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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเป็นการศึกษาถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลในกระบวนการ 

ชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีการชันสูตรพลิกศพ หรือการ

ตรวจศพภายนอกและกรณีการผ่าศพเพ่ือชันสูตร ซ่ึงการตายโดยผิดธรรมชาติในกรณีปกติ

สามารถกระท าได้โดยพนักงานสอบสวนกับแพทย์เพียงสองฝ่ายเท่าน้ัน ทั้งที่การชันสูตรพลิกศพ

ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการวินิจฉัยแห่งคดี ต่างจากในกรณีที่ความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของ 

เจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของ 

เจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติราชการตามหน้าที่ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ก าหนดให้พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองมีหน้าที่เข้าร่วมด้วยในการชันสูตรพลิกศพ

ร่วมกับพนักงานสอบสวนกับแพทย์ ซ่ึงเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบัติหน้าที่และ

เพ่ือให้กระบวนการค้นหาความจริงน้ันมีประสทิธภิาพ 

 จากการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทยีบการชันสูตรพลิกศพ ผู้เขียนเหน็ว่า เพ่ือท าให้

การชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอกและกรณีการผ่าศพเพ่ือชันสูตร มีการตรวจสอบ

และถ่วงดุลในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการค้นหาความจริง ควรก าหนดให้

พนักงานอยัการในฐานะซ่ึงเป็นตัวแทนของรัฐและประชาชน มีอ านาจหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคหน่ึง ร่วมกับพนักงานสอบสวน

และแพทย์ในกรณีที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอก ตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 รวมถึงกรณีที่ต้องมีการผ่าศพตรวจภายในเพ่ือค้นหาสาเหตุ

แห่งการตายที่แน่ชัด ให้พนักงานอัยการมีอ านาจเข้าร่วมกับแพทย์ในกระบวนการผ่าศพตรวจ

พิสูจน์ด้วย เช่นเดียวกับกรณีที่ความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติ

ราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติราชการ

ตามหน้าที่ ที่พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่เข้าร่วมในการชันสูตรพลิกศพน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือแสดงให้

เหน็ถึงความโปร่งใสในการตรวจสอบและถ่วงดุลในกระบวนการการชันสูตรพลิกศพและท าให้การ

ชันสตูรพลิกศพเป็นการค้นหาความจริงจากศพได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

                                                           

 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ ปรีด ีพนมยงค ์มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

743



1. บทน า 

 การชันสูตรพลิกศพ หมายถึง การตรวจดูศพเพ่ือค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ที่ท  าให้

เกิดการตายขึ้น การชันสูตรพลิกศพจึงเป็นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยค้นหาความจริง

ในกระบวนการยุติธรรม 

 การชันสูตรพลิกศพ เป็นวิธีการในการตรวจสอบร่างกายของผู้ตาย โดยวัตถุประสงค์

ของการชันสตูรพลิกศพทางคดี เพ่ือที่จะเป็นการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล (Identification) เพ่ือให้

สามารถบ่งช้ีได้ถึงอายุ เพศ เช้ือชาติ รวมถึงการตรวจดูต าหนิรูปพรรณสณัฐาน ซ่ึงการชันสูตรพลิก

ศพจะกระท าในกรณีที่ปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ 

(Unnatural death) หรือที่เป็นการตายโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติราชการตาม

หน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ 

ซ่ึงการชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ตายว่าได้รับการตรวจสอบ

เกี่ยวเน่ืองกับการตายน้ันว่ามีความผิดอาญาเกิดข้ึนหรือไม่ และอาจสามารถระบุถึงตัวผู้กระท าให้

บุคคลน้ันถึงแก่ความตายว่าเป็นผู้ใด 

 ส าหรับประเทศไทย การชันสูตรพลิกศพเป็น ระบบต ารวจ (Police system) โดย

ระบบดังกล่าว ผู้มีบทบาทหลักในการชันสูตรพลิกศพ ได้แก่ องค์กรต ารวจ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการ

ตรวจดูศพภายนอก การสั่งให้มีการผ่าศพ การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุ และการ

ถามปากค าพยานที่เหน็เหตุการณ์ด้วย 

 ปัจจุบันการชันสูตรพลิกศพอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ซ่ึงได้ก าหนดถึงสาเหตุการตายที่มีความจ าเป็นต้องให้มีการชันสตูรพลิกศพไว้ ดังน้ี 

 1) การฆ่าตัวตาย (committed suicide) หมายถึง กรณีที่ ผู้ตายท าให้ตนเองถึงแก่

ความตายโดยเจตนา การที่กฎหมายก าหนดให้มีการชันสตูรพลิกศพ กเ็พ่ือให้เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ตาย 

ตายเพราะการฆ่าตัวตายจริง มิใช่การฆาตกรรม 

 2) ถูกผู้อื่นท าให้ตาย (homicide) หมายถึง การตายที่เกิดข้ึนจากการกระท าของ

บุคคลอื่น ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเป็นการกระท าที่ผู้กระท าอาจต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่ 

 3) ถูกสัตย์ท าร้ายตาย หมายถึง กรณีการตายที่เกิดจากการที่ถูกสัตย์ท าร้ายโดยตรง 

เช่น การถูกงูกัด ถูกช้างเหยียบ ถูกเสือท าร้าย อันมิใช่เกิดจากโรคที่สัตย์น้ันเป็นพาหะน าโรค เช่น 

โรคมาลาเรีย พิษสุนัขบ้า กาฬโรค การที่กฎหมายก าหนดให้มีการชันสูตรพลิกศพกเ็พ่ือความ

กระจ่างชัดในสาเหตุการตาย เพราะอาจเป็นไปได้ว่ามีการใช้สัตย์เป็นเคร่ืองมือในการกระท า

ความผิดต่อผู้อื่น เช่น การปล่อยงพิูษไปกดั เป็นต้น 

 4) การตายโดยอุบัติเหตุ (accident) หมายถึง การตายที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิดและ

โดยบังเอิญ จัดเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติที่พบได้มากที่สุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจราจร

ทางบก นอกจากน้ันกอ็าจเกิดข้ึนได้จากการจมน า้ตาย ฟ้าผ่าตาย การที่กฎหมายก าหนดให้ต้องมี

การชันสตูรพลิกศพ กเ็พ่ือให้แน่ใจว่าการตายน้ัน มิได้เกดิจากการกระท าความผิดอาญา 
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 5) การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ (sudden & unexpected death) เป็นกรณีที่ก่อให้เกิด

ความสงสยัเกี่ยวกบัการกระท าผิดอาญาได้มากที่สุด การชันสูตรพลิกศพกเ็พ่ือจะแยกการตายโดย

กะทันหัน และไม่คาดคิดซ่ึงเป็นการตายตามธรรมชาติออกไป เช่น โรคกล้ามเน้ือหัวใจตายจาก

การขาดเลือดเฉียบพลัน โรคไหลตาย (SUNDS : sudden unexpected natural death syndrome) 

เป็นต้น 

 ในกรณีที่จะต้องมีการชันสตูพลิกศพ ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 

150 ก าหนดให้มีบุคคลเข้าร่วมในการชันสตูรพลิกศพ ดังต่อไป 

 (1) พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพน้ันอยู่ กล่าวคือ พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ 

ที่มีเขตอ านาจในการสอบสวน และให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่ไปท าการ

ชันสูตรพลิกศพทราบ และก่อนการชันสูตรพลิกศพ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้สามี ภริยา  

ผู้บุพการี ผู้สบืสนัดาน ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือญาติของผู้ตายอย่างน้อยหน่ึงคนทราบ

เทา่ที่จะท าได้ 

 (2) แพทย์ผู้มีอ านาจในการชันสตูรพลิกศพ 

 แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ซ่ึงเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติจาก 

แพทยสภา 

 แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ 

 แพทย์ประจ าส านักงานสาธารณะสขุจังหวัด 

 แพทย์ประจ าโรงพยาบาลเอกชน หรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเป็น

แพทย์อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณะสขุปฏบัิติหน้าที่ 

 แต่หากเป็นกรณีที่ความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติ

ราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติราชการ

ตามหน้าที่ กฎหมายก าหนดให้เพ่ิมเจ้าพนักงานอีกสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการตายอย่างธรรมดา

หรือการตายโดยผิดธรรมชาติ เพ่ือเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลและค้นหาความจริงที่เกี่ยวข้องกับ

การตายน้ัน  อีกทั้งเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในตรวจสอบการกระท าซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติราชการตาม

หน้าที่ คือ 

 (1) พนักงานอยัการ และ 

 (2) พนักงานฝ่ายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอ หรือเทยีบเท่าขึ้นไปแห่ง

ท้องที่ที่ศพน้ันอยู่ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทย ยังคงแยกการชันสูตรพลิก

ศพกับการผ่าศพออกจากกัน กล่าวคือ จะท าการผ่าศพกต่็อเมื่อเจ้าพนักงานผู้ชันสูตรเห็นควรส่ง

ศพหรือช้ินส่วนของศพให้แพทย์นิติเวชในโรงพยาบาลของรัฐท าการผ่าแยกธาตุ ซ่ึงถ้าเจ้าพนักงาน

เหน็ว่าการชันสูตรพอรู้สาเหตุการตายแล้ว และพอใจต่อผลการพิสูจน์ในที่พบศพแล้ว ถือว่าการ

ชันสตูรศพรายน้ันเสรจ็สิ้นตามกฎหมาย 
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 ทั้งน้ี การชันสตูรศพน้ันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแบบ คือ การพลิกศพเพ่ือชันสูตร 

หรือเรียกว่า ชันสตูรพลิกศพ และการผ่าศพเพ่ือชันสตูร 

 การชันสตูรพลิกศพ หรือการพลิกศพเพ่ือชันสูตร คือการตรวจดูศพแต่เพียงภายนอก 

ซ่ึงประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญามีเจตนารมณ์ให้ด าเนินการในสถานที่พบศพ โดยห้าม

เคล่ือนย้ายศพยกเว้นแต่ว่าเพ่ือป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชน หรือเพ่ือประโยชน์

สาธารณะอื่นๆ 

 ในส่วนของการผ่าศพเพ่ือชันสูตร หมายถึง การตรวจศพทั้งภายนอกและการผ่าศพ

เพ่ือตรวจภายในตลอดจนการเกบ็ตัวอย่างเลือดหรือสารคัดหล่ังหรือสิ่งอื่น ตลอดจนช้ินเน้ือหรือ

อวัยวะ เพ่ือการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา โดยการผ่าศพคดี ผู้ผ่าศพควรเป็นแพทย์นิติเวชหรือ 

นิติพยาธแิพทย์ และควรท าการผ่าศพในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้เพ่ือการผ่าศพโดยเฉพาะ 

 การชันสูตรพลิกศพ หรือ การตรวจศพภายนอก มีความส าคัญอย่างย่ิง ผู้มีหน้าที่จัก

ต้องกระท าโดยละเอียดรอบคอบที่สุดเพ่ือประกันว่า ในกรณีใดกรณีหน่ึงน้ันเป็นกรณีที่ไม่มีการ

จ าเป็นต้องผ่าศพตรวจพิสจูน์หรือ ต้องมีการผ่าศพตรวจภายในอย่างแท้จริง 

 การชันสูตรพลิกศพ หรือ การตรวจศพภายนอก เป็นวิธีการพิเศษในเร่ืองพยานวัตถุ 

และจัดเป็นเร่ืองที่ส าคัญอย่างย่ิงเร่ืองหน่ึงในการด าเนินคดีอาญา แต่อย่างไรก็ตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาของประเทศไทยในปัจจุบันยังให้ความส าคัญต่อ การชันสูตรพลิก

ศพ หรือ การตรวจศพภายนอก ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากการชันสูตรพลิกศพ หรือ การตรวจศพ

ภายนอก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาน้ันปัจจุบันในกรณีปกติกระท าโดย

พนักงานสอบสวนและแพทย์เพียงสองฝ่าย 

 ส่วนการผ่าศพเพ่ือชันสตูร หมายความถึง การตรวจศพทั้งภายนอกและการผ่าศพเพ่ือ

ตรวจภายใน รวมถึงการตรวจในห้องปฏิบัติการน้ัน กรณีปกติกระท าโดยพนักงานสอบสวนและ

แพทย์เพียงสองฝ่าย เว้นแต่ในกรณีที่ความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่า

ปฏบัิติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติ

ราชการตามหน้าที่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้เพ่ิมพนักงานอัยการและ

พนักงานฝ่ายปกครองอกีสองฝ่ายในการร่วมชันสตูรพลิกศพ เพ่ือเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุล 

 จะเห็นได้ว่า กรณีการตรวจศพภายนอกและการผ่าศพเพ่ือชันสูตร กระท าโดย

พนักงานสอบสวนและแพทย์เพียงสองฝ่าย ซ่ึงเห็นว่ายังขาดความรัดกุมในการตรวจสอบและ

ถ่วงดุล โดยต่างจากกรณีที่มีความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติ

ราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติราชการ

ตามหน้าที่ ซ่ึงมีพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองในการเข้าร่วมชันสูตรพลิกศพ ซ่ึงเป็น

การตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสทิธภิาพ  

 ดังน้ันจึงเหน็ว่าสมควรศึกษาถึงกรณีการตรวจศพภายนอกและการผ่าศพเพ่ือชันสูตร 

ว่าการก าหนดให้พนักงานสอบสวนและแพทย์เพียงสองฝ่ายเป็นผู้มีหน้าที่ในการตรวจศพภายนอก
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และการผ่าศพเพ่ือชันสูตรน้ัน เพียงพอหรือไม่ในการวินิจฉัยคดีและมีการตรวจสอบและถ่วงดุล  

ที่มีประสทิธภิาพ เพ่ือสนองตอบต่อการค้นหาความจริงให้แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

 

2. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 การชันสตูรพลิกศพเป็นขั้นตอนการตรวจสอบการตายทางกฎหมายขั้นตอนหน่ึง เพ่ือ

รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือสาเหตุถึงสาเหตุและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตาย และเพ่ือการ

ค้นหาความจริงเกี่ยวกับการตายและคุ้มครองสิทธิของผู้ตายเพ่ือประกันว่าการตายน้ันได้รับการ

ตรวจสอบจากกระบวนการยุติธรรมแล้ว 

 ระบบการชันสูตรพลิกศพ ที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน

ปัจจุบัน สามารถแบ่งเป็นระบบการชันสตูรพลิกศพระบบใหญ่ๆได้ แบ่งเป็น 3 ระบบ ดังน้ี 

 1) ระบบศาล (Court system) หมายถึง ศาลหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากศาลที่มี

อ านาจรับผิดชอบโดยตรงในการชันสูตรพลิกศพ พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานต ารวจอาจมี

ส่วนเข้ามาช่วยเหลือในการชันสูตรพลิกศพบ้าง แต่ทั้งน้ีต้องอยู่ภายใต้อ านาจของศาลหรือผู้ที่

ได้รับมอบอ านาจจากศาลเป็นส าคัญ 

 2) ระบบแพทย์สอบสวน (Medical examiner system) หมายถึง ระบบซ่ึงให้แพทย์ที่

ผ่านการอบรมทางนิติเวชศาสตร์มีอ านาจเตม็ในการชันสูตรพลิกศพ โดยมีอ านาจตั้งแต่การดูศพ

และการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับการตายน้ัน ตลอดจนการสอบสวนพยานบุคคล

และรวมถึงอ านาจในการผ่าศพเพ่ือพิสจูน์ด้วยตนเอง 

 3) ระบบต ารวจ (Police system) หมายถึง ระบบซ่ึงให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานต ารวจ

มีอ านาจเตม็เพียงฝ่ายเดียวในการชันสูตรพลิกศพ การจะให้มีการผ่าศพเพ่ือชันสูตรหรือไม่น้ัน 

ขึ้นอยู่กบัเจ้าพนักงานต ารวจเป็นส าคัญ 

 ส าหรับประเทศไทย การชันสูตรพลิกศพเป็น ระบบต ารวจ (Police system) โดย

ระบบดังกล่าวน้ี ผู้มีบทบาทหลักในการชันสูตรพลิกศพ ได้แก่ องค์กรต ารวจ ซ่ึงในกรณีการตาย

ปกติพนักงานสอบสวนจะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจดูศพภายนอก การสั่งให้

มีการผ่าศพ การรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ในที่เกิดเหตุ และการถามปากค าพยานที่เห็น

เหตุการณ์ด้วย โดยการชันสตูรพลิกศพน้ันกระท าร่วมกบัแพทย์  

 แต่หากเป็นกรณีที่ความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติ

ราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติราชการ

ตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม ก าหนดให้

พนักงานอัยการ และพนักงานฝ่ายปกครองต าแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอ าเภอ หรือเทยีบเท่าขึ้ นไป

แห่งท้องที่ที่ศพน้ันอยู่เข้าร่วมในการชันสตูรพลิกศพด้วย เพ่ือให้การชันสตูรพลิกศพด าเนินไปด้วย

ความโปร่งใสโดยมีการตรวจสอบและถ่วงดุลการท าหน้าที่ที่มีประสิทธภิาพ 
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 การชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอก เป็นขั้นตอนซ่ึงมีความส าคัญอย่างย่ิง 

ผู้มีหน้าที่การชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอกต้องกระท าโดยละเอียดรอบคอบที่สุด

เพ่ือประกนัว่า ในกรณีใดกรณีหน่ึงน้ันเป็นกรณีที่ไม่มีการจ าเป็นต้องผ่าศพตรวจพิสูจน์หรือ ต้องมี

การผ่าศพตรวจภายในอย่างแท้จริงแต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังคงให้

ความส าคัญต่อการชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอกค่อนข้างน้อย กล่าวคือ ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้การชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอก 

สามารถด าเนินการได้โดยพนักงานสอบสวนและแพทย์เพียงสองฝ่าย 

 ในส่วนการผ่าศพเพ่ือชันสตูร กรณีปกติสามารถด าเนินการโดยพนักงานสอบสวนและ

แพทย์เพียงสองฝ่าย เว้นแต่ในกรณีที่ความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่า

ปฏบัิติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติ

ราชการตามหน้าที่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้เพ่ิมพนักงานอัยการและ

พนักงานฝ่ายปกครองในการร่วมชันสตูรพลิกศพอกีสองฝ่าย 

 เมื่อเปรียบเทยีมบทบาทของพนักงานอยัการในการชันสูตรพลิกศพและคุณสมบัติของ

แพทย์ซ่ึงท าการผ่าศพตรวจพิสจูน์ของประเทศไทยและต่างประเทศ มีข้อแตกต่างดังน้ี 

 ประเทศไทย ลักษณะของระบบการชันสูตรพลิกศพเป็นระบบต ารวจ การตายโดยผิด

ธรรมชาติในกรณีปกติสามารถกระท าได้โดยพนักงานสอบสวนกับแพทย์เพียงสองฝ่าย เว้นแต่ใน

กรณีที่ความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ

ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้เพ่ิมพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครองในการ

ร่วมชันสตูรพลิกศพร่วมกบัพนักงานสอบสวนกบัแพทย์ ซ่ึงแพทย์ที่สามารถท าการชันสูตรพลิกศพ

ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดให้แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ ซ่ึงเป็นผู้

ได้รับวุฒิบัตรหรือได้รับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาเป็นผู้ท าการชันสูตรพลิกศพ แต่หากแพทย์

ทางนิติเวชศาสตร์ไม่มีหรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้แพทย์อื่นท าการชันสูตรพลิกได้ ซ่ึงประกอบ

ไปด้วย แพทย์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐ แพทย์ประจ าส านักงานสาธารณะสขุจังหวัด แพทย์ประจ า

โรงพยาบาลเอกชน หรือแพทย์ผู้ประกอบวิชาเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเป็นแพทย์อาสาสมัครตาม

ระเบียบของกระทรวงสาธารณะสขุปฏบัิติหน้าที่แทนแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ได้ 

 ประเทศฝร่ังเศส  ลักษณะของระบบการชันสูตรพลิกศพเป็นระบบศาล ผู้รับผิดชอบ

ในการชันสูตรพลิกศพจะเป็นพนักงานสอบสวนไปยังสถานที่ที่พบศพเพ่ือหาสาเหตุการตายใน

ช้ันต้น ส่วนในกรณีจ าเป็นจะเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการซ่ึงจะไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุ มีความ

เป็นอิสระโปร่งใสในการท างาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบโดยพนักงาน

อยัการขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่จะสามารถระบุสาเหตุของการตายได้ และเม่ือมีการตายโดย

ผิดธรรมชาติจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ โดยผู้มีอ านาจสอบสวนการตายโดยผิดธรรมชาติ  
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มีอ านาจขอให้แพทย์ผ่าศพเพ่ือการชันสูตรได้ ซ่ึงแพทย์ที่ ผ่าศพจะเป็นแพทย์นิติเวชของ

มหาวิทยาลัย 

 ประเทศเยอรมนี ลักษณะของระบบการชันสูตรพลิกศพเป็นระบบศาล การชันสูตร

พลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอก ต้องกระท าโดยมีพนักงานอัยการหรือผู้พิพากษาเข้าร่วมกับ

แพทย์ด้วย เพราะถือว่าการวินิจฉัยคดีน้ัน โดยหลักแล้วพนักงานอยัการและศาลเป็นผู้วินิจฉัย และ

การที่กฎหมายบังคับให้น าแพทย์เข้าร่วมน้ัน ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพนักงานอัยการหรือ 

ผู้พิพากษาในฐานะที่แพทย์เป็นผู้เช่ียวชาญ ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยสาเหตุ

และพฤติการณ์ที่ท  าให้เกิดการตายน้ัน และในกรณีที่ต้องมีการผ่าศพตรวจภายใน กระบวนการ 

ผ่าศพตรวจพิสูจน์ต้องเป็นการกระท าโดยแพทย์สองคนซ่ึงคนหน่ึงต้องเป็นแพทย์ทางนิติเวช

ศาสตร์ และพนักงานอยัการหรือผู้พิพากษามีอ านาจอยู่ร่วมในการผ่าศพตรวจพิสูจน์น้ันด้วย ทั้งน้ี

จะเหน็ได้ว่าการใช้แพทย์สองคนในกระบวนการผ่าศพน้ันกเ็พ่ือให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล

การท าหน้าที่ซ่ึงกนัและกนั 

 จากการศึกษาเปรียบเทยีบถึงบทบาทของพนักงานอัยการในการชันสูตรพลิกศพและ

คุณสมบัติของแพทย์ซ่ึงท าการผ่าศพตรวจพิสจูน์ เปรียบเทยีบกบัต่างประเทศ ส าหรับประเทศไทย

กรณีการชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอก จากการตายโดยผิดธรรมชาติในกรณีปกติ

สามารถกระท าได้โดยพนักงานสอบสวนกบัแพทย์เพียงสองฝ่าย พนักงานอัยการไม่มีอ านาจหน้าที่

ร่วมในการชันสูตรพลิกศพในขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอก เว้นแต่ใน

กรณีที่ความตายเกิดข้ึนโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือ

ตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ พนักงาน

อัยการจึงมีอ านาจหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองพร้อมทั้งพนักงาน

สอบสวนกับแพทย์ ต่างจากประเทศเยอรมนีที่การชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอก 

ต้องกระท าโดยมีพนักงานอยัการหรือผู้พิพากษาเข้าร่วมกับแพทย์ด้วย เพราะถือว่าการวินิจฉัยคดี

น้ัน โดยหลักแล้วพนักงานอยัการและศาลเป็นผู้วินิจฉัย หรือในประเทศฝร่ังเศส พนักงานอัยการมี

อ านาจสอบสวนการตายโดยผิดธรรมชาติ 

 ในกรณีที่ต้องมีการผ่าศพตรวจภายใน กระบวนการผ่าศพตรวจพิสูจน์ส าหรับประเทศ

ไทยกเ็ช่นเดียวกับกรณีการชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอก จากการตายโดยผิด

ธรรมชาติในกรณีปกติสามารถกระท าได้โดยพนักงานสอบสวนกับแพทย์เพียงสองฝ่าย พนักงาน

อัยการไม่มีอ านาจหน้าที่ร่วมในการชันสูตรพลิกศพในข้ันตอนการผ่าศพตรวจภายใน ต่างจาก

ประเทศเยอรมนีที่กระบวนการผ่าศพตรวจพิสูจน์ต้องเป็นการกระท าโดยแพทย์สองคนซ่ึงคนหน่ึง

ต้องเป็นแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ และพนักงานอยัการหรือผู้พิพากษามีอ านาจอยู่ร่วมในการผ่าศพ

ตรวจพิสูจน์น้ันด้วย หรือในประเทศฝร่ังเศส พนักงานอัยการผู้มีอ านาจสอบสวนการตายโดย 

ผิดธรรมชาติ มีอ านาจขอให้แพทย์ผ่าศพเพ่ือการชันสูตรได้ ซ่ึงแพทย์ที่ผ่าศพจะเป็นแพทย์ 

นิติเวชศาสตร์ ต่างจากประเทศไทยซ่ึงก าหนดให้ขั้นตอนการผ่าศพตรวจภายใน สามารถกระท าได้
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โดยแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ แต่หากแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ดังกล่าวไม่มีหรือไม่อาจปฏบัิติหน้าที่

ได้ให้ใช้แพทย์อื่น 

 จากการศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทยีบถึงบทบาทของพนักงานอัยการในการชันสูตร

พลิกศพและคุณสมบัติของแพทย์ซ่ึงท าการผ่าศพตรวจพิสจูน์ เปรียบเทยีบกับต่างประเทศ ผู้เขียน

เหน็ว่ากรณีการชันสูตรพลิกศพ หรือการตรวจศพภายนอกและกรณีการผ่าศพเพ่ือชันสูตรยังคง

ขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดีและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้กระบวนการตรวจสอบใน

กระบวนการยุติธรรมมีความโปร่งใสและเพ่ือให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นต่อระบบการตรวจสอบ 

ผู้เขียนจึงเหน็ว่าควรมีการเปล่ียนแปลงและแก้ไขกฎหมาย ดังน้ี 

 1. ควรก าหนดให้พนักงานอัยการในฐานะซ่ึงเป็นตัวแทนของรัฐและประชาชน  

มีอ านาจหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 

วรรคหน่ึง ร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ในกรณีที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ตามประมวล

กฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 148 เพ่ือให้มีการตรวจสอบและค้นหาความจริงเกี่ยวกับ

การตาย 

 2. ในกรณีที่ ต้องมีการผ่าศพตรวจภายในเพ่ือค้นหาสาเหตุแห่งการตายที่แน่ชัด  

ให้พนักงานอัยการมีอ านาจเข้าร่วมกับแพทย์ในกระบวนการผ่าศพตรวจพิสูจน์ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิด

การตรวจสอบและค้นหาความจริงเกี่ยวกบัการตายที่ชัดเจน 

 3. ควรมีการก าหนดจ านวนแพทย์และคุณสมบัติของแพทย์ในกรณีที่ต้องมีการผ่าศพ

ตรวจภายในเพ่ือค้นหาสาเหตุแห่งการตาย ให้กระท าได้โดยแพทย์สองคนเพ่ือให้เกิดการ

ตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน และก าหนดให้หน่ึงในแพทย์ผู้ท าการผ่าศพตรวจภายในน้ัน 

ต้องเป็นแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์เพ่ือป้องกันความเหล่ือมล ้าในมาตรฐานของแพทย์กรณีที่ให้

แพทย์อื่นสามารถกระท าการผ่าศพตรวจภายในแทนแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ได้ในกระบวนการ 

ผ่าศพตรวจพิสจูน์ 

 4. ควรมีการก าหนดขอบเขตของแพทย์ในกรณีที่ ต้องมีการผ่าศพตรวจภายใน  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 151 เพ่ือป้องกันมิให้แพทย์กระท าการที่

อาจเกินเลยตามขอบเขตของการกระท าเท่าที่จ าเป็นส าหรับการผ่าศพในกระบวนการผ่าศพตรวจ

พิสจูน์  

 

บรรณานุกรม 

คณิต  ณ นคร. (2555).  ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา (พิมพ์คร้ังที่ 8). กรุงเทพฯ:

 วิญญูชน. 

เล้ียง  หุยประเสริฐ.  (2550).  นิติเวชศาสตร ์ส าหรบัพนกังานสืบสวนสอบสวน (แก้ไขปรับปรุง

 คร้ังที่ 4).  กรุงเทพฯ: สูตรไพศาล. 

750



เล้ียง  หุยประเสริฐ.  (2548-2550).  แนวทางในการปฏิบติัทางนิติเวชศาสตร.์ คณะกรรมการ

 ฝึกอบรมเพ่ือความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานิติเวชศาสตร์. 

วิฑรูย์  อึ้ งประพันธ.์ (2543).  แนวทางการพฒันางานนิติเวชในกระบวนการยติุธรรม. กรุงเทพฯ:

 สถาบันกฎหมายอาญา. 

สรุศักด์ิ  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. (2559).  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบบัอา้งอิง. 

 (พิมพ์คร้ังที่ 16).  กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

แสวง  บุญเฉลิมวิภาส. (2557).  นิติเวชศาสตรแ์ละกฎหมายการแพทย ์(พิมพ์คร้ังที่ 3). 

 กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

อุทยั  อาทเิวช.  (2554).  รวบบทความกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาฝรัง่เศส. กรุงเทพฯ: 

 วี.เจ พร๊ินติ้ ง. 

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา. 

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 

751


