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บทคัดยอ 

การศึกษาวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาสภาพปญหาในกรณีการวิสามัญฆาตกรรม

ในการตายเกิดจากกระทําของพนักงานตํารวจ อันเปนการใชอํานาจรัฐท่ีเกินขอบเขต โดยตัด

ผูกระทําความผิดออกจากการพิสูจนความผิดในกระบวนการยุติธรรมทางปกติอันสงผลตอสิทธิใน

ชีวิตและรางกายเปนอยางย่ิง ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการตรวจสอบการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ

ดังกลาววาเปนการกระทําท่ีเกินขอบเขตจากการใชอํานาจรัฐหรือไม ท้ังนี้บุคคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรมทุกองคกรควรเขามาในกระบวนการตรวจสอบดังกลาว รวมท้ังเพ่ิมภาคสวนตางๆเขามา

ตรวจสอบถวงดุลการกระทําดังกลาวเพ่ือใหกระบวนการคนหาความจริงมีประสิทธิภาพมาย่ิงข้ึน 

จากการศึกษาวิจัยพบวากระบวนการตรวจสอบในกรณีการตายเกิดจากการกระทําของ

เจาหนาท่ีตํารวจนั้นยังมีขาดกระบวนการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังขาดองคกรท่ีทําการ

ถวงดุลกระบวนการดังกลาวทําใหกระบวนการคนหาความจริงขาดความโปรงใส เจาหนาท่ีตํารวจท่ี

กระทําการดังกลาวมักจะไมถูกดําเนินคดีเนื่องจากกระบวนการคนหาความจริงในชั้นสํานวนการ

ชันสูตรพลิกศพนั้นเปนการรวบรวมพยานหลักฐานโดยบุคคลในองคกรเดียวกัน การรวบรวม

พยานหลักฐานเปนไปในทางเอื้อผลประโยชนแกพวกพอง ซึ่งหากยังขาดกระบวนการตรวจสอบ

ถวงดุลดังกลาว ในอนาคตปญหาวิสามัญฆาตกรรมก็ยังคงเกิดข้ึนไดและไมสามารถทราบถึงความ

จริงไดวากรณีดังกลาวเปนการใชอํานาจรัฐตามอําเภอใจ หรือเปนการใชอํานาจรัฐภายในขอบเขต

ของกฎหมาย 

ในการทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพและสํานวนการวิสามัญฆาตกรรม พนักงาน

สอบสวนยังคงมีอํานาจเต็มในการรวบรวมพยานหลักฐาน องคกรอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให

รวมในการพิสูจนความจริงเปนเพียงแคเคร่ืองมือหรือผูชวยพนักงานสอบสวนเทานั้น ดังนั้น

                                                            
*
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กระบวนการไตสวนการตายของศาลผลมักจะออกมาในลักษณะเดียวกันวาไมสามารถระบุไดวา

การตายเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีตํารวจหรือไม  

ผู เ ขียนเห็นว าหากสํานวนการชันสูตรพลิกศพเปนสํานวนท่ี มีการรวบรวม

พยานหลักฐานอยางถูกตองแลวจะทําใหสํานวนอ่ืนๆซึ่งมีขอเท็จจริงจากการกระทําดังกลาวมี

ประสิทธิภาพไปดวย บุคลากรทางการแพทยจึงควรมีอํานาจเต็มในการชันสูตรพลิกศพและมี

อํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนเชนเดียวกับระบบโคโรเนอรซึ่งระบบการสอบสวนการ

ตายโดยผิดธรรมชาติมีอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานและมีการไตสวนการตายโดยเปน

อิสระ โดยเจาหนาท่ีตํารวจเปนผูชวยในการรวบรวมพยานหลักฐานเทานั้น หรือในกรณีระบบ

แพทยสอบสวน อยางเชนประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแพทยมีอํานาจเต็มในการชันสูตรพลิกศพและ

มีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนอันเปนอิสระ ทําใหสํานวนการสอบสวนมีความโปรงใสและมี

ประสิทธิภาพและการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆกระทําโดยองคกรอ่ืนท่ีไมใชองคกรของตํารวจ 

อีกท้ังการไตสวนการตายของศาล ศาลควรใชอํานาจในการเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบไดอยาง

เต็มท่ี และภาคสวนในองคกรอิสระดานสิทธิมนุษยชนและภาคสวนของประชาชนเขามามีสวนรวม

ในทุกกระบวนการทั้งนี้เพ่ือความโปรงใสความมีประสิทธิภาพในการคนหาความจริงโดยแทจริง 

 
1. บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2550 มาตรา 4 บัญญัติวา 

“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุมครอง” 

ซึ่งสอดรับกับบทบัญญัติของมาตรา 32 ซึ่งบัญญัติวา “ บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

รางกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํา

มิไดแตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนวิธีการโหดราย

หรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคน้ี” ดังนั้นเม่ือมีการกระทําความผิดอาญาเกิดข้ึน บุคคลยอม

ไดรับการสันนิษฐานไวกอนวาเปนผูบริสุทธิ์ (Principle of Presumption of innocence)  บุคคลผู

ถูกกลาวหาในฐานะเขาเปนมนุษยผูหนึ่งยอมไดรับความคุมครอง มีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

รางกายเชนเดียวกันกับบุคคลท่ัวไป องคกรในกระบวนการยุติธรรมทุกองคกรมีหนาท่ีจะตอง

คนหาความจริงซึ่งเร่ิม เร่ิมตั้งแตกระบวนการช้ันสอบสวน การฟองรอง การพิจารณาพิพากษา 

และการบังคับโทษ อันเปนไปตามกระบวนการยุติธรรมปกติอีกท้ังยังมีหนาท่ีในการคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนและผูถูกลาวหาใหเปนไปตามกฎหมายดวย 
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ในพ้ืนท่ีท่ีเต็มไปดวยอาชญากรรมนั้นเจาหนาท่ีของรัฐผูรักษากฎหมายมีหนาท่ีตอง

ปองกันมิใหอาชญากรรมเกิดข้ึน ซึ่งบางพ้ืนท่ีอาจจะเนนไปในการควบคุมอาชญากรรม (Crime 

Control) เปนพิเศษเชนในส่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท้ังนี้เพ่ือประสิทธิภาพในการปองกันและการ

ควบคุมอาชญากรรม ซึ่งระหวางการปฏิบัติหนาท่ีนั้นอาจกอใหเกิดความตายของบุคคลเกิดข้ึน

หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา”การวิสามัญฆาตกรรม” 

ดังนั้นจึงเห็นไดวาการวิสามัญฆาตกรรมจึงเปนกระบวนการยุติธรรมท่ีนอกระบบ อีก

ท้ังยังเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เม่ือมีการวิสามัญฆาตกรรม

เกิดข้ึน องคกรในกระบวนการยุติธรรมจึงควรมีหนาท่ีเขาไปตรวจสอบ รวมถึงการชันสูตรพลิกศพ

วาความจริงเปนอยางไร เปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายของเจาพนักงานจริงหรือไม อีกท้ัง

คดีวิสามัญฆาตกรรมก็ลวนแตกอใหเกิดความสะเทือนขวัญและความสงสัยของประชาชน ศาลซึ่ง

เปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมและเปนองคกรท่ีประชาชนใหความไววางใจจึงควรมีสวน

รวมในกระบวนการตรวจสอบ เชน การเขาไปรวมชันสูตรพลิกศพ อีกท้ังยังไดตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ

เพ่ือตั้งขอสังเกตตางๆวาเปนการกระทําโดยปองกันของเจาพนักงานจริงหรือไม มิใชมีสวนรวมแค

การไตสวนการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเทานั้น 

ตัวอยางเชนในกรณีคดีของโจ ดานชาง เม่ือป พ.ศ.2539 ยังคงเปนท่ีกลาวจนถึง

ปจจุบัน ซึ่งขณะนั้นการชันสูตรพลิกศพยังคงเปนหนาท่ีหลักของพนักงานสอบสวนโดยทําการ

ชันสูตรรวมกับแพทย โดยไมมีองคกรอ่ืนใดในกระบวนการยุติธรรมเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ 

การรวบรวมพยานหลักฐานดังกลาวยังคงเปนของพนักงานสอบสวนแตเพียงฝายเดียว 

กระบวนการคนหาความจริงจึงขาดความโปรงใสหรือในกรณีคดีนองฟรุค ซึ่งเสียชีวิตในขณะ

เจาหนาท่ีตํารวจปราบปรามยาเสพติดท่ีพยายามเขาจับกุมบิดาและมารดาซ่ึงเปนผูตองสงสัย โดย

เจาหนาท่ีตํารวจไดยิงสกัดไมใหหลบหนีจนกระท่ังนองฟลุคถูกกระสุนปนเสียชีวิต ตอมาพนักงาน

อัยการไดย่ืนคํารองตอศาลเพื่อใหศาลไตสวนการตาย ซึ่งศาลไดมีคําส่ังในคดีหมายเลขดําท่ี 

อช.24/2549 โดยไมไดระบุวา ตํารวจเปนผูยิงนองฟลุคซึ่งทําใหเสียชีวิต โดยใหเหตุผลวา

พยานหลักฐานไมชัดเจนวาใครยิงและไดมีการตรวจสอบหัวกระสุนปนในศพนองฟลุคโดย

เปรียบเทียบกับท่ีเจาหนาท่ีตํารวจอางวาจํามาจากเจาหนาท่ีตํารวจในท่ีเกิดเหตุแลวหัวกระสุนไม

ตรงกัน จึงมีขอสงสัยอยูวาใครเปนคนยิง เห็นไดวาการสอบสวนการวิสามัญฆาตกรรมผลมักจะ

ออกมาในทํานองเดียวกันวาเจาหนาท่ีตํารวจไมไดเก่ียวของกับการกระทํา นั่นเปนเพราะการ

รวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอนสวนซึ่งเปนตํารวจนั้น เปนบุคคลากรองคกรเดียวกับผู

วิสามัญฆาตกรรมนั่นเอง ทายสุดคดีจึงจบลงในข้ันตอนของการไตสวนการตายในศาล โดยไมมี
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การดําเนินคดีกับเจาพนักงานแตอยางใด ซึ่งหากของญาติผูตายไมเห็นดวยกับการไตสวนการตาย

ของศาลก็เปนภาระในการดําเนินคดีเองซึ่งยากท่ีจะไดพยานหลักฐานในการคนหาความจริงไดหรือ

นโยบายเกี่ยวกับการปราบรามยาเสพติดของรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตรก็เชนเดียวกัน ได

กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิต รางกาย ช่ือเสียงหรือทรัพยสินของประชาชนเปนจํานวนมากและ

จากรายงานเบื้องตนของ คตน. กรณีดังกลาวยังนาเช่ือไดวาเปน”ความผิดฐานกออาชญากรรมตอ

มนุษยชาติ” (Crime against Humanity) อีกดวย 

     เม่ือป พ.ศ.2550-2551 ไดมีการปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคร้ังใหญ 

ไมวาจะเปนการสอบปากคําเด็กอายุไมเกิน18ปในฐานะผูเสียหายหรือพยาน,การจัดใหผูเสียหาย

หรือพยานท่ีเปนเด็กช้ีตัวบุคคลใด และรวมถึงการชันสูตรพลิกศพในกรณีความตายเกิดข้ึนโดย

การกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี เปนตน ซึ่งในการชันสูตรพลิกศพ

ในคดีวิสามัญฆาตกรรมไดมีการเพ่ิมบทบาทของพนักงานอัยการในการเขาตรวจสอบโดยการเขา

รวมทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพซึ่งเปนการตรวจสอบโดยองคกรภายนอก (External Audit) 

เพ่ือเปนหลักประกันความโปรงใสในระดับหนึ่ง แตอยางไรก็ตามอํานาจในการรวมรวบ

พยานหลักฐานดังกลาวในทางปฏิบัติแลวก็ยังเปนของพนักงานสอบสวนอยูนั่นเอง ลักษณะการ

ทํางานยังคงเปนขององคกรใครองคกรมัน การสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานไมเปนผืน

เดียวกันขาดความเปนเอกภาพ ทายสุดพนักงานสอบสวนเปนผูสรุปสํานวนพรอมท้ังความเห็น

เพ่ือเสนออัยการสูงสุดเพ่ือส่ังฟองหรือไมฟอง อีกท้ังยังเห็นไดวาการวิสามัญฆาตกรรมนั้นเปนการ

กระทําของฝายพนักงานตํารวจ ดังนั้นการทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพและการสรุปสํานวนเพ่ือ

เสนออัยการสูงสุดนั้นก็เห็นไดวาเปนการทําโดยพนักงานตํารวจเชนกัน(พนักงานสอบสวน)ซึ่งดู

เหมือนวาจะเปนการขัดกันแหงหนาท่ี (Incompatibility) ทําใหเกิดขอกังขาไดวาองคกรตํารวจนั้น

มีการสมยอมกันหรือชวยเหลือกันเองหรือไม 

กรณีดังกลาวยังสามารถเทียบเคียงไดกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 มาตรา249 ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติถูก

กลาวหาวาทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ก็ใหสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือท้ังสองสภารวมกันใหระบุพฤติการณท่ีกลาวหาตอประธานวุฒิสภาให

สงคํารองดังกลาวไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อพิจารณา

พิพากษาโดยไมไดมีการไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนการสอบสวนระหวางคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดวยกันแตอยางใด ท้ังนี้อันเนื่องมาจากหลักการขัดกัน

แหงหนาที (Incompatibility) นั่นเอง 
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ดังนั้นเม่ือมีการวิสามัญฆาตกรรมเกิดข้ีนความกังขาของประชาชนก็คงเกิดข้ึนตามมา

ดวย ท้ังนี้เพราะองคกรในกระบวนการยุติธรรมยังคงแบงแยกหนาท่ีในการคนหาความจริง แทนท่ี

จะรวมกันในการคนหาความจริงวาเจาพนักงานนั้นไดกระทําโดยการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย

หรือไม (Self defense)  อีกท้ังการทําสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมจึงสมควรใหองคกรอ่ืนเปนผูมี

หนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปสํานวนกระทําแทนเชนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดย

ใหถือวาการตายอันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานตํารวจเปนคดีความผิดอาญาที่มีความ

สลับซับซอน ท่ีจําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ อีกท้ัง

ยังถือวาเปนคดีท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

อันถือไดวาเปนคดีพิเศษ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 

21(ก)(ข) อันเปนการสรางหลักประกันความโปรงใสไดในระดับหนึ่ง 

ในสวนของการชันสูตรพลิกศพนั้นควรใหองคกรในกระบวนการยุติธรรมอ่ืนท่ีเปน

อิสระรวมทําการชันสูตรพลิกศพดวย ไมวาจะเปนองคกรทนายความ องคกรสิทธิมนุษยชน

ส่ือสารมวลชนและภาคประชาชน เพ่ือเพ่ิมหลักประกันความโปรงใสในการคนหาความจริงไดดี

ย่ิงข้ึนอีกระดับหนึ่งเนื่องจากการทําหนาท่ีของพนักงานสอบสวนขาดความนาเช่ือถือของประชาชน 

อีกท้ังควรจะมีการควบคุมงานทางนิติวิทยาศาสตรโดยเครงครัดโดยการทําตามหนาท่ีอยาง

ตรงไปตรงมาและควรใหแพทยซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในทางนิติเวชศาสตรเฉพาะดานเทานั้น

ไมใชเปนเพียงแคแพทยผูมีหนาท่ีรักษาคนไขตามที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน ซึ่งผูชันสูตรเปรียบไดกับ

ระบบแพทยตรวจสอบของสหรัฐอเมริกาเปนตนซึ่งเปนแพทยท่ีมีความรูทางนิติเวชศาสตรโดยตรง 

ซึ่งหากงานทางนิติเวชศาสตรมีประสิทธิภาพแลว ก็ยอมสามารถทําใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานอัน

สําคัญท่ีสามารถลงโทษผูกระทําผิดและพิสูจนถึงความจริงได 

 
2. แนวความคิดและทฤษฎีในหลักสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิของผูตองหาใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
 2.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 
1948) 
  สิทธิของผูตองหาในทางอาญาน้ันไดรับการรับรองไวใน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights, 1948) และกติการะหวางประเทศวาดวย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งคําวาสิทธิมนุษยชนไดรับอิทธิพลจากแนวคิดอุดมคติในทาง

ตะวันตกในเร่ืองกฎหมายธรรมชาติ(Natural Rights) ซึ่งทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติจึงมีเพ่ือแสดง
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ใหเห็นถึงหลักแหงธรรมและความยุติธรรมซึ่งสิทธินี้จะโอนแกกันมิไดและไมมีผูใดจะมาลวง

ละเมิดมิไดเชนสิทธิในการแสวงหาความสุข หรือสิทธิในเสรีภาพ เพ่ือเปนการรับรองสิทธิ

มนุษยชนใหเปนมาตรฐานสากลโดยมุงเนนคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไมใหถูกกระทบ

จากกระบวนการยุติธรรม โดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนประกาศเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 

ค.ศ. 1948 ถึงแมวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไมใชหลักเกณฑท่ีมีสภาพบังคับเหมือน

กฎหมายท่ัวไป แตในนานาอารยประเทศตางๆก็ไดใหการยอมรับ และไดนํามาบัญญัติไวใน

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของแตละประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็ไดนํามา

บัญญัติไวดวย เชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขอ5ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลใดจะถูกทรมาน

หรือไดรับการปฏิบัติหรือการลงทัณฑซึ่งทารุนโหดรายไรมนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได” อัน

เปนการสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32 ซึ่งบัญญัติวาวา 

“บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษดวย

วิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม จะกระทํามิไดแตการลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ี

กฎหมายบัญญัติไมถือวาเปนวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

    สิทธิตามธรรมชาติ (Natural Rights) หมายถึง ส่ิงทีมีอยูในธรรมชาติ เปนความชอบ

ธรรมอันมนุษยอันจะพึงมี ท่ีรัฐเหตุผลท่ีเปนจุดเร่ิมตนนั้นสิทธิของบุคคลจากอํานาจรัฐไมใหถูก

กระทบจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาท่ีเกินขอบเขตและการใหความคุมครองซ่ึงทุกรัฐให

ความสําคัญและบัญญัติไวในกฎหมายสูงสุด ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการประกาศรับรองสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานไวในคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาและไดมีการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญของ

สหรัฐอเมริกาท่ีไดประกาศใชคร้ังแรกเม่ือป ค.ศ. 1787 และไดมีบทแกไขเพ่ิมเติม ตอมารวม

ท้ังส้ิน 25 ฉบับ บทบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี  1 ถึงฉบับท่ี 10 ไดประกาศใชบังคับเม่ือป ค.ศ. 

1791 ซึ่งไดมีการบัญญัติคุมครองสิทธิตางๆของบุคคลเอาไวท่ีเรียกวา “The Bill of Right”
 
การที่

รัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งเปนรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ เขาไปมีบทบาทในการใหหลักประกันแก

ผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาในข้ันตอนแตละข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมทุกมลรัฐนั้น

เพราะศาลสูงสุดของสหรัฐเปนองคการท่ีมีอํานาจตีความรัฐธรรมนูญในลักษณะของการเขาไป

คุมครองสิทธิของผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญาและในขณะเดียวกันก็เปนการกําหนดมาตรฐาน

ข้ันต่ําใหเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมไดพึงตระหนักและปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีวางไวนั้น  

เพราะฉะนั้น การที่กฎเกณฑและมาตรฐานตางๆท่ีศาลสูงไดวางไวจึงไดมาจากการตีความ  ลําพัง

แตการศึกษาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญของสหรัฐเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอตอความ

เขาใจถึงสิทธิท่ีไดรับการคุมครอง 
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ปฏิญญาสากลฯ ขอ 5 ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรับการปฏิบัติหรือ

การลงทัณฑซึ่งทารุนโหดรายไรมนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได” 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไววา 

    “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย...” 

เปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของประชาชน  ซึ่งรัฐธรรมนูญของรัฐท่ีเปน

ประชาธิปไตยจะตองใหความสําคัญและบัญญัติไว   เพราะสิทธิและเสรีภาพนั้นเปนส่ิงท่ีติดตัว

มนุษยมาแตกําเนิดเพราะถือวาสิทธิดังกลาวเปนสิทธิตามธรรมชาติและแตละคนจําเปนตองมีและ

ใชพัฒนาบุคลิกภาพแหงตนท้ังทางรางกายและจิตใจเปนคุณคาสูงสุดท่ีองคกรของรัฐทุกองคกร  

ท้ังองคกรนิติบัญญัติ  องคกรบริหาร และองคกรตุลาการ  จะตองตระหนักอยูเสมอวาบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญท่ีรับรองสิทธิและเสรีภาพมิไดมีฐานะเปนเพียงเพ่ือใหเปนไปตามปฏิญญาสากลฯ

เทานั้น แตหากเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับโดยตรงแกองคกรของรัฐโดยตรง 

การลงโทษดวยวิธีโหดรายหรือไรมนุษยธรรมตัวอยางเชน  การจับผูกระทําความผิด

เผาไฟ  ถวงน้ํา  ปลอยใหอดอาหารตาย  การตัดมือตัดเทา การจับตายผูตองหาหรือจําเลยใน

คดีอาญาโดยไมมีเหตุอันชอบดวยกฎหมายก็ตองถือวาเปนการกระทําท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขอ 11บัญญัติวา “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาดวย

ความผิดทางอาญา  มีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐาน ไวกอนวาบริสุทธิ์จนกวาจะมีการพิสูจนวามี

ความผิดตามกฎหมายในการพิจารณาโดยเปดเผล  ณ  ท่ีซึ่งตนไดรับหลักประกันท้ังหมดท่ีจําเปน

ในการตอสูคดี” 

สิทธิประเภทนี้เปนสิทธิท่ีชัดแจง  คือสิทธิท่ีไดรับการรับรองอยางชัดแจง  ไมอาจจะ

เปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืนได  ซึ่งปจจุบันประเทศตางๆไดถือเปนหลักท่ัวไปโดยไมมีขอยกเวน 

    รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติวา 

   “ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด...” 

สิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ (Principle of Presumption of innocence)นี้

จะสงผลใหผูตองหาหรือจําเลยตอสูคดีไดอยางเต็มท่ีในฐานะท่ีผูตองหาและจําเลยเปนประธาน

แหงสิทธิ  ซึ่งประมวลกฎหมาย กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไดบัญญัติไวสอดคลองกันใน

เร่ืองสิทธิผูตองหาในมาตรา7/1 หรือจําเลยในมาตรา 8 ผลแหงขอสันนิษฐานนี้จะปฏิบัติตอจําเลย

เสมือนหนึ่งวาเปนผูกระทําความผิดกอนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดจริงไมได  ซึ่ง

ขอสันนิษฐานนี้ทําใหเกิดการคุมครองสิทธิผูตองหาหรือจําเลยหลายอยางเชน  สิทธิท่ีจะพบและ
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ปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว  สิทธิท่ีจะไดรับการประกันตัว  สิทธิท่ีจะไดรับการพิจารณา

คดีดวยความรวดเร็ว  ตอเนื่อง  และเปนธรรม  เปนตน 

 2.2 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Convernant on Civil and Political Right) 

สมัชชาใหญสหประชาชาติไดรับรองกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองในวันท่ี 16 ธันวาคม ค.ศ.1966 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม ค.ศ.1976 
    สาระสําคัญของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ประกอบดวย  วรรคอารัมภบท  และบทบัญญัติรวม  53  ขอ   

    กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขอ7ซึ่งบัญญัติวา"

บุคคลใดจะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบัติหรือการลงโทษท่ีโหดรายผิดมนุษยธรรมหรือต่ําชา

มิได” 

   ตัวอยางของการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมเชน การจับผูกระทําผิด

เผาไฟ ถวงน้ํา ตัดมือตัดเทา รมแกสหรือปลอยใหตายโดยการใหอดอาหารเปนตน 

   ในสวนท่ีเก่ียวของกับเร่ืองสิทธิของบุคคลท่ีจะไมถูกลวงละเมิดสิทธิในการใชกําลัง

บังคับท่ีมีความรุนแรงข้ันถึงตายจากเจาพนักงานไดมีการกลาวไวดังนี้ 

   ขอ 6 (1) “มนุษยทุกคนมีสิทธิมาแตกําเนิดในการดํารงชีวิต  สิทธินี้ยอมไดรับการ

คุมครองตามกฎหมาย  ไมมีบุคคลสามารถลวงชีวิตของใครไดตามอําเภอใจ” 

   สอดคลองกับปฏิญญาสากล ขอ 3 ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลมีสิทธิในการดํารงชีวิต ในเสรี

ธรรมและในความม่ังคงแหงรางกาย” 

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ซึ่งบัญญัติวา 

   “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการ

ลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม  จะกระทํามิได...” 

การวิสามัญฆาตกรรมผูตองหาในคดีอาญาโดยไมมีอํานาจและความจําเปน ยอมเปน

การขัดรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดของไทยแลวยังขัดตอสิทธิมนุษยชนและหลักกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนี้อีกดวย 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองขอ 14 (2)  “บุคคล

ทุกคนผูถูกหาวากระทําผิดอาญา ยอมมีสิทธิไดรับการสันนิษฐานเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีการ

พิสูจนไดวากระทําผิดตามกฎหมาย” 

สอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขอ 11(1) ท่ีกลาววา 
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 “บุคคลซึ่งถูกกลาวหาดวยความผิดทางอาญา มีสิทธิท่ีจะไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา

บริสุทธิ์จนกวาจะมีการพิสูจนวามีความผิดตามกฎหมาย...” 

 สอดคลองกับรัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งบัญญัติวา 

 “ในคดีอาญา  ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด...” 

 สิทธิดังกลาวเปนสิทธิของบุคคลในการดําเนินคดีอาญาโดยไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา

เปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะมีการพิสูจนความจริงวาผูนั้นเปนผูกระทําความผิดหรือไม การปฏิบัติตอ

ผูกระทําความผิดจึงจะตองกระทําในขอบเขตท่ีจํากัดตองมีการตรวจสอบถวงดุลอํานาจและ

กอใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุดดวย 

 
3. การชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายตางประเทศ 
 3.1 การชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายระบบโคโรเนอรของประเทศอังกฤษ 
           ประเทศอังกฤษ กระบวนการคนหาความจริงในคดีอาญานั้น   เร่ิมข้ึนตั้งแตเม่ือมีการ

ตายหรือท่ีเรียกกันวาข้ันตอนการชันสูตรพลิกศพ  ซึ่งในข้ันตอนนี้จะมีการแบงอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบใหแกองคกรหลายองคกรทําหนาท่ีรวมกันสําหรับการตรวจสอบความจริง โดย

ประเทศอังกฤษ นั้นไดใชระบบชันสูตรพลิกศพในระบบศาล  หรือผูไดรับอํานาจจากศาลมีอํานาจ

รับผิดชอบโดยตรงในการชันสูตรพลิกศพ  พนักงานสอบสวนหรือตํารวจอาจมีสวนเขามาชวยได

บาง แตตองอยูภายใตขอบเขตอํานาจศาลหรือผูท่ีไดรับอํานาจจากศาล 

 ผูท่ีจะไดรับแตงตั้งใหเปนโคโรเนอรนั้นจะตองมีคุณสมบัติเปนเนติบัณฑิต  หรือ เปน

ทนายความ หรือ เปนแพทย โดยท่ีจะตองมีประสบการณจากการประกอบวิชาชีพอยางใดอยาง

หนึ่งนั้นมาแลวไมต่ํากวา 5 ป และจะตองไมมีตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินท่ีศาลโคโรเนอรนั้น

ตั้งอยู  ศาลโคโรเนอรไดรับการแตงตั้งจากสภาทองถ่ินท่ีศาลโคโรเนอรมีเขตอํานาจ โดยศาลสูง

เทานั้นท่ีมีอํานาจในการออกคําส่ังโดยโคโรเนอรจะทํางานเต็มเวลาหรือเปนบางเวลาก็ได บางแหง

อาจมีการแตงตั้งตลอดชีวิต 

 ในการสอบสวนการตาย ถาเห็นวาจําเปนจะตองทําการตรวจผาพิสูจนศพ โคโรเนอรจะ

ส่ังใหพยาธิแพทยของทางราชการท่ีไดรับการแตงตั้งการกระทรวงมหาดไทย(Home office 

pathologist) เปนผูทําการผาศพ 

 โคโรเนอรมีอํานาจในการสอบสวนเชนเดียวกับพนักงานสอบสวนหรือทําการไตสวนการ

ตายโดยการนั่งพิจารณาในศาลก็ได บางกรณีอาจไตสวนโดยมีคณะลูกขุนดวย ในการสอบสวน

หรือไตสวนการตายโคโรเนอรมีอํานาจเรียกพยานหลักฐานจากตํารวจมาพิจารณาไดท้ังหมด 
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 3.2 การชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายระบบแพทยสอบสวนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Medical Examination) 
 ประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีใชระบบแพทยสอบสวน (Medical Examiner) โดย

ในป ค.ศ. 1877 มลรัฐแมซซาซูเซต ไดจัดตั้งระบบแพทยสอบสวนข้ึนมาแทนระบบโคโรเนอร 

โดยระบบแพทยสอบสวนนี้เปนระบบท่ีแพทยมีอํานาจเต็มในการชันสูตรศพ  โดยมีอํานาจตั้งแต

การชันสูตรศพรวมท้ังการสืบสวนสอบสวนท้ังหมดเก่ียวกับการตายทั้งหมด  และรวมถึงอํานาจใน

การผาศพดวยตนเองดวย  

 ระบบแพทยสอบสวน (Medical Examiner) ในสหรัฐอเมริกา  เปนระบบท่ีมีการ

พัฒนาการมาจากระบบโคโรเนอรของประเทศอังกฤษ  ซึ่งรัฐท่ีนําระบบน้ีมาใชเปนรัฐแรกไดแก 

รัฐแมสซาซูเซส  แพทยสอบสวนจะมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการสอบสวนการตายเฉพาะกรณี 

คือกรณีการตายอยางรุนแรง (Violent Death)  เทานั้น ซึ่งในขณะนั้นแพทยสอบสวนยังไม

สามารถท่ีจะออกคําส่ังหรือกระทําการชันสูตรศพไดดวยตนเอง  เนื่องจากอํานาจดังกลาวเปนของ

อัยการประจําเขตเทานั้น   ในป ค.ศ.1915 นครนิวยอรก ไดตั้งคณะกรรมการสอบสวนการ

ปฏิบัติงานของโคโรเนอรข้ึน ซึ่งในขณะนั้นมีปญหาในทางส่ือมวลชนวาสํานักงานโคโรเนอรถูก

อิทธิพลทางการเมืองครอบงําและมีการทําหนาท่ีโดยไมสุจริตและมีการทุจริตพัวพันกับตัวแทน

บริษัทประกันชีวิตนักธุรกิจ โดยบุคคลเหลานี้อาจชี้นําโคโรเนอรใหคลอยตามความตองการของ

พวกเขาได  จึงทําใหการทํางานของโคโรเนอรเปนท่ีนาสงสัย  คณะกรรมการสอบสวนจึงไดเสนอ

ใหยกเลิกระบบน้ีเสีย และไดเร่ิมใชระบบแพทยสอบสวนข้ึนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.1918 โดย

เมืองนิวยอรคไดกอตั้งระบบนี้ข้ึนแทน ใหแพทยสอบสวนมีอํานาจผาศพตรวจหรือมีอํานาจส่ังผา

ศพตรวจไดดวย  ซึ่งสวนใหญแพทยสอบสวนจะเปนนิติพยาธิแพทยท่ีผานการฝกอบรมมา

ทางดานนิติเวชศาสตรโดยตรง เปนระบบแพทยสอบสวนท่ีสมบูรณเปนแหงแรกของโลก 

 การดําเนินการสอบสวนสาเหตุการตายนั้น  ในลําดับการแรกจะตองทําการรายงานไปยัง

ท่ีทํางานของแพทยสอบสวน และถาหากมีการสงสัยวามีสวนเก่ียวของกับการถูกฆาตกรรมจะตอง

มีการดําเนินการแจงไปยังพนักงานอัยการเขต ผูซึ่งทําหนาท่ีในการไตสวนในคดีอาญาในช้ันแรก

ใหทราบ  โดยผลการรายงานของแพทยสอบสวนท่ีไดดําเนินการแจงไปยังพนักงานอัยการดังกลาว

จะถูกใชเปนพยานหลักฐานในช้ันศาลเปนลําดับตอไป 

 การสอบสวนสาเหตุการตาย เม่ือมีรายงานมายังหัวหนาแพทยสอบสวนแลว  แพทย

สอบสวนจะตองมีการตรวจศพและเขารับหนาท่ีในการสืบคนทันที  โดยมีขอบังคับไววาแพทย

สอบสวนจะตองไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุดวยเนื่องจากสามารถทําใหแพทยสอบสวนไดทราบถึง
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สภาพแวดลอมของจุดเกิดเหตุ  เพ่ือเปนประโยชนในการสืบคนและรวบรวมหลักฐานท้ังหมด   

จากนั้นหัวหนาแพทยสอบสวนหรือผูแทนจะตัดสินใจอีกทีวาจะใหมีการผาศพตรวจหรือไม  ถาไม

ทําการผาศพตรวจ ก็จะทําการออกใบมรณะบัตรใหเลย  หนาท่ีนี้เปนหนาท่ีสําคัญอยางย่ิง เพราะ

การท่ีจะทําการตัดสินใจไมผาศพอาจทําใหถูกฟองโดยเครือญาติของผูตาย หรือบุคคลอ่ืนท่ีเปนผู

ไดเสียผลประโยชนจากการตายในคดีได 

 กรณีท่ีจะตองมีการผาศพตรวจพิสูจนท่ีสํานักงานแพทยสอบสวนนั้นผูแทนส่ือมวลชน

อาจไดรับอนุญาตใหเขารวมการผาศพเพ่ือใหรายงานขาวสารไปยังประชาชนได หากการตาย

เกี่ยวเนื่องกับการถูกฆาตกรรม  การผาศพตรวจนั้นจะตองมีแพทยสอบสวนอีกคนหนึ่งอยูดูการผา

ศพตรวจนั้นดวย ท้ังนี้เพ่ือเปนพยานซ่ึงสวนใหญแลว หัวหนาแพทยสอบสวนทําการจะส่ังใหมีการ

ผาศพตรวจนั้น 

 
4.  วิเคราะหสภาพปญหาการชันสูตรพลิกศพ กระบวนการไตสวนของศาลและ
การทําสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมตามกฎหมายไทย 
 

    4.1  กระบวนการชันสูตรพลิกศพ 
    แพทยทางนิติเวชศาสตร  ซึ่งจะตองมีวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา  

ในกรณีท่ีแพทยทางนิติเวชศาสตรไมมี หรือไมอาจทําหนาท่ีได  จะให แพทยประจําโรงพยาบาล

ของรัฐทําหนาท่ีแทน  ถาหากแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐไมมีหรือไมอาจทําหนาท่ีนี้ได  จะให 

แพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทําหนาท่ีแทน  และถาหากแพทยประจําสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดไมมีหรือไมอาจทําหนาท่ีนี้ได  ก็จะใหแพทยประจําโรงพยาบาลเอกชน  หรือ

แพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมทําหนาท่ีนี้แทน อยางไรก็ตามการใหแพทยนิติเวชจากสถาบัน

นิติเวชผูทําการชันสูตรพลิกศพสังกัดอยูในสํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งก็เปนองคกรเดียวกับ

เจาหนาท่ีตํารวจผูซึ่งทําการวิสามัญฆาตกรรมทําใหขาดความโปรงใสการการชันสูตรพลิกศพได

และในทางปฏิบัติแพทยก็เปนเพียงผูชวยเหลือพนักงานสอบสวนเทานั้น เนื่องจากพนักงาน

สอบสวนในทองท่ีท่ีพบศพเปนผูมีหนาท่ีหลักและเปนคนแรกในการไดรับแจงเหตุแหงการตาย 

พยานหลักฐานเกี่ยวกับการตายจึงอยูในมือพนักงานสอบสวนเปนหลัก  

การท่ีกฎหมายไดกําหนดใหแพทยและพนักงานสอบสวนรวมกันทําการชันสูตรพลิก

ศพก็ตามแตทางปฏิบัติแพทยก็ไมอาจจะทราบถึงคําใหการของบุคคลตางๆท่ีอยูในท่ีเกิดเหตุ 

ดังนั้นความเห็นของแพทยจึงใหไดแตเพียงวาสาเหตุท่ีทําใหตายเทานั้น สวนผูใดเปนผูทําใหตาย
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แพทยไมสามารถใหความเห็นไดเพราะแพทยไมอาจทราบพยานหลักฐานในสวนอ่ืนได อีกท้ัง

แพทยจะมายังท่ีเกิดเหตุหลักจากพนักงานสอบสวนไปยังท่ีเกิดเหตุแลวทําใหพยานหลักฐานตางๆ

ในท่ีเกิดเปล่ียนแปลงไปได กลายเปนวาแพทยจึงเปนผูชวยเหลือหนักงานสอบสวนเทานั้น เพราะ

พนักงานสอบสวนรับผิดชอบเปนหลักโดยตรง 

ปจจุบันกฎหมายไดกําหนดใหแพทยในอันดับแรกเปนแพทยนิติเวชศาสตร ซึ่งไมได

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริงเนื่องจากทั่วประเทศไทยมีแพทยสาขาดังกลาวไมถึงหนึ่งรอย

คน ซึ่งอัตราไมเพียงพอท่ีสามารถไปรวมชันสูตรพลิกศพไดอยางท่ัวถึง บทบัญญัติในสวนนี้จึงไม

สอดคลองกับกฎหมายท่ีเปนอยูในปจจุบัน เนื่องจากแพทยผูทําการชันสูตรพลิกศพเปนแพทย

สําหรับการรักษาผูปวยไมใชแพทยท่ีมีความรูทางดานนิติเวชศาสตรโดยตรง 

 

     4.2  การสอบสวนดําเนินคดี 
     คดีวิสามัญฆาตกรรม  ไดแก คดีอาญาเร่ืองท่ีเจาพนักงานผูกระทําใหตายจะตองตก

เปนผูถูกกลาวหาและถูกสอบสวนตามกระบวนการสอบสวน   กลาวคือ เปนกระบวนการรวบรวม

พยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอื่นๆ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เก่ียวกับความผิดเพ่ือใหทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด  และเพ่ือนําตัวผูกระทําผิดมา

ฟองรองลงโทษตามกฎหมาย 

    ทางปฏิบัติมักจะมีการรอการสอบสวนคดีอาญาในประเด็นความผิดของเจาพนักงานไว

กอน  โดยใหศาลมีคําส่ังและสงสํานวนไตสวนการตาย จึงจะเร่ิมกระบวนการสอบสวนคดีในสวน

ของเจาพนักงานตอไป 

               พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พ.ศ. 2550 

พนักงานสอบสวนมีหนาท่ีตองแจงใหพนักงานอัยการเขารวมในการทําสํานวนการสอบสวนดวย 

ซึ่งในการทําสํานวนสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบในการสรุปสํานวนและให

ความเห็นทางคดี  โดยพนักงานอัยการอาจใหคําแนะนําตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา 

หรือส่ังใหถามปากคําบุคคลท่ีเก่ียวของไดตั้งแตเร่ิมทําสวนสอบสวน นับแตโอกาสแรกเทาท่ีจะพึง

กระทําได  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้เพ่ือใหพนักงานอัยการมี

หนาท่ีในการคนหาความจริงในกรณีดังกลาวเพื่อใหเกิดความโปรงใสและตรวจสอบได เพ่ือเปน

หลักประกันใหประชาชนในระดับหนึ่ง 

เหตุผลในการแกไขเนื่องจากคดีวิสามัญฆาตกรรมเปนคดีท่ีกระทบสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนเปนอยางย่ิง จึงสมควรใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทหนาท่ีในการทําสํานวน
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ดังกลาวเพ่ือเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพและเปนหลักประกันความโปรงใสใหกับประชาชนใน

ระดับหนึ่ง อยางไรก็ตามในการทําความเห็นในเนื้อหาแหงคดีนั้น พนักงานอัยการไมสามารถทํา

ความเห็นในเนื้อหาแหงคดีได เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา 155/1 ไดกําหนดหนาท่ีใหพนักงาน

สอบสวนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ กลาวคือเปนผูมีหนาท่ีรวบรวมพยานหลักฐานและทํา

ความเห็นส่ังฟองหรือส่ังไมฟองไปยังอัยการสูงสุด 

การแกไขกฎหมายดังกลาวเห็นไดชัดวาไมใชเปนการแกไขปญหาความโปรงใสไดอยาง

แทจริงเนื่องจากพนักงานอัยการในทางปฏิบัติพนักงานอัยการเปรียบเสมือนเปนผูชวยพนักงาน

สอบสวนเทานั้น ซึ่งสํานวนคดีในกรณีท่ีการตายเกิดจากการกระทําของพนักงานตํารวจซึ่งถือไดวา

เปนสํานวนหลัก จึงควรมีการสอบสวนใหรอบคอบและรัดกุมไมนอยไปกวาสํานวนการชันสูตร

พลิกศพ แตกฎหมายกลับใหความสําคัญกับการชันสูตรพลิกศพมากกวา ซึ่งสังเกตไดจากการ

กําหนดอํานาจหนาท่ีใหหลายองคกรเขาตรวจสอบและการทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพพนักงาน

สอบสวนตองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานอัยการ แตสํานวนการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม

กฎหมายไดใหอํานาจในการทําสํานวนแกพนักงานตํารวจโดยเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 

ซึ่งดูเหมือนเปนการบัญญัติกฎหมายขัดแยงกันไปในตัว  

 

 4.3  การเพ่ิมหลักประกันความโปรงใสและ ความมีประสิทธิภาพในการชันสูตรพลิกศพ
  กระบวนการสอบสวนคดีอาญานั้นเห็นวาการสอบสวนเปนอํานาจเดียวอันแบงแยก

ไมได ดังนั้นการทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพและการทําสํานวนการสอบสวนควรเปนเนื้อเดียวกัน 

ท้ังในสํานวนในการตั้งขอหาฆาคนตายโดยเจตนาและสํานวนการตอสูขัดขวางเจาพนักงานของ

ผูตาย เห็นไดวาท้ังสามสํานวนลวนแตมาจากขอเท็จจริงเดียวกันท้ังส้ิน โดยประเด็นหลักมาจาก

การที่เจาพนักงานทําการฆาผูตองหาโดยเหตุท่ีวาผูตองหาตอสูเจาพนักงาน เจาพนักงานจึงจําตอง

กระทําการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย 

กระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานก็ตองทําไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให

สอดคลองตองกัน และตองรวบรวมพยานหลักฐานไปในคราวเดียวเนื่องจากหากยังมีการแยกการ

ทําสํานวนไปทีละข้ันตอนแลวพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุไมวาจะเปนพยานวัตถุ พยานบุคคล 

ยอมจะตองเรือนลางหายไป  อีกท้ังยังเปนการหลีกเล่ียงการขมขูพยานจากเจาหนาท่ีรัฐในการใช

อํานาจโดยมิชอบ อีกท้ังในการชันสูตรพลิกศพพนักสอบสวนเปนผูไปถึงท่ีเกิดเหตุกอนเสมอ และ

มีอํานาจทําการรวบรวมพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุไดทันที ในขณะที่แพทยมักไปถึงท่ีเกิดเหตุใน

ภายหลังแลว ดังนั้นจึงควรใหกระบวนการชันสูตรพลิกศพไดกระทําไปพรอมกันเพ่ือเปนการ
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ปองกันการเปล่ียนแปลงพยานหลักฐาน  หรือยักยายศพ อีกท้ังควรใหแพทยมีอํานาจตรวจดู

ลักษณะภายนอกของศพ และมีอํานาจในการรวบรวมพยานหลักฐานอ่ืนดวยเชน พยานผูพบศพ 

ผูรูเห็นเหตุการณขางเคียงเปนตน 

     การคนหาความจริงโดยการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆไปในคราวเดียวกันนั้นยังทํา

ใหการสอบสวนเปนไปดวยความรวดเร็วและตอเนื่อง เนื่องจากหากจะรอกระบวนการไตสวนการ

ตายของศาล ย่ิงทําใหเกิดความลาชามากย่ิงข้ึน กวาจะรอการไตสวนของศาลพยานหลักฐาน

ยอมจะสูญหายไป และสวนมากคดีมักจะเงียบหายไป ดังนั้นการทําสํานวนท้ังสามตามท่ีกลาวมา

ยอมทําใหกระบวนการเปนไปดวยความรวดเร็วมากย่ิงข้ึน  

ในสวนของการชันสูตรพลิกศพนั้นควรใหองคกรในกระบวนการยุติธรรมอ่ืนท่ีเปน

อิสระรวมทําการชันสูตรพลิกศพดวย ไมวาจะเปนองคกรทนายความ องคกรสิทธิมนุษยชน

ส่ือสารมวลชนและภาคประชาชน เพ่ือเพ่ิมหลักประกันความโปรงใสในการคนหาความจริงไดดี

ย่ิงข้ึนอีกระดับหนึ่งเนื่องจากการทําหนาท่ีของพนักงานสอบสวนขาดความนาเช่ือถือของประชาชน 

อีกท้ังควรจะมีการควบคุมงานทางนิติวิทยาศาสตรโดยเครงครัดโดยการทําตามหนาท่ีอยาง

ตรงไปตรงมาและควรใหแพทยซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในทางนิติเวชศาสตรเฉพาะดานเทานั้น

เปนผูชันสูตรเปรียบไดกับระบบแพทยตรวจสอบของสหรัฐอเมริกาเปนตน ซึ่งหากงานทางนิติเวช

ศาสตรมีประสิทธิภาพแลว ก็ยอมสามารถทําใหไดมาซึ่งพยานหลักฐานอันสําคัญในคดีท่ีสามารถ

ลงโทษผูกระทําผิดได 

 

 4.4 ผูมีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐาน การทําสํานวนคดีชันสูตรพลิกศพและสํานวน
วิสามัญฆาตกรรม 
              การวิสามัญฆาตกรรมนั้นเห็นไดวาเปนการกระทํานอกขอบอํานาจของกฎหมาย เปน

การตัดผูตองหาออกจากกระบวนการยุติธรรมโดยปกติ อีกท้ังยังเปนการลิดรอนสิทธิมนุษยชนอีก

ดวย ดังนั้นเม่ือมีการวิสามัญฆาตกรรมเกิดข้ึนกฎหมายจึงกําหนดหนาท่ีขององคกรตางๆเพ่ือ

คนหาความจริงดังกลาววาเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายจริงหรือไม 

ประเทศยุโรปบางประเทศ การสอบสวนนั้นเปนอํานาจเดียวอันแบงแยงไมได เม่ือมี

การกรําทําผิดอาญาเกิดข้ึนองคกรตํารวจเปรียบเสมือนเปนผูชวยเหลือพนักงานอัยการในการ

รวบรวมพยานหลักฐานเทานั้น พนักงานอัยการจึงมีอํานาจสอบสวนคดีเองและควบคุมการทํางาน

ของตํารวจ ทําใหกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัยการ

เปนผูสัมผัสกับพยานหลักฐานตางๆเองโดยตรง ทําใหการสอบสวนมีความชัดเจน 
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   อยางไรก็ตามเนื่องจากการวิสามัญฆาตกรรมนั้นเปนการกระทําโดยองคกรตํารวจ 

ดังนั้นหากปลอยใหองคกรตํารวจเปนผูทําสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมและเปนผูรับผิดชอบในการ

ทําสํานวนเองแลวเห็นวาทําใหเกิดขอกังขาข้ึนไดวาการรวบรวมพยานหลักฐานตางๆนั้นเปนไปโดย

มีประสิทธิและมีความโปรงใสหรือไม ทําใหเกิดขอกังขาของประชาชนไดวาเปนการชวยเหลือพวก

พองในองคกรเดียวกันหรือท่ีเรียกกันวาเปนการชวยเหลือกันในทางคดีหรือไม ดังนั้นการรวบรวม

พยานหลักฐานและการทําสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้นจึงควรใหองคกรอ่ืนเปนผูทําการ

สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแทนอันเปนหลักประกันความโปรงใสใหกับประชาชนอีก

ระดับหนึ่ง ซึ่งหากปลอยใหมีการรวบรวมพยานหลักฐานและทําสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมโดย

องคกรตํารวจเองแลวเห็นไดวาอันจะเปนการ”ขัดกันของหนาท่ี” (Incompatibility) 

ผูเขียนเห็นวาการรวบรวมพยานหลักฐานและการทําสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้น

ควรใหพนักงานสอบสวน “กรมสอบสวนคดีพิเศษ” เปนผูกระทําการแทนองคกรตํารวจ โดยให

ถือวาการวิสามัญฆาตกรรมนั้นเปนคดีพิเศษ เพ่ือเปนการตัดอํานาจขององคกรตํารวจออกเสีย ซึ่ง

ทําใหภาพลักษณของกระบวนการคนหาความจริงมีความโปรงใสมากย่ิงข้ึน ซึ่งเห็นไดวาหากปลอย

ใหองคกรเดียวท่ีกระทําการวิสามัญฆาตกรรมเปนผูรวบรวมพยานหลักฐานและการทําสํานวน

นอกจากจะดูเปนการผิดจริยธรรมโดยรวมแลวยังดูเปนการเอ้ือผลประโยชนทับซอนใหกับองคกร

ของตนอีกดวย 

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษข้ึน

ภายใตสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือรับผิดชอบงานและปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีได

สรางความเสียหายรายแรงและกระทบตอความม่ันคงและปลอดภัยของรัฐใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษข้ึนและกําหนดใหมีผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานเปนผูสืบสวนสอบสวน คือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมทั้งไดกําหนดการสืบสวน

และสอบสวนคดีพิเศษบางประการไว เชนการแฝงตัวเขาไปอยูในองคกรอาชญากรรมเพ่ือทําการ

สืบสวนพฤติการณขององคกรอาชญากรรมตางๆ  

    ดังนัน้การวิสามัญฆาตกรรมของพนักงานตาํรวจถือวาเปนคดีความผิดอาญาท่ีมีความ

สลับซับซอน ท่ีจําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ อีกท้ัง

ยังถือวาเปนคดีท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดขีองประชาชน

อันถือไดวาเปนคดีพิเศษท้ังนี้ตามพระราชบัญญตัิการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 

(ก) (ข) 

ผูเขียนเห็นวาคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้นเปนคดีท่ีกระทบสิทธิมนุษยชนเปนอยางมาก

และเปนคดีท่ีสรางความสะเทือนขวัญใหกับประชาชน จึงสมควรกําหนดใหคดีวิสามัญฆาตกรรม
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เปนคดีพิเศษข้ึนโดยใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนผู มีอํานาจหนาทีทําการรวมรวบ

พยานหลักฐานท้ังยังเปนหลักในการสรางหลักประกันความโปรงใสใหกับประชาชนอีกดวย

เนื่องจากหากปลอยใหองคกรตํารวจเปนผูรวบรวมพยานหลักฐานแลวจะยังเปนการสรางความไม

ไววางใจใหกับประชาชนได อีกท้ังยังเปนการขัดกับหลัก “การขัดกันแหงหนาท่ี” อีกดวยเพราะ

หลักดังกลาวหาไดหมายถึงเฉพาะตัวเจาพนักงานเทานั้นแตยังหมายความถึงตัวองคกรซึ่งเปน

ผูกระทําการดังกลาวดวย 

 

 4.5 ผูมีหนาที่สรุปสํานวนการสอบสวนวิสามัญฆาตกรรม 

    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา155/1วรรคสองบัญญัติวา “การทํา

สํานวนการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบการสอบสวนโดย

พนักงานอัยการอาจใหคําแนะนําตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา หรือส่ังใหถามปากคํา

บุคคลที่เก่ียวของไดตั้งแตเร่ิมทําการสอบสวนนับแตโอกาสแรกเทาท่ีสามารถกระทําได ท้ังนี้ตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎกระทรวง” 

   เม่ือพิจารณาหลักเกณฑตามกฎหมายดังกลาวแลวเห็นวาผูรับผิดชอบในการทําสํานวน

การวิสามัญฆาตกรรมนั้นยังคงเปนของพนักงานสอบสวน ซึ่งเห็นไดวาการวิสามัญฆาตกรรมเปน

การกระทําโดยองคกรตํารวจหากปลอยใหองคกรตํารวจเปนผูสรุปสํานวนการสอบสวนแลว ความ

ครางแคลงใจยอมจะเกิดข้ึน ประชาชนยอมขาดความเช่ือถือและศรัทธาในการทําสํานวนดังกลาว 

อีกท้ังยังดูเปนการขัดกันของหนาท่ีอีกดวย 

อัยการเปนองคกรหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม โดยอัยการเปนองคกรในฐานะกึ่งตุลา

การ ดังนั้นสํานวนการชันสูตรพลิกศพสมควรใหองคกรอัยการมีฐานะเปนพนักงานสอบสวน

ผู รับผิดชอบการสอบสวนแทน โดยกําหนดใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเปนผูรวบรวม

พยานหลักฐานตามท่ีผูเขียนไดกลาวมา และเปนพนักงานมีหนาท่ีคอยเปนผูชวยใหกับพนักงาน

อัยการ เพ่ือใหกระบวนการสอบสวนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ในตางประเทศน้ันกระบวนการสอบสวนนั้นเปนอํานาจเดียวอันแบงแยงไมได เม่ือมี

การกรําทําผิดอาญาเกิดข้ึนองคกรตํารวจเปรียบเสมือนเปนผูชวยเหลือพนักงานอัยการในการ

รวบรวมพยานหลักฐานเทานั้น พนักงานอัยการจึงมีอํานาจสอบสวนคดีเองและควบคุมการทํางาน

ของตํารวจ ทําใหกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัยการ

เปนผูสัมผัสกับพยานหลักฐานตางๆเองโดยตรง ทําใหการสอบสวนมีความชัดเจนและแนนอนของ

พยานหลักฐาน 
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ในการแกไขปญหาดังกลาวนั้นเห็นไดวาทําใหพนักงานอัยการมีบทบาทในการทํา

สํานวนการวิสามัญฆาตกรรมเพ่ิมมากขึ้น ทําใหการสอบสวนของไทยเราเปนกระบวนการเดียวดั่ง

เชนกรณีของประเทศตางๆ ท้ังยังเปนการลดความขัดแยงของกฎหมาย ไมมีการแบงแยกเร่ือง

อํานาจหนาท่ีวาเปนของใครของมัน ในการนี้พนักงานอัยการควรทําหนาท่ีดวยความตรงไปตรงมา 

อํานวยความยุติธรรมและพิทักษสิทธิใหกับประชาชนโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและระเบียบของ

สํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยเร่ืองการชันสูตรพลิกศพโดยเครงครัด 

 

5. ขอเสนอแนะ 
            ผูเขียนเห็นวาเม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนองคกรในกระบวนการยุติธรรมมีหนาท่ีท่ี
จะตองคนหาความจริง ความจริงไมสามารถตีแผออกไดเลยหากองคกรในกระบวนการยุติธรรมยัง

ขาดความรวมมือในการทํางานทําใหความยุติธรรมขาดประสิทธิภาพและขาดความโปรงใส

(Transparency)  ซึ่งกระบวนการยุติธรรมท่ีดีจะตองมีการตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกัน (Check 

and Balance) เพ่ือใหกระบวนการยุติธรรมมีความโปรงใสและตรวจสอบได 
การวิสามัญฆาตกรรมนั้นเปนการกระทําท่ีละเมิดสิทธิของมนุษยซึ่งถือเปนเร่ือง

รายแรง ผูเขียนมีความเห็นวา หากมีการตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานโดยการ

วิสามัญฆาตกรรม องคกรตางๆควรมีความเปนภาวะวิสัยโดยแท และตองมีการรวมมือ

ประสานงานกันเพ่ือใหความจริงปรากฏใหเปนท่ีประจักษแกสายตาประชาชนวาองคกรใน

กระบวนการยุติธรรมนั้นไดทําหนาท่ีตรงไปตรงมาสมกับเปนองคกรในการรักษาความสงบ

เรียบรอยและพิทักษสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังนั้นคดีวิสามัญฆาตกรรมจึงควรปรับ

กระบวนการบางอยางเพื่อใหคดีวิสามัญฆาตกรรมเกิดความโปรงใสมากย่ิงข้ึน 

 

     5.1  ขอเสนอแนะในกระบวนการคนหาความจริงในการเขารวมทําการชันสูตรพลิกศพ 
1) ขอเสนอแนะในหลักเกณฑและระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติหนาท่ีจะตองมีความ

ชัดเจนในสํานวนชันสูตรพลิกศพ การรวบรวมพยานหลักฐานในทางวิทยาศาสตร และความเห็น

ทางการแพทยในการชันสูตรพลิกศพจะตองมีความโปรงใส เนื่องจากหากสํานวนการชันสูตรพลิก

ศพมีประสิทธิภาพแลว สํานวนในคดีวิสามัญฆาตกรรมอันเปนประเด็นโดยตรงมาจากสํานวนการ

ชันสูตรพลิกศพก็จะมีประสิทธิตามไปดวย 

2) กําหนดบทบาทหนาท่ีของแพทยผูทําการชันสูตรพลิกศพในการปฏิบัติหนาท่ีตาม

ข้ันตอนตางๆ ไมวาจะเปนการผาศพ และการบันทึกรายละเอียดตางๆตามท่ีกําหนดไวใน
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กฎกระทรวงโดยเครงครัดซึ่งสามารถพัฒนาใหมีระบบมาตรฐานเชนเดียวกับระบบโคโรเนอรหรือ

ระบบแพทยสอบสวนได โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 150 ไมไดกําหนด

ตองเปนแพทยในเขตใดและมีขอบเขตความรับผิดชอบอยางไร ดังนั้นควรกําหนดเขตอํานาจของ

แพทยและขอบเขตความรับผิดชอบของแพทยใหชัดเจนท้ังนี้เพ่ือผลในการปฏิบัติงานรวมกันของ

พนักงานสอบสวน 

    3) การทําสํานวนการวิสามัญฆาตกรรมควรทําไปพรอมกับสํารวนการชันสูตรพลิกศพ 

เนื่องจากในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวนจะทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพกอนโดยรอผลการไต

สวนการตายศาลวาศาลจะมีคําส่ังอยางไร ซึ่งแทจริงแลวสามารถทําสํานวนการวิสามัญฆาตกรรม

ไปพรอมกันไดเนื่องจากขอเท็จจริงก็ตางเปนขอเท็จจริงเดียวกันท้ังส้ิน ซึ่งหากรอใหมีการไตสวน

การตายโดยศาลแลวคอยทําสํานวนวิสามัญฆาตกรรมอาจมีผลตอพยานหลักฐานเชน หากมีผูรูเห็น

เหตุการณ หากปลอยใหระยะเวลาเนิ่นนานจนเกินไป อาจมีผลตอความทรงจํา และอาจทําให

พยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุเลือนรางหายไปได 

 

 5.2 อํานาจหนาที่ของบุคคลในการรวบรวมพยานหลักฐานสํานวนการชันสูตรพลิกศพและ
สํานวนวิสามัญฆาตกรรม 

             ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดกําหนดใหพนักงานสอบสวนแจงให

พนักงานอัยการเพ่ือเขารวมทําการสอบสวน โดยใหปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานอัยการ ซึ่ง

เห็นไดวาเม่ือการวิสามัญฆาตกรรมไดกระทําโดยบุคคลในองคกรเดียวกับผูมีหนาท่ีในการ

สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแลว ทําใหความนาเช่ือถือศรัทธาของกระบวนการสอบสวนดู

เส่ือมลง และยังสรางความคับของใจใหกับประชาชนอีกวากระบวนการสอบสอบจะมีความโปรงใส

หรือไม พนักงานสอบสวนไดกระทําหนาท่ีอยางตรงไปตรงมาหรือไม เพ่ือตัดปญหาดังกลาวจึง

สมควรใหพนักงานสอบสวนองคกรอ่ืนเปนผูทําหนาท่ีแทน โดยผูเขียนเห็นวาคดีวิสามัญฆาตกรรม

เปนคดีท่ีสรางความสะเทือนขวัญใหกับประชาชน อีกท้ังยังเปนคดีท่ีกระทําโดยบุคคลากรใน

องคกรของรัฐ ดังนั้นจึงสมควรกําหนดใหคดีวิสามัญฆาตกรรมเปนคดีพิเศษข้ึนโดยใหพนักงาน

สอบสวนกรมสอบสวนคดีพิ เศษสัง กัดกระทรวงยุติธรรมเปนผูกระทําหนา ท่ีรวบรวม

พยานหลักฐานตางๆ แทน เนื่องจากบุคคลากรในกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ดานและใหถือวาการตายอันเกิดจากการกระทําของเจาพนักงานตํารวจเปนคดีความผิดอาญาท่ีมี

ความสลับซับซอน ท่ีจําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ 

อีกท้ังยังถือวาเปนคดีท่ีมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
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ประชาชนอันถือไดวาเปนคดีพิเศษ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาตรา21 

(ก) (ข) อีกท้ังหากใหพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษเปนผูกระทําการแทนโดยตัด

บุคคลกรของสํานักงานตํารวจแหงชาติออกไป จะดูใหสํานวนการสอบสวนและการรวบรวม

พยานหลักฐานมีความโปรงใสมากย่ิงข้ึน เพราะถาหากยังใหพนักงานสอบสวนของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติทําสํานวนและรวบรวมพยานหลักฐานแลวจะดูเปนการขัดกันแหงหนาท่ี โดยให

พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษประสานงานกับแพทย และควรใหแพทยเปนผูมีอํานาจ

เต็มในการรวบรวมพยานหลักฐานและเขาถึงพยานหลักฐานทุกชนิดท่ีเก่ียวกับการตายได โดยอาจ

แยกสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและสํานวนการชันสูตรพลิกศพของแพทยออกจาก

กันและดําเนินกระบวนการคูขนานโดยใหพนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบช้ันท่ีสุดซึ่งจะเปนการ

ตรวจสอบถวงดุลซึ่งกันและกัน 

 

 5.3 ขอเสนอแนะในการกําหนดตัวพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบในสํานวนวิสามัญ
ฆาตกรรม 

ผูเขียนเห็นวาสมควรกําหนดใหพนักงานอัยการเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ

และดูแลการสอบสวนโดยรวม พรอมท้ังกําหนดมาตรการตางๆใหพนักงานสอบสวนผูรวบรวม

พยานหลักฐานปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานอัยการโดยเครงครัด เพ่ือใหกระบวนการสอบสวน

กลายเปนกระบวนการเดียวอันแบงแยกไมได เพ่ือใหการสอบสวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ

ใหองคกรในกระบวนการยุติธรรมเขารวมกันคนหาความจริง มิใชเปนเร่ืองของอํานาจใครอํานาจ

มันดั่งท่ีไดกระทําอยูในปจจุบัน โดยผูเขียนเห็นวาองคกรอัยการเปนองคกรก่ึงตุลาการ (Quasi 

Judicial) บุคคลากรในองคกรอ่ืนแทรกแซงไดยาก อีกท้ังองคกรอัยการก็เปนองคกรหน่ึงท่ีคอย

พิทักษสิทธิของประชาชนไดเปนอยางดีอีกดวย ดังนั้นควรใหองคกรอัยการเปนผูรับผิดชอบใน

ข้ันตอนข้ันท่ีสุด 
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