่ีไดกลาวไปขางตนแลว เม่ือมีการชันสูตรพลิกศพเสร็จแลวก็จะตองมี
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มาตราไตสวนการตายโดยศาล โดยพนักงานอัยการเปนผูนําพยานหลักฐานเขาสืบถึงสาเหตุและ
พฤติการณการตาย จึงเห็นวา กรณีการตายโดยวิสามัญฆาตกรรม ยังมีกลไกการตรวจสอบ ถวงดุล 
โดยองคกรภายนอกหลายฝาย เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเพ่ือใหการคนหาความจริงสาเหตุการ
ตายไดเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเหมือนเชนกลไกการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตายโดยโค
โรเนอรและคณะลูกขุน(ถามี)ของประเทศอังกฤษซ่ึงประเทศไทยควรเพ่ิมกลไกมาตรการตรวจสอบ
และถวงดุลในการคนหาความจริง กรณีความตายเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทย ซ่ึงเปนการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ จากท่ีมีองคกร 2 ฝายนั้น ยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงควรเพิ่มพนักงาน
อัยการและศาลเขารวมในการชันสูตรพลิกศพและใหมีมาตรการไตสวนการตายดวย 
   อีกท้ัง จะตองมีการแจงสิทธิใหแกญาติผูตายไดเขารวมในการชันสูตรพลิกศพเหมือน
ระบบโคโรเนอรดวย เพื่อใหบุคคลดังกลาว เขารวมในการตรวจสอบคนหาสาเหตุและพฤติการณ
การตาย ซ่ึงเปนมาตรการที่จะนําไปสูการใชสิทธิหรืออํานาจในการตรวจสอบการทํางานของ
พนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช 
   สวนระบบโคโรเนอรท่ีใหบุคคลท่ีเกี่ยวของตามท่ีกฎหมายกําหนดมีสิทธิแตงต้ังแพทย
เขารวมในการชันสูตรพลิกศพดวยนัน้ ผูเขียนเห็นวา สําหรับประเทศไทย องคกรท่ีทําหนาท่ีชันสูตร
พลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนคือ แพทยนิติเวช การที่จะกําหนดใหญาติผูตายมีสิทธิแตงต้ัง
แพทยเขารวมในการชันสูตรพลิกศพเหมือนประเทศอังกฤษนั้น จึงไมเหมาะสม เนื่องจากวิชาชีพ
แพทยดวยกันจะไมทําการตรวจสอบและถวงดุลกันเอง ดังสุภาษิตท่ีวา “แมลงวันยอมไมตอม
แมลงวันดวยกัน” 
  4.5.1.4 การมีสวนรวมของญาติผูตาย 
  สวนการแจงสิทธิใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวของนั้น ของประเทศไทยไมไดมีกฎหมายกําหนด 
ใหมีการแจงสิทธิแกญาติผูตายใหมารวมทําการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวนและแพทย
นิติเวชเหมือนเชนคดีวิสามัญฯ มีเพียงแตทางโรงพยาบาลไดแจงใหกับญาติผูตายทราบเม่ือมีการตาย
จากการรักษาพยาบาลเกิดข้ึนเทานั้น ซ่ึงเม่ือเทียบกับประเทศอังกฤษแลว เม่ือมีความตายโดยผิด
ธรรมชาติและโดยสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน กอนท่ีจะเร่ิมทําการตรวจศพ ทางศาลโคโรเนอรมีหนาท่ี
ตองแจงวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะทําการตรวจศพไปยัง (1) ญาติผูตาย (2) ผูซ่ึงทําการรักษาหรือ
พยาบาลผูตายอยูเปนประจํา (3) ผูแทนจากโรงพยาบาลในกรณีท่ีผูตายเสียชีวิตในโรงพยาบาล (4) 
ผูแทนจากหนวยงานของรัฐ ตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหรวมการตรวจศพน้ันดวย ซ่ึงบุคคลเหลานี้
มีสิทธิท่ีจะแตงต้ังแพทยเขารวมการตรวจศพนั้นแทนตนเองได การตรวจศพถือเปนกระบวนการ
สําคัญท่ีจําตองกระทําเพื่อคนหาสาเหตุแหงการตายโดยจะกระทําทุกกรณี แสดงใหเห็นวาระบบโคโร
เนอรไดใหความสําคัญถึงการมีสวนรวมของญาติผูตายในการเขารวมชันสูตรพลิกศพและการคนหา
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สาเหตุการตายรวมกัน ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยแลวญาติ
ผูตายไดรับการประกันสิทธิและมีสิทธิ (1) ไดรับแจงถึงการสอบสวนการตาย และผลการสอบสวน
การตายนั้น (2) สิทธิเขาฟงหรือตรวจสอบดูขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนและสิทธิในการแสดง
พยานหลักฐานตางๆ เทานั้น แตยังขาดสิทธิการเขารวมอยูในการชันสูตรพลิกศพของญาติผูตาย 
  ดังนั้น หากไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิไวใหครบถวนตามมาตรฐานองคการสหประชาชาติ 
แลวจะทําใหการโตแยงเกี่ยวกับกระบวนการวาไดกระทําไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม หรือ
สาเหตุของการตายถูกตองหรือไม ลดลง เพราะญาติของผูตายไดรับรูกระบวนการในการชันสูตร
พลิกศพ และมีโอกาสไดโตแยงในขณะทําการชันสูตรพลิกศพ ซ่ึงจะทําใหเกิดการยอมรับและสราง
ความนาเช่ือถือใหเกิดข้ึนในกระบวนการชันสูตรพลิกศพ อีกท้ังก็เปนการตรวจสอบและถวงดุลโดย
บุคคลท่ีไดรับการถูกละเมิดซ่ึงสิทธินั้นโดยตรงจากการรักษาพยาบาลของแพทยไดอีกกระบวนการ
หนึ่ง 
  อีกท้ังกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติไมมีมาตรการไตสวนการตาย การมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงไมมีในสวนนี้ไมเหมือนเชนกรณีการตายโดยวิสามัญฆาตกรรมและระบบโคโรเนอร
ของอังกฤษท่ีกําหนดใหมีการไตสวนการตายโดยศาล โดยเปดโอกาสใหแกญาติผูตายนํา 
  พยานหลักฐานมานําสืบและหักลาง เพ่ือรวมกันคนหาสาเหตุและพฤติการณการตายท่ี
แทจริงได ซ่ึงญาติผูตายก็เปนฝายท่ีตรวจสอบการคนหาความจริงการตายขององคกรท่ีเกี่ยวของดวย
อีกทางหนึ่ง 
 4.5.2 ระบบแพทยสอบสวน (Medical Examiner) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ระบบแพทยสอบสวนของประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายรูปแบบซ่ึงจะแตกตางกันไป
ข้ึนอยูกับแตละรัฐวาจะใชระบบแพทยสอบสวนรูปแบบใดเพ่ือใหเหมาะสมกับรัฐของตน โดยใน
ท่ีนี้จะทําการศึกษาถึงระบบแพทยสอบสวนท่ีใชอยูในรัฐมิชิแกน (Michican) ไดนําระบบแพทย
สอบสวนประจําเคานตี้มาใชโดยจะแบงเขตอํานาจและหนาท่ีความรับผิดชอบออกเปนแตละเคานตี้ 
หมายถึง เขตการปกครองระดับทองถ่ิน ซ่ึงโดยสวนใหญแลวจะมีขนาดเล็กกวารัฐแตใหญกวาเมือง 
ระบบแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ (County Medical Examiner) คือ ระบบน้ีจะไมมีโคโรเนอรเขา
มาเกี่ยวของกับการสอบสวนการตายโดยในแตละทองถ่ินจะมีการแตงต้ังแพทยสอบสวนข้ึนใน
เคานตี้ของตนเอง 
  County Medical Examiner Act 1953 (Michigan Complied Law)  เปนกฎหมายท่ี มี
สาระสําคัญเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการตายของบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายในรัฐการยุบ
สํานักงานโคโรเนอรและกําหนดอํานาจหนาท่ีของแพทยสอบสวนประจําเคานตี้โดยมีสาระสําคัญ 
สรุปไดดังนี้ 
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  4.5.2.1 องคกรท่ีเกี่ยวของในการชันสูตรพลิกศพ 
  นอกจากจะมีแพทยสอบสวนผูซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบหลักแลว ยังคงมีเจาหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของหลายตําแหนงดวยกัน ไดแก 1) แพทยสอบสวนประจําเคานตี้ โดยจะตองเปนแพทยผู
ไดรับอนุญาตใหปฏิบัติวิชาชีพในรัฐมิชิแกน 2) ผูแทนแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ ตองไดรับ
อนุญาตประกอบวิชาชีพ และตองไดรับการรับรองจากแพทยสอบสวนประจําเคานตี้ ซ่ึงมีหนาท่ีใน
การออกคําส่ังอนุญาตใหผาศพเพื่อตรวจพิสูจนและออกคําส่ังและควบคุมเจาหนาท่ีท่ีสืบสวน
สอบสวน ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ใหทําการสืบสวนสอบสวนและรายงานผลการสืบสวนสอบสวน 3) 
เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน คอยชวยเหลือสนับสนุนในการปฏิบัติหนาท่ีของแพทยสอบสวนประจํา
เคานตี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว มีหนาท่ีในการแจงใหญาติของผูตายทราบถึงการตายและสถานท่ีท่ี
ศพนั้นอยู ตรวจสอบศพผูตายและสอบสวนหาสาเหตุและพฤติการณท่ีตายและรายงานผลการ
สืบสวนสอบสวนทางโทรศัพทไปยังแพทยสอบสวน 4) พยาธิแพทย มีหนาท่ีในการทางการผาศพเพื่อ
ตรวจพิสูจนตามคํารองขอของแพทยสอบสวนหรือผูแทนแพทยสอบสวน รายงานผลการตรวจสอบ
เบ้ืองตนทางโทรศัพทใหแพทยสอบสวนหรือผูแทนแพทยสอบสวนและสงรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังแพทยสอบสวน เม่ือทําการผาศพเพื่อตรวจพิสูจนเสร็จส้ิน และระบุสาเหตุและ
พฤติการณท่ีตาย 
  เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทยแลวเปนระบบชันสูตรพลิกศพแบบตํารวจซ่ึงให
พนักงานสอบสวนเปนผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบทั้งหมดในการชันสูตรพลิกศพ โดยมีแพทยนิติเวช  
เขามารวมชวยเหลือคนหาสาเหตุตายเทานั้น กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ (2 องคกร) แตกรณีตายโดย
วิสามัญฯ ก็จะเพ่ิมพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครอง เปนอีก 4 องคกร ซ่ึงการชันสูตรพลิก
ศพระบบแพทยสอบสวนของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเนนใหแพทยสอบสวนประจําทองถ่ินนั้น
เปนผูมีบทบาทสําคัญและเปนองคกรหลักในการรับผิดชอบการชันสูตรพลิกศพ โดยมีผูแทนแพทย
สอบสวน เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือตํารวจและนิติพยาธิแพทยเปนผูชวยเหลือเทานั้น แพทย
สอบสวนจะตองเปนแพทยผูไดรับอนุญาตใหปฏิบัติวิชาชีพในรัฐมิชิแกนดวย ซ่ึงตรงกันขามกับ
ประเทศไทยโดยส้ินเชิง 
  โดยประเทศไทยใหอํานาจการชันสูตรพลิกศพอยูท่ีพนักงานสอบสวนหรือตํารวจ แต
ระบบแพทยสอบสวนใหอํานาจหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพอยูท่ีแพทยสอบสวนประจําทองถ่ิน 
เนื่องดวยประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นวาแพทยสอบสวนมีความเช่ียวชาญทางดานนี้เปนการเฉพาะท่ี
ควรใหทําหนาท่ีแกการสอบสวนและคนหาสาเหตุการตายไดเปนอยางดี เพราะแพทยยอมรูระบบ
การทํางานไหลเวียนเลือด การเตนของหัวใจและระบบตางๆ ในรางกายไดดีกวาตํารวจ ถามีการตาย
หรือมีการหยุดเตนของหัวใจเกิดข้ึน แพทยสอบสวนจึงทําหนาท่ีทุกอยางรวมท้ังการทําสําสวนการ
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ชันสูตรพลิกศพคลายกับการทําหนาท่ีของพนักงานสอบสวนแหงประเทศไทย ซ่ึงผูชวยเหลือของ
พนักงานสอบสวนคือแพทย แตสหรัฐอเมริกา ตํารวจหรือ เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนเปนเพียง 
ผูชวยเหลือ แสดงวาระบบแพทยสอบสวนไมมีองคกรใดเลยท่ีทําหนาท่ีในการตรวจสอบและ
ถวงดุลการหาสาเหตุการตายของแพทยสอบสวนแมแตองคกรเดียว ยกเวนกรณีท่ีมีการสืบสวน
สอบสวนนั้นเกี่ยวของกับคดีฆาตกรรม หรือตองสงสัยวาเปนฆาตกรรม ท้ังโดยใหพนักงานอัยการ
ดําเนินการสอบสวนคดีอาญาและรวมกับแพทยสอบสวนในการคนหาสืบสวนความจริงตอไป ซ่ึง
ประเทศไทยกรณีตายโดยวิสามัญฯ ก็มีพนักงานอัยการเปนองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบและ
ถวงดุลการทํางานของพนักงานสอบสวนดวย 
  ดังนั้น กรณีฆาตกรรมหรือสงสัยวาเปนกรณีฆาตกรรมโดยมีพนักงานอัยการรวมทําการ
ชันสูตรพลิกศพกับแพทยสอบสวนนั้น ยังเปนกรณีท่ีมีความหมายกวางกวา กรณีตายโดยวิสามัญฯ
ของประเทศไทย เนื่องจากคําวา “วิสามัญฆาตกรรม” นั้น อยูในสวนหนึ่งของความหมายของคําวา 
“ฆาตกรรม” เพราะฆาตกรรมมิไดหมายเฉพาะเจาหนาท่ีตํารวจมีเจตนาฆาประชาชนดังเชนวิสามัญฯ  
เทานั้น แตฆาตกรรมยังรวมถึงบุคคลใดก็ไดไมวาจะเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือไม ถามีหลักฐาน
พิสูจนไดวาบุคคลนั้นมีเจตนาท่ีจะทําลายซ่ึงการมีชีวิตอยูของผูอ่ืนแลว การกระทํานั้นยอมเปนการ
ฆาตกรรมทั้งส้ิน แสดงวา ระบบแพทยสอบสวนยังใหความคุมครองสิทธิของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพกวาประเทศไทย 
  4.5.2.2 กรณีท่ีตองมีการชันสูตรพลิกศพ 
   เม่ือมีการตายเกิดข้ึนจะตองแจงใหแพทยสอบสวนทําการสอบสวนถึงสาเหตุและ
พฤติการณท่ีตายไว ไดแก 
   1) การตายโดยกะทันหันหรือโดยไมคาดคิด เชน การตายในหองผาตัด หรือหองพักฟน 
การตายตามธรรมชาติแตความตายเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด 
   2) การตายโดยไมไดรับการรักษาทางการแพทยภายใน 48 ช่ัวโมงกอนเวลาท่ีตาย เวน
แตแพทยผูตรวจศพจะสามารถวินิจฉัยสาเหตุการตายท่ีแทจริงได เปนตน 
   3) การตายเกิดข้ึนโดยไมไดตั้งใจจากการปฏิบัติหนาท่ีของแพทยท่ีมีใบประกอบโรค
ศิลป 
   4) การตายท่ีเกิดข้ึนในระหวางการตรวจวินิจฉัยโรคหรือการรักษาของแพทย 
   ซ่ึงระบบแพทยสอบสวนไดอธิบายและขยายความของคําวา “ผิดธรรมชาติ” ออกไปได 
หลายประเภท หลายเง่ือนไขดวยกัน เนื่องจากจะไดไมตองเกิดการโตเถียงเปนปญหา ในการตีความ
กฎหมายตอไป โดยแพทยสอบสวนจะตองทําการสอบสวนถึงสาเหตุตายและพฤติการณการตาย
ตามวัตถุประสงคของการชันสูตรพลิกศพซ่ึงเปนองคกรหลัก สวนประเทศไทยกรณีตายจากการ
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รักษาพยาบาลของแพทย ก็คือ กรณีตายโดยผิดธรรมชาติท่ีจะตองมีพนักงานสอบสวนและแพทยทํา
การชันสูตรพลิกศพเชนเดียวกับระบบแพทยสอบสวน แตเพียงกฎหมายสหรัฐอเมริกาไดบัญญัติ
กรณีการชันสูตรพลิกศพไวโดยชัดเจนแนนอนกวาประเทศไทย 
   เม่ือมีการแจงการตายใหแกแพทยสอบสวนทราบ แพทยสอบสวนก็จะไปสถานที่ท่ีศพ
นั้นอยูและเร่ิมดําเนินการตรวจสอบ สวนประเทศไทยเม่ือมีการแจงเหตุตายใหแกพนักงานสอบสวน  
พนักงานสอบสวนก็จะไปสถานท่ีท่ีพบศพและเร่ิมดําเนินการตรวจสอบ เปนตนหากผูตายเสียชีวิต
ระหวางการรักษาของแพทย สาเหตุและพฤติการณท่ีตายไมเปนท่ีสงสัย ใหแพทยผูดูแลรักษาผูตาย
ออกใบรับรองการตายและสงคืนศพผูตายใหแกญาติหรือผูเกี่ยวของ ระบบแพทยสอบสวนนี้ไดให
ความเคารพและความไวเนื้อเช้ือใจการตรวจวินิจฉัย การระบุสาเหตุการตายของแพทยผูดูแลรักษา
ผูปวย สําหรับในกรณีท่ีสาเหตุและพฤติการณท่ีตายไมเปนท่ีสงสัย แตถาสาเหตุและพฤติการณท่ี
ตายยังเปนท่ีสงสัยอยูก็จะตองมีการชันสูตรพลิกศพโดยแพทยสอบสวนอีกช้ันหนึ่ง แสดงวา แพทย
สอบสวนทําการตรวจสอบและถวงดุลการทําความเห็นของแพทยจากการตายท่ีอยูในระหวางการ
รักษาพยาบาลซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาอาจเห็นวาผูท่ีประกอบวิชาชีพเดียวกันก็จะรูขอบกพรอง 
จุดเดน จุดดอย ของแพทยดวยกันดี จึงทําใหสามารถทําการคนหาความจริงถึงสาเหตุการตายท่ี
แทจริงได 
   สวนประเทศไทยนั้น หากมีการตายระหวางการวางยาสลบหรือตายระหวางหรือหลัง
ผาตัดแลวก็ถือวาเปนกรณีตายโดยผิดธรรมชาติ โดยไมตองคํานึงเลยวา สาเหตุและพฤติการณตายยัง
เปนท่ีสงสัยอยูหรือไมยังไงเสียก็จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ คนหาสาเหตุตายโดยพนักงาน
สอบสวนรวมกันกับแพทยประจําอยูในโรงพยาบาลนั้นอยูดี โดยแพทยผูชันสูตรพลิกศพเปนเพียงผู
ชวยเหลือเทานั้น อีกท้ังแพทยก็ไมไดทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุลกันเองเหมือนเชนระบบแพทย
สอบสวน เนื่องจากประเทศไทยแพทยท่ีเปนองคกรเดียวกันจะไมทําหนาท่ีตรวจสอบและถวงดุล
การทําความเห็นจากการรักษาพยาบาลของแพทยดวยกันเอง เพราะผูประกอบวิชาชีพแพทย 
จะเคารพ ไวเนื้อเช่ือใจ ปกปองซ่ึงสิทธิสวนตัว สิทธิสวนรวม สิทธิในการวินิจฉัยโรคของแพทย
ดวยกัน ดังสุภาษิตท่ีวา “แมลงวันยอมไมตอมแมลงวันดวยกัน” 
  แพทยสอบสวนจะมีคําส่ังใหผาศพเพื่อตรวจและแพทยสอบสวนจะทําการสรุปสํานวน
และสงมอบศพผูตายคืนแกญาติหรือผูเกี่ยวของ ซ่ึงแพทยสอบสวนไดทําหนาท่ีทุกอยางเหมือนเชน
พนักงานสอบสวนของประเทศไทย โดยแพทยสอบสวนจะตองทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพเอง
ดวย ยกเวนกรณีท่ีมีการฆาตกรรมท่ีจะตองมีพนักงานอัยการเขามารวมทําการชันสูตรพลิกศพดวย
ดังท่ีกลาวไวแลวในตอนตน 
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   สําหรับขอดีของระบบแพทยสอบสวนสามารถพิจารณาไดดังนี้ 
   1) ระบบนี้ทําใหนิติพยาธิแพทย สามารถคัดเลือกศพเพื่อทําการชันสูตรพลิกศพได
สําหรับกรณีท่ีมีการตายเปนจํานวนมาก 
   2) การสอบสวนหารายละเอียดในคดีอาญาจะมีการทํารายงาน 2 ฉบับ ท้ังรายงานของ
ตํารวจและเจาหนาท่ีสอบสวน 
   3) แพทยสอบสวนจะเปนผูแจงใหทราบถึงสาเหตุ พฤติการณแวดลอม และพฤติการณ
การตาย 
   4) แพทยสอบสวนเปนหนวยงานอิสระและเช่ือถือได 
   5) แพทยสอบสวนไมมีสวนเกี่ยวของกับตํารวจ หนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีควบคุม
ผูตองหาในระหวางถูกคุมขัง จึงทําใหเกิดความมั่นใจในเร่ืองของความเปนกลาง 
   6) ระบบแพทยสอบสวนเปนระบบท่ีมีคาใชจายนอย โดยเฉพาะในเมืองท่ีมีประชากร
มากกวา 25,000 คนข้ึนไป เพราะเม่ือเฉล่ียออกมาแลวจะมีคาใชจายตอ 2 ดอลลาห ตอคนตอป 
   แตสําหรับขอเสียของระบบแพทยสอบสวนนั้นมีดังนั้น 
   1) ในกรณีท่ีเปนการตายตามธรรมชาติ ระดับการสอบสวนจะไมคอยละเอียด ทําให
หลักฐานอาจถูกมองขามไป 
   2) อัตราการชันสูตรพลิกศพอยูในระดับตํ่า ดังนั้น สาเหตุการตายท่ีเกี่ยวของกับการ
กระทําความผิดอาญาท่ีละเอียดหรือซับซอนอาจถูกมองขามหรือละเลยไป 
   3) การวินิจฉัยมักจะเอนเอียงไปในดานการแพทยมากกวาในดานกฎหมาย 
   4) ระบบแพทยสอบสวนนั้นถูกจํากัดในเร่ืองเขตอํานาจท่ีจะทําการสอบสวน ซ่ึงไม
เหมือนกับระบบโคโรเนอรของอังกฤษ 
   5) แพทยสอบสวนท่ีทํางานในหนวยราชการ จะตกอยูภายใตอิทธิพลทางการเมืองและ
ทางเศรษฐกิจจากเจาหนาท่ีของรัฐบาล ซ่ึงมักจัดสรรงบประมาณคาใชจายเกี่ยวกับงานบริการ
สาธารณะใหนอยท่ีสุด ซ่ึงทําใหนิติพยาธิแพทยในฐานะท่ีทํางานสวนตัวและทํางานวิชาชีพ จึง
ประสบปญหาทางดานการเงิน 
  อยางไรก็ตาม เม่ือระบบแพทยสอบสวนเปนระบบการชันสูตรพลิกศพท่ีใหผูประกอบ
วิชาชีพแพทยมาเปนผูสืบสวนสอบสวนคนหาสาเหตุตายดวยองคกรหลักใหรับผิดชอบเพียงองคกร
เดียว โดยผูแทนแพทยสอบสวน ซ่ึงจะตองประกอบวิชาชีพแพทย เจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนหรือ
ตํารวจและนิติพยาธิแพทยเปนเพียงผูชวยเหลือเทานั้นก็ไมตางอะไรกับประเทศไทย ท่ีใหพนักงาน
สอบสวนเปนองคกรหลักในการสืบสวนสอบสวนคนหาสาเหตุตายซ่ึงทําหนาท่ีสําคัญในการ
ชันสูตรพลิกศพ โดยมีแพทยเปนเพียงผูชวยเหลือเทานั้น 
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   แตอยางไรก็ตาม พนักงานสอบสวนของไทยยอมมีความรู ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ  
ไดฝกหัดและฝกฝนเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนอยูแลวในขณะท่ีเรียนโรงเรียนตํารวจ แมการตาย
ท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลของแพทย แมพนักงานสอบสวนจะไมคอยมีความรู ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเทากับผูประกอบวิชาชีพแพทยท่ีจะตองทําหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพก็ตาม อยางนอย
ตํารวจท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาเกี่ยวกับระบบรางกายการทํางานของมนุษยอยูบางวาตอนเสียชีวิต
ใหมๆ ผูตายจะมีลักษณะอาการเปนอยางไร อีกท้ังการทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพและการ
ดําเนินคดีอาญากรณีท่ีการตายเกี่ยวกับความผิดทางอาญา พนักงานสอบสวนก็ยิ่งท่ีจะมีความ
เช่ียวชาญ ชํานาญ ในการทําสํานวนสืบสวนและสอบสวนหาพยานหลักฐานถึงสาเหตุการตายได
อยางมีประสิทธิภาพมากกวาระบบแพทยสอบสวนอีกดวย 
   ดังนั้น เม่ือประเทศไทยเปนระบบการชันสูตรพลิกศพแบบตํารวจ โดยมีพนักงาน
สอบสวนเปนองคกรหลักท่ีทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุและพฤติการณการตาย โดยทําการ
ชันสูตรพลิกศพรวมกันกับแพทยจึงเปนส่ิงท่ีดีอยูแลว ซ่ึงระบบแพทยสอบสวนของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไมเหมาะสมกับระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย อีกท้ังระบบสอบสวนยัง
ไมมีการไตสวนการตายโดยศาลอีกดวย เม่ือมีการตายระหวางการรักษาพยาบาลโดยแพทยท่ีจะตอง
มีการชันสูตรพลิกศพ โดยมีพนักงานสอบสวนทํารวมกับแพทยประจําโรงพยาบาลน้ัน แมจะเปน
มาตรการท่ีตรวจสอบและถวงดุลความเห็นแพทยจากการรักษาพยาบาลท่ียังไมมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ แตยังดีกวาท่ีจะนําระบบแพทยสอบสวนของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช เนื่องจาก
ประเทศไทยแพทยองคกรเดียวกันจะไมทําการตรวจสอบและถวงดุลความเห็นแพทยดวยกันเอง
เหมือนเชนระบบแพทยสอบสวน ไมวาจะเปนเพราะเคารพการวินิจฉัยโรคของผูประกอบวิชาชีพ
แพทยดวยกันไมวาจะเปนเพราะการปกปองผลประโยชนระหวางกันหรือไมวาจะเปนเพราะมารยาท
ของวิชาชีพแพทยก็ตามดังสุภาษิตท่ีวา “แมลงวันยอมไมตอมแมลงวันดวยกัน” จึงไมมีความ
เหมาะสมอันใดท่ีจะนําระบบแพทยสอบสวนมาปรับใชในประเทศไทย 
  4.5.2.3  มาตรการตรวจสอบและถวงดุลในการคนหาความจริง 
  กฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกากําหนด
เกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบและถวงดุล คือ ใหพนักงานอัยการตรวจสอบกรณีฆาตกรรมหรือสงสัย
วาเปนกรณีฆาตกรรม กําหนดใหเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวนซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากแพทยสอบสวน 
ประจํา เคานตี้มีหนาท่ีแจงใหพนักงานอัยการทราบถึงรายงานผลการสืบสวนสอบสวนดวย ในกรณีท่ี
การสืบสวนสอบสวนน้ันเกี่ยวของกับคดีฆาตกรรมหรือตองสงสัยวาเปนการฆาตกรรม ท้ังนี้เพื่อให
พนักงานอัยการดําเนินการสอบสวนคดีอาญา และรวมกับแพทยสอบสวนในการคนหาสืบสวน
ความจริงตอไป 
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  ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา ระบบแพทยสอบสวนจะใหความสําคัญกับกรณีตายท่ีถูกฆาตกรรม  
โดยใหพนักงานอัยการรวมชันสูตรพลิกศพกับแพทยสอบสวนเพ่ือท่ีจะไดดําเนินการสอบสวน
คดีอาญาตอไปซ่ึงไมตองใหผูเสียหายเสียเวลาในการตองไปฟองรองคดีกันใหม อีกท้ัง สาเหตุการ
ตายเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาจริง ก็ยอมเปนความผิดตอรัฐซ่ึงรัฐจะตองดูแลความสงบ
เรียบรอยแกประชาชนจากการท่ีผูเสียหายไดถูกลวงละเมิดในชีวิต รางกาย สิทธิและทรัพยสิน ซ่ึงคํา
วา ฆาตกรรมหรือสงสัยวาเปนฆาตกรรมยอมมีความหมายกวางกวาคําวา วิสามัญฆาตกรรมอยูแลว
ดังนั้น กรณีฆาตกรรมหรือสงสัยวาเปนกรณีฆาตกรรมโดยมีพนักงานอัยการรวมทําการชันสูตร
พลิกศพกับแพทยสอบสวนนั้น ยังเปนกรณีท่ีมีความหมายกวางกวา กรณีตายโดยวิสามัญฯของ
ประเทศไทย เนื่องจากคําวา “วิสามัญฆาตกรรม” นั้น อยูในสวนหนึ่งของความหมายของคําวา 
“ฆาตกรรม” เพราะฆาตกรรมมิไดหมายเฉพาะเจาหนาท่ีตํารวจมีเจตนาฆาประชาชนดังเชนวิสามัญ
ฯ เทานั้น แตฆาตกรรมยังรวมถึงบุคคลใดก็ไดไมวาจะเปนเจาหนาท่ีของรัฐหรือไม ถามีหลักฐาน
พิสูจนไดวาบุคคลนั้นมีเจตนาที่จะทําลายซ่ึงการมีชีวิตอยูของผูอ่ืนแลว การกระทํานั้นยอมเปนการ
ฆาตกรรมทั้งส้ิน แสดงวา ระบบแพทยสอบสวนยังใหความคุมครองสิทธิของประชาชนไดอยางมี 
                  ประสิทธิภาพกวาประเทศไทยดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
  สวนการตายโดยผิดธรรมชาติกรณีอ่ืน แพทยสอบสวนยอมมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ
ในการชันสูตรพลิกศพเพียงองคกรเดียวไมวาจะเปนการตรวจศพ การออกคําส่ังใหผาศพ เปนตน 
โดยมีเจาหนาท่ีสืบสวนเปนคนคอยชวยเหลือสนับสนุนแพทยสอบสวนในการปฏิบัติหนาท่ีตาม
กฎหมาย 
  สําหรับประเทศไทยน้ัน การที่แพทยไดทําการรักษาพยาบาลแลวผูปวยไดถึงแกความ
ตายเปนการตายโดยผิดธรรมชาติม่ีมีพนักงานสอบสวนรวมชันสูตรพลิกศพกับแพทยนิติเวช ซ่ึง
แพทยเปนเพียงผูชวยเหลือเทานั้นแตอยางนอยก็มีองคกรภายนอกท่ีไมใชองคกรเดียวกันเขามารวม
ชันสูตรพลิกศพ อีกท้ังกรณีตายโดยวิสามัญฆาตกรรมก็มีมาตรการตรวจสอบและถวงดุลไดดียิ่งกวา
โดยเพิ่มพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองเขามาตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
สอบสวนและแพทยนิติเวชอีกช้ันหนึ่งดวย 
  ดังนั้น มาตรการตรวจสอบและถวงดุลในการคนหาความจริงถึงสาเหตุและพฤติการณ
การตายของระบบแพทยสอบสวนจึงไมมีความเหมาะสมและยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอในการ
นํามาปรับใชกับการชันสูตรพลิกศพกรณีการตายท่ีเกิดจากการรักษาพยาบาลโดยแพทยซ่ึงเปนการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ เนื่องจากใหแพทยสอบสวนมาตรวจสอบการทําความเห็นการตายของแพทย
ผูรักษา ซ่ึงแพทยองคกรเดียวกันยอมไมตรวจสอบกันเอง จะไมทํารายกันจึงเปนมารยาทของวิชาชีพ
แพทย ดังสุภาษิตท่ีวา “แมลงวันยอมไมตอมแมลงวันดวยกัน” 
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  4.5.2.4 การมีสวนรวมของญาติผูตาย 
   ระบบแพทยสอบสวนประเทศสหรัฐอเมริกา มีเพียงใหเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน เม่ือ
ทราบถึงการตายใหทําการแจงญาติของผูตายทราบถึงการตายและสถานท่ีท่ีศพนั้นอยูเทานั้น โยไมมี
การใหสิทธิแกญาติผูตายและบุคคลที่เกี่ยวของเขารวมในการชันสูตรพลิกศพเลยแมแตองคกรเดียว 
เม่ือเปรียบเทียบกับไทยแลว การตายโดยผิดธรรมชาติก็เพียงแตใหพนักงานสอบสวนแจงใหญาติกับ
ผูตายทราบถึงการตายและสถานท่ีศพนั้นอยูเชนกัน แตกรณีตายโดยวิสามัญฆาตกรรมนั้นประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในฐานะญาติผูตายไวหลาย
ประการดวยกัน กลาวคือ 
   1. สิทธิท่ีจะไดรับแจงการตาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 
วรรคสองจึงกําหนดใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนท่ีจะตองแจงแกบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบการ
ตายของผูนั้นกอนท่ีจะทําการชันสูตรพลิกศพ เพื่อใหญาติของผูตายไดมีโอกาสเขารวมสังเกตการณ
ในการชันสูตรพลิกศพนั้น และหากพนักงานสอบสวนละเลยไมแจงใหญาติของผูตายทราบท้ังท่ี
กระทําไปแลว ก็อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ได 
   2.  สิทธิท่ีจะไดรับแจงกําหนดวันนัดไตสวน กฎหมายใหศาลตองปดประกาศกําหนด
วันนัดไตสวนคดีชันสูตรพลิกศพใหประชาชนไดทราบ เพราะสิทธิในการเขารับฟงการพิจารณา
เปนสิทธิของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะญาติผูตาย จึงไดรับรองสิทธิของญาติผูตายในการเขารวม
กระบวนการไตสวนของญาติเกี่ยวกับเหตุการณการตายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของเจาพนักงาน 
โดยใหพนักงานอัยการตองแจงกําหนดวันนัดไตสวนใหยังสามี ภรรยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน 
ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนใหทราบกอนวันนัดไตสวนไม
นอยกวาสิบหาวัน 
   3. สิทธิเขารวมในกระบวนการไตสวนการตาย เหตุท่ีกฎหมายกําหนดใหสิทธิแก
ประชาชนในกระบวนการไตสวนของศาลนั้นก็เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและความเปนธรรม เพื่อให
ประชาชนในฐานะญาติผูตายไดรับความเปนธรรมโดยอาศัยกระบวนการทางการศาลอยางเต็มท่ี 
โดยสามารถนําพยานหลักฐานตางๆ มานําสืบหักลางพยานหลักฐานท่ีพนักงานอัยการนําสืบได  
แตท้ังนี้ เนื่องจากกระบวนการสืบพยานจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงซ่ึงมี
รายละเอียดมากและซับซอน จึงตองอาศัยทนายความเปนผูชวยเหลือดําเนินการแทน ดังนั้น ญาติ
ผูตายจึงมีสิทธิตั้งทนายความเขาดําเนินการแทนได และหากญาติของผูตายไมมีทนายความ 
กฎหมายกําหนดใหศาลตองต้ังทรายความให 
   ดังท่ีไดกลาวมาขางตน กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหความสําคัญแกการมีสวน
รวมของญาติผูตายไวในการไตสวนการตายโดยศาล โดยไมไดกลาวถึงการเขามีสวนรวมในการ
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ชันสูตรพลิกศพซ่ึงอยูในข้ันตอนกอนท่ีจะถึงการไตสวนการตายโดยศาลแตอยางไร ซ่ึงจะมีความ
แตกตางกับกฎหมายตางประเทศ เชน ในประเทศอังกฤษ กฎหมายไดกําหนดใหญาติของผูตายเขา
รวมการตรวจศพไดดวยตนเองแลว ยังมีสิทธิท่ีจะแตงต้ังแพทยเขารวมการตรวจสอบน้ันแทนตนได 
เปนตน 
   ดังนั้น การมีสวนรวมของญาติผูตายตามกฎหมายไทยกรณีตายโดยวิสามัญฆาตกรรมจึง
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีกวาระบบแพทยสอบสวนของอเมริกาอยูแลว สวนการมีสวน
รวมของญาติผูตาย กรณีตายโดยผิดธรรมชาติควรตองนําระบบโคโรเนอรของอังกฤษมาปรับใช 
โดยใหสิทธิแกญาติผูตายเขารวมในการชันสูตรพลิกศพดวยเพื่อรวมกันตรวจสอบ ถวงดุลในการ
คนหาความจริงถึงสาเหตุและพฤติการณการตายกับองคกรท่ีเกี่ยวของใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน
ได 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 เนื่องจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น เปนกิจกรรมที่จะตองกระทําตอเนื้อตัว 
รางกายของผูปวย ซ่ึงนอกจากจะเปนการกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูปวยและ
สิทธิตางๆ ของผูปวยแลว ในบางคร้ังการกระทําดังกลาว อาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ 
ของผูปวยได การรักษานั้นความผิดพลาดยอมเกิดข้ึนไดทุกข้ันตอน แตบางคร้ังความผิดพลาดก็ไมได 
เกิดจากการไมไดใชความระมัดระวังเทาท่ีควร อาจเกิดจากเหตุแทรกซอนท่ีเราไมอาจคาดหมายได 
หรือเกิดผลขางเคียงซ่ึงในแตละรายก็แตกตางกันไป ซ่ึงการรักษาในกรณีเหลานี้อาจเกิดความ
ผิดพลาดท่ีเปนอันตรายตอผูปวยได ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวาวิธีการรักษาของแตละคนยอม
แตกตางกันไปประกอบกับปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ในการรักษา เชน ในเร่ืองของเวลาท่ีเรงดวนท่ีตอง
ตัดสินใจทันทีทันใด 
 ดวยเหตุดังกลาวขางตน เม่ือแพทยไดทําการรักษาพยาบาลผูปวยซ่ึงเปนการบําบัด รักษา
บรรเทาทุกข กําจัดความทรมานจากโรคภัยตางๆ ใหกับผูปวยไดไมมากก็นอยก็เปนการรักษาพยาบาล 
ท้ังส้ิน เม่ือมีความตายเกิดข้ึนหลังจากไดรับการรักษาพยาบาลของแพทยแลว โดยเฉพาะการตายจาก
การวางยาสลบหรือตายระหวางผาตัดหรือหลังผาตัด จากน้ันแพทยจะตองทําความเห็นลงในหนังสือ 
รับรองการตายวาผูปวยเสียชีวิตดวยสาเหตุใด เพราะอะไร แลวกอนหนานั้นไดรับยาชนิดใดไปบาง 
ไดรับการรักษาในรูปแบบใด อยูในความดูแลของแพทยตลอดเวลาหรือไม อยางไร ทุกๆ พฤติการณ 
แพทยจะตองทําความเห็นระบุขอเท็จจริงใหครบทุกประเด็น เพื่อท่ีทางแพทย พยาบาล และทาง
โรงพยาบาลก็จะไดรวมกันหาสาเหตุท่ีแทจริงได 
 ซ่ึงการทําความเห็นแพทยจากการรักษาพยาบาลในแตละคร้ังนั้น หากสาเหตุการตาย         
ท่ีแทจริงไมไดเกิดจากโรคของผูปวยท่ีแพทยไดลงความเห็นไว หรือมิไดเกิดจากภาวะหัวใจลมเหลว 
หรือติดเช้ือในกระแสเลือด แตสาเหตุการตายท่ีแทจริง เกิดจากการรักษาท่ีผิดพลาดและเกิดจาก
ความไมไดใชความระมัดระวังตามวิชาชีพแพทยตามสมควรแลว จะเชนไรก็ตาม แพทยผูทําการ
รักษาก็จะตองระบุรายละเอียดถึงสาเหตุการตายและลงความเห็นวาเกิดจากโรคหรือสภาวะแทรก
ซอนซ่ึงเปนความผิดของผูปวยเปนแน เนื่องจากแพทยผูรักษาจะตองรักษาผลประโยชน ช่ือเสียง
ของตนและโรงพยาบาล เพื่อมิใหเกิดการเส่ือมเสียช่ือเสียง เส่ือมความนาเช่ือถือ อีกท้ังเพื่อเล่ียงกับ
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การท่ีจะตองเปนคดีความท่ีจะตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหกับญาติของผูปวย ดวยการเห็นแก
ผลประโยชนสวนตัว ประโยชนโรงพยาบาล ท้ังแพทยและโรงพยาบาลก็ยอมปกปดขอเท็จจริง            
ไมแสดงขอความจริงถึงสาเหตุการตายท่ีแทจริงจากการรักษาพยาบาล จึงตองลงความเห็นใน             
ใบรายงานการรักษาดังเชนท่ีไดกลาวมาแลวในขางตน ไหนคนตายก็เสียชีวิตไปแลวก็คงไมมี
ประโยชนท่ีจะตองระบุซ่ึงความจริง ท้ังท่ีแพทยเปนผูมีชีวิตอยูและมีหนาท่ี ท่ีจะตองดูแลรักษา
ผูปวยที่ยังมีชีวิตอยูไดอีกหลายลานคนตอไป 
 การชันสูตรพลิกศพ (Post-mortem Examination) คือการตรวจสภาพศพเพื่อหาสาเหตุ
และพฤติการณแหงการตาย โดยอาศัยความรูทางดายการแพทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขาวิชานิติเวช
ศาสตร มาเปนหลักในการต้ังสมมติฐานเพื่อพิสูจนและคนหาความจริงเกี่ยวกับการตายน้ัน โดยการ
ชันสูตรพลิกศพแบงออกไดเปน 2 วิธี ไดแก วิธีแรกคือ การชันสูตรพลิกศพโดยไมผาศพตรวจ             
ซ่ึงเปนการตรวจสภาพภายนอกของศพเพ่ือสันนิษฐานถึงสาเหตุและพฤติการณการตาย และวิธีการ
ท่ีสอง คือ การชันสูตรพลิกศพโดยผาศพตรวจ ซ่ึงจะกระทําเม่ือตรวจสภาพภายนอกของศพไม
สามารถคนหาหรือยืนยันสาเหตุและพฤติการณการตายแทจริงได ซ่ึงการผาศพเพื่อตรวจพิสูจนถือ
เปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการพิสูจนถึงสาเหตุการตาย 
 ระบบการชันสูตรพลิกศพนั้น อาจแบงออกตามประเภทขององคกรผูมีอํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพไดเปน 5 ระบบไดแก 

1) ระบบศาล ระบบท่ีใหศาลหรือผูไดรับมอบอํานาจจากศาลมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง 
ในการชันสูตรพลิกศพ พนักงานสอบสวนหรือตํารวจอาจมีสวนไดแตตองอยูภายใตการกํากับดูแล
หรือควบคุมโดยศาล 

2) ระบบแพทยสอบสวน เปนระบบท่ีพัฒนามาจากระบบโคโรเนอร โดยจะใหแพทย
เปนผู ส่ังการ สวนเจาหนาท่ีตํารวจจะทําหนาท่ีเปนผูชวยเหลือสนับสนุนการทํางานและการสอบสวน 
ของแพทย 

3) ระบบตํารวจ เปนระบบท่ีเจาพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีตํารวจมีอํานาจหนาท่ี
ในการชันสูตรพลิกศพ โดยเปนผูรับผิดชอบฝายเดียวและมีบทบาทสําคัญในการชันสูตรพลิกศพ 

4) ระบบโปรคิวเรเตอรฟสคัล เปนระบบที่ใหอํานาจหนาท่ีแกพนักงานอัยการในการ
ตรวจสอบการตายและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ 

5) ระบบผสม เปนระบบท่ีจะใหอํานาจในการชันสูตรพลิกศพกับองคกรหลายฝาย เชน 
ตํารวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ซ่ึงเปนการผสมผสานกันระหวาง 2 ระบบข้ึนไป 
 ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การชันสูตรพลิกศพถือเปนกระบวนการหน่ึงในการ
สอบสวนคดีอาญา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน ตายเม่ือใด สาเหตุและ
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พฤติการณการตายเปนเชนไร ซ่ึงผลจากการชันสูตรพลิกศพอาจนําไปสูการสอบสวนฟองรอง
ดําเนินคดีอาญาได เม่ือการชันสูตรพลิกศพถือเปนสวนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาแลว จึงถือ
เปนการใชอํานาจรัฐในรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงโดยหลักแลวการดําเนินคดีอาญานั้นเปนภารกิจของรัฐท่ีจะ
ควบคุมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในสังคมดวยการปองกันและปราบปรามผูกระทําผิด
และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 การใชอํานาจรัฐไมวาจะกระทําเพื่อการใดๆ จําเปนตองคํานึงถึงดุลยภาพระหวางการ 
ใชอํานาจรัฐเพ่ือประโยชนสวนรวมและการคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลดวย เปนท่ียอมรับกัน
วาการใชอํานาจของรัฐซ่ึงมีสภาพเปนนิติบุคคล จะตองกระทําผานบุคคลธรรมดาท่ีเปนผูกระทํา
แทนของรัฐ ยอมมีขอผิดพลาดหรือขอบกพรองเกิดข้ึนไดตลอดเวลา จึงตองมีการควบคุมและ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐดังกลาว ใหเปนไปตามหลักการตรวจสอบและถวงดุลการใชอํานาจและ
หลักความชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงตองมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และองคกรผูใชอํานาจรัฐ
จะตองมีความเปนภาวะวิสัยปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ดวยความเปนกลางใหเปนไปตามเหตุและผลของ 
แตละกรณี ท้ังนี้ตองพรอมท่ีจะรับผิดชอบในผลประการใดๆ ท่ีจะเกิดจากการใชอํานาจนั้นดวย 
 การตรวจสอบและถวงดุลนั้น หมายความถึง การที่องคกรของรัฐองคกรหนึ่งมีอํานาจ
หนาท่ีในการตรวจสอบการใชอํานาจหรือการดําเนินการของอีกองคกรหนึ่ง และยังหมายความ
รวมถึงมีอํานาจในการยับยั้งหรือถวงดุลการใชอํานาจของอีกองคกรหนึ่งดวย โดยการตรวจสอบ
สามารถกระทําไดโดย 2 รูปแบบดวยกัน คือ การตรวจสอบโดยองคกรภายใน ซ่ึงเปนกระบวนการ
ตรวจสอบภายในองคกรนั้นเองดวยวิธีการบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล อีกรูปแบบหนึ่ง คือ การ
ตรวจสอบโดยองคกรภายนอก ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีดําเนินการโดยองคกรอ่ืนท่ีเขามาตรวจสอบ
การดําเนินงาน และหากองคกรอ่ืนนั้นมีอํานาจยับยั้งการใชอํานาจขององคกรท่ีถูกตรวจสอบดวย
แลว ก็จะถือวาเปนการถวงดุลการใชอํานาจดวย ซ่ึงจะเห็นไดวา การถวงดุลการใชอํานาจนั้นเปน
เร่ืองท่ีใกลชิดและเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบการใชอํานาจเปนอยางยิ่ง ซ่ึงกอนท่ีจะมีการยับยั้งการ
ใชอํานาจขององคกรอ่ืน ก็ควรท่ีตองทําการตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรนั้นๆ เสียกอน เพ่ือ 
มิใหเกิดความผิดพลาดจนสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม 
 แตเดิมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 บัญญัติวา “เม่ือปรากฏแนชัด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ 
เจาพนักงาน ใหมีการชันสูตรพลิกศพ เวนแตตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย 
 การตายโดยผิดธรรมชาตินั้น คือ 

1) ฆาตัวตาย 
2) ถูกผูอ่ืนทําใหตาย 
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3) ถูกสัตวทํารายตาย 
4) ตายโดยอุบัติเหตุ 
5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ”  

 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2499 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2499 มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 148 วรรคแรก
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและใชความดังตอไปนี้แทน 
 “เม่ือปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตาย          
ในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน  ใหมีการชันสูตรพลิกศพ  เวนแตการตาย                      
โดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย” 
 พระราชบัญญัติท่ีไดเพิ่มเติมกรณีท่ีจะตองทําการชันสูตรพลิกศพข้ึนอีก คือ “การตาย        
ในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน” คือ เม่ือมีการตายเกิดข้ึนแกบุคคลใดในระหวางท่ี
อยูในความควบคุมของเจาพนักงานจะตองมีการชันสูตรพลิกศพเสมอ ไมวาจะเปนการตายตาม
ธรรมชาติ หรือตายโดยผิดธรรมชาติก็ตาม  
 สรุปแลวบทบัญญัติในมาตรานี้กําหนดไววา ความตายท่ีจะตองทําการชันสูตรพลิกศพ 
มีอยู 2 ประการ คือ เม่ือปรากฏแนชัดหรือสงสัยวามีการตายโดยผิดธรรมชาติ และการตายใน
ระหวางการควบคุมของเจาพนักงาน 
 การตายผิดธรรมชาตินั้น หมายถึง การตายท่ีผิดไปจากปกติธรรมดาท่ีควรจะเปน 
สวนมากเปนผลของการกระทําท่ีรุนแรง เชน ถูกรถชนตาย ถูกยิงตาย ถูกแทงตาย ถูกบีบคอตาย เปนตน 
หรือ ตายจากสารพิษ เชน ถูกลอบวางยาพิษกินยาเบ่ือหนูตาย เปนตน ซ่ึงการตายในกรณีดังกลาว
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 ไดแบงออกเปน 5 ประเภท คือ 
 1)  การฆาตัวตาย หมายถึง การจบชีวิตตนเองโดยการใชกําลังประทุษราย ซ่ึงอาจเปน
การกระทําท่ีไดกระทําโดยมีความประสงคถึงการตาย หรือโดยมีความประสงคเพียงการประทุษราย
แตทําใหเกิดผลถึงตายขึ้น แตมีนักวิชาการบางทานเห็นวา การฆาตัวตายนี้จะตองเปนการกระทําท่ีมี
เจตนาจะทําลายชีวิตตนเองใหตาย หากมิไดมีเจตนาฆาตัวตายแลว แตการกระทํานั้นเปนเหตุใหถึง
ตายก็ไมเขาขอนี้ เชน หญิงทําใหตนเองแทงลูก แตการกระทํานั้นเปนเหตุใหถึงตาย หรือกินยานอน
หลับ แตกินเขาไปมากเกินไปทําใหตาย เปนตน การที่กฎหมายกําหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพ          
ในกรณีนี้ก็เพื่อใหเปนท่ีแนใจวาผูตายตายเพราะการฆาตัวตายจริง และไมเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน         
อันอาจทําใหผูอ่ืนนั้นมีความผิดอาญา  
 2)  การถูกผูอ่ืนทําใหตาย หมายถึง กรณีการตายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของบุคคลอ่ืน
ทุกสถาน ไมวาการกระทํานั้นจะเปนการกระทําท่ีผูกระทําอาจตองรับผิดในทางอาญาหรือไม ไมวา
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การกระทําดวยเจตนาฆา หรือไมเจตนาฆา หรือโดยประมาท หรือแมจะมิไดกระทําโดยเจตนาหรือ
ประมาทก็เขากรณีนั้น และบุคคลอ่ืนท่ีทําใหตายน้ีอาจเปนบุคคลท่ัวไปหรือเจาพนักงานก็ได                
ในกรณีท่ีความตายเกิดจากการกระทําของเจาพนักงาน นอกจากจะตองมีการชันสูตรพลิกศพแลว        
ยังตองมีการไตสวนการตายโดยศาลอีกดวย  
 3)  การถูกสัตวทํารายตาย หมายถึง กรณีการตายท่ีเกิดจากการถูกสัตวทํารายโดยตรง 
เชน ถูกเสือกัด ถูกงูกัด ถูกชางเหยียบตาย เปนตน มิใชเกิดจากโรคท่ีสัตวนั้นเปนพาหนะนําโรค เชน 
ถูกสุนัขกัดแลวตอมาเปนโรคพิษสุนัขบาตาย การตายดวยเหตุนี้ไมถือวาเปนการถูกสัตวทํารายตา
การชันสูตรพลิกศพในกรณีนี้ก็เพื่อความกระจางชัดของสาเหตุการตายวาเกิดจากสัตวโดยตรง            
มิใชวาการใชสัตวเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิดอาญา  
 4)  การตายโดยอุบัติเหตุ หมายถึง กรณีการตายท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด เกิดจากอุบัติเหตุ 
ปจจุบันทันดวนอันไมอาจคาดหมายไดและเปนการเกิดโดยบังเอิญ เชน ตกน้ําตาย รถคว่ํา เคร่ืองบินตก 
ฟาผาตาย เปนตน การตายในกรณีดังกลาวมิไดเกิดจากการกระทําผิดอาญา ไมวาจะเปนไปโดย
เจตนาหรือประมาทก็ตาม แตในทางปฏิบัติ การตายที่เกิดจากการกระทําของผูอ่ืนโดยประมาท เชน 
ถูกรถชนตายก็จัดเปนการตายน้ันโดยอุบัติเหตุอยางหน่ึง สําหรับกรณีท่ีทําตนเองแทงลูก หรือกินยา
นอนหลับเกินขนาดหรือกินสัตวท่ีเปนพิษ แลวเปนเหตุใหถึงแกความตายน้ันก็นาจะเขากรณีตาย
โดยอุบัติเหตุนี้ดวย การท่ีกฎหมายกําหนดใหตองชันสูตรพลิกศพในกรณีนี้ก็เพื่อใหแนใจวา               
การตายมิไดเกิดจากการกระทําผิดอาญานั่นเอง 
 5)  การตายโดยมิปรากฏเหตุ หมายถึง การตายท่ียังไมทราบวาสาเหตุนั้นเนื่องมาจาก
อะไร และในขณะเดียวกันก็เปนกรณีท่ีกอความสงสัยเคลือบแคลงวาจะเปนการตายโดยผิดธรรมชาติ 
ขอใด ขอหนึ่งในส่ีขางตนดังกลาว เชน สงสัยจะถูกวางยาพิษ ถูกบีบคอตาย เปนตน 
 ระเบียบของกรมตํารวจวาดวยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2528 ระเบียบการ
ตํารวจเกี่ยวกับคดี ฉบับปรับปรุงใหม (2540) ขอ 317 วรรคสาม บัญญัติวา “เม่ือมีการตายใน
โรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชน เฉพาะในกรุงเทพมหานครโดยปกติใหเปนหนาท่ีของแพทยประจํา
โรงพยาบาลตํารวจเปนผูรวมชันสูตรพลิกศพ เวนแตถาบุคคลนั้นตายในโรงพยาบาลทางราชการ
หรือโรงพยาบาลเอกชนใด ก็ใหใชแพทยประจําโรงพยาบาลนั้นหรือแพทยผูชํานาญในสาขานิติเวช
ศาสตรของแพทยสภาท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของทางราชการใน
เขตกรุงเทพมหานครเปนผูชันสูตรพลิกศพได” 
 แมวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบขอบังคับของหนวยงาน            
ท่ีเกี่ยวของจะไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนเปนองคกรหลักที่มีหนาท่ีรับผิดชอบการชันสูตรพลิกศพ 
โดยมีแพทยนิติเวชเปนผูชวยเหลือพนักงานสอบสวนกรณีตายโดยผิดธรรมชาติก็ตาม แตกฎหมาย
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ไมไดกําหนดใหมีองคกรภายนอกใดมาทําการตรวจสอบและถวงดุลการทําความเห็นแพทยจากการ
รักษาพยาบาลและในการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนเลยแมแตองคกรเดียว เนื่องจาก
แพทยองคกรเดียวกันจะไมทําการตรวจสอบและถวงดุลแพทยดวยกันเอง ซ่ึงก็ยังคงเปนปญหา              
ท่ีทําใหการชันสูตรพลิกศพขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบและถวงดุลในการรักษาพยาบาล          
ของแพทย มีปญหา 4 ประการดวยกัน ไดแก 
 ประการท่ีหนึ่ง จากการที่แพทยไดทําการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะการตายอันเกิดจาก
การวางยาสลบหรือแพทยไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายน้ันเปนกิจกรรมที่จะตอง
กระทําตอเนื้อตัว รางกาย ของผูปวย ซ่ึงนอกจากจะเปนการกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของผูปวยและสิทธิตางๆ ของผูปวยแลว เม่ือมีความตายเกิดข้ึนหลังจากไดรับการรักษา 
พยาบาลของแพทย  แพทยจะตองทําความเห็นลงในหนังสือรับรองการตายวาผูปวยเสียชีวิต          
ดวยสาเหตุใด เพราะอะไร หากสาเหตุการตายท่ีแทจริงไมไดเกิดจากโรคของผูปวยท่ีแพทยไดลง
ความเห็นไว แตสาเหตุการตายที่แทจริง เกิดจากการรักษาท่ีผิดพลาดและเกิดจากความไมไดใช
ความระมัดระวังตามวิชาชีพแพทยตามสมควรแลว 
 อยางไรก็ตาม แพทยผูทําการรักษาก็จะตองระบุรายละเอียดถึงสาเหตุการตายและ           
ลงความเห็นวาเกิดจากโรคหรือสภาวะแทรกซอนซ่ึงเปนความผิดของผูปวยเปนแน เนื่องจากแพทย
ผู รักษาจะตองรักษาผลประโยชน ช่ือเสียงของตนและโรงพยาบาล เพ่ือมิใหเกิดการเส่ือมเสียช่ือเสียง  
เส่ือมความนาเช่ือถือ อีกทั้งเพื่อเล่ียงกับการท่ีจะตองเปนคดีความอีกดวย 
 ประการท่ีสอง เม่ือมีการตายเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของแพทยโดยเฉพาะการตาย
อันเกิดจากการวางยาสลบหรือแพทยไดทําการผาตัดเปนเหตุใหผูปวยถึงแกความตายซ่ึงเปนการตาย 
โดยผิดธรรมชาติท่ีกฎหมายกําหนดใหพนักงานสอบสวนจะตองทําการชันสูตรพลิกศพกับแพทย 
แตพนักงานสอบสวนกลับไมปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีเสีย โดยปลอยใหแพทย             
ผูชันสูตรพลิกศพทําการชันสูตรพลิกศพ โดยทํารายงานการชันสูตรพลิกศพไปเพียงฝายเดียว ซ่ึง
พนักงานสอบสวนไดเซ็นช่ือลงในรายงานการชันสูตรพลิกศพเพียงอยางเดียวเทานั้น หรือแพทย
ผูรักษาเปนบุคคลเดียวกันกับแพทยผูชันสูตรพลิกศพประจําโรงพยาบาลนั้น หรือแพทยผูชันสูตร
พลิกศพมีความสัมพันธไมวาในทางใดกับแพทยผูรักษาท่ีประจําโรงพยาบาลเดียวกัน การตรวจสอบ
และถวงดุลความเห็นจากการรักษาของแพทยก็จะขาดไรประสิทธิภาพ ขาดซ่ึงความเปนธรรม 
ความชอบธรรม ขาดซ่ึงการคนหาสาเหตุการตายท่ีแทจริง 
 อีกประเด็นหนึ่ง สําหรับความหมายหรือคํานิยามของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ”  
ตามกฎหมายไทยน้ันไดระบุไวเพียง (1)-(5) ก็ยังเปนปญหาในการตีความอยูดีวา การกระทําแบบใด 
โดยใครเปนผูกระทํา กอใหเกิดผลอยางไร ควรท่ีจะตีความใหคลอบคลุม ชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ 
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หรือมีเง่ือนไข รายละเอียดอยางไร ไมไดแบงไวอยางชัดเจน ดังเชนจากกฎหมายตางประเทศ จะ
พบวาไดกําหนดคํานิยาม ความหมายและเง่ือนไขของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ”ไดอยางชัดเจน
แนนอนกวาประเทศไทย โดยไดระบุรูปแบบ ลักษณะ รวมท้ังรายละเอียดของการกระทําไดคลอบ
คลุมและชัดเจน 
 ประการท่ีสาม ปญหาดานบุคลากร ซ่ึงไดแก ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการ 
แพทย เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดปรับปรุงมาตรฐาน การตรวจสอบ
พยานหลักฐานทางนิติเวชศาสตร จึงไดกําหนดใหแพทยนิติเวชศาสตรเปนแพทยหลักท่ีมีหนาท่ี
ชันสูตรพลิกศพ โดยแพทยดานอ่ืนจะทําการแทนไดตอเม่ือแพทยดานนิติเวชศาสตรไมมีหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาท่ีได ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมา ก็คือ ปญหาการขาดแคลนแพทย ดานนิติเวชศาสตร 
ซ่ึงมีจํานวนนอยมากเทียบกับจํานวนแพทยท้ังประเทศ และจํานวนแพทย ท้ังประเทศเม่ือเปรียบกับ
จํานวนประชากรแลวก็ยังไมเพียงพอ ดังนั้นปริมาณงานหลักของแพทย ซ่ึงก็คือ การรักษาผูปวย ก็มี
ปริมาณงานมากและเปนภาระแกแพทยอยูพอสมควรแลวทําใหงานชันสูตรพลิกศพซ่ึงเปนงานรอง 
กลายเปนงานท่ีแพทยอ่ืนๆ ไมประสงคหรือไมเต็มใจท่ีจะทํางานดานชันสูตรพลิกศพ 
 ประการท่ีส่ี สวนการแจงสิทธิใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวของนั้น ของประเทศไทยไมไดมี
กฎหมายกําหนดใหมีการแจงสิทธิแกญาติผูตายใหมารวมทําการชันสูตรพลิกศพกับพนักงาน
สอบสวนและแพทยนิติเวชเหมือนเชนคดีวิสามัญฯ มีเพียงแตทางโรงพยาบาลไดแจงใหกับญาติ
ผูตายทราบเม่ือมีการตายจากการรักษาพยาบาลเกิดข้ึนเทานั้น กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา               
ใหความสําคัญแกการมีสวนรวมของญาติผูตายไวในการไตสวนการตายโดยศาล โดยไมไดกลาวถึง
การเขามีสวนรวมในการชันสูตรพลิกศพซ่ึงอยูในข้ันตอนกอนท่ีจะถึงการไตสวนการตายโดยศาล
แตอยางไร ซ่ึงมีความแตกตางกับกฎหมายตางประเทศ 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 เม่ือพิจารณาจากปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจะเห็นไดวาจุดเร่ิมตนนั้นเกิดข้ึนจากกระบวนการ 
ชันสูตรพลิกศพและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงจะนําซ่ึงปญหาในทางปฏิบัติหลายประการดวยกัน 
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย จึงขอเสนอแนะ
แนวทางแกไขปญหาตางๆ ดังตอไปนี้ 
 5.2.1 เนื่องจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนั้น เปนกิจกรรมท่ีจะตองกระทําตอเนื้อตัว 
รางกาย ของผูปวย ซ่ึงนอกจากจะเปนการกระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูปวย
และสิทธิตางๆ ของผูปวยแลว  
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 ดังนั้น แพทยจะตองใชความระมัดระวังในการรักษาผูปวยตามวิสัยและพฤติการณ ตาม
หลักวิชาชีพแพทยให สูงยิ่ งกวาหลักวิญูชนโดยทั่วไป ในบางคร้ังการกระทําดังกลาว อาจกอให 
เกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของผูปวยไดการรักษานั้นความผิดพลาดยอมเกิดข้ึนไดทุกข้ันตอน 
แตบางคร้ังความผิดพลาดก็ไมไดเกิดจากการไมไดใชความระมัดระวังเทาท่ีควร อาจเกิดจากเหตุ
แทรกซอนท่ีเราไมอาจคาดหมายได หรือเกิดผลขางเคียงซ่ึงในแตละรายก็แตกตางกันไป ซ่ึงการ
รักษาในกรณีเหลานี้อาจเกิดความผิดพลาดท่ีเปนอันตรายตอผูปวยได ดังท่ีกลาวมาแลวขางตนวา
วิธีการรักษาของแตละคนยอมแตกตางกันไปประกอบกับปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ในการรักษา เชน ใน
เร่ืองของเวลาท่ีเรงดวนท่ีตองตัดสินใจทันทีทันใด 
 หากแพทยไดใชความระมัดระวังตํ่ากวามาตรฐานความระมัดระวังทางวิชาชีพแพทย 
แพทยผูรักษาอาจจะมีความรับผิดตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทําโดยประมาทท้ังทางแพงและ
ทางอาญาได 
 5.2.2 ควรกําหนดคํานิยามหรือความหมายของคําวา “ตายโดยผิดธรรมชาติ” ใหมีความชัดเจน 
แนนอนยิ่งกวานี้วา การกระทําแบบใด โดยใครเปนผูกระทํา กอใหเกิดผลอยางไร ควรท่ีจะตีความ
ใหคลอบคุม ชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ หรือมีเง่ือนไข รายละเอียดอยางไรมาแบงเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม และความเปนธรรมกับผูตายและญาติของผูตายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการตาย
อันเกิดจากการรักษาพยาบาลโดยแพทย 
 5.2.3 จึงเห็นสมควรใหเพิ่มพนักงานอัยการหรือศาลเขามารวมในการชันสูตรพลิกศพ                  
กับพนักงานสอบสวนและแพทยนิติเวช เม่ือมีการตายจากการรักษาพยาบาลของแพทยซ่ึงเปน           
การตายโดยผิดธรรมชาติ เพ่ือใหอัยการหรือศาลเปนองคกรภายนอกท่ีเขามาตรวจสอบและถวงดุล
ความเห็นแพทยจากการรักษาเพิ่มไปอีกช้ันหนึ่งดวย 
 5.2.4 ประเทศไทยจึงควรนําระบบไตสวนการตายโดยศาลของระบบโคโรเนอร ประเทศ
อังกฤษมาใชกับการตายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลโดยแพทยท่ีเปนเหตุทําใหเกิดการตายข้ึนศาล
จึงเปนองคกรภายนอกท่ีทําการตรวจสอบและถวงดุลความเห็นแพทยจากการักษาพยาบาลไดดีท่ีสุด
กระบวนการหนึ่งท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพ ความเปนธรรม เพิ่มหลักประกันสิทธิและคุมครองสิทธิ
ของผูตาย ญาติผูตายและแพทยท่ีทําการรักษาไดดียิ่งข้ึนอีกดวย 
   ท้ังนี้ กระบวนการไตสวนการตายท่ีดีและสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกทุกฝายไดนั้น 
ควรจะตองมีมาตรการในการตรวจสอบและถวงดุลระหวางองคกรท่ีเขารวมในการไตสวนการตาย
โดยมีองคกรเหลานั้น ไมควรท่ีจะมีจํานวนหลายฝายจนมากเกินไปแตในขณะเดียวกันก็ไมควร           
มีนอยเกินไปหรือมีเพียงแคองคกรเดียว และกระบวนการไตสวนการตายจะตองมีความยืดหยุนและ
รวดเร็ว และประการที่สําคัญควรอยางยิ่งท่ีจะตองเปดโอกาสใหญาติของผูตายไดเขามามีสวนรวม
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ในการไตสวน โดยตองมีทนายความคอยใหความชวยเหลือสนับสนุนในการนําสืบพยานหลักฐาน
หรือโตแยงพยานหลักฐานท่ีฝายรัฐนําเสนอตอศาลดวย 
 5.2.5 กําหนดใหมีหลักเกณฑหรือระเบียบและมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการ
ดําเนินการในการชันสูตรพลิกศพ และการตรวจพิสูจนหลักฐาน ทางชีวภาพ การตรวจบาดแผล 
ตลอดจนการใหความเห็นทางการแพทยตามหลักวิชาการที่มีผลเกี่ยวของในทางคดีอาญาดวย           
ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในกระบวนการ อันจะนํามาซ่ึงระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากระเบียบปฏิบัติท่ีชัดเจนแลว จะตองมีพยานหลักฐานท่ีตรวจสอบไดในข้ันตอน
ตางๆ ของการดําเนินการเทาท่ีจะทําได เชน การบันทึกผล การตรวจพิสูจนเปนลายลักษณอักษร
อยางละเอียด มีรูปถายหรือบันทึกภาพในข้ันตอนท่ีสําคัญ มีระเบียบขอบังคับท่ีใหเจาหนาท่ีคนอ่ืน
มารวมลงนามเพื่อเปนการรวมตรวจสอบ เปนตน ท้ังนี้ เพื่อใหกระบวนการทางดานนิติเวชเปน
กระบวนการที่โปรงใส และสามารถตรวจสอบถึงความถูกตองไดในการดําเนินคดีในช้ันศาล ท้ังนี้
เพื่อใหเกิดความยุติธรรมแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของใหมากท่ีสุด 
 5.2.6 กําหนดอํานาจหนาท่ีของแพทยนิติเวชในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย ใหทําการผาศพ 
และบันทึกรายการตามรายละเอียดท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง โดยกําหนดวา ไดตรวจสวนใดของศพ 
พบอะไร เปนตน (เพื่อใหสามารถปรับไดตามมาตรฐานสากล) หรือระเบียบท่ีออกมารองรับกฎหมาย  
ควรเปดโอกาสใหสิทธิแกญาติผูตาย เขาไปรับทราบและรับรูการผาศพได รวมท้ังสามารถจะเก็บ
บันทึกขอมูลตางๆ ไปดวยก็ได ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดการโปรงใสในการปฏิบัติงานของแพทย 
 5.2.7 รายงานการชันสูตรพลิกศพ รายงานการผาศพ ใหถือเปนเอกสารมหาชนท่ีศาลอาจรับฟง
ได โดยแพทยนิติเวชไมจําเปนตองไปเบิกความท่ีศาลอีก เวนแตกรณีท่ีจําเปนเพื่อประโยชนแหง           
ความยุติธรรม 
 5.2.8  รัฐบาลตองสงเสริมใหมีแพทยและบุคลากรทางการแพทยท่ีมีความรูและเช่ียวชาญใน 
วิชานิติเวชศาสตรอยางจริงจัง ท้ังนี้เพื่อใหมีผูเช่ียวชาญในวิชาการดานนี้กระจายไปท่ัวประเทศ               
มีสํานักงานนิติเวชในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ และรัฐบาลตองใหการสนับสนุนในดานงบประมาณ 
ใหเพียงพอ การจัดใหมีองคกรท่ีรับผิดชอบทางดานนิติเวชขึ้นโดยเฉพาะในกระทรวงสาธารณสุข 
จะเปนกาวแรกของการพัฒนาไปสูสถาบันนิติเวชอิสระ 
 5.2.9 ดานความรูความชํานาญของผูปฏิบัติงานดานการชันสูตรพลิกศพ คณะแพทยศาสตร          
ในมหาวิทยาลัยทุกแหงควรตองปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตใหม ใหสามารถรองรับกับ
กฎหมายได โดยมุงเนนใหผูท่ีเรียนจบแพทยทุกสาขา มีความสามารถในงานดานนิติเวชมากกวา 
ท่ีเปนอยูขณะนี้ จากหลักสูตรเพ่ิมท่ีวิชานิติเวชศาสตรแทรกอยูเพียง 3 หนวยกิต หรือใชเวลาเรียน 
ไมเกิน 3 สัปดาห จะตองเรียนใหมากกวาเดิม รวมท้ังจะตองมีการจัดอบรมฝกอบรมวิชานิติเวชศาสตร
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ใหแพทยผูมีหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตอไป 
 5.2.10 คณะกรรมการมาตรฐานดานนิติเวชศาสตรท่ีจะจัดต้ังข้ึนจะตองมีการควบคุมผูปฏิบัติงาน 
ดานนิติวิทยาศาสตรอยางเครงครัด การสรางความโปรงใสใหกับกระบวนการชันสูตรอาจชวยใหมี
การตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของไดมากข้ึน และหากพบวามีการทําหนาท่ีโดยทุจริต
หรือขาดความรับผิดชอบ จะตองมีการดําเนินการสอบสวนและดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ดังกลาว และหากพบวาเปนการกระทําความผิดทางอาญา จะตองมีการดําเนินการตามกฎหมายโดย
เครงครัดดวย 
 5.2.11 ในสวนของพนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพและการตรวจ
สถานท่ีเกิดเหตุรวมกับแพทยนั้น จะตองไดรับการอบรมความรูทางดานการชันสูตรพลิกศพและ
การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุเปนอยางดีจากหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญในดานดังกลาว และควรมี
มาตรการการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูชันสูตรพลิกศพเหลานี้ดวย และท้ังนี้รัฐบาล
จะตองมองเห็นความสําคัญโดยใหการสนับสนุนในดานอุปกรณหรือเคร่ืองใชตางๆ ท่ีจําเปนในการ
ชันสูตรพลิกศพและการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ เชน กลองถายรูป ฟลม ฯลฯ รวมท้ังมีการกําหนดเบ้ีย
เล้ียงในการเดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีราชการตามความเหมาะสม 
 5.2.12 กรณีท่ีกําหนดใหมีการไตสวนการตายตามกฎหมายน้ัน ควรใหมีการขยายไปถึงกรณี
การตายโดยผิดธรรมชาติอ่ืนๆ เชน การฆาตัวตาย การตายโดยอุบัติเหตุ เปนตน 
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