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                                            ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร*์*        

 บทคดัย่อ      

ราชทัณฑ์มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้ได้รับโทษตามหมายบังคับโทษจ าคุก

และแก้ไขพฤตินิสยัของผู้ต้องขังให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคม การด าเนินงานของราชทณัฑ์จึงเป็น

การกระท าต่อ “มนุษย์” ซ่ึงเป็นผู้ทรงสทิธติามกฎหมาย  เมื่อมีกรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตในเรือนจ าซ่ึง

จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุก

กรณี แม้จะเป็นการตายด้วยเหตุธรรมชาติ เช่น ป่วยตาย   

การชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ส าคัญในการค้นหาสาเหตุของ

ความตายเพ่ือพิสจูน์ว่าผู้ตายเป็นใคร ตายที่ไหน ตายเม่ือใด สาเหตุ และพฤติการณ์แห่งความตาย  โดย

อาศัยความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจร่องรอยบาดแผลภายนอกและการผ่าตรวจโดย

สมบูรณ์ทั้งร่างกาย การชันสูตรพลิกศพจึงเป็นส่วนหน่ึงของการสอบสวนคดีอาญาที่มีความส าคัญ  

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) 

พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญในการแก้ไขกระบวนการชันสูตรพลิกศพให้มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบ

และถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพมีความ

โปร่งใสและให้ความยุติธรรมแก่ผู้ตาย แต่จากการศึกษากระบวนการชันสูตรพลิกศพและไต่สวน

การตายของผู้ต้องขังในเรือนจ าแล้วยับพบปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายซ่ึงท าให้เกิด

ปัญหาในเชิงระบบของการชันสตูรพลิกศพอยู่หลายประการ เช่น บทบาทของพนักงานสอบสวนใน

การชันสูตรพลิกศพ หลักเกณฑ์ในการผ่าตรวจศพ บทบาทของญาติของผู้ตายในกระบวนการ

ยุติธรรม การไต่สวนการตายโดยศาล กฎหมายและระเบียบของเรือนจ ากรณีผู้ต้องขังตายใน

เรือนจ า 

ดังน้ัน  ผู้เขียนจึงได้น ากฎหมายต่างประเทศและหลักสากลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือ

เสนอแนะให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑใ์นประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา ว่าด้วยการ

ชันสตูรพลิกศพ และกฎหมายราชทณัฑข์องประเทศไทยต่อไป 

 

 

 

                                                           
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์  

**   ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1. บทน า 

  ราชทัณฑ์มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้ได้รับโทษตามหมายบังคับโทษจ าคุก

และแก้ไขพฤตินิสยัของผู้ต้องขังให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคม การด าเนินงานของราชทณัฑ์จึงเป็น

การกระท าต่อ “มนุษย์” ซ่ึงเป็นผู้ทรงสทิธติามกฎหมาย  เมื่อมีกรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตในเรือนจ าซ่ึง

จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุก

กรณี แม้จะเป็นการตายด้วยเหตุธรรมชาติ เช่น ป่วยตาย  การชันสูตรพลิกศพเป็นการน า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยค้นหาความจริงเกี่ยวกบัสาเหตุและพฤติการณ์แห่งความตาย  

  ในอดีตที่ผ่านมามีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย

การชันสูตรพลิกศพมาแล้วจ านวน 6 คร้ัง  การแก้ไขคร้ังหลังสุด ได้แก่ พระราชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญเป็นการ

แก้ไขกระบวนการชันสูตรพลิกศพให้มีมาตรฐานสูงขึ้ นโดยก าหนดตัวบุคคลผู้เข้าร่วมท าการ

ชันสูตรพลิกศพใหม่  มีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างเจ้าพนักงานของรัฐฝ่ายต่าง ๆ 

เพ่ือให้การชันสูตรพลิกศพมีความโปร่งใสเพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตของประชาชน และให้

ความยุติธรรมแก่ผู้ตาย  จากการศึกษากระบวนการและข้ันตอนเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพการตาย

ของผู้ต้องขังในเรือนจ าของประเทศไทยแล้วพบปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานทางกฎหมายซ่ึงท าให้เกิด

ปัญหาในเชิงระบบหลายประการ 

  ประการที่ 1 การชันสูตรพลิกศพของไทยจัดอยู่ในระบบต ารวจ (Police System) ที่

ก  าหนดให้พนักงานสอบสวนมีบทบาทหลักในการชันสูตรพลิกศพและค้นหาความจริงเกี่ยวกับการ

ตาย  แต่โครงสร้างของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีระบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์และมีโครงสร้าง

สายการบังคับบัญชาแบบล าดับช้ัน พนักงานสอบสวนจึงมีผู้บังคับบัญชาทั้งจากฝ่ายต ารวจ ฝ่าย

ปกครอง และฝ่ายการเมือง ท าให้การท างานของพนักงานสอบสวนถูกครอบง าหรือแทรกแซงการ

ท างานได้ง่ายผ่านนโยบายทางการเมือง หรือการพิจารณาที่เป็นคุณหรือเป็นโทษซ่ึงกระทบต่อ

กระบวนการยุติธรรม   

  ประการที่ 2 ในอดีตกฎหมายก าหนดให้ผู้พิพากษามีบทบาทในการเข้าร่วมในการ

ชันสตูรพลิกศพเพ่ือประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองผู้ตายและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าพนักงาน  

จนกระทั้งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499  ซ่ึงแก้ไขบทบาทของผู้พิพากษาโดยตัดผู้พิพากษาจากการเข้าร่วมในการ

ชันสตูรพลิกศพมาเป็นการไต่สวนการตายในช้ันศาลซ่ึงกฎหมายบัญญัติให้ผู้พิพากษาเข้ามาเกี่ยวข้อง

ภายหลังการชันสตูรพลิกศพ ท าให้ไม่อาจทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการตายในช้ันพนักงานสอบสวน

ได้และท าให้ผู้พิพากษาขาดบทบาทในเชิงรุกในการมุ่งค้นหาความจริงเกี่ยวกับความตาย 

  ประการที่ 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญาก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เพียงสั้นๆ โดยมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการผ่าตรวจ เช่น 

106



กรอบการใช้ดุลยพินิจในการผ่าตรวจศพ  คุณสมบัติของแพทย์ผู้ผ่าตรวจ  บุคคลที่ต้องเข้าร่วมใน

การผ่าตรวจ สทิธขิองญาติในการร้องขอให้มีการผ่าตรวจ หรือการผ่าตรวจซ า้ เป็นต้น 

  ประการที่ 4 ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติที่

ชัดแจ้งในการรับรองสิทธิของญาติผู้ตายในกระบวนการชันสูตรพลิกศพในช้ันสอบสวน เช่น 

การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ การร้องขอให้มีการผ่าตรวจ การรับรองสิทธิให้ญาติ

ผู้ตายแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมในการผ่าตรวจ หรือการแนบพยานหลักฐานของตนเข้ากับส านวนการ

ชันสตูรพลิกศพของพนักงานสอบสวน 

  ประการที่ 5 กฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการบาดเจ็บและการตายของผู้ต้องขังในขณะช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจ าในการท าการ

ตามหน้าที่กใ็ห้ผู้ต้องขัง แต่มิได้มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการกรณีผู้ต้องขัง

เสยีชีวิตในเรือนจ าในกรณีทั่วไปเพ่ือให้สอดคล้องกบัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่า

ด้วยการชันสตูรพลิกศพ 

  ประการที่ 6 แนวทางการปฏบัิติตามหนังสือเวียนกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705/2109 

ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2548  เร่ือง ก าชับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเสียชีวิต  มีลักษณะเป็น

มาตรการภายในของฝ่ายปกครองเพ่ือแจ้งให้หน่วยงานอื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจถึงนโยบาย

ของหน่วยงานในเร่ืองดังกล่าวแต่มิได้มีผลบังคับอย่างกฎหมาย  จึงเป็นเร่ืองยากที่ญาติของ

ผู้ต้องขังหรือบุคคล ภายนอกจะทราบแนวปฏบัิติดังกล่าว     

  ด้วยเหตุน้ี  ผู้เขียนจึงมุ่งศึกษากฎหมายของต่างประเทศ และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการ

ตายของผู้ต้องขังในเรือนจ า  เพ่ือน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยเพ่ือ

เสนอแนะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพกรณีผู้ต้องขัง

เสยีชีวิตในเรือนจ าต่อไป 

 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการชนัสูตรพลิกศพ 

  2.1  แนวคิดเกี่ยวกบัการชันสตูรพลิกศพ 

  นิติเวชศาสตร์เป็นวิชาแพทย์สาขาหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเป็นการน าเอาความรู้

ของวิชาแพทย์และวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความจริง

เกี่ยวกับการตาย  การชันสูตรพลิกศพ (Post-mortem Examination) เป็นการสืบสวนการตาย

ของบุคคลที่ตายโดยผิดธรรมชาติโดยอาศัยการพิสูจน์ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยาน

วัตถุ  ได้แก่  ตรวจดูตรวจศพ สถานที่เกิดเหตุ การผ่าตรวจ คราบเลือด อสุจิ ลายน้ิวมือแฝง หัว

กระสุน  เส้นผม  หรือร่องรอยบาดแผล  และการด าเนินการต่างๆโดยอาศัยกระบวนการทาง

นิติวิทยาศาสตร์  การชันสูตรพลิกศพจึงเป็นการพิสูจน์ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการตาย จุดประสงค์

ของการชันสูตรพลิกศพ  คือ  ระบุตัวบุคคลว่าผู้ตายเป็นใคร    สาเหตุและพฤติการณ์แห่งความ

ตาย เวลาที่ตาย และใครเป็นผู้ท าให้ตาย  การชันสูตรพลิกศพจึงเป็นวิธีการพิเศษในเร่ืองพยาน
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วัตถุและเป็นเร่ืองส าคัญในกระบวนการไต่สวนการตายและการด าเนินคดีอาญา  การชันสูตรพลิก

ศพแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่   

1) การชันสูตรพลิกศพ (Postmortem Examination) เป็นการตรวจศพภายนอกซ่ึงมี

ความมุ่งหมายให้กระท าในที่เกิดเหตุเพ่ือดูลักษณะภายนอกของศพว่ามีบาดแผล ร่องรอยการ   

ถูกท าร้ายหรือการเกบ็สารคัดหล่ังต่างเพ่ือน าไปตรวจในห้องปฏบัิติการซ่ึงแพทย์ทั่วไปสามารถท าได้   

2) การผ่าตรวจ (Autopsy) คือ การผ่าตรวจศพโดยสมบูรณ์ทั้งร่างกายโดยมีการผ่าตรวจ 

ดูอวัยวะภายในในห้องปฏิบัติการที่ต้องมีเคร่ืองมือทางการแพทย์และแพทย์ที่ท  าการผ่า

ตรวจ ได้แก่  พยาธแิพทย์  นิติพยาธแิพทย์ หรือแพทย์นิติเวช  ดังน้ัน  การชันสูตรพลิกศพในที่เกิด

เหตุ จึงเป็นกระบวนการในการตรวจศพภายนอกและเกบ็พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเท่าน้ัน  

ส่วนการผ่าตรวจน้ันจะด าเนินการภายหลังในห้องปฏิบัติการโดยแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ซ่ึง

สามารถทราบสาเหตุของความตายที่แน่นอน 

  2.2  แนวทางในการสบืสวนการตายของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

    คณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC) โดยความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเรือนจ า

ระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการศึกษาด้านกฎหมาย  การแพทย์ และการตรวจสอบการเสียชีวิตใน

เรือนจ าและได้จัดท าแนวทางการสบืสวนการตายในเรือนจ า ไว้ดังน้ี 

(1) เรือนจ าควรก าหนดแนวนโยบายทั่วไปในการจัดการเกี่ยวกับการตาย  บุคคลที่

เกี่ยวข้องกับการตาย  การรักษาสถานที่เกิดเหตุ  การแจ้งต ารวจที่อยู่ในเขตอ านาจและรอจนกว่า

เจ้าหน้าที่จะมาถึง  และเรือนจ าควรมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนการตายใน

เรือนจ า  การสบืสวนเพ่ือหาสาเหตุการตายควรกระท าเพ่ือหาแนวทางป้องกนัการเสียชีวิตในอนาคต 

(2) เรือนจ าควรมีกฎ ระเบียบทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนการตายในเรือนจ าและ

มาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิในชีวิตของผู้ต้องขัง  เช่น การจัดหาน า้ อาหาร การรักษาพยาบาล 

การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบการตายในเรือนจ าที่มีประสิทธิภาพ  การสืบสวนการตาย

ในเรือนจ าต้องกระท าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยหน่วยงานที่มีอิสระและเป็นกลาง  การ

อนุญาตให้แพทย์เป็นตัวแทนของญาติผู้ตายในการชันสูตรพลิกศพ 

(3) การสบืสวนการตายโดยแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์ 

   เรือนจ าควรมีแผนฉุกเฉินในการปฏบัิติกรณีการตายของผู้ต้องขังในเรือนจ าเพ่ือให้แน่ใจ

ว่าเรือนจ าจะมีข้ันตอนการปฏิบัติที่ ถูกต้องเหมาะสมและมีการแจ้งการตายอย่างรวดเร็วไปยัง

หน่วยงานที่มีหน้าที่สืบสวนการตายและการรักษาสถานที่เกิดเหตุ  เรือนจ าควรให้ความสะดวกอย่าง

เตม็ที่แก่พนักงานสอบสวนในการเข้าถึงสถานที่  การให้ปากค า รวมถึงมอบบันทึกและรายละเอียด

ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน และให้ความม่ันใจในความปลอดภัยกับคณะผู้ชันสูตรพลิก

ศพ   ร่างกายของผู้ตายควรได้รับการปฏบัิติด้วยความเคารพตลอดเวลา  ร่างกายและหลักฐานที่

เกี่ยวข้องจะต้องไม่ถูกเคล่ือนย้าย  การตรวจศพในเบ้ืองต้นของแพทย์นิติเวชในสถานที่เกิดเหตุ   

การผ่าตรวจน้ันให้กระท าภายหลังในห้องปฏบัิติการ  การชันสูตรพลิกศพและควรด าเนินการโดย
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แพทย์เพ่ือระบุตัวบุคคล ประมาณเวลาการตาย  สาเหตุและลักษณะของการตาย  ล าดับเหตุการณ์

ที่น าไปสู่ความ 

  เมื่อระบุตัวผู้ตายได้พนักงานสอบสวนควรแจ้งให้ญาติของผู้ตายทราบโดยเรว็ที่สุด  และ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนในสิ่งที่ก  าลังด าเนินการอยู่และสิ่งที่จะด าเนินการต่อไป  นอกจากน้ี  

พนักงานสอบสวนควรแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวน  ก่อนการผ่าตรวจควรแจ้งให้ญาติ

ของผู้ตายทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวันและเวลาในการผ่าตรวจเพ่ือเปิดโอกาสให้ญาติของผู้ตายได้ตั้ง

ตัวแทนเข้าร่วมในการผ่าตรวจ 

(4) การป้องกนัการเสยีชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ า 

  รัฐควรก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ าโดยพิจารณา

จากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเร่ืองความปลอดภัยของผู้ต้องขังไม่ว่า

ทางร่างกายหรือจิตใจ  เช่น ความคับแคบของเรือนจ า  การบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

ที่ไม่ดีพอ  การไม่ได้รับการติดต่อกับครอบครัวอย่างเพียงพอ  ไม่มีมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายที่

ดีเพียงพอ เรือนจ าต้องมีแผนการในการป้องกนัไม่ให้เกดิการตายในความควบคุม ดูแลของเรือนจ า 

 

3.  การชนัสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตายของผูต้อ้งขงัในประเทศไทยเปรียบเทียบกบั

ต่างประเทศ 

 3.1  การชันสตูรพลิกศพการตายของผู้ต้องขังของประเทศไทย 

  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 ได้บัญญัติว่ากรณีการตายใน

ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานให้มีการชันสูตรพลิกศพ เว้นแต่ตายโดยการประหารชีวิต

ตามกฎหมาย  ค าว่า “ควบคุม” ศาลฎีกามีค าวินิจฉัยศาลฎีกา ที่ 106/2501 (ป) วินิจฉัยว่า “เมื่อ

ผู้ต้องถูกควบคุมกักขังอยู่ในเรือนจ าตายลงกถ็ือว่าตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า

พนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ชอบที่ศาลจะต้องท าการไต่สวนและมีค าสั่งตาม

กฎหมาย”  ดังน้ันการเสยีชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ าจึงต้องมีการชันสตูรพลิกศพทุกกรณี 

  กรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตในเรือนจ าพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  พ.ศ. 2479 ยังไม่มี

บทบัญญัติกรณีผู้ต้องขังตาย แต่กรมราชทัณฑ์ได้มีหนังสือเวียน ที่ ยธ 0705/2109 ลงวันที่ 11 

ตุลาคม 2548 เร่ือง ก าชับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเสียชีวิต  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ซ่ึงเป็นแนวทาง

ปฏิบัติของเรือนจ า  เมื่อพบผู้ต้องขังตายในเรือนจ าฝ่ายทณัฑปฏิบัติหรือเวรทะเบียนเป็นผู้แจ้งญาติ

ของผู้ตายและพนักงานสอบสวนเพ่ือชันสูตรพลิกศพ 

  การชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยน้ันจัดอยู่ในระบบต ารวจ (Police System) โดย

ปรากฏในมาตรา 148 ถึง 156 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่

ก าหนดให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการสอบสวนในทุกกระบวนการ มีข้ันตอนดังน้ี   

  เมื่อมีการตายผิดธรรมชาติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 149 

ก าหนดให้ผู้ที่พบการตายต้องเกบ็ศพไว้ ณ สถานที่ที่พบศพ และแจ้งความแก่ต ารวจโดยเรว็ที่สุด
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เพ่ือเร่ิมกระบวนการชันสูตรพลิกศพและสืบสวนการตาย  เมื่อปรากฏแน่ชัดหรือมีเหตุอันควร

สงสยัว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานแล้ว

ให้มีการชันสูตรพลิกศพ  การชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้เพ่ือ

ค้นหาข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการตายว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน ตายเม่ือใด สาเหตุและพฤติการณ์

แห่งความตายว่าเป็นการตายตามธรรมชาติหรือถูกผู้อื่นท าให้ตาย  หลังจากได้รับแจ้งพนักงาน

สอบสวนมีหน้าที่ต้องแจ้งแก่ผู้มีหน้าที่ไปท าการชันสูตรพลิกศพทราบ ได้แก่ แพทย์ พนักงาน

อยัการและพนักงานฝ่ายปกครอง  เพ่ือเข้ารักษาสถานที่เกิดเหตุ  และก่อนจะท าการชันสูตรพลิกศพ 

ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ญาติของผู้ตายอย่างน้อยหน่ึงคนทราบเท่าที่จะท าได้ในกรณีจ าเป็นเพ่ือ

พบเหตุของการตายผู้มีหน้าที่ชันสูตรพลิกศพมีอ านาจสั่งให้ผ่าศพเพ่ือแยกธาตุ หลังการชันสูตร

พลิกศพเสรจ็สิ้นให้พนักงานสอบสวนท าส านวนชันสูตรพลิกศพส่งพนักงานอัยการ หลังจากได้รับ

ส านวนชันสูตรพลิกศพอัยการจะท าค าร้องขอต่อศาลช้ันต้นแห่งท้องที่ที่ศพน้ันอยู่เพ่ือท าการไต่

สวนและท าค าสั่งแสดงว่าผู้ตายเป็นใคร  ตายที่ไหน  ตายเม่ือใด  สาเหตุและพฤติการณ์แห่งความ

ตาย  ถ้าตายโดยคนท าร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้ท าร้ายเทา่ที่จะทราบได้ 

3.2  การชันสตูรพลิกศพการตายของผู้ต้องขังของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เมื่อมีกรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตในเรือนจ า รัฐบัญญัติราชทัณฑ์ ค .ศ. 1976 มาตร 66 

ก าหนดให้เรือนจ าต้องแจ้งการตายให้ญาติของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบเพ่ือด าเนินการ

แจ้งให้ส านักงานอยัการหรือศาลแห่งท้องถิ่นทราบทนัที่เพ่ือเร่ิมการชันสตูรพลิกศพ   

การชันสูตรพลิกศพของเยอรมันก าหนดให้ผู้พิพากษามีอ านาจโดยตรงในการชันสูตร

พลิกศพโดยมีแพทย์เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการวินิจฉัยข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการตายตาม

ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา มาตรา 87 – 91 ซ่ึงก าหนดขั้นตอนในการชันสูตรพลิกศพ

ไว้ดังน้ี เมื่อได้รับแจ้งการตายของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องแจ้งศาลที่อยู่ในเขตอ านาจทราบเพ่ือ

ด าเนินการชันสูตรพลิกศพโดยความช่วยเหลือของแพทย์  หากการตรวจศพภายนอกไม่อาจทราบ

สาเหตุและพฤติการณ์แห่งการตายได้แล้ว  ศาลจะใช้ดุลยพินิจในการสั่งให้ผ่าตรวจศพได้เพ่ือ

ค้นหาข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการตาย แต่หากเป็นกรณีตามมาตรา 8 แห่ง Regulation on Medical 

Post-Mortem Examination แล้วเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้มีการผ่าตรวจเพ่ือให้การชันสูตร

พลิกศพมีความสมบูรณ์  กระบวนการผ่าตรวจศพต้องกระท าต่อหน้าผู้พิพากษาและด าเนินการโดย

แพทย์ 2 นาย ซ่ึงแพทย์หน่ึงนายเป็นแพทย์ที่ศาลเป็นผู้แต่งต้ังหรือแพทย์ศาล  ภายหลังการผ่าตรวจ

เสรจ็สิ้นแพทย์จะต้องท ารายงานตามแบบที่กฎหมายก าหนดโดยระบุว่าได้ท าการตรวจส่วนใดบ้าง

และพบอะไร  ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ศาล (เสมียนศาล) จะมาพิมพ์รายงานตามค าบอกของแพทย์

ขณะผ่าตรวจศพ  หากมีการตัดช้ินส่วนใดไปเพ่ือตรวจเป็นพิเศษหรือมีการน าเลือดไปวิเคราะห์เร่ือง

ใดกใ็ห้เขียนไว้ในรายงานด้วย  เมื่อการผ่าศพเสรจ็สิ้นแพทย์จะให้ความเหน็เกี่ยวกับเหตุการณ์ตายและ

ความเหน็อื่นเท่าที่จะบอกได้และลงช่ือในรายงานการชันสูตรพลิกศพเสนอต่อศาล เมื่อศาลท าการ

ไต่สวนการตายแล้วจะมีค าสั่ง 2 แบบ คือ กรณีที่ท  าการชันสูตรพลิกศพแล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
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สาเหตุการตายศาลจะมีค าสั่งให้มีการผ่าตรวจศพเพ่ิมเติมในห้องปฏิบัติการเพ่ือหาสาเหตุการตายที่

แท้จริง  หรือมีค าสั่งให้คืนศพให้แก่ญาติเพ่ือไปประกอบพิธกีรรมทางศาสนา 

3.3  การชันสตูรพลิกศพการตายของผู้ต้องขังขององักฤษ  

การชันสตูรพลิกศพของประเทศอังกฤษใช้ระบบศาลโคโรเนอร์ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ชันสูตร

พลิกศพตามกฎหมายคอมมอนลอว์ถือเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการมีอ านาจไต่สวนการตายผิดธรรมชาติ 

กรณีผู้ต้องต้องขังเสียชีวิตในเรือนจ า ข้อก าหนดเรือนจ า ค.ศ. 1999 ข้อ 22 ก าหนดให้เรือนจ า

ต้องแจ้งข่าวการตายให้ญาติของผู้ต้องขังและโคโรเนอร์ที่อยู่ในเขตอ านาจทราบเพ่ือเร่ิมกระบวนการ

ชันสูตรพลิกศพโดยเรว็  นอกจากน้ีเรือนจ าต้องปฏบัิติตามระเบียบการท างานในเรือนจ า ฉบับเลขที่ 

0200 ว่าด้วย มาตรฐานเกี่ยวกับการด าเนินการกับการตายในเรือนจ าและระเบียบการท างานใน

เรือนจ า ฉบับเลขที่ 2710 ว่าด้วยการติดตามการตายในเรือนจ า ได้แก่ การด าเนินการตามแผนฉุกเฉิน

ตามระเบียบของเรือนจ า(Local Protocal)ในการเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน แจ้งข่าวการตายแก่   

โคโรเนอร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ การรักษาสถานที่เกิดเหตุ การปฏิบัติต่อครอบครัวของ

ผู้ต้องขังที่เสียชีวิต การเสนอออกค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่และนักโทษ  

การสืบสวนการตาย การรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนการตายในเรือนจ าและเอกสารที่

เกี่ยวข้องให้แก่โคโรเนอร์  การก าหนดข้อบังคับของเรือนจ าจากข้อบ่งช้ีของการตายเพ่ือป้องกัน

การเสยีชีวิตของนักโทษในอนาคต  

Coroner and Justice Act 2009 ก าหนดให้การไต่สวนการตายโดยโคโรเนอร์เป็นกระบวนการ  

ที่เกดิข้ึนก่อนพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการกฎหมายจึงมุ่งเน้นไปที่การสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต  

เมื่อได้รับแจ้งการตายโคโรเนอร์จะแจ้งแพทย์เพ่ือร่วมท าการชันสูตรพลิกศพ หากเป็นการตายใน

เรือนจ าโคโรเนอร์อาจสั่งให้แพทย์ท าการผ่าตรวจศพได้  ก่อนท าการผ่าตรวจโคโรเนอร์จะแจ้งให้

ญาติของผู้ตายและหน่วยงานที่กฎหมายก าหนดทราบเพ่ือเปิดโอกาสให้แต่งตั้งตัวแทนซ่ึงเป็นแพทย์ 

เข้าร่วมสังเกตการณ์การผ่าตรวจ นอกจากน้ีโคโรเนอร์ยังมีอ านาจสั่งให้มีการตรวจพิเศษโดย

แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพ่ือค้นหาสาเหตุความตายที่แท้จริงได้ หลังการชันสูตรพลิกศพเสรจ็

สิ้น   โคโรเนอร์จะไต่สวนการตายร่วมกบัคณะลูกขุนและมีค าวินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกบัการตาย 

3.4  การชันสตูรพลิกศพการตายของผู้ต้องขังของสหรัฐอเมริกา (รัฐมิชิแกน) 

 การชันสูตรพลิกศพในรัฐมิชิแกนใช้ระบบแพทย์สอบสวนโดยก าหนดให้แพทย์ที่ได้รับ

การแต่งต้ังโดยผู้ว่าการรัฐเป็นผู้มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ County Medical Examiner Act 

1953 และ Public Health Code 1978 ก าหนดให้การตายของนักโทษในเรือนจ าหรือที่คุมขังต้องมี

การชันสูตรพลิกศพ ดังน้ี  เม่ือเรือนจ าแจ้งข่าวการตายของผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่ต ารวจจะแจ้งไปยัง

ส านักงานแพทย์สอบสวนประจ าเค้าทต์ี้   แพทย์สอบสวนจะท าการชันสูตรพลิกศพ หากมีข้อสงสัย

เกี่ยวกบัสาเหตุการตายแพทย์สอบสวนมีอ านาจสั่งให้มีการผ่าตรวจศพโดยนิติพยาธิแพทย์ที่ได้รับ

การแต่งตั้ งจากคณะกรรมการเค้าท์ตี้   ก่อนการผ่าตรวจจะมีการประชุมแพทย์และบุคลากรที่
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เกี่ยวข้องทั้งหมดเพ่ือสรุปข้อมูลก่อนการผ่าตรวจเพ่ือเป็นการทบทวนข้อมูลและการวางแผนแนว

ทางการตรวจพิสจูน์ร่วมกนั เม่ือการชันสตูรพลิกศพเสรจ็สิ้นจึงมีค าสั่งเกี่ยวกบัการตาย 

 กรณีผู้ต้องขังตายในเรือนจ าในรัฐมิชิแกน เรือนจ าต้องปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับ  

ฉบับเลขที่ 04.06.110 ว่าด้วยการปฏิบัติกรณีนักโทษตายในเรือนจ า ซ่ึงก าหนดขั้นตอนการ

ปฏิบัติของเรือนจ า  ดังน้ี  การรายงานการเสียชีวิตในเรือนจ า การแจ้งข่าวการตายแก่ญาติของ

ผู้ตาย การแจ้งต ารวจและแพทย์สอบสวน การรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ การรักษา

สถานที่เกิดเหตุ การสืบสวนการตาย การร้องขอให้มีการผ่าตรวจโดยผู้บัญชาการเรือนจ า การ

ก าหนดแนวทางในการป้องกนัการเสยีชีวิตของผู้ต้องขัง 

 

4.  บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

  จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพการเสียชีวิตของผู้ต้องขังใน

เรือนจ าของประเทศไทยยังมีข้อจ ากดัด้านกฎหมายหลายประการที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้

สอดคล้องกบัแนวคิดในการคุ้มครองสทิธใินชีวิตของผู้ต้องขัง ดังน้ี  

1) การเสียชีวิตของผู้ต้องขังซ่ึงเป็นการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า

พนักงานซ่ึงอ้างว่าปฏบัิติราชการตามหน้าที่ซ่ึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานและเป็นจุดเร่ิมต้น

ของอ านาจสอบสวน จึงควรก าหนดให้พนักงานอัยการเป็นผู้ท าส านวนการชันสูตรพลิกศพโดยตรง  

เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการปฏบัิติหน้าที่และเป็นบทบาทเชิงรุกของพนักงานอัยการในการ

อ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน 

2) การตายของผู้ต้องขังในเรือนจ าอาจมีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางอาญาของเจ้า

พนักงาน  รัฐควรก าหนดให้พนักงานตุลาการหรือผู้พิพากษาเข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพ

เพ่ือให้ผู้พิพากษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัการตายซ่ึงจะช่วยให้ผู้พิพากษา

ใช้ดุลยพินิจในการไต่สวนการตายได้อย่างถูกต้อง 

3) ควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการผ่าตรวจตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  เช่น  การก าหนดกรอบการใช้ดุลยพินิจในการสั่งให้มีการผ่าศพ ก าหนดให้

การผ่าตรวจต้องกระท าต่อหน้าผู้พิพากษาหรือพนักงานอยัการ การก าหนดบุคคลที่ต้องเข้าร่วมใน

การผ่าตรวจ การเผาศพจะกระท าได้กต่็อเมื่อกระบวนการชันสตูรพลิกศพและการผ่าตรวจเสรจ็สิ้น

แล้ว เป็นต้น 

4) ควรบัญญัติกฎหมายล าดับรองที่ก  าหนดเง่ือนไขที่ต้องมีการผ่าศพโดยละเอียด

เพ่ือให้การชันสตูรพลิกศพมีความสมบูรณ์ 

5) ควรบัญญัติรับรองสิทธิให้ญาติของผู้ตายในการเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการชันสูตรพลิกศพ เช่น เปิดโอกาสให้ญาติของผู้ตายเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการชันสูตร

พลิกศพของพนักงานสอบสวน การร้องขอให้มีการผ่าตรวจ เปิดโอกาสให้ญาติของผู้ตายแต่งตั้ง
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ตัวแทนซ่ึงเป็นแพทย์เข้าร่วมสังเกตการณ์การผ่าตรวจ หรือสามารถอ้างอิงพยานหลักฐานของฝ่าย

ตนแนบไว้กบัส านวนการชันสตูรพลิกศพ 

6) ควรบัญญัติหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนส าหรับกรณีผู้ต้องขังเสียชีวิตในพระราชบัญญัติ

ราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 โดยก าหนดให้เรือนจ าต้องแจ้งข่าวการตายให้พนักงานสอบสวนและญาติ

ของนักโทษทราบโดยเรว็ที่สุดเท่าที่จะท าได้  เพ่ือกฎหมายราชทณัฑ์มีมีกลไกทางกฎหมายในการ

แจ้งข่าวการตายและเร่ิมกระบวนการชันสตูรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญา   

7) ควรน าแนวทางการปฏิบัติของเรือนจ าตามหนังสือเวียนกรมราชทัณฑ์กรณี

ผู้ต้องขังถึงแก่ความตายมาปรับปรุงเพ่ิมเติมและบัญญัติเป็นกฎหมายล าดับรองซ่ึงออกตามความใน

มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 เพ่ือให้เรือนจ ามีมาตรฐานในการปฏบัิติที่
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