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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงบทบาทของพนักงานอัยการในการเขา

รวมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวนคดีชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 155/1 กรณีการตายเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ซึ่งถือได

วาเปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการสอบสวนจากเดิมท่ีแบงแยกการดําเนินคดีอาญาในช้ันกอน

ฟองเปนสองสวนอยางชัดเจน กลาวคือ ข้ันตอนในการสอบสวนคดีอาญาเปนอํานาจหนาท่ีของ

พนักงานสอบสวนแตฝายเดียวเม่ือทําสํานวนการสอบสวนเสร็จส้ินแลวจึงสงสํานวนใหพนักงาน

อัยการ พนักงานอัยการเปนเพียงผูพิจารณาสํานวนการสอบสวนและส่ังฟองคดีตอศาล ท้ังๆ ท่ี

ระบบการสอบสวนของประเทศไทยเปนระบบของการคนหาความจริง ท่ีพนักงานอัยการและ

พนักงานสอบสวนตองรวมมือกันในการสอบสวนคนหาความจริง จึงนับวาเปนการเปล่ียนแปลง

คร้ังท่ีสําคัญอยางย่ิงในการอํานวยความยุติธรรมใหแกสังคม 

โดยหลักการท่ีกําหนดใหพนักงานอัยการสามารถเขาไปมีสวนรวมในคดีชันสูตรพลิกศพ

ซึ่งทําใหพนักงานอัยการสามารถเขาไปทําหนาท่ีในการคนหาความจริงในคดีและคุมครองสิทธิของ

คูความในคดีไดดีกวาท่ีเคยเปนมา ซึ่งจะทําใหกระบวนการในการสอบสวนมีความโปรงใสสามารถ

ตรวจสอบไดและเปนท่ียอมรับของประชาชน เหลานี้ลวนแตทําใหกระบวนการในช้ันสอบสวน

ฟองรองของประเทศไทยมีความเปนภาวะวิสัยและมีความเปนสากลมากข้ึน แตตามมาตรา 

155/1 วรรคทายท่ีพนักงานอัยการตองเขารวมในการทําสํานวนการสอบสวนการชันสูตรพลิกศพ

กับพนักงานสอบสวนนั้นเหมือนจะเปนการกําหนดขอยกเวนใหในกรณีเรงดวนและมีเหตุอันควร

ไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทําสํานวนสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนตอไป

ได เม่ือเปนเชนนี้แลวก็เทากับวาพนักงานอัยการไมไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการทํา

สํานวนการชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนเหมือนดังเจตนารมณของกฎหมายที่บัญญัติ

ไวจึงเห็นควรวาควรตัดท้ิงเพราะถาเปนอยางนี้แลวเทากับวากฎหมายมีชองวาง และจะทําใหไม

เกิดประโยชนอันใดแมจะบัญญัติใหพนักงานอัยการเขาไปมีสวนรวมในการทําสํานวนกับพนักงาน

สอบสวนก็ตาม 

                                                 
*
  นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**
  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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1. บทนํา 
พนักงานอัยการเปนผู มีบทบาทและภารกิจที่สําคัญในการอํานวยความยุติธรรม 

รักษาผลประโยชนของรัฐ และภาระหนาที่ในการคุมครองประชาชนจึงถือไดวาพนักงานอัยการ

นั้นมีฐานะเปนองคกรหนึ่งในกระบวนยุติธรรมทางอาญาท่ีรับผิดชอบดําเนินงานเพื่อใหมีการ

บังคับใชกฎหมายอาญาแกผูกระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็มุง

คุมครองผูบริสุทธิ์ใหพนจากกระบวนยุติธรรมท่ีผิดพลาด และจากการที่ไดใหพนักงานอัยการเขา

ไปมีบทบาทรวมในการสอบสวนนั้นถือวาเปนหลักประกันแกประชาชนอยางมากเพราะความมีอิสระ

จากการเมือง บุคคลภายนอกไมสามารถส่ังพนักงานอัยการไดนอกจากการส่ังการภายในตามสาย

งานบังคับบัญชากันเองท่ีสําคัญพนักงานอัยการตองรับผิดชอบในการสอบสวนคดี 4 ประการ  คือ 

รับผิดชอบในความถูกตองชอบดวยกฎหมายของการสอบสวน รับผิดชอบในความถูกตองชอบ

ดวยระเบียบของการสอบสวน รับผิดชอบในความละเอียดรอบคอบของการสอบสวน และ

รับผิดชอบในความเช่ือถือไดของการสอบสวน (คณิต ณ นคร, 2540 : 64) ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุ

ถึงวัตถุประสงคดังกลาว พนักงานอัยการ จึงควรท่ีจะมีบทบาทในการดําเนินคดีในช้ันกอนฟอง

ตั้งแตการสอบสวน การกล่ันกรองคดีตลอดจนการพิจารณาส่ังคดี เพราะพนักงานอัยการเปนผูท่ี

จะตองนําเสนอพยานหลักฐานและนําตัวผูตองหาข้ึนสูการพิจารณาคดีในช้ันศาล 

ดังนั้น ในบทนี้จึงมุงเนนศึกษาเพ่ือใหเห็นถึงบทบาทของพนักงานอัยการในการ

ชันสูตรพลิกศพตามกฎหมายไทย เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงปญหาในการตรวจสอบความจริงและ

อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนโดยเฉพาะญาติของผูตายที่ถูกฆาตาย เนื่องจากการกระทํา

ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางความควบคุมของเจา

พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือในกรณีท่ีผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจา

พนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี 

สําหรับประเทศไทยก็มีความพยายามท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากการสอบสวน

โดยการสับเปล่ียนอํานาจหนาท่ีในการสอบสวน การแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาหรือการยกรางกฎหมายใหมโดยกําหนดใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวน

คดีชันสูตรพลิกศพมากข้ึน แตในความเปนจริงแลว ปญหาในการสอบสวนมิไดอยูท่ัวไปใครควรมี

อํานาจหนาท่ีในการสอบสวนหากแตตองหาผูรับผิดชอบการสอบสวน ความพยามปรับปรุง

กระบวนการในการสอบสวนฟองรองหรือกระบวนการดําเนินคดีในช้ันกอนฟอง (Pre-trail 

stages) ก็เนื่องมาจากการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน ในปจจุบันนี้ตกอยูในสภาพวิกฤติ 

ประชาชนมีขอกังขาในการปฏิบัติหนาท่ีและความเปนอิสระของเจาหนาท่ีตํารวจ เหตุผลประการ

หนึ่งอาจเปนเพราะระบบการบริหารงานบุคคลของตํารวจคอนขางอิงกับการเมือง จึงอาจตกเปน

เคร่ืองมือทางการเมืองไดโดยจนมีคํากลาววา ตํารวจเปน “Political Officer” ทําใหกระบวนการ

ยุติธรรมในช้ันสอบสวนของพนักงานสอบสวนไมไดรับการยอมรับจากประชาชนมากเทาท่ีควร 
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ดังนั้น การจะใหตํารวจเปนผู รับผิดชอบในการสอบสวนจึงเปนไปไดยาก ท้ัง                 

การทํางานของตํารวจมุงเนนปริมาณผลงานเปนสําคัญ ทําใหประสิทธิภาพในการอํานวย                   

ความยุติธรรมลดนอยลงไป หรือหากจะหวังใหศาลเปนผูอํานวยความยุติธรรมในช้ันท่ีสุดก็จะเปน

การลาชาจนเกินไป ดังนั้น จึงไดมีความพยายามท่ีจะใหพนักงานอัยการซึ่งเปนตัวเช่ือมระหวาง

องคกรตํารวจและศาลเขามารวมรับผิดชอบในการสอบสวน ท้ังนี้เพราะพนักงานอัยการมีความ

เปนอิสระ มีวุฒิภาวะทางกฎหมายและมีประสบการณในการดําเนินคดีในช้ันศาล พนักงานอัยการ

สามารถใหคําปรึกษาแนะนําและตรวจสอบบรรดาพยานหลักฐานวาพยานหลักฐานชนิดใด 

ประเภทใดบางท่ีมีความจําเปน ตลอดจนสามารถกําหนดแนวทาง ในการสอบสวน และวางรูปคดี 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีในช้ันศาล 

ท้ังการแยกอํานาจสอบสวนใหอยูในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนฝายเดียว

และใหพนักงานอัยการทําหนาท่ีในการกล่ันกรองคดีโดยทํางานตามสํานวนการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวนพนักงานอัยการยอมไมอาจทราบถึงรายละเอียดแหงคดีจะมีมูลนาเช่ือถือ

เพียงใด โดยเฉพาะอยางย่ิงในคดีท่ีมีความซับซอน เม่ือพนักงานอัยการเปนผูท่ีจะตองพิจารณาส่ัง

ฟองหรือส่ังไมฟองคดี ซึ่งหากส่ังฟองคดีก็ยังมีหนาท่ีนําเสนอพยานหลักฐานตอศาลตอไป ดังนั้น 

พนักงานอัยการจึงเปนองคกรทีมีความเหมาะสมที่จะรับผิดชอบการสอบสวนเปนอยางย่ิง ประเทศ

ตางๆ ท่ีใหพนักงานอัยการเปนผูควบคุมดูแลการสอบสวนนั้นก็เปนไปเพ่ือแกไขปญหาขอขัดของ

ดังกลาว ปริมาณคดีท่ีศาลยกฟองจึงลดลงอยางมาก 

เม่ือจะกลาวถึงบทบาทของพนักงานอัยการการในการสอบสวนคดีอาญา กอนอ่ืนตอง

ทราบถึงความหมายของคําวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (5) ไดบัญญัติ

ไววา “พนักงานอัยการ” วาหมายความถึง เจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีฟองผูตองหาตอศาล ท้ังนี้

จะเปนขาราชการในกรมอัยการ หรือเจาพนักงานผู อ่ืนผูมีอํานาจเชนกันได ซึ่งจะเห็นไดวา

กฎหมายใหคํานิยามความหมายของคําวาเพียงเปนผูมีอํานาจฟองผูตองหาตอศาลเทานั้น มิได

กลาวถึงอํานาจในการสอบสาวนแตอยางใด แตจากท่ีกลาววาอํานาจในการสอบสวนฟองรองเปน

กระบวนการเดียวกันไมอาจแบงแยกได ตามระบบอัยการท่ีสมบูรณ กลาวคือ อัยการจะเปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการสอบสวนฟองรอง ทําใหเห็นวาพนักงานอัยการนอกจากมีอํานาจหนาท่ีใน

การฟองรองตอศาลแลว ยังมีอํานาจหนาท่ีในการสอบสวนอีกดวย โดยการใชอํานาจหนาท่ีของ

พนักงานอัยการ ไมวาจะเปนการสอบสวนหรือฟองรอง จะตองเปนไปตามกฎหมาย (ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, มาตรา 16) โดยจะไดรับความคุมครองในการท่ีไดใชอํานาจ

อยางสุจริต แมวาการะทําในบางกรณีของพนักงานอัยการจะทําใหผูตองหาหรือจําเลยตองสูญเสีย

อิสรภาพ สูญเสียช่ือเสียง สูญเสียเงินทองก็ตาม (ปรีชา โกไศยกานนท, 2527 : 46.) ท้ังนี้ เปน

การคุมครองพนักงานอัยการตามหลักสุจริต 

ในอดีตท่ีผานมาประเทศไทยไดมีการพิจารณายกราง พ.ร.บ. แกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. .... ในชวงป พ.ศ. 2526-2533 เปนความพยายามที่จะ
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ปรับปรุงระบบการสอบสวนฟองรองโดยมีสาระสําคัญคือ ปรับปรุงใหพนักงานอัยการมีอํานาจ

หนาท่ีในการกํากับดูแลการสอบสวนตั้งแตตนกับใหมีอํานาจเขารวมในการชันสูตรพลิกศพ

นอกจากนั้น พนักงานอัยการมีอํานาจทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนในคดีซึ่งเปน

ความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงตั้งแตสิบปข้ึนไปสวนในคดีท่ีพนักงานอัยการเห็นวาเปนคดี

สําคัญหรือยุงยากซับซอนซึ่งจําเปนตองทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนใหเสนอเรื่องให

อัยการสูงสุดพิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนของพนักงาน

อัยการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการสอบสวนคดีนั้นๆ สวนอํานาจในการบังคับบัญชาในสายงานบริหาร

ของพนักสอบสวนยังคงอยูในอํานาจบังคับบัญชาของกรมตํารวจตามปกติ แตรางฯ ฉบับดังกลาวก็

มิไดมีการประกาศใชแตอยางไร 

จนกระท่ังในปจจุบันไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2542 และฉบับท่ี 27 พ.ศ. 2550 ในมาตรา 

155/1 ในเร่ืองการทําสํานวนรวมกันของพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนในคดีชันสูตรพลิก

ศพและในป พ.ศ. 2553 ยังมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการทําสํานวน

สอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ โดยมีหลักการที่สําคัญประการหนึ่ง 

คือ ใหพนักงานอัยการเขารวมในการชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทยซึ่งใน

การปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานอัยการ โดยไดวาง

หลักถึงบทบาทของพนักงานอัยการในการเขาไปมีสวนรวมในการชันสูตรพลิกศพ เม่ือมีการตาย

เกิดข้ึนโดยผิดธรรมชาติหรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานจะตองมีการ

ชันสูตรพลิกศพเพ่ือใหทราบถึงสาเหตุการตาย เวนแตการประหารชีวิตตามกฎหมาย และเม่ือมี

การตายเกิดข้ึนในระหวางการควบคุมของเจาพนักงานท่ีอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีจะตองมีการ

ชันสูตรพลิกศพทุกรายโดยไมมีขอยกเวน เพราะในทางปฏิบัติการทําสํานวนวิสามัญฆาตกรรมจะ

เร่ิมตนตั้งแตเม่ือเกิดเหตุวิสามัญฆาตกรรมโดยทําควบคูไปกับสํานวนชันสูตรพลิกศพและสํานวน

คดีอาญาท่ีผูตายกระทําผิด เพียงแตแมวาจะทําสํานวนวิสามัญฆาตกรรมเสร็จแลวก็ตาม พนักงาน

สอบสวนก็จะสรุปสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมไมได จนกวาจะไดรับสํานวนการไตสวนการตายของ

ศาลสงใหพนักงานอัยการสงตอมายังพนักงานสอบสวน เม่ือพนักงานสอบสวนไดรับสํานวนการไต

สวนของศาลแลว ก็ตองนํามารวมเขากับสํานวนวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งทํากันโดยวิธีผูกติดกับสํานวน

คดีวิสามัญฆาตกรรม จึงจะถือวาการสอบสวนเสร็จส้ิน และสรุปสํานวนมีความเห็นทางคดีควรส่ัง

ฟองหรือไมฟอง การที่มาตรา 155/1 ใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทํา

สํานวนสอบสวนท้ัง 2 สํานวน กลาวคือสํานวนท่ีเจาพนักงานเปนผูตองหาในความผิดฐานฆาคน

ตายโดยอางวาเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 และ

อีกสํานวนหนึ่งคือสํานวนท่ีผูตายเปนผูตองหาโดยอางวาผูตายตอสูขัดขวางเจาพนักงานก็เพ่ือให

สํานวนท้ังสองสํานวนไมขัดแยงกัน ซึ่งจะเกิดความยุงยากแกพนักงานอัยการในการสั่งฟองหรือส่ัง

ไมฟองพนักงานเปนผูตองหาดังท่ีเปนมาในอดีต มาตรา 155/1 จึงใหพนักงานอัยการเขารวมกับ
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พนักงานสอบสวนทําสํานวนการสอบสวนท้ังสองคดีเพ่ือใหขอเท็จจริงในสํานวนคดีซึ่งเปน

เหตุการณเดียวกันนั้นมีความสอดคลองกัน (เกียรติขจร วัจนะสวัสด์ิ, (ม.ป.ป.). : 571) ซึ่งถือวาเปน

วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญาท่ีสําคัญ โดยมีบทบัญญัติใหพนักงานอัยการเขามาสอบสวนรวม

หรือปฏิบัติหนาท่ีรวมกับพนักงานสอบสวน เพ่ือใหคําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต

ในช้ันสอบสวนซึ่งเหมือนกับในอดีตท่ีไดมีการพยายามพิจารณายกรางพ.ร.บ. แกไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. .... ในชวงป พ.ศ. 2526-2533 

อยางไรก็ตาม มาตรา 155/1 วรรคทาย บัญญัติตอไปวา “ในกรณีจําเปนเรงดวนและ

มีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทําสํานวนสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนทํา

สํานวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุท่ีไมอาจรอพนักงานอัยการไวในสํานวนและถือวาเปนการทํา

สํานวนสอบสวนท่ีชอบดวยกฎหมาย” ตามวรรคทายนี้บัญญัติเพ่ือปองกันกรณีพนักงานอัยการไม

สามารถเขารวมในการสอบสวนซ่ึงจะสงผลทําใหการสอบสวนไมชอบจึงบัญญัติปองกันไวลวงหนา 

แตตองเขาใจวากฎหมายจํากัดเฉพาะกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงาน

อัยการไดเทานั้นอยางไรเปนกรณีจําเปนเรงดวนนั้น ไมมีคําอธิบายไวในกฎหมาย ในท่ีนี้เห็นวา

เปนกรณีท่ีหากสอบสวนลาชาไปยอมจะเสียหายอยางมากตอการรวบรวมพยานหลักฐานท้ังหลาย  

สวนเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการได ข้ึนอยูกับขอเท็จจริงเปนเร่ืองๆ ไป 

โดยในการแกไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดกําหนดใหพนักงานอัยการ                     

เขามารวมสอบสวน ในการชันสูตรพลิกศพ ถือวาเปนการสอบสวนคดีอาญาที่มีความใกลเคียงกับ

นานาอารยประเทศมากกวาท่ีเคยเปนมา แมจะยังไมเปนไปตามระบบอัยการสากลท่ีสมบูรณ แตก็

ถือไดวาเปนการเร่ิมตนใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญา โดยเฉพาะ

อยางย่ิงความผิดท่ีมีลักษณะเปนคดีพิเศษ ในระบบอัยการสากล พนักงานอัยการจะไมเปนผู

สอบสวนคดีอาญาทุกคดีดวยตนเอง แตในกรณีจําเปนพนักงานอัยการสามารถเขาไปควบคุมดูแล

การสอบสวนไดทุกคดี อัยการจะดําเนินการสอบสวนคดีอาญาดวยตนเองเฉพาะคดีท่ียุงยากซัก

ซอนหรือคดีสําคัญๆ เทานั้น สวน “คดีอาญาท่ัวไป” (General crime) ตามปกติพนักงานอัยการ

จะปลอยใหพนักงานสอบสวนหรือตํารวจเปนผูดําเนินการ สวนคดีอาญาท่ีพนักงานอัยการ

สอบสวนดวยตนเองถือวาเปน “คดีอาญาพิเศษ” (Special crime) 

กระน้ันก็ตาม การที่กฎหมายกําหนดใหอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวนมากข้ึน

ย่ิงข้ึน พนักงานอัยการควรตองปรับทัศนคติในการทํางาน พยายามทําความเขาใจบทบาทท่ี

กฎหมายกําหนดและปฏิบัติหนาท่ีในเชิงรุก โดยเฉพาะบทบาทในการคนหาความจริงในคดีและ

การควบคุมการใชมาตรการบังคับ ในประเทศอื่นๆ ท่ีพนักงานอัยการสามารถใชดุลพินิจในการ

ดําเนินคดีอาญาไดอยางกวางขวาง เชน การที่อัยการสามารถใชดุลพินิจเขารวมในการสอบสวนใน

คดีท่ีมีความสําคัญหรือการท่ีอัยการมีบทบาทในการเบี่ยงเบนคดีตางๆ นั้น อัยการในประเทศ

เหลานั้นมีความเขาใจถึงบทบาทของตนในการดําเนินคดีอาญาเปนอยางดี กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาจึงสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ไดรับการยอมรับและเปนท่ีเช่ือถือของประชาชน 
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ขณะท่ีประเทศไทยซึ่งมีความพยายามท่ีจะใหอัยการมีอํานาจควบคุมการสอบสวน ใชดุลพินิจใน

การเบี่ยงเบนคดี แตพนักงานอัยการกลับไมกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในเชิงรุก ซึ่งอาจเปน

เพราะความไมพรอมท่ีจะรับผิดชอบบทบาทดังกลาวหรืออาจเปนเพราะความไมเขาใจในบทบาท

ดังกลาวประกอบกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาของไทยท่ีมีลักษณะแยกสวนขาดเปาหมายในการ

ปฏิบัติงานรวมกันจึงควรทําความเขาใจพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการถึงระบบการดําเนิน

คดีอาญาโดยรัฐทุกฝายตองรวมมือกันในการคนหาความจริงเพ่ืออํานวยความยุติธรรมใหแก

ประชาชน 

 

2. ความหมายและระบบการชันสูตรพลิกศพ 
การชันสูตรพลิกศพไดมีผูใหความหมายไวหลายประการดวยกัน แตพอจะอธิบายใน

ภาพรวมไดวา การชันสูตรพลิกศพ คือ การตรวจศพยังสถานท่ีท่ีพบศพหรือการตรวจยังสถานท่ี

ตรวจศพก็ได รวมท้ังสถานท่ีเกิดเหตุ เปนเร่ืองท่ีแพทยและพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ

พนักงานฝายปกครองตั้งแตระดับปลัดอําเภอ หรือเทียบเทาข้ึนไป ตลอดจนญาติท่ีเก่ียวของ

จะตองเขารวมเพ่ือจะไดจัดการอยางใดใหถูกตองตามกฎหมาย หรือในกรณีการตายท่ีเปนปญหา

ทางดานคดีเพ่ือจะไดรองรอยและหลักฐานรวดเร็ว เพ่ือจะนําความยุติธรรมมาสูญาติมิตรผูตาย

ปละประชาชน ท้ังยังหาสาเหตุการตายวาเกิดจากอะไร ตายนานเทาใด เก่ียวพันกับบาดแผลใหม

หรือไม อะไรเปนสาเหตุของการตายแนนอน เกิดจากสภาพใหมหรือเกาหรือท้ังสองอยาง 

สวนระบบการชันสูตรพลิกศพ ท่ีนิยมใชอยูในประเทศตางๆ ท่ัวโลกในขณะนี้ 

แบงเปนระบบการชันสูตรพลิกศพใหญๆ ได 3 ระบบ คือ 

1) ระบบศาล หมายถึง ศาลหรือผูไดรับมอบอํานาจจากศาล มีอํานาจรับผิดชอบ

โดยตรงในการชันสูตรพลิกศพ 

2) ระบบแพทย หมายถึง ระบบท่ีแพทยผานการอบรมทางนิติเวชศาสตรเปนผูมีอํานาจ

เต็มในการชันสูตรพลิกศพแตเพียงผูเดียว 

3) ระบบตํารวจ หมายถึง ระบบท่ีตํารวจมีอํานาจเต็มฝายเดียวในการชันสูตรพลิกศพ

โดยจะใหมีการผาศพตรวจหรือไมข้ึนอยูกับเจาหนาท่ีตํารวจเปนสําคัญ 

เม่ือเปรียบเทียบการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยกับในตางประเทศมีขอแตกตาง 

ดังนี้ 

ประเทศไทย ลักษณะของระบบการชันสูตรพลิกศพเปนระบบตํารวจ คุณสมบัติของ            

ผูรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ เปนเจาหนาท่ีตํารวจสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งไมมี            

ความเปนอิสระเนื่องจากสังกัดหนวยงานของฝายบริหาร เปดรับการมีสวนรวมและตรวจสอบ            

จากประชาชน แตไมมีหลักประกันความเปนอิสระและความเห็นทางวิชาการอยางตรงไปตรงมา

เพราะวาผูมีหนาท่ีในการชันสูตรพลิกศพสังกัดหนวยงานฝายบริหารเชนเดียวกัน และกรณี               

การตายผิดธรรมชาติจะตองมีการชันสูตรพลิกศพ องคกรท่ีใชในการเขารวมชันสูตรพลิกศพจะมี               
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4 ฝาย ไดแก พนักงานสอบสวน แพทยทางนิติเวช พนักงานอัยการ และพนักงานฝายปกครอง                 

ซึ่งในทางปฏิบัติพนักงานอัยการจะเปนหัวหนาในการชันสูตรพลิกศพ 

ประเทศอังกฤษ ลักษณะของระบบการชันสูตรพลิกศพเปนระบบศาลโคโรเนอร

คุณสมบัติของผูรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพเปนเจาหนาท่ีของศาลโคโรเนอร ไดรับการ

เลือกตั้งจากสภาทองถ่ินท่ีศาลโคโรเนอรมีเขตอํานาจ มีอิสระในการชันสูตรพลิกศพเปดให

ประชาชนมีสวนรวมโดยเลือกจากบุคคลท่ีมีความประพฤติดีจํานวนไมยอยกวา 12 คน แตไมเกิน  

23 คน เพ่ือเปนลูกขุนในการดําเนินการไตสวนของโคโรเนอร และแจงแกสามี ภริยา ญาติใกลชิด

หรือตัวแทนของผูตายใหทราบถึงเวลาและสถานท่ีท่ีจะดําเนินการไตสวนและการมีการตาย                

ผิดธรรมชาติ จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ องคกรท่ีใชในการเขารวมชันสูตรพลิกศพจะมี 2 ฝาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะของการชันสูตรพลิกศพเปนระบบแพทยสอบสวน

คุณสมบัติของผูรับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพเปนนิติแพทยท่ีผานการอบรมทางนิติเวชศาสตร

โดยตรง ซึ่งหัวหนาแพทยสอบสวนจะแตงตั้งนิติพยาธิแพทยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเปนแพทย

สอบสวน โดยมีอิสระในการชันสูตรพลิกศพ เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมและตรวจสอบไดมี

การชันสูตรพลิกศพในกรณีมีการตายผิดธรรมชาติ องคกรท่ีใชในการเขารวมชันสูตรพลิกศพจะมี                

1 ฝาย 

ประเทศฝรั่งเศส ลักษณะของระบบการชันสูตรพลิกศพเปนระบบตํารวจ ผูรับผิดชอบ

ในการชันสูตรพลิกศพจะเปนพนักงานสอบสวนไปยังสถานท่ีท่ีพบศพเพ่ือหาสาเหตุการตาย               

ในช้ันตน สวนในกรณีจําเปนจะเปนหนาท่ีของพนักงานอัยการจะไปยังสถานท่ีท่ีเกิดตุ มีความ            

เปนอิสระโปรงใสในการทํางาน เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมและตรวจสอบโดยพนักงาน

อัยการขอความชวยเหลือจากบุคคลท่ีจะสามารถระบุสาเหตุของการตายได เม่ือมีการตายผิด

ธรรมชาติจะตองมีการชันสูตรพลิกศพ องคกรท่ีใชในการเขารวมชันสูตรพลิกศพจะมี 2 ฝาย 

ประเทศญี่ปุน ลักษณะของระบบการชันสูตรพลิกศพเปนระบบผสม ไดแกการชันสูตร

พลิกศพโดยฝายปกครองและการชันสูตรพลิกศพโดยศาล แตบางพื้นท่ีใชระบบแพทยสอบสวน

เชนเดียวกับสหรัฐอเมริกา คุณสมบัติของผูชันสูตรพลิกศพจะเปนนิติพยาธิแพทย กรณีตาย                    

ผิดธรรมชาติจะเปนอัยการอําเภอหรือสํานักงานอัยการทองถ่ินท่ีมีเขตอํานาจในทองท่ีท่ีพบศพ 

และรวมท้ังศาลประจําเขต มีความเปนอิสระโปรงใสในการทําการชันสูตรพลิกศพ มีการชันสูตร              

พลิกศพในกรณีมีการตายผิดธรรมชาติ องคกรท่ีใชในการเขารวมชันสูตรพลิกศพจะมี 2 ฝาย 

จะเห็นไดวาองคกรท่ีใชในการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย จะแตกตางจาก

ตางประเทศ เพราะประเทศไทยจะแบงเปนกรณีตายโดยผิดธรรมชาติ มีจํานวน 2 ฝาย และการ

ตายในระหวางท่ีอยูในความควบคุมของเจาพนักงานหรือวิสามัญมาตรกรรม จะมี 4 ฝาย ประเทศ

อังกฤษจะมีเพียง 2 ฝาย ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีเพียง 1 ฝายเทานั้น ประเทศฝร่ังเศสจะมี 2 

ฝาย ไดแก พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ในประเทศญี่ปุนจะมี 2 ฝาย ไดแก แพทย

สอบสวน และอัยการอําเภอหรืออัยการทองถ่ิน เม่ือเปรียบเทียบกับตางประเทศแลว ประเทศไทย
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นั้นใชองคกรท่ีเขารวมในการชันสูตรพลิกศพจํานวนมากท่ีสุดถึง 4 ฝาย ในขณะที่ประเทศสวน

ใหญจะตองใชเพียง 2 ฝายคือ พนักงานสอบสวนและแพทยอัยการ 

ดังนั้น ของตางประเทศ องคกรท่ีใชในการชันสูตรพลิกศพจะมีนอยฝายกวาประเทศ

ไทย เพราะวาท่ีมีองคกรเขารวมนอยฝายกวานั้นจะทําใหการปฏิบัติงานไมมีปญหาและอุปสรรค

สามารถปฏิบัติงานไดคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ไมตองมีปญหาในเร่ืองการขาดแคลนบุคลากร

ตางๆ หรืองานในหนาท่ีของตนท่ีรับภาระอยู และไมทําใหหลักประกันในเร่ืองการตรวจสอบดอย

ไปกวาท่ีมีจํานวนหลายๆ ฝาย ดังเชนประเทศไทย ผูเขียนจึงเห็นวา กรณีของประเทศไทย ควรจะ

ลดลงองคกรท่ีใชในการชันสูตรใหเหลือเพียง 2 ฝาย เชนเดียวกับประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส และ

ญี่ปุน สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ไมควรนํามาเปนแบบอยางเพราะมีเพียงองคกรเดียวเทานั้น 

ยอมไมมีการถวงดุลในการใชดุลยพินิจ 

กลาวโดยสรุป การใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาท การเขารวมในการไตสวน

ชันสูตรพลิกศพถือวาเปนการเร่ิมตนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในช้ันสอบสวนฟองรองใหมี

มาตรฐานในระดับเดียวกับนานาอารยประเทศและสอดคลองกับเม่ือคร้ังท่ีมีพนักงานอัยการข้ึน

คร้ังแรกในประเทศ แมวาในปจจุบันนี้ พนักงานอัยการจะยังไมไดมีบทบาทเปนไปตามระเบียบ

อัยการสากล แตหลักการที่กําหนดใหพนักงานอัยการสามารถเขาไปมีสวนรวมในคดีชันสูตรพลิก

ศพซึ่งทําใหพนักงานอัยการสามารถเขาไปทําหนาท่ีในการคนหาความจริงในคดีและคุมครองสิทธิ

ของคูความในคดีไดดีกวาท่ีเคยเปนมา หรือการกําหนดใหพนักงานอัยการเปนผูใหคําแนะนําใน

การทําสํานวนสอบสวนซึ่งจะทําใหกระบวนการในการสอบสวนมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบ

ไดและเปนท่ียอมรับของประชาชน เหลานี้ลวนแตทําใหกระบวนการในช้ันสอบสวนฟองรองของ

ประเทศไทยมีความเปนภาวะวิสัยและมีความเปนสากลมากข้ึน โดยพนักงานอัยการสามารถเปน

หลักประกันการอํานวยความยุติธรรมในช้ันสอบสวนแกคูความและประชาชนไดดีกวาท่ีเคยมาเปน

แมวาตามมาตรา 155/1 วรรคทายท่ีผูเขียนเห็นวายังมีปญหาตองพิจารณาอยู และกระบวนการ

ในการสอบสวนฟองรองอาจจะยังไมมีความตอเนื่องการจํากัดประเภทคดีและวิธีการในการให

พนักงานอัยการเขารวมสอบสวนยังไมสอดคลองกับระบบอัยการสากลนัก อีกท้ังยังมีขอขัดของ

บางประการในการสอบสวนรวมกัน แตก็เปนท่ีคาดหมายไดวาจะแกไขปรับปรุงเพ่ือใหเหมาะสม

และสอดคลองกับสภาพแวดลอมและความเปนมาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ

ไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3. สรุปและขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิเคราะหและศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการชันสูตรพลิกศพของไทย            

กับในตางประเทศและจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1 ประกอบกับ

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการทําสํานวนสอบสวนรวมกันระหวางพนักงาน

สอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 พอจะทําใหผูเขียนเห็นไดวาการชันสูตรพลิกศพตาม
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บทบัญญัติดังกลาวนั้นยังมีขอบกพรองในกระบวนการซึ่งผูเขียนจึงเห็นควรเปล่ียนแปลงแกไข

กฎหมายและดําเนินการดังนี้ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1 ไดกําหนดใหพนักงาน

อัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวนสอบสวน กรณีการตายที่เก่ียวของกับเจา

พนักงาน เพ่ือหวังใหเปนการถวงดุลกับพนักงานสอบสวน และใหพนักงานสอบสวนตองปฏิบัติ

ตามคําส่ังของพนักงานอัยการทุกกรณีไมวาจะเปนกรณีท่ีชันสูตรพลิกศพโดยไมตองไตสวนในศาล

หรือมีการไตสวนก็ตาม แตปญหามีวาถาเปนกรณีท่ีพนักงานอัยการไมตองมารวมชันสูตรพลิกศพ

ดวย พนักงานสอบสวนจะปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานอัยการไดอยางไร หรือถาพนักงานอัยการส่ัง

แลวพนักงานสอบสวนไมทําตามจะทําอยางไร ซึ่งไมมีบทบังคับไว โดยตาม มาตรา 155/1 วรรค

ทาย บัญญัติวา “ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการ

ทําสํานวนสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุท่ีไมอาจรอ

พนักงานอัยการไวในสํานวนและถือวาเปนการทําสํานวนสอบสวนท่ีชอบดวยกฎหมาย” ตามวรรค

ทายนี้บัญญัติเพ่ือปองกันกรณีพนักงานอัยการไมสามารถเขารวมในการสอบสวนซ่ึงจะสงผลทําให

การสอบสวนไมชอบจึงบัญญัติปองกันไวลวงหนา แตตองเขาใจวากฎหมายจํากัดเฉพาะกรณี

จําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการไดเทานั้น 

เม่ือพิจาณาแลวผูเขียนเห็นวา โดยหลักการกําหนดใหพนักงานอัยการตองเขารวมใน

การทําสํานวนการสอบสวนการชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน แตความในวรรคทายนั้น

เหมือนจะเปนการกําหนดขอยกเวนใหในกรณีเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการ

เขารวมในการทําสํานวนสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนตอไปได เม่ือเปนเชนนี้แลว               

ก็เทากับวาพนักงานอัยการไมไดเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการทําสํานวนการชันสูตรพลิกศพ

รวมกับพนักงานสอบสวนเหมือนดังเจตนารมณของกฎหมายท่ีบัญญัติไว 

แนวทางการแกไขตาม มาตรา 155/1 วรรคทาย ผูเขียนมีความเห็นดังนี้ 

1) เห็นควรวาควรตัดท้ิงเพราะถาเปนอยางนี้แลวเทากับวากฎหมายมีชองวาง และจะ

ทําใหไมเกิดประโยชนอันใดแมจะบัญญัติใหพนักงานอัยการเขาไปมีสวนรวมในการทําสํานวนกับ

พนักงานสอบสวน และแมจะมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการทําสํานวน

สอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ดังกลาวออกมา

เชนเดียวกับมาตรา 155/1 ก็ตาม นอกจากน้ีแมพนักงานอัยการจะตองออกไปรวมชันสูตรพลิก

ศพรวมกับพนักงานสอบสวนดวยก็ตาม แตพนักงานอัยการก็ไมไดมีอํานาจสอบสวนอะไร ทําให

เห็นไดวาพนักงานอัยการไมมีอํานาจท่ีแทจริงในการทําชันสูตรพลิกศพ 

2) เห็นควรเสนอใหตั้งองคกรใหมโดยใหพนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบเพียงองคกร

เดียวโดยรับผิดชอบในการทําสํานวนท้ังหมดในคดีชันสูตรพลิกศพในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดย

การกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายในระหวางความควบคุม

ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือในกรณีท่ีผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวาง
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เจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี โดยท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมกับทุกฝาย ท่ี
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