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บทคัดย่อ
ราชทัณฑ์มีหน้ าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้ ได้ รับโทษตามหมายบังคับโทษจาคุก
และแก้ ไขพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การดาเนินงานของราชทัณฑ์จึงเป็ น
การกระทาต่อ “มนุษย์” ซึ่งเป็ นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย เมื่อมีกรณีผ้ ูต้องขังเสียชีวิตในเรือนจาซึ่ง
จะต้ องมีการชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุก
กรณี แม้ จะเป็ นการตายด้ วยเหตุธรรมชาติ เช่น ป่ วยตาย
การชั นสูตรพลิ ก ศพเป็ นกระบวนการทางกฎหมายที่สาคัญในการค้ นหาสาเหตุของ
ความตายเพื่อพิสจู น์ว่าผู้ตายเป็ นใคร ตายที่ไหน ตายเมื่อใด สาเหตุ และพฤติการณ์แห่งความตาย โดย
อาศัยความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ใ นการตรวจร่ อ งรอยบาดแผลภายนอกและการผ่า ตรวจโดย
สมบูรณ์ท้ังร่ างกาย การชันสูต รพลิกศพจึงเป็ นส่วนหนึ่งของการสอบสวนคดีอาญาที่มีความสาคัญ
ถึงแม้ ว่าพระราชบัญ ญัติแ ก้ ไขเพิ่ มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา (ฉบั บที่ 21)
พ.ศ. 2542 มีสาระสาคัญในการแก้ ไขกระบวนการชันสูตรพลิกศพให้ มีมาตรฐาน มีการตรวจสอบ
และถ่วงดุลการใช้ อานาจระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่รัฐ ฝ่ ายต่า งๆ เพื่ อ ให้ ก ารชัน สูต รพลิก ศพมีค วาม
โปร่ งใสและให้ ความยุติธรรมแก่ผ้ ูตาย แต่จากการศึกษากระบวนการชันสูตรพลิกศพและไต่สวน
การตายของผู้ต้องขังในเรือนจาแล้ วยับพบปั ญหาที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายซึ่งทาให้ เกิด
ปัญหาในเชิงระบบของการชันสูตรพลิกศพอยู่หลายประการ เช่น บทบาทของพนักงานสอบสวนใน
การชันสูตรพลิกศพ หลักเกณฑ์ในการผ่าตรวจศพ บทบาทของญาติของผู้ตายในกระบวนการ
ยุติธรรม การไต่ สวนการตายโดยศาล กฎหมายและระเบียบของเรื อนจากรณี ผ้ ูต้องขังตายใน
เรือนจา
ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้ นากฎหมายต่างประเทศและหลักสากลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อ
เสนอแนะให้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา ว่าด้ วยการ
ชันสูตรพลิกศพ และกฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยต่อไป
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1. บทนา
ราชทัณฑ์มีหน้ าที่ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้ ได้ รับโทษตามหมายบังคับโทษจาคุก
และแก้ ไขพฤตินิสยั ของผู้ต้องขังให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การดาเนินงานของราชทัณฑ์จึงเป็ น
การกระทาต่อ “มนุษย์” ซึ่งเป็ นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย เมื่อมีกรณีผ้ ูต้องขังเสียชีวิตในเรือนจาซึ่ง
จะต้ องมีการชันสูตรพลิกศพและไต่สวนการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุก
กรณี แม้ จ ะเป็ น การตายด้ ว ยเหตุธ รรมชาติ เช่น ป่ วยตาย การชัน สูต รพลิก ศพเป็ น การน า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยค้ นหาความจริงเกี่ยวกับสาเหตุและพฤติการณ์แห่งความตาย
ในอดีตที่ผ่านมามีการแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่ าด้ วย
การชันสูตรพลิกศพมาแล้ วจานวน 6 ครั้ ง การแก้ ไขครั้ งหลังสุด ได้ แก่ พระราชบัญญัติแก้ ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 มีสาระสาคัญเป็ นการ
แก้ ไขกระบวนการชั น สูตรพลิ ก ศพให้ มีมาตรฐานสูง ขึ้น โดยกาหนดตัวบุ ค คลผู้ เข้ า ร่ วมทาการ
ชันสูตรพลิกศพใหม่ มีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ อานาจระหว่างเจ้ าพนักงานของรัฐฝ่ ายต่าง ๆ
เพื่อให้ การชันสูตรพลิกศพมีความโปร่ งใสเพื่ อคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพในชีวิตของประชาชน และให้
ความยุติธรรมแก่ผ้ ูตาย จากการศึกษากระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพการตาย
ของผู้ต้องขังในเรื อนจาของประเทศไทยแล้ วพบปั ญหาเกี่ยวกับมาตรฐานทางกฎหมายซึ่งทาให้ เกิด
ปัญหาในเชิงระบบหลายประการ
ประการที่ 1 การชันสูตรพลิกศพของไทยจัดอยู่ในระบบตารวจ (Police System) ที่
กาหนดให้ พนักงานสอบสวนมีบทบาทหลักในการชันสูตรพลิกศพและค้ นหาความจริ งเกี่ยวกับการ
ตาย แต่โครงสร้ างของสานักงานตารวจแห่งชาติมีระบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์และมีโครงสร้ าง
สายการบังคับบัญชาแบบลาดับชั้น พนักงานสอบสวนจึงมีผ้ ูบังคับบัญชาทั้งจากฝ่ ายตารวจ ฝ่ าย
ปกครอง และฝ่ ายการเมือง ทาให้ การทางานของพนักงานสอบสวนถูกครอบงาหรือแทรกแซงการ
ทางานได้ ง่ายผ่ านนโยบายทางการเมือง หรื อการพิ จารณาที่เป็ นคุ ณหรื อเป็ นโทษซึ่งกระทบต่อ
กระบวนการยุติธรรม
ประการที่ 2 ในอดีตกฎหมายกาหนดให้ ผ้ ูพิพากษามีบทบาทในการเข้ า ร่ วมในการ
ชันสูตรพลิกศพเพื่อประโยชน์ในการให้ ความคุ้มครองผู้ตายและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้ าพนักงาน
จนกระทั้งมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499 ซึ่งแก้ ไขบทบาทของผู้พิพากษาโดยตัดผู้พิพากษาจากการเข้ าร่วมในการ
ชันสูตรพลิกศพมาเป็ นการไต่สวนการตายในชั้นศาลซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ ผ้ ูพิพากษาเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ภายหลังการชันสูตรพลิกศพ ทาให้ ไม่อาจทราบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการตายในชั้นพนักงานสอบสวน
ได้ และทาให้ ผ้ ูพิพากษาขาดบทบาทในเชิงรุกในการมุ่งค้ นหาความจริงเกี่ยวกับความตาย
ประการที่ 3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่าตรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญากาหนดหลักเกณฑ์ไว้ เพียงสั้นๆ โดยมิได้ กาหนดหลักเกณฑ์ท่ชี ัดเจนเกี่ยวกับการผ่าตรวจ เช่ น
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กรอบการใช้ ดุลยพิ นิจในการผ่าตรวจศพ คุณสมบัติของแพทย์ผ้ ูผ่าตรวจ บุ คคลที่ต้องเข้ าร่ วมใน
การผ่าตรวจ สิทธิของญาติในการร้ องขอให้ มีการผ่าตรวจ หรือการผ่าตรวจซา้ เป็ นต้ น
ประการที่ 4 ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญาของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติท่ี
ชัดแจ้ งในการรั บ รองสิทธิของญาติผู้ ตายในกระบวนการชัน สูต รพลิก ศพในชั้ น สอบสวน เช่น
การเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ การร้ องขอให้ มีการผ่าตรวจ การรับรองสิทธิให้ ญาติ
ผู้ตายแต่งตั้งตัวแทนเข้ าร่วมในการผ่าตรวจ หรือการแนบพยานหลักฐานของตนเข้ ากับสานวนการ
ชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน
ประการที่ 5 กฎหมายราชทัณฑ์ของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบาดเจ็บและการตายของผู้ต้องขังในขณะช่วยเหลือเจ้ าพนักงานเรื อนจาในการทาการ
ตามหน้ าที่ก ใ็ ห้ ผ้ ู ต้องขั ง แต่ มิได้ มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนิ นการกรณี ผ้ ู ต้องขั ง
เสียชีวิตในเรือนจาในกรณีท่วั ไปเพื่อให้ สอดคล้ องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่า
ด้ วยการชันสูตรพลิกศพ
ประการที่ 6 แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือเวียนกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705/2109
ลงวัน ที่ 11 ตุลาคม 2548
เรื่ อ ง กาชับ การปฏิบัติต่อผู้ ต้ องขัง เสีย ชีวิต มีลักษณะเป็ น
มาตรการภายในของฝ่ ายปกครองเพื่อแจ้ งให้ หน่ วยงานอื่นหรือผู้ใต้ บังคับบัญชาเข้ าใจถึงนโยบาย
ของหน่ วยงานในเรื่ อ งดั งกล่ า วแต่ มิ ได้ มีผ ลบั งคั บ อย่ า งกฎหมาย จึ ง เป็ นเรื่ อ งยากที่ญ าติ ของ
ผู้ต้องขังหรือบุคคล ภายนอกจะทราบแนวปฏิบัติดังกล่าว
ด้ วยเหตุน้ ี ผู้เขียนจึงมุ่งศึกษากฎหมายของต่างประเทศ และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการ
ตายของผู้ ต้องขังในเรื อนจา เพื่ อน ามาวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทยเพื่ อ
เสนอแนะเป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพกรณีผ้ ูต้องขัง
เสียชีวิตในเรือนจาต่อไป
2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการชันสูตรพลิกศพ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ
นิติเวชศาสตร์ เป็ นวิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายเป็ นการนาเอาความรู้
ของวิ ช าแพทย์แ ละวิท ยาศาสตร์ส าขาต่า งๆ มาใช้ โ ดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ค้ น หาความจริง
เกี่ยวกับการตาย การชันสูตรพลิกศพ (Post-mortem Examination) เป็ นการสืบสวนการตาย
ของบุคคลที่ตายโดยผิดธรรมชาติโดยอาศัยการพิสูจน์ท้งั พยานบุคคล พยานเอกสาร และพยาน
วัตถุ ได้ แก่ ตรวจดูตรวจศพ สถานที่เกิดเหตุ การผ่าตรวจ คราบเลือด อสุจิ ลายนิ้วมือแฝง หัว
กระสุน เส้ นผม หรือ ร่ องรอยบาดแผล และการดาเนินการต่างๆโดยอาศัยกระบวนการทาง
นิติวิทยาศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพจึงเป็ นการพิ สูจน์ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการตาย จุ ดประสงค์
ของการชันสูตรพลิกศพ คือ ระบุตัวบุคคลว่าผู้ตายเป็ นใคร สาเหตุและพฤติการณ์แห่งความ
ตาย เวลาที่ตาย และใครเป็ นผู้ทาให้ ตาย การชันสูตรพลิกศพจึงเป็ นวิธีการพิเศษในเรื่องพยาน
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วัตถุและเป็ นเรื่องสาคัญในกระบวนการไต่สวนการตายและการดาเนินคดีอาญา การชันสูตรพลิก
ศพแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1) การชันสูตรพลิกศพ (Postmortem Examination) เป็ นการตรวจศพภายนอกซึ่งมี
ความมุ่งหมายให้ กระทาในที่เกิดเหตุเพื่ อดู ลักษณะภายนอกของศพว่ ามีบาดแผล ร่ องรอยการ
ถูกทาร้ ายหรือการเก็บสารคัดหลั่งต่างเพื่อนาไปตรวจในห้ องปฏิบัติการซึ่งแพทย์ท่วั ไปสามารถทาได้
2) การผ่าตรวจ (Autopsy) คือ การผ่าตรวจศพโดยสมบูรณ์ท้งั ร่างกายโดยมีการผ่าตรวจ
ดู อ วั ย วะภายในในห้ อ งปฏิบั ติก ารที่ ต้ อ งมีเ ครื่ อ งมือ ทางการแพทย์แ ละแพทย์ที่ ทาการผ่า
ตรวจ ได้ แก่ พยาธิแพทย์ นิติพยาธิแพทย์ หรือแพทย์นิติเวช ดังนั้น การชันสูตรพลิกศพในที่เกิด
เหตุ จึง เป็ นกระบวนการในการตรวจศพภายนอกและเก็บพยานหลั กฐานในที่เ กิดเหตุ เท่านั้ น
ส่วนการผ่ า ตรวจนั้ น จะดาเนิ น การภายหลั งในห้ องปฏิบั ติการโดยแพทย์ทางนิ ติเวชศาสตร์ ซ่ึ ง
สามารถทราบสาเหตุของความตายที่แน่นอน
2.2 แนวทางในการสืบสวนการตายของผู้ต้องขังในเรือนจา
คณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC) โดยความร่ วมมื อกับศู นย์ การศึ กษาเรื อนจ า
ระหว่ างประเทศ ได้ ดาเนินการศึกษาด้ านกฎหมาย การแพทย์ และการตรวจสอบการเสียชีวิตใน
เรือนจาและได้ จัดทาแนวทางการสืบสวนการตายในเรือนจา ไว้ ดังนี้
(1) เรื อนจาควรกาหนดแนวนโยบายทั่วไปในการจัดการเกี่ยวกับการตาย บุ คคลที่
เกี่ยวข้ องกับการตาย การรักษาสถานที่เกิดเหตุ การแจ้ งตารวจที่อยู่ในเขตอานาจและรอจนกว่ า
เจ้ าหน้ าที่จะมาถึง และเรื อนจาควรมีการกาหนดระเบี ยบปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบสวนการตายใน
เรือนจา การสืบสวนเพื่อหาสาเหตุการตายควรกระทาเพื่อหาแนวทางป้ องกันการเสียชีวิตในอนาคต
(2) เรือนจาควรมีกฎ ระเบียบทางกฎหมายเกี่ยวกับการสืบสวนการตายในเรือนจาและ
มาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิในชีวิตของผู้ต้องขัง เช่น การจัดหานา้ อาหาร การรักษาพยาบาล
การรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบการตายในเรือนจาที่มีประสิทธิภาพ การสืบสวนการตาย
ในเรื อนจ าต้ องกระทาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ โดยหน่ วยงานที่มีอิสระและเป็ นกลาง การ
อนุญาตให้ แพทย์เป็ นตัวแทนของญาติผ้ ูตายในการชันสูตรพลิกศพ
(3) การสืบสวนการตายโดยแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์
เรือนจาควรมีแผนฉุกเฉินในการปฏิบัติกรณีการตายของผู้ต้องขังในเรือนจาเพื่อให้ แน่ใจ
ว่ าเรื อนจ าจะมี ข้ั นตอนการปฏิบั ติ ท่ีถู กต้ องเหมาะสมและมี การแจ้ งการตายอย่ างรวดเร็วไปยั ง
หน่วยงานที่มีหน้ าที่สืบสวนการตายและการรักษาสถานที่เกิดเหตุ เรือนจาควรให้ ความสะดวกอย่าง
เต็มที่แก่พนักงานสอบสวนในการเข้ าถึงสถานที่ การให้ ปากคา รวมถึงมอบบันทึกและรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการสอบสวน และให้ ความมั่นใจในความปลอดภัยกับคณะผู้ชันสูตรพลิก
ศพ ร่างกายของผู้ตายควรได้ รับการปฏิบัติด้วยความเคารพตลอดเวลา ร่างกายและหลักฐานที่
เกี่ยวข้ องจะต้ องไม่ถูกเคลื่อนย้ าย การตรวจศพในเบื้องต้ นของแพทย์นิติเวชในสถานที่เกิดเหตุ
การผ่าตรวจนั้นให้ กระทาภายหลังในห้ องปฏิบัติการ การชัน สูตรพลิกศพและควรดาเนิน การโดย
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แพทย์เพื่อระบุตัวบุคคล ประมาณเวลาการตาย สาเหตุและลักษณะของการตาย ลาดับเหตุการณ์
ที่นาไปสู่ความ
เมื่อระบุตัวผู้ตายได้ พนักงานสอบสวนควรแจ้ งให้ ญาติของผู้ตายทราบโดยเร็วที่สุด และ
ให้ ข้อมู ลเกี่ยวกับการสืบสวนในสิ่งที่กาลั งดาเนิ นการอยู่ และสิ่งที่จะดาเนิ นการต่ อไป นอกจากนี้
พนักงานสอบสวนควรแจ้ งความคืบหน้ าเกี่ยวกับการสอบสวน ก่อนการผ่าตรวจควรแจ้ งให้ ญาติ
ของผู้ตายทราบล่ วงหน้ าเกี่ยวกับวันและเวลาในการผ่าตรวจเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ญาติของผู้ตายได้ ต้ัง
ตัวแทนเข้ าร่วมในการผ่าตรวจ
(4) การป้ องกันการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจา
รัฐควรกาหนดมาตรการเพื่อป้ องกันการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจาโดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้ อมในเรื่องความปลอดภัยของผู้ต้องขังไม่ว่า
ทางร่างกายหรือจิตใจ เช่น ความคับแคบของเรือนจา การบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
ที่ไม่ดีพอ การไม่ได้ รับการติดต่อกับครอบครัวอย่างเพียงพอ ไม่มีมาตรการป้ องกันการฆ่าตัวตายที่
ดีเพียงพอ เรือนจาต้ องมีแผนการในการป้ องกันไม่ให้ เกิดการตายในความควบคุม ดูแลของเรือนจา
3. การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตายของผูต้ อ้ งขัง ในประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ
3.1 การชันสูตรพลิกศพการตายของผู้ต้องขังของประเทศไทย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 ได้ บัญญัติว่ากรณีการตายใน
ระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้ าพนักงานให้ มีการชันสูตรพลิกศพ เว้ นแต่ตายโดยการประหารชีวิต
ตามกฎหมาย คาว่า “ควบคุม” ศาลฎีกามีคาวินิจฉัยศาลฎีกา ที่ 106/2501 (ป) วินิจฉัยว่า “เมื่อ
ผู้ต้อ งถูก ควบคุมกัก ขังอยู่ ในเรื อ นจาตายลงก็ถือว่ า ตายในระหว่ า งอยู่ ในความควบคุ มของเจ้ า
พนั ก งานซึ่ งอ้ า งว่ า ปฏิบั ติร าชการตามหน้ า ที่ ชอบที่ศ าลจะต้ อ งทาการไต่ สวนและมี คาสั่งตาม
กฎหมาย” ดังนั้นการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจาจึงต้ องมีการชันสูตรพลิกศพทุกกรณี
กรณี ผ้ ู ต้ องขั งเสี ยชี วิ ตในเรื อนจ าพระราชบั ญญั ติ ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ยั งไม่ มี
บทบัญญัติกรณีผ้ ูต้องขังตาย แต่ กรมราชทัณฑ์ได้ มีหนังสือเวียน ที่ ยธ 0705/2109 ลงวั นที่ 11
ตุลาคม 2548 เรื่อง กาชับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเสียชีวิต ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ซ่ึงเป็ นแนวทาง
ปฏิบัติของเรือนจา เมื่อพบผู้ต้องขังตายในเรือนจาฝ่ ายทัณฑปฏิบัติหรือเวรทะเบียนเป็ นผู้แจ้ งญาติ
ของผู้ตายและพนักงานสอบสวนเพื่อชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยนั้นจัดอยู่ในระบบตารวจ (Police System) โดย
ปรากฏในมาตรา 148 ถึง 156 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศที่
กาหนดให้ พนักงานสอบสวนเป็ นผู้รับผิดชอบดาเนินการสอบสวนในทุกกระบวนการ มีข้นั ตอนดังนี้
เมื่ อมี การตายผิ ดธรรมชาติ ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา มาตรา 149
กาหนดให้ ผ้ ูท่พี บการตายต้ องเก็บศพไว้ ณ สถานที่ท่พี บศพ และแจ้ งความแก่ตารวจโดยเร็วที่สุด
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เพื่ อเริ่ มกระบวนการชันสูตรพลิกศพและสืบสวนการตาย เมื่อปรากฏแน่ ชัดหรื อมีเหตุอันควร
สงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้ าพนักงานแล้ ว
ให้ มีการชันสูตรพลิกศพ การชันสูตรพลิกศพเป็ นกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ท่นี ามาใช้ เพื่อ
ค้ นหาข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการตายว่ าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน ตายเมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์
แห่ งความตายว่ าเป็ นการตายตามธรรมชาติหรื อถู กผู้อ่ืนทาให้ ตาย หลังจากได้ รับแจ้ งพนั กงาน
สอบสวนมี หน้ าที่ต้องแจ้ งแก่ผ้ ู มีหน้ าที่ไปทาการชัน สูตรพลิ กศพทราบ ได้ แ ก่ แพทย์ พนั กงาน
อัยการและพนักงานฝ่ ายปกครอง เพื่อเข้ ารักษาสถานที่เกิดเหตุ และก่อนจะทาการชันสูตรพลิกศพ
ให้ พนักงานสอบสวนแจ้ งให้ ญาติของผู้ตายอย่างน้ อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะทาได้ ในกรณีจาเป็ นเพื่อ
พบเหตุของการตายผู้มีหน้ าที่ชันสูตรพลิกศพมีอานาจสั่งให้ ผ่าศพเพื่ อแยกธาตุ หลังการชันสูตร
พลิกศพเสร็จสิ้นให้ พนักงานสอบสวนทาสานวนชัน สูตรพลิกศพส่งพนักงานอัยการ หลังจากได้ รับ
สานวนชันสูตรพลิกศพอัยการจะทาคาร้ องขอต่อศาลชั้นต้ นแห่ งท้ องที่ท่ศี พนั้นอยู่เพื่ อทาการไต่
สวนและทาคาสั่งแสดงว่ าผู้ ตายเป็ นใคร ตายที่ไหน ตายเมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์แห่งความ
ตาย ถ้ าตายโดยคนทาร้ ายให้ กล่าวว่าใครเป็ นผู้ทาร้ ายเท่าที่จะทราบได้
3.2 การชันสูตรพลิกศพการตายของผู้ต้องขังของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมื่อมีกรณีผ้ ูต้องขังเสียชีวิตในเรื อนจา รั ฐบัญ ญัติราชทัณฑ์ ค.ศ. 1976 มาตร 66
กาหนดให้ เรือนจาต้ องแจ้ งการตายให้ ญาติของผู้ต้องขังและเจ้ าหน้ าที่ตารวจทราบเพื่อดาเนินการ
แจ้ งให้ สานักงานอัยการหรือศาลแห่งท้ องถิ่นทราบทันที่เพื่อเริ่มการชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรพลิกศพของเยอรมันกาหนดให้ ผ้ ูพิพากษามีอานาจโดยตรงในการชันสูตร
พลิก ศพโดยมีแ พทย์เ ป็ นผู้ ให้ ความช่ ว ยเหลื อ ในการวิ นิ จ ฉั ยข้ อ เท็จ จริ งเกี่ย วกับ การตายตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา มาตรา 87 – 91 ซึ่งกาหนดขั้นตอนในการชันสูตรพลิกศพ
ไว้ ดังนี้ เมื่อได้ รับแจ้ งการตายของผู้ต้องขังเจ้ าหน้ าที่ตารวจต้ องแจ้ งศาลที่อยู่ในเขตอานาจทราบเพื่ อ
ดาเนินการชันสูตรพลิกศพโดยความช่วยเหลือของแพทย์ หากการตรวจศพภายนอกไม่ อาจทราบ
สาเหตุและพฤติการณ์แห่งการตายได้ แ ล้ ว ศาลจะใช้ ดุลยพินิจในการสั่งให้ ผ่า ตรวจศพได้ เพื่ อ
ค้ นหาข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการตาย แต่หากเป็ นกรณีตามมาตรา 8 แห่ง Regulation on Medical
Post-Mortem Examination แล้ วเป็ นกรณีท่กี ฎหมายกาหนดให้ มีการผ่าตรวจเพื่ อให้ การชันสูตร
พลิกศพมีความสมบูรณ์ กระบวนการผ่าตรวจศพต้ องกระทาต่อหน้ าผู้พิพากษาและดาเนินการโดย
แพทย์ 2 นาย ซึ่งแพทย์หนึ่งนายเป็ นแพทย์ท่ศี าลเป็ นผู้แต่งตั้งหรือแพทย์ศาล ภายหลังการผ่าตรวจ
เสร็จสิ้นแพทย์จะต้ องทารายงานตามแบบที่กฎหมายกาหนดโดยระบุว่าได้ ทาการตรวจส่วนใดบ้ าง
และพบอะไร ในทางปฏิบัติเจ้ าหน้ าที่ศาล (เสมียนศาล) จะมาพิมพ์ รายงานตามคาบอกของแพทย์
ขณะผ่าตรวจศพ หากมีการตัดชิ้นส่วนใดไปเพื่อตรวจเป็ นพิเศษหรือมีการนาเลือดไปวิเคราะห์เรื่อง
ใดก็ให้ เขียนไว้ ในรายงานด้ วย เมื่อการผ่าศพเสร็จสิ้นแพทย์จะให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ตายและ
ความเห็นอื่นเท่าที่จะบอกได้ และลงชื่อในรายงานการชันสูตรพลิกศพเสนอต่อศาล เมื่อศาลทาการ
ไต่สวนการตายแล้ วจะมีคาสั่ง 2 แบบ คือ กรณีท่ีทาการชันสูตรพลิ กศพแล้ วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
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สาเหตุการตายศาลจะมีคาสั่งให้ มีการผ่าตรวจศพเพิ่ มเติมในห้ องปฏิบัติการเพื่ อหาสาเหตุการตายที่
แท้จริง หรือมีคาสั่งให้ คืนศพให้ แก่ญาติเพื่อไปประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
3.3 การชันสูตรพลิกศพการตายของผู้ต้องขังของอังกฤษ
การชันสูตรพลิกศพของประเทศอังกฤษใช้ ระบบศาลโคโรเนอร์ซ่ึงเป็ นเจ้ าหน้ าที่ชันสูตร
พลิกศพตามกฎหมายคอมมอนลอว์ถือเป็ นองค์กรฝ่ ายตุลาการมีอานาจไต่สวนการตายผิดธรรมชาติ
กรณีผ้ ูต้องต้ องขังเสียชีวิตในเรือนจา ข้ อกาหนดเรือนจา ค.ศ. 1999 ข้ อ 22 กาหนดให้ เรือนจา
ต้ องแจ้ งข่าวการตายให้ ญาติของผู้ต้องขังและโคโรเนอร์ท่อี ยู่ในเขตอานาจทราบเพื่อเริ่มกระบวนการ
ชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว นอกจากนี้เรือนจาต้ องปฏิบัติตามระเบียบการทางานในเรือนจา ฉบับเลขที่
0200 ว่าด้ วย มาตรฐานเกี่ยวกับการดาเนินการกับการตายในเรือนจาและระเบียบการทางานใน
เรือนจา ฉบับเลขที่ 2710 ว่าด้ วยการติดตามการตายในเรือนจา ได้ แก่ การดาเนินการตามแผนฉุกเฉิน
ตามระเบียบของเรือนจา(Local Protocal)ในการเรียกหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน แจ้ งข่าวการตายแก่
โคโรเนอร์ และบุ คคลที่เกี่ยวข้ องทราบ การรั กษาสถานที่เกิ ดเหตุ การปฏิบั ติ ต่ อครอบครั วของ
ผู้ต้องขังที่เสียชี วิต การเสนอออกค่ าใช้ จ่ายในการจั ดงานศพ การปฏิบัติต่อเจ้ าหน้ าที่และนั กโทษ
การสืบสวนการตาย การรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการสืบสวนการตายในเรื อนจาและเอกสารที่
เกี่ยวข้ องให้ แก่โคโรเนอร์ การกาหนดข้ อบังคับของเรือนจาจากข้ อบ่งชี้ของการตายเพื่อป้ องกัน
การเสียชีวิตของนักโทษในอนาคต
Coroner and Justice Act 2009 กาหนดให้ การไต่สวนการตายโดยโคโรเนอร์เป็ นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นก่อนพิจารณาคดีอย่างเป็ นทางการกฎหมายจึงมุ่งเน้ นไปที่การสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต
เมื่อได้ รับแจ้ งการตายโคโรเนอร์ จะแจ้ งแพทย์เพื่อร่วมทาการชันสูตรพลิกศพ หากเป็ นการตายใน
เรือนจาโคโรเนอร์อาจสั่งให้ แพทย์ทาการผ่าตรวจศพได้ ก่อนทาการผ่าตรวจโคโรเนอร์จะแจ้ งให้
ญาติของผู้ตายและหน่วยงานที่กฎหมายกาหนดทราบเพื่อเปิ ดโอกาสให้ แต่งตั้งตัวแทนซึ่งเป็ นแพทย์
เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ก ารผ่า ตรวจ นอกจากนี้ โคโรเนอร์ ยังมีอานาจสั่งให้ มีการตรวจพิ เศษโดย
แพทย์ผ้ ูเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านเพื่อค้ นหาสาเหตุความตายที่แท้ จริงได้ หลังการชันสูตรพลิกศพเสร็จ
สิ้น โคโรเนอร์จะไต่สวนการตายร่วมกับคณะลูกขุนและมีคาวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการตาย
3.4 การชันสูตรพลิกศพการตายของผู้ต้องขังของสหรัฐอเมริกา (รัฐมิชิแกน)
การชันสูตรพลิกศพในรั ฐมิชิแกนใช้ ระบบแพทย์สอบสวนโดยกาหนดให้ แพทย์ท่ไี ด้ รับ
การแต่งตั้งโดยผู้ว่าการรั ฐเป็ นผู้มีหน้ าที่ในการชันสูตรพลิกศพ County Medical Examiner Act
1953 และ Public Health Code 1978 กาหนดให้ การตายของนักโทษในเรือนจาหรือที่คุมขังต้ องมี
การชันสูตรพลิกศพ ดังนี้ เมื่อเรื อนจาแจ้ งข่ าวการตายของผู้ ต้องขังเจ้ าหน้ าที่ตารวจจะแจ้ งไปยัง
สานักงานแพทย์สอบสวนประจาเค้ าท์ต้ ี แพทย์สอบสวนจะทาการชันสูตรพลิกศพ หากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับสาเหตุการตายแพทย์สอบสวนมีอานาจสั่งให้ มีการผ่าตรวจศพโดยนิติพยาธิแพทย์ท่ไี ด้ รับ
การแต่ งตั้ งจากคณะกรรมการเค้ าท์ต้ ี ก่ อนการผ่ าตรวจจะมี การประชุ มแพทย์ และบุ คลากรที่
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เกี่ยวข้ องทั้งหมดเพื่อสรุปข้ อมูลก่อนการผ่าตรวจเพื่อเป็ นการทบทวนข้ อมูลและการวางแผนแนว
ทางการตรวจพิสจู น์ร่วมกัน เมื่อการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นจึงมีคาสั่งเกี่ยวกับการตาย
กรณีผ้ ูต้องขังตายในเรือนจาในรัฐมิชิแกน เรือนจาต้ องปฏิบัติตามนโยบายข้ อบังคับ
ฉบั บเลขที่ 04.06.110 ว่ าด้ วยการปฏิบัติกรณีนักโทษตายในเรื อนจา ซึ่งกาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติของเรือนจา ดังนี้ การรายงานการเสียชีวิตในเรือนจา การแจ้ งข่าวการตายแก่ญาติของ
ผู้ตาย การแจ้ งตารวจและแพทย์ สอบสวน การรายงานให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องทราบ การรั กษา
สถานที่เกิดเหตุ การสืบสวนการตาย การร้ องขอให้ มีการผ่าตรวจโดยผู้บัญชาการเรื อนจา การ
กาหนดแนวทางในการป้ องกันการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการศึ กษารายละเอียดเกี่ยวกับการชั นสูตรพลิ กศพการเสียชี วิ ตของผู้ ต้องขังใน
เรือนจาของประเทศไทยยังมีข้อจากัดด้ านกฎหมายหลายประการที่ควรมีการปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้
สอดคล้ องกับแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิในชีวิตของผู้ต้องขัง ดังนี้
1) การเสียชีวิต ของผู้ต้องขังซึ่งเป็ นการตายในระหว่ างอยู่ในความควบคุมของเจ้ า
พนักงานซึ่งอ้ างว่าปฏิบัติราชการตามหน้ าที่ซ่ึงอาจมีความเกี่ยวข้ องกับเจ้ าพนักงานและเป็ นจุ ดเริ่มต้ น
ของอานาจสอบสวน จึงควรกาหนดให้ พนักงานอัยการเป็ นผู้ทาสานวนการชันสูตรพลิกศพโดยตรง
เพื่อให้ เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลการปฏิบัติหน้ าที่และเป็ นบทบาทเชิงรุกของพนักงานอัยการในการ
อานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
2) การตายของผู้ต้องขังในเรือนจาอาจมีความเกี่ยวข้ องกับความรับผิดทางอาญาของเจ้ า
พนักงาน รัฐควรกาหนดให้ พนักงานตุลาการหรือผู้พิพากษาเข้ ามามีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพ
เพื่อให้ ผ้ ูพิพากษาได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตายซึ่งจะช่วยให้ ผ้ ูพิพากษา
ใช้ ดุลยพินิจในการไต่สวนการตายได้ อย่างถูกต้ อง
3) ควรกาหนดหลั กเกณฑ์ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการผ่ าตรวจตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา เช่น การกาหนดกรอบการใช้ ดุลยพินิจในการสั่งให้ มีการผ่าศพ กาหนดให้
การผ่าตรวจต้ องกระทาต่อหน้ าผู้พิพากษาหรือพนักงานอัยการ การกาหนดบุคคลที่ต้องเข้ าร่ วมใน
การผ่าตรวจ การเผาศพจะกระทาได้ กต็ ่อเมื่อกระบวนการชันสูตรพลิกศพและการผ่าตรวจเสร็จสิ้น
แล้ ว เป็ นต้ น
4) ควรบัญญัติกฎหมายลาดับรองที่กาหนดเงื่อนไขที่ต้องมีการผ่าศพโดยละเอียด
เพื่อให้ การชันสูตรพลิกศพมีความสมบูรณ์
5) ควรบัญญัติรับรองสิทธิให้ ญาติของผู้ตายในการเข้ าถึงข้ อมูลและมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการชันสูตรพลิกศพ เช่น เปิ ดโอกาสให้ ญาติของผู้ตายเข้ าถึงข้ อมูลเกี่ยวกับการชันสูตร
พลิกศพของพนักงานสอบสวน การร้ องขอให้ มีการผ่าตรวจ เปิ ดโอกาสให้ ญาติของผู้ตายแต่งตั้ง
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ตัวแทนซึ่งเป็ นแพทย์เข้ าร่วมสังเกตการณ์การผ่าตรวจ หรือสามารถอ้ างอิงพยานหลักฐานของฝ่ าย
ตนแนบไว้ กบั สานวนการชันสูตรพลิกศพ
6) ควรบัญญัติหลักเกณฑ์ท่ชี ัดเจนสาหรั บกรณีผ้ ูต้องขังเสียชีวิตในพระราชบัญญั ติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 โดยกาหนดให้ เรือนจาต้ องแจ้ งข่าวการตายให้ พนักงานสอบสวนและญาติ
ของนักโทษทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อกฎหมายราชทัณฑ์มีมีกลไกทางกฎหมายในการ
แจ้ งข่าวการตายและเริ่มกระบวนการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา
7) ควรน าแนวทางการปฏิบั ติ ข องเรื อ นจ าตามหนั ง สื อ เวี ย นกรมราชทัณ ฑ์ก รณี
ผู้ต้องขังถึงแก่ความตายมาปรับปรุงเพิ่มเติมและบัญญัติเป็ นกฎหมายลาดับรองซึ่งออกตามความใน
มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 เพื่อให้ เรื อนจามีมาตรฐานในการปฏิบัติท่ี
เหมาะสม
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