บทที่ 3
หลักการชันสู ตรพลิกศพตามกฎหมายมุสลิมในต่ างประเทศ
หลักการชันสู ตรพลิกศพในกระบวนการยุติธรรมนั้น อาจกล่าวได้วา่ การชันสู ตรพลิก
ศพเป็ นทั้งขั้นตอนหรื อกระบวนการในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมในการช่วยค้นหาความ
จริ งแห่งคดีให้ปรากฏขึ้น โดยไม่จากัดว่าบุคคลดัง กล่าวจะนับถือศาสนาใด รวมถึง ศาสนาอิสลามก็
ตาม ต่างก็มีขอ้ ยกเว้นที่สามารถให้กระทาได้ ถ้าการกระทาดังกล่าวเป็ นไปตามหลักความจาเป็ นและ
หลัก ผลประโยชน์ ในการแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญา ซึ่ งจะนาไปสู่ ความยุติธรรม อีกทั้ง
เป็ นการพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ และให้เกียรติแก่ผตู ้ า ยที่เป็ นมุสลิมอีกด้วย ซึ่งในประเทศไทย หรื อ
ต่างประเทศก็มีระบบการชันสู ตรที่แตกต่างกันไป รวมถึง ผูม้ ีอานาจหน้าที่ทาการชันสู ตรพลิกศพ
ของแต่ละประเทศก็จะมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน
3.1 การชั นสู ตรพลิกศพตามกฎหมายมุสลิมในประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียเป็ นประเทศที่มีระบบก ฎหมายแบบ คอมมอนลอว์ (Common Law) และเป็ น
ประเทศที่มีปัญหาประชากรหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่ งประชากรส่ วนใหญ่เป็ นชาวมลายูร้อยละ 50.4
ของจานวนประชากรทั้งประเทศ เป็ นชาวภูมิบุตร (Bumiputra) คือบุตรแห่งแผ่นดิน รวมไปถึงชน
ดั้งเดิมของประเทศอีกส่ วนหนึ่ง ได้แก่กลุ่มชนเผ่าใน รัฐซาราวัก และรัฐซาบาห์ โดยประชากรส่ วน
ใหญ่ในประเทศมาเลเซี ยจะนับถือศาสนาอิสลาม1 เมื่อประชากรในประเทศที่นบั ถือศาสนาอิสลามมี
การเสี ยชีวติ อย่างกะทันหันโดยไม่ทราบถึงสาเหตุของการเสี ยชีวติ ก็จะเกิดปั ญหาเรื่ องการนาศพไป
ชันสู ตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตายตามกฎหมาย เนื่อ งจากตามหลักศาสนาอิสลาม กล่าวไว้วา่
เมื่อผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามเสี ยชีวติ ศพของมุสลิมจาต้องเก็บรักษาไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการ
กล่าวคือ ศพที่ตายอยูใ่ นสภาพใดก็ให้อยูใ่ นสภาพนั้น ห้ามมิให้ผใู ้ ดตัด หรื อทาลายศพอย่างเด็ดขาด
และห้ามมิให้กระทาการรุ นแรงต่อศพอีกด้วย และให้ รี บนาศพดังกล่าวไปประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาโดยนาไปฝังในสุ สานมุสลิม
สาหรับขั้นตอนการชันสู ตรพลิกศพนั้น ในประเทศมาเลเซี ยมีระบบการชันสู ตรพลิก
ศพเช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่ งก็คือ ระบบตารวจ เมื่อมีการตายเกิดขึ้น และผูต้ ายนั้นเป็ นผูน้ บั ถือ
ศาสนาอิสลามได้ตายลงโดยไม่ทราบ ถึงสาเหตุแห่งการตาย ระบบกฎหมายของมาเลเซี ยนั้นให้
1

วีกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , “อภิปรายเรื่ องประเทศมาเลเซีย”, 9 ธันวาคม 2555,
http://th.wikipedia.org/wiki/มาเลเซีย
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อานาจในการใช้ดุลพินิจตัดสิ นใจ ในการจะทาการชันสู ตรพลิกศพตลอดจนการผ่าศพตรวจนั้น
ขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่ตารวจเป็ นสาคัญ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ตารวจ หรื อพนักงานสอบสวน มีอานาจหน้าที่ใน
การรายงานการตายที่ผดิ ธรรมชาติและผลของก ารชันสู ตรพลิกศพดังกล่าวต่อพนักงานอัยการ 2
นอกจากนี้ ตามหลักศาสนาอิสลามได้มีการให้ขอ้ ยกเว้นไว้วา่ สามารถนาศพไปทาการชันสู ตรได้
เพื่อหาสาเหตุของการตายที่แท้จริ ง หรื อการตายนั้นมีสาเหตุมาจากยารักษาโรคที่ผตู ้ ายใช้ในการ
รักษาโรค หรื อประสบอุบตั ิเหตุประเภทที่เจ้าพนัก งานสอบสวนไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะ
ยืนยันสาเหตุการตายได้ หรื อตายโดยผิดธรรมชาติ พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วไม่สามารถระบุ
ได้วา่ ผูต้ าย ตายด้วยวิธีใด โดยอุปกรณ์ใด หรื อกรณี มีผพู ้ บศพนิรนามที่ไม่สามารถทราบได้วา่ ผูต้ าย
เป็ นใคร เสี ยชีวติ ตั้งแต่เมื่อไหร่ และใครเป็ นญา ติของผูต้ าย 3 ด้วยเหตุน้ ี การชันสู ตรพลิกศพใน
ประเทศมาเลเซียจึงอนุญาตให้สามารถกระทาการชันสู ตรพลิกศพได้หากมีความจาเป็ นจริ งๆ
เท่านั้น (Darurat) เช่น กรณี เกี่ยวกับอาชญากรรม (คดีอาญา) ที่จาเป็ นต้องมีการชันสู ตรพลิกศพ หรื อ
กรณี ผเู ้ สี ยชีวติ กลืนสิ่ งมีค่า (ที่ไม่ใช่ของตนเอง) หรื อหญิงตั้งครรภ์เสี ยชีวติ โดยที่ทารกในครรภ์ยงั มี
ชีวติ อยู4่ เช่นนี้ยอ่ มถือว่าเป็ นการจาเป็ นอนุญาตให้ชนั สู ตรพลิกศพเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ได้ ซึ่ งหลักในการชันสู ตรศพของผูน้ บั ถือศาสนาอิสลามได้มีบญั ญัติหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญาของมาเลเซี ย อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 ผู้มีอานาจหน้ าทีท่ าการชั นสู ตรพลิกศพ
เมื่อพบว่ามีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น บุคคลผูม้ ีหน้าที่ ได้แก่ สามีภริ ยา ญาติ
มิตรสหาย หรื อผูป้ กครอง ของผูต้ ายที่รู้เรื่ องการตายเช่นนั้น หรื อบุคคลอื่นซึ่ งได้พบศพในที่ ซึ่ งไม่มี
สามีภริ ยา ญาติ มิตรสหาย หรื อผูป้ กครอง ของผูต้ ายอยูใ่ นที่ที่พบศพนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้อง
กระทาการ เก็บศพไว้ ณ ที่ซ่ ึ งพบศพนั้นเองไม่ทาการเคลื่อนย้ายหรื อแตะต้องตัวศพ และรี บแจ้ง
ความแก่เจ้าหน้าที่ตารวจทราบโดยเร็ วที่สุด5 เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อ
2

พริ นทร์ เพ็งสุวรรณ , “ระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศมุสลิม กรณี ศึก ษาเฉพาะประเทศ
อิหร่ าน และอียปิ ต์”, สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, น. 22.
3
Kasinathan Nadesan, ‚The importance of the medico-legal autopsy‛. Malnysian J Path01
1997; 19(2), P.105 - 109
4
สานักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ , แนวทางการตรวจชันสูตรศพตาม
กระบวนการทางด้านนิติวทิ ยาศาสตร์ตามหลักศาสนาอิสลาม , พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุ งเทพฯ : สานักงานคณะ
กรรมสิ ทธิ์มนุษยชนแห่งชาติ, 2555), น. 42.
5
Section 329 of The criminal procedure Code provides ;
Duty of police officer to investigate death
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พิสูจน์ถึงสาเหตุและพฤติการณ์แห่งความตาย หรื อเพื่อพิสูจน์ความผิดในกรณี ที่การตายมีความ
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดอาญา จึงกาหนดให้ผซู ้ ่ ึ งพบศพนั้นไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายศพ และยัง
ต้องแจ้งความแก่เจ้าหน้าที่ตารวจโดยเร็ วที่สุด เพื่อให้เจ้าพนักงานมีโอกาสได้ทาการชันสู ตรพลิกศพ
โดยรวดเร็ ว และสะดวกในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของมาเลเซีย (Laws of Malaysia ACT
593)6 ได้กาหนดถึงผูม้ ีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการชันสู ตรพลิกศพไว้ดว้ ยกัน คือ เจ้าหน้าที่
ตารวจ หรื อเจ้าพนักงานสอบ สวน พนักงานอัยการ และแพทย์ของรัฐที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านนิติเวช
1. เจ้าพนักงานสอบสวนหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการตาย
หรื อชันสู ตรพลิกศพ7 ดังนี้
1) ผูต้ ายมีเจตนาในการฆ่าตัวตายเอง
2) ถูกฆ่าโดยวิธีอื่นหรื อถูกสัตว์กดั ตายหรื อโดยเครื่ องจักรหรื อประสบอุบตั ิเหตุ
3) สาเหตุของการตายของผูต้ าย เกิดจากผูต้ ายหลบหนีการจับกุมหรื อหลบหนีการ
กระทาความผิด
4) การพบศพของผูต้ าย โดยไม่ทราบว่าผูต้ ายคือใคร และตายอย่างไร
(1) Every officer in charge of a police station on receiving information —
(e) that a person has died a sudden death, shall with the least practical delay transmit such
information to the officer in charge of the police district.
6
Laws of Malaysia ACT 593 (ภาคผนวก ก.)
7
Section 329 of The criminal procedure Code provides ;
Duty of police officer to investigate death
(1) Every officer in charge of a police station on receiving information —
(a) that a person has committed suicide;
(b) that a person has been killed by another, or by an animal, or by machinery, or by an
accident;
(c) that a person has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other
person has committed an offence;
(d) that the body of a dead person has been found, and it is not known how he came by his
death; or
(e) that a person has died a sudden death, shall with the least practical delay transmit such
information to the officer in charge of the police district.
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5) ผูต้ ายตายอย่างกะทันหัน โดยอาจเกิดจากการเป็ นโรค หรื อได้รับการรักษา
สาเหตุของการตายเหล่านี้ ไม่รวมถึงสาเหตุของการตายที่สามารถทราบได้โดยชัดเจน
โดยไม่ได้ผา่ นการพิสูจน์หรื อตรวจสอบด้วยวิธีการชันสู ตรพลิกศพ8
หากมีการตาย โดยผิดธรรมชาติหรื อตายจากเหตุอย่างอื่นตามที่ระบุไว้ 9เกิดขึ้น ญาติ
หรื อบุคคลอื่นซึ่ งได้พบศพจะต้องทาการแจ้งต่อพนักงานสอบสว นโดยเร็ ว เมื่อพนักงานสอบสวน
หรื อเจ้าพนักงานตารวจในเขตท้องที่ดงั กล่าวได้รับแจ้งว่ามีการตายเกิดขึ้นจะต้องเดินทางไปยัง
สถานที่เกิดเหตุทนั ที และจะต้องทาการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ตรวจสภาพศพในขณะที่พบเห็น
ศพ และรายงานสาเหตุของการเสี ยชีวติ ที่ชดั เจนว่าเกิดจาก บาดแผล การแตกหัก รอยฟกช้ า หรื อ
ร่ องรอยอื่นๆ ของการบาดเจ็บเท่าที่จะสามารถระบุได้ตามที่ปรากฏภายนอกร่ างกาย รวมถึง วัตถุ
และสภาพแวดล้อมต่างๆ 10 เมื่อพนักงานสอบสวนเข้าทาการตรวจศพแล้ว เห็นว่าสามารถระบุ
สาเหตุการตายได้ พนักงานสอบสวนสามารถออกหนังสื อ “อนุญาตฝังศพ ” ให้ญาติของผู้ เสี ยชีวติ
เพื่อสามารถนาศพไปฝังได้ทนั ที เช่น กรณี มีผเู ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุ จราจร แล้วมีพยานเห็น
8

Section 328 of The criminal procedure Code provides ;
In this Chapter the words ‘cause of death’ include not only the apparent cause of death as
ascertainable by inspection or post mortem examination of the body of the deceased, but also all matters
necessary to enable an opinion to be formed as to the manner in which the deceased came by his death and as to
whether his death resulted in any way from, or was accelerated by, any unlawful act or omission on the part of
any other person.
9
Section 329 of The criminal procedure Code provides ;
Duty of police officer to investigate death
(1) Every officer in charge of a police station on receiving information —
(a) that a person has committed suicide;
(b) that a person has been killed by another, or by an animal, or by machinery, or by an
accident;
10
Section 329 (2) of The criminal procedure Code provides ;
On receipt of the information the officer in charge of the police district or some other police
officer acting under his directions and being either the officer in charge of a police station or a police officer not
below the rank of sergeant shall immediately proceed to the place where the body of the deceased person is and
there shall make an investigation and draw up report of the apparent cause of death, describing the wounds,
fractures, bruises and other marks of injury as may be found on the body, and such marks, objects and
circumstances as, in his opinion, may relate to the cause of death or the person, if any, who caused the death,
and stating in what manner or by what weapon or instrument, if any, the marks appear to have been inflicted.
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เหตุการณ์ท้ งั หมด11 แต่หากพนักงานสอบสวนเห็นว่าสมควรมีการชันสู ตรพลิกศพหรื อควรมีการผ่า
ศพตรวจก่อนก็ได้ ถ้าการตายนั้นเชื่อว่า หรื อสงสัยว่าเป็ นการตายโดยเฉี ยบพลันตายผิด ธรรมชาติ
การตายอันเกิดจากความรุ นแรงหรื อการละเลยเพิกเฉยให้แจ้งแพทย์นิติเวชของรัฐ และส่ งศพมายัง
โรงพยาบาลของรัฐที่ใกล้ที่สุดเพื่อทาการตรวจสอบโดยแพทย์นิติเวชของรัฐ
(1) ทาการชันสู ตรทันทีที่สามารถทาได้ (as soon as practicable)
(2) ถ้าจาเป็ นจึงจะทาการผ่าชันสู ตรศพต่อไป (ผ่าเท่าที่จาเป็ น)12
2. พนักงานอัยการ มีอานาจ13
1) สอบถามรายละเอียดสาเหตุการตายของผูเ้ สี ยชีวติ เพิ่มเติมจากพนักงาน
สอบสวนได้ตลอดระยะเวลาที่พนักงานอัยการศึกษาสานวนหรื อผูพ้ ิพากษายังไม่ได้วนิ ิจฉัยคดี
11

วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ , ชันสูตรศพมุสลิม : ประสบการณ์จากมาเลเซีย สิ งค์โปร์, (สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554), น. 19.
12
Section 330 of The criminal procedure Code provides ;
Every officer making an investigation under section 329 shall if there appears to him any reason
to suspect that the deceased came by his death in a sudden or unnatural manner or by violence or that his death
resulted in any way from or was accelerated by any unlawful act or omission on the part of any other person, at
once inform the nearest *Government Medical Officer and, unless it appears to him that the body should be
viewed by a Magistrate in situ, shall take or send the body to the nearest Government hospital or other
convenient place for the holding of a post-mortem examination of the body by a Government Medical Officer :
Provided that if that officer is satisfied as to the cause of death and that the deceased came by his death by
accident he may order the body to be buried immediately.
13
Section 339 of The criminal procedure Code provides ;
(1) The Public Prosecutor may at any time direct a Magistrate to hold an inquiry under this
Chapter into the cause of, and the circumstances connected with, any death such as is referred to in sections 329
and 334, and the Magistrate to whom such direction is given shall then proceed to hold an inquiry and shall
record his finding as to the cause of death and also as to any of the circumstances connected with it with regard
to which the Public Prosecutor may have directed him to make inquiry.
(2) When the proceedings at any inquiry under this Chapter have been closed and it appears to
the Public Prosecutor that further investigation is necessary, the Public Prosecutor may direct the Magistrate to
reopen the inquiry and to make further investigation, and thereupon the Magistrate shall have full power to
reopen the inquiry and make further investigation and thereafter to proceed in the same manner as if the
proceedings at the inquiry had not been closed : Provided that this subsection shall not apply to any inquiry at
which a finding of murder or culpable homicide not amounting to murder has been returned against any person.
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2) หากมีขอ้ สงสัยเพิ่มเติม พนักงานอัยการสามารถที่ จะทาการตรวจสอบหรื อหา
สาเหตุของการตายได้เอง แต่การหาข้อมูลเองของพนักงานอัยการต้องไม่ใช่การหาข้อมูลเพิ่มเพราะ
ตนได้รับสิ นบนหรื อได้รับเงินมาเพื่อทาการปิ ดคดี
3. แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านนิติเวช (Government Medical Officer) มีอานาจในการ
ตรวจสอบหาสาเหตุการตาย ในกรณี นอกเหนือจากการตายตามธรรมชาติ
เมื่อแพทย์นิติเวชในท้องที่หรื อโรงพยาบาลศูนย์ที่ใกล้เคียง เมื่อได้รับรายงานจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจ หรื อพนักงานสอบสวน แล้วตามมาตรา 330 เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐจะต้อง
ทาการชันสู ตรพลิกศพโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ (as soon as practicable) เพื่อมิให้เกิด
ความล่าช้า14 ซึ่ งจะเป็ นไปตามหลักบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และการชันสู ตรศพนั้นจะเริ่ มจาก
การกระทาการตรวจดูศพจากภายนอกก่อน เพื่อหาสาเหตุและพฤติการณ์การตาย แต่หากไม่สามารถ
ที่จะระบุได้วา่ ผูต้ ายเสี ยชีวติ ด้วยสาเหตุใด แพทย์นิติเวชก็จะทาการผ่าศพตรวจเพื่อหาข้อเท็จจริ งจาก
ภายในตัวศพ แต่การผ่าศพตรวจดังกล่าวจะต้องกระทาไปเพื่อให้คาตอบทางคดีหรื อเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมกับศพ และญาติของผูต้ ายเท่านั้น อีกทั้ง การชันสู ตรพลิกศพหรื อการผ่าศพจะต้องกระทา
ไปเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุแห่งการตาย
ส่ วนการชันสู ตรศพจะมีการผ่าชันสู ตรศพหรื อไม่เป็ นดุลพินิจของแพทย์ ว่าเป็ นกรณี
จาเป็ นหรื อไม่ที่จะต้องมีการผ่าศพเพื่อพิสูจน์หรื อหาพยานหลักฐานจากศพนั้น ขณะเดียวกัน แพทย์
นิติเวชก็มีหน้าที่เพียงดาเนินการตามคาสั่งของพนักงานสอบสวนหรื อเจ้าพนักงานตารวจที่จะเห็น
ควรสั่ งให้มีการชันสู ตรพลิกศพหรื อไม่ โดยที่ญาติของผูต้ ายนั้นจะไม่มีสิทธิ ใดๆ ในการให้ความ
ยินยอมว่าจะอนุญาตให้ชนั สู ตรหรื อไม่ แต่เป็ นบทบังคับของประเทศมาเลเซี ยว่าถ้าเจ้าพนักงาน
ตารวจหรื อพนักงานสอบสวนเห็นว่าควรให้มีการชันสู ตรพลิกศพ ก็ตอ้ งมีการชันสู ตรพลิกศพ
รวมถึงการผ่ าศพตรวจกรณี ไม่สามารถทราบถึงสาเหตุการตายได้จากการชันสู ตรพลิกศพภายนอก
ซึ่ งจะแตกต่างจากประเทศไทย
แพทย์นิติเวชที่เป็ นผูช้ นั สู ตรพลิกศพจะต้องทาการผ่าศพตรวจ เพื่อหาสาเหตุการตาย
เท่านั้น ดังนั้น การนาชิ้นส่ วนใดๆ ออกจากร่ างกายศพจะทาเมื่อมีความจาเป็ นจริ งๆ อวัยวะหรื อ
14

Section 331 of The criminal procedure Code provides ;
(1) Upon receiving the information referred to in section 330 a Government Medical Officer
shall, as soon as practicable, make a post-mortem examination of the body of the deceased.
(2) The Medical Officer, if it is necessary in order to ascertain the cause of death, shall extend
the examination to the dissection of the body and an analysis of any portion of it, and may cause any portion of
it to be transmitted to the Institute for Medical Research.

53
ชิ้นส่ วนใดที่แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายก็จะไม่ถูกตัดหรื อนาออกมา
จากศพเพื่อนาไปตรวจเพิ่มเติม 15 เนื่องจากการกระทาใดๆ ทุกขั้นตอนจะต้องกระทาด้วยความ
ระมัดระวังเพื่อเป็ นการให้เกียรติแก่ศพ หลังจากมีการผ่าศพตรวจโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ข อง
รัฐเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐที่เป็ นผูผ้ า่ ชันสู ตรศพจะต้องทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องพร้อมทั้งร่ างรายงานการตรวจชันสู ตรศพจากลักษณะภายนอกถึงภายในของร่ างกาย
ตลอดจน ข้อสรุ ปที่ได้จากการผ่าชันสู ตรศพดังกล่าวเพื่อที่จะรับรองถึงมูลเหตุที่ตาย โดย จะต้องมี
การลงวันที่ และลงนามผูท้ ี่ทาการชันสู ตรพลิกศพนั้นในรายงาน เพื่อส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่เจ้า
พนักงานที่รับผิดชอบ 16ต่อไป รายงานการชันสู ตรพลิกศพและการผ่าศพตรวจของเจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์หรื อจากสถาบันวิจยั ทางการแพทย์น้ นั จะต้องสามารถรับไว้ตรวจสอบได้ในฐานะ
พยานหลักฐานเบื้องต้น 17 เพราะข้อเท็จจริ งที่ได้จากการชันสู ตรพลิกศพ ถือว่าเป็ นหลักฐานทาง
การแพทย์ที่สาคัญและเป็ นเครื่ องมือที่ใช้คน้ หาความจริ ง เพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานอันถูกต้อง
แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และมีความสาคัญยิง่ ต่อบทบาทในการดาเนินการทางศาลยุติธรรม
3.1.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการชั นสู ตรพลิกศพ
3.1.2.1 กรณี ทวั่ ไป มีดงั นี้
1. การชันสู ตรพลิกศพนั้นจะเริ่ มต้นที่สถานที่ที่พบศพนั้น เมื่อพนักงาน
สอบสวนหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจได้รับรายงานว่าพบศพหรื อมีการตายเกิดขึ้นแล้ว ณ สถานที่หนึ่งหรื อ
สถานที่ใด พนักงานสอบสวนจะสัง่ การให้เจ้าหน้าที่ตารวจไปยังสถานที่ที่เกิดเหตุทนั ที โดยจะต้อง
ควบคุมสถานที่เกิดเหตุ เพื่อรอให้เจ้าพนักงานฝ่ ายอื่นที่เกี่ยวข้องเดินทางมายังสถานที่ที่พบศพนั้น
อยู่ เพื่อทาการชันสู ตรศพเบื้องต้น ซึ่ งพนักงานสอบสวนหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจยศระดับสิ บเอกขึ้นไป

15

วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 11, น. 19.
Section 332 of The criminal procedure Code provides ;
(1) The Medical Officer making any such examination shall draw up a report of the appearance
of the body and of the conclusions which he draws from it, and shall certify as to the cause of death and shall
date and sign the report and transmit it to the officer in charge of the police district who shall attach it to the
report forwarded under subsection 329(5).
17
Section 332 of The criminal procedure Code provides ;
(2) The report of the Medical Officer and also the report of an officer of the Institute for Medical
Research on anything transmitted to him under subsection 331(2) shall be admissible as evidence and shall be
prima facie evidence of the facts stated in it at any inquiry held under this Chapter.
16
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จะสื บสวนการตาย 18โดยจะทาการตรวจสภาพศพจากภายนอกร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ น บาดแผล การ
แตกหัก รอยฟกช้ า และร่ องรอยอื่นๆ 19ที่ปรากฏในขณะนั้น รวมถึงตรวจสอบบริ เวณใกล้เคียงกับที่
ศพนั้นอยู่ อาทิเช่น วัตถุที่ใช้ในการกระทาความผิด สภาพแวดล้อมโดยรวม ซึ่ งถือว่ามีความสาคัญ
อย่างยิง่ เพื่อให้ สามารถชันสู ตรพลิกศพและรวบรวมพยานหลักฐานอันแท้จริ ง ก่อนที่จะมีบุคคล
หรื อธรรมชาติ ทาให้เกิดร่ องรอยพยานหลักฐานเพิ่มขึ้นบนศพ หรื อสภาพแวดล้อม ซึ่ งอาจทาให้ผล
การชันสู ตรพลิกศพเปลี่ยนแปลงไปได้
2. เจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องทาการสื บหาข้อมูลด้วยวิธีการใดๆหรื อด้วย
วิธีการพิเศษ หรื อการส่ งชันสู ตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริ งของผูเ้ สี ยชีวติ (ศพ)20
3. เมื่อเจ้าพนักงานสอบสวนได้ขอ้ สรุ ปของสาเหตุการตายของผูเ้ สี ยชีวติ แล้ว
ต้องจัดทาสานวน (รายงาน) เพื่อส่ งไปยังพนักงานอัยการโดยเร็ ว เพื่อทาการปิ ดคดีน้ นั ๆ 21 กล่าวคือ
การจัดทาสาน วนเจ้าพนักงานสอบสวนต้องมีขอ้ มูล หรื อหลักฐานเพียงพอที่จะระบุถึงสาเหตุการ
ตายของผูเ้ สี ยชีวติ ได้ ไม่ใช่การสร้างหลักฐานเพื่อเร่ งการปิ ดคดี โดยไม่ได้ผา่ นขั้นตอนการชันสู ตร
18

Section 329 of The criminal procedure Code provides ;
Duty of police officer to investigate death
(1) Every officer in charge of a police station on receiving information —
19
Section 329 (2) of The criminal procedure Code provides ;
On receipt of the information the officer in charge of the police district or some other police
officer acting under his directions and being either the officer in charge of a police station or a police officer not
below the rank of sergeant shall immediately proceed to the place where the body of the deceased person is and
there shall make an investigation and draw up report of the apparent cause of death, describing the wounds,
fractures, bruises and other marks of injury as may be found on the body, and such marks, objects and
circumstances as, in his opinion, may relate to the cause of death or the person, if any, who caused the death,
and stating in what manner or by what weapon or instrument, if any, the marks appear to have been inflicted.
20
Section 329 (3) of The criminal procedure Code provides ;
Every police officer making an investigation under this section into the cause of any death, may
exercise any or all of the special powers in relation to police investigations in sizeable cases conferred on the
police officer by Chapter XIII and sections 112, 113 and114 shall apply to statements made by persons
examined in the course of the investigation.
21
Section 329 (4) of The criminal procedure Code provides ;
The report shall be signed by the police officer by whom it was drawn up, and where the report
was not drawn up by the officer in charge of the police district it shall immediately be forwarded to him.
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พลิกศพหรื อสื บหาหลักฐานการตายอย่างแท้จริ ง หากความตายนั้นเป็ นการตายที่ผดิ ธรรมชาติหรื อ
ตายจากเหตุ อย่างอื่นตามที่กฎหมายระบุไว้ เมื่อพนักงานสอบสวนเข้าทาการตรวจศพแล้วเห็นว่า
สามารถระบุสาเหตุการตายได้ พนักงานสอบสวนก็สามารถออกหนังสื อ “อนุญาตฝังศพ ” ให้ญาติ
ผูเ้ สี ยชีวติ เพื่อดาเนินการนาศพไปฝังได้ทนั ที
4. เมื่อพนักงานอัยการได้รับสานวนคดีจากพนักงานสอบสวนแล้ว พ นักงาน
อัยการจะต้องทาการศึกษาสานวนในทันที (โดยพลัน) เพื่อทาการส่ งสานวนต่อไปยังผูพ้ ิพากษา โดย
คานึงระยะเวลาจากสภาพของศพ 22 กล่าวคือ ขณะที่พนักงานอัยการส่ งสานวนคดีไปยังผูพ้ ิพากษา
สภาพของศพผูต้ ายจะต้องอยูใ่ นสภาพที่สามารถตรวจสอบสาเหตุการตายได้ นอกเหนือจาก
หลักฐานที่พนักงานสอบสวนส่ งมา
5. ในกรณี ที่ผพู ้ ิพากษาได้พิจารณาสานวนคดีดงั กล่าวแล้ว พบว่า สาเหตุการ
ตาย ไม่น่าเกิดจากเหตุการณ์ตายโดยธรรมชาติหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า สภาพศพของผูต้ ายมีร่องรอย
การถูกไฟไหม้หรื อพบร่ องรอยอื่นๆ หรื อเมื่อพิจารณาจากสถานที่ที่พบศพ เจ้าพนักงาน ตารวจไม่
น่าจะสามารถนาศพขึ้นมาทาการตรวจพิสูจน์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การไปตรวจหาพยานหลักฐาน
จากศพอีกครั้ง ผูพ้ ิพากษาจะต้องคานึงถึงสภาพของศพด้วยว่า ยังอยูใ่ นสภาพที่เพียงพอแก่การหา
ข้อมูลหรื อไม่ ทั้งนี้การตรวจหาหลักฐานในครั้งหลังจะต้องไม่เป็ นการรบกวนสภาพที่ไร้วญ
ิ ญ าณ
ของผูเ้ สี ยชีวติ ด้วย23
3.1.2.2 การตายกรณี อื่นๆ
กรณี ที่เจ้าพนักงานสอบสวนได้ดาเนินการตรวจหาสาเหตุการตายตามขั้นตอนใน
ข้อ 3.1.2.1 แล้วพบว่ามีเหตุน่าสงสัยว่าเป็ นการเสี ยชีวติ แบบฉับพลันหรื อผิดธรรมชาติหรื อเสี ยชีวติ
โดยการใช้ความรุ นแรงหรื อทารุ ณโหดร้าย หรื อโดยทรมา นจนตาย หรื อด้วยเหตุใดๆที่ทาให้

22

Section 329 (5) of The criminal procedure Code provides ;
The officer in charge of the police district shall immediately forward that report to the
Magistrate within the local limits of whose jurisdiction the body of the deceased was found.
23
Section 329 (6) of The criminal procedure Code provides ;
When the information given under subsection (1) is of such a nature that, though it affords
reasonable ground for believing that a death has occurred, it is unlikely that the body of such deceased person
can be found owing to its destruction by fire or otherwise or to the fact that the body is lying in a place from
which it cannot be recovered, the officer referred to in subsection (2) shall nevertheless make an investigation
and draw up a report, and forward the report to the nearest Magistrate who shall proceed in reference to the
report as in the case of a report forwarded under subsection (5).
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เสี ยชีวติ หรื อเสี ยชีวติ เพราะได้หลบหนีการกระทาความผิด ซึ่งหากเจ้าพนักงานสอบสวนพบเหตุอนั
น่าสงสัยดังกล่าวมานี้ จะต้องรี บส่ งศพไปยังโรงพยาบาลประจารัฐที่ใกล้ที่สุดเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ วต่อการผ่าศพตรวจ จากนั้นให้แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้ านนิติเวช (Government Medical Officer)
ในท้องที่หรื อโรงพยาบาลศูนย์ที่ใกล้เคียงมาทาการผ่าศพตรวจโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทา
ได้ (as soon as practicable)24
การผ่าชันสู ตรศพในประเทศมาเลเซี ยนั้น จะต้องกระทาโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ 25 หาก
เป็ นกรณี จาเป็ นที่จะต้องทาการตรวจสอบสาเหตุการตาย แพทย์นิติเวช สามารถทาการผ่าศพและส่ ง
ชิ้นเนื้อเพื่อทาการวิเคราะห์ วิจยั หรื อการทาตามขั้นตอนใดๆทางการแพทย์ได้ 26 ส่ วนอวัยวะหรื อ
ชิ้นส่ วนใดที่แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตาย ก็จะไม่ถูกตัดหรื อนา
ออกมาจากศพเพื่อนาไปตรวจเ พิ่มเติม จะเห็นได้วา่ ในประเทศมาเลเซี ยนั้น กฎหมายไม่ได้ให้
อานาจแพทย์ในการสั่งให้ทาการชันสู ตรพลิกศพ แต่แพทย์มีอานาจเพียงใช้ดุลพินิจเท่านั้นว่าจะทา
การผ่าศพหรื อไม่ เนื่องจากแพทย์จะกระทาก็ต่อเมื่อหาสาเหตุการตาย เพื่อให้คาตอบทางคดีหรื อ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับศพเท่านั้น แต่เจ้าพนักงานตารวจหรื อผูพ้ ิพากษาศาลแขวง เป็ นผูส้ ั่งให้มี
การชันสู ตรพลิกศพได้ดงั ที่ระบุไว้ชดั เจนในมาตรา 329 และ 330 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

24

วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 11, น. 19.
25
Section 330 of The criminal procedure Code provides ;
Every officer making an investigation under section 329 shall if there appears to him any reason
to suspect that the deceased came by his death in a sudden or unnatural manner or by violence or that his death
resulted in any way from or was accelerated by 144 Laws of Malaysia ACT 593 any unlawful act or omission
on the part of any other person, at once inform the nearest *Government Medical Officer and, unless it appears
to him that the body should be viewed by a Magistrate in situ, shall take or send the body to the nearest
Government hospital or other convenient place for the holding of a post-mortem examination of the body by a
Government Medical Officer : Provided that if that officer is satisfied as to the cause of death and that the
deceased came by his death by accident he may order the body to be buried immediately.
26
Section 331 of The criminal procedure Code provides ;
(1) Upon receiving the information referred to in section 330 a Government Medical Officer
shall, as soon as practicable, make a post-mortem examination of the body of the deceased.
(2) The Medical Officer, if it is necessary in order to ascertain the cause of death, shall extend
the examination to the dissection of the body and an analysis of any portion of it, and may cause any portion of
it to be transmitted to the Institute for Medical Research.
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ความอาญามาเลเซีย 27 ซึ่ งแพทย์ที่เป็ นลูกจ้างของรัฐจะต้องทาหน้าที่ชนั สู ตรศพหรื อการผ่าศพเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากผูพ้ ิพากษาศาลแขวงหรื อเจ้าหน้าที่ตารวจ อีกทั้ง การกระทาการใดๆ กับศพนั้น
จะต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง นุ่มนวล ให้ความเคารพศพ ไม่กระทาการลบหลู่ศพ เสมือนหนึ่ง
ว่าเขายังมีชีวติ อยูเ่ พื่อเป็ นการให้เกียรติต่อศพ
ในประเทศมาเลเซี ยจึงมีการกาหนดว่าการผ่าศพนั้น หมาย ความว่า การผ่าศพหรื อผูท้ ี่
จับต้องศพในขณะปฏิบตั ิงานต้องเป็ นบุคคลที่เป็ นเพศเดียวกับศพ หากไม่มีแพทย์มุสลิมที่เป็ นเพศ
เดียวกันให้ใช้แพทย์ที่นบั ถือศาสนาอื่นได้ แต่ตอ้ งเป็ นเพศเดียวกับศพ ในกรณี ที่ผตู ้ ายเป็ นเพศหญิง
และไม่มีแพทย์ที่เป็ นมุสลิมะห์ (หญิงที่นบั ถือศาสนาอิ สลาม) ให้ใช้แพทย์ที่เป็ นมุสลิมได้ หากไม่มี
จึงให้เลือกใช้แพทย์เพศชายที่นบั ถือศาสนาอื่น อย่างไรก็ตาม กระบวนการทั้งหมดต้องมีพยานร่ วม
อยูด่ ว้ ย และต้องมีผชู ้ ่วยผ่าศพ และหากแพทย์กบั ศพไม่ใช่เพศเดียวกัน แพทย์จะต้องพยายามไม่มอง
ส่ วนลับของศพ และต้องตรวจเฉพาะส่ วนที่จาเป็ นเท่านั้น ต้องจัดให้มีการปกปิ ดส่ วนที่ไม่ได้ผา่ โดย
ใช้ผา้ คลุม และเปิ ดช่องไว้ในส่ วนที่มีการผ่าชันสู ตรเท่านั้น นอกจากนี้ การถ่ายรู ปจะต้องปิ ดบังของ
ลับหรื อภาพที่จะก่อให้เกิดความน่ารังเกียจด้วย 28 โดยที่แพทย์จะต้องรักษาความลับของศพ และไม่
นาเรื่ องเกี่ยวกับศพมาเปิ ดเผยแก่สาธารณะ เว้นแต่ในกรณี ตอ้ งให้การในศาลหรื อกับเจ้าหน้าที่
ตารวจ29 เพื่อเป็ นการให้เกียรติศพ
ส่ วนในเรื่ องของระยะเวลานั้น การที่ศาสนากาหนดให้มีการฝังศพโดยเร็ ว ทั้งนี้ก็เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่จะไม่ให้ศพเสี ยสภาพ หรื อมีการเน่า อันจะทาให้เป็ นที่น่ารังเกียจและเป็
นแหล่ง
เพราะเชื้อโรคแก่บุคคลอื่น แต่ก็ไม่ได้มีการกาหนดเวลาตายตัวอย่างที่เข้าใจว่าจะต้องกระทาภายใน
เวลา 24 ชัว่ โมง หรื อก่อนพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้น เพียงแต่ระบุวา่ “เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ ” เพื่อให้
ตรงกับวัตถุประสงค์ในทางศาสนาดังกล่าว แต่หากมีเหตุผลความจาเป็ น ผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามก็
สามารถที่จะเก็บศพไว้ในโรงพยาบาลได้ถึง 3 วัน แต่ถา้ เป็ นศาสนาอื่นสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 15
วัน
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี ศพของท่านนบีมูฮมั มัด (ขอความเจริ ญแก่ท่าน ) ที่เสี ยชีวติ ใน
วันจันทร์ แต่ตอ้ งเก็บศพไว้ก่อนแล้วนาไปฝังในวันพุธ เนื่องจากมีความจาเป็ นที่จะต้องรอการแต่งตั้ง
ผูท้ าการแทนท่านศาสดา เพื่อไม่ให้เกิดความวุน่ วาย 30 จึงเห็นได้วา่ ไม่จาต้องกระทาการฝังภายใน
เวลา 24 ชัว่ โมง อย่างที่เข้าใจเพียงแต่ตอ้ งกระทาโดยเร็ วที่สุดก็เพียงพอแล้ว
27

Laws of Malaysia ACT 593 (ภาคผนวก ก.)
28
วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 11, น. 22.
29
เพิ่งอ้ าง, น. 77-78.
30
สานักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 4, น. 41.
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ภายหลังจากมีการชันสู ตรพลิกศพแล้ว แพทย์จะต้องตระหนักว่าการให้ค วามเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุการตายและขอบเขตของการชันสู ตรศพนั้นเป็ นเรื่ องที่สาคัญ ในการให้ความเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุการตายจะต้องเป็ นสาเหตุทางการแพทย์และมาตรฐานของการตรวจจะต้องไม่ยงิ่
หย่อนไปกว่าการวินิจฉัยโรคในการรักษาพยาบาล สาเหตุการตายที่แพทย์ให้ความเห็นต้องวางอยู่
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริ งจากการวินิจฉัยหรื อข้อค้นพบจากการชันสู ตรหรื อการตรวจภายหลัง
จากนั้น31 เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของรัฐผูท้ าการชันสู ตรศพจะต้องเขียนรายงานการชันสู ตรทั้งจาก
การตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อหาข้อสรุ ปจากศพว่าผูต้ ายเป็ นใคร สาเหตุและพฤติการณ์ที่
ทาให้เ ขาตาย เพื่อนามาใช้ประกอบเป็ นพยานหลักฐานในทางคดี เพื่อนาตัวผูก้ ระทาความผิดมา
ลงโทษ และจะต้องให้แพทย์ผชู ้ นั สู ตรนั้นลงวันที่และลงนามในรายงานการชันสู ตร เพื่อส่ งไปยัง
พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในท้องที่น้ นั 32เพื่อส่ งฟ้ องศาลต่อไป
จากหลักการและขั้นตอนในการชันสู ตรพลิกศพของโรงพยาบาลปี นังและโรงพยาบาล
กัวลาลัมเปอร์ ในประเทศมาเลเซี ยมีหลักการและแนวทางปฏิบตั ิที่เหมือนกัน แต่ในการชันสู ตรพลิก
ศพหรื อการผ่าศพตรวจของโรงพยาบาลปี นัง ได้มีการแยกปี กของอาคารเป็ นสองฝั่ง คือ ฝั่งห้องผ่า
ศพมุสลิม และห้องผ่าศพผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นมุสลิม แยกต่างหา กจากกัน รวมถึงการแยกห้องอาบน้ าศพ
โดยในส่ วนที่เป็ นห้องประกอบพิธีกรรมของชาวมุสลิมจะมีหอ้ งทาพิธีทางศาสนา หรื อละหมาดศพ
อีกห้องแยกต่างหากด้วย ซึ่ งจะต่างจากโรงพยาบาลกัวลาลัมเปอร์ ที่ไม่ได้แยกห้องผ่าศพระหว่างชาว
มุสลิมและผูท้ ี่ไม่ได้เป็ นมุสลิม แต่มีการแยกในส่ วนของห้ องอาบน้ าศพออกจากกันเช่นเดียวกับ
โรงพยาบาลปี นัง33

31

วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 11, น. 71.
Section 332 of The criminal procedure Code provides ;
(1) The Medical Officer making any such examination shall draw up a report of the appearance
of the body and of the conclusions which he draws from it, and shall certify as to the cause of death and shall
date and sign the report and transmit it to the officer in charge of the police district who shall attach it to the
report forwarded under subsection 329(5).
(2) The report of the Medical Officer and also the report of an officer of the Institute for Medical
Research on anything transmitted to him under subsection 331(2) shall be admissible as evidence and shall be
prima facie evidence of the facts stated in it at any inquiry held under this Chapter.
33
วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 11, น. 22.
32
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3.1.3 ผลของการชั นสู ตรพลิกศพ34
1. แพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านนิติเวช (Government Medical Officer) หลังจากที่ได้ทาการ
ชันสู ตรศพด้วยวิธีการแพทย์แล้วจะต้องทารายงานสรุ ปผลการชันสู ตรและต้องทาการลงนามรับรอง
ถึงสาเหตุของการเ สี ยชีวติ และวันที่ที่เสี ยชีวติ จริ งๆ ส่ งไปยังเจ้าพนักงานสอบสวนเจ้าของสานวน
เพื่อให้เจ้าพนักงานสอบสวนทาสานวนสรุ ปผลว่าใครเป็ นผูล้ งมือฆ่าผูต้ ายส่ งไปยังผูพ้ ิพากษาต่อไป
2. รายงานสรุ ปผลการวินิจฉัยของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญให้ถือว่าเป็ นพยานหลักฐานในการ
วินิจฉัยผูล้ งมือกระทาความผิดของผูพ้ ิพากษา
เมื่อผูพ้ ิพากษาได้รับสานวนคดีจาก พนักงานอัยการเรี ยบร้อยแล้ว การตัดสิ นว่าผูต้ าย
ตายด้วยสาเหตุใด และใครเป็ นผูล้ งมือกระทาความผิด อยูท่ ี่ดุลพินิจของผูพ้ ิพากษาเจ้าของสานวน
โดยได้วนิ ิจฉัยตัดสิ นคดีจากรายงาน ข้อมูล และหลักฐานที่พนักงานอัยการนา ส่ ง หากผูพ้ ิพากษายัง
มีขอ้ สงสัยจากการชันสู ตรศพดังกล่าวของคณะแพทย์ ผูพ้ ิพากษาสามารถสอบถามจากพนักงาน
อัยการหรื อแพทย์เพิ่มเติมได้ แต่ถา้ จะทาการชันสู ตรพลิกศพใหม่ ผูพ้ ิพากษาจะต้องคานึงถึงการ
เคารพและให้เกียรติศพด้วย ทั้งนี้ผพู ้ ิพากษาจะต้องทาการตัดสิ นคดีโดยเร็ วที่ สุ ดเท่าที่จะสามารถทา
ได้เพื่อให้ความเป็ นธรรมแก่ผตู ้ ายและญาติของผูต้ าย 35
34

Section 332 of The criminal procedure Code provides ;
(1) The Medical Officer making any such examination shall draw up a report of the appearance
of the body and of the conclusions which he draws from it, and shall certify as to the cause of death and shall
date and sign the report and transmit it to the officer in charge of the police district who shall attach it to the
report forwarded under subsection 329(5).
(2) The report of the Medical Officer and also the report of an officer of the Institute for Medical
Research on anything transmitted to him under subsection 331(2) shall be admissible as evidence and shall be
prima facie evidence of the facts stated in it at any inquiry held under this Chapter.
35
Section 333 of The criminal procedure Code provides ;
(1) If the Magistrate shall be satisfied as to the cause of death without holding an inquiry under
this Chapter, he shall report to the Public Prosecutor the cause of death as ascertained to his satisfaction with his
reasons for being so satisfied and shall at the same time transmit to the Public Prosecutor all reports and
documents in his possession connected with the matter.
(2) In all other cases the Magistrate shall proceed as soon as may be to hold an inquiry under this
Chapter.
(3) It shall not be necessary for the Magistrate to hold any inquiry under this Chapter or to make
any report under subsection
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กล่าวโดยสรุ ป เจ้าพนักงานสอบสวน หรื อเจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจหน้าที่อย่างเต็มที่
ในการรายงานผลการตายที่ผดิ ธรรมชาติและรายงานผลตามผลการชันสู ตรศพของแพทย์
ส่ วนผูท้ ี่มีอานาจในการวินิจฉัยว่า ผู ้ใดเป็ นผูล้ งมือกระทาความผิด เป็ นดุลยพินิจของผู้
พิพากษา โดยพิจารณาจากรายงานสรุ ปผลตามสานวนของเจ้าพนักงานสอบสวน
3.2 การชั นสู ตรพลิกศพตามกฎหมายมุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย
การชันสู ตรพลิกศพเป็ นกระบวนการหนึ่งของการสอบสวนในคดีอาญา เพื่อค้นหา
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการตาย ว่าจะมีผรู ้ ับผิดทางกฎหมายหรื อไม่ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อต้องการ
แสวงหาสาเหตุการตายและพฤติการณ์การตาย ผูต้ ายเป็ นใคร การตายเกิดขึ้นที่ไหน และตาย
เมื่อไหร่ ซึ่ งถ้าถูกทาร้ายจนถึงแก่ความตายสามารถบอกได้วา่ ใครเป็ นคนทาให้ถึงแก่ความตาย
หากได้พิจารณาถึงความเ ชื่อในศาสนาอิสลาม แล้วพบว่า บรรดาญาติของผูเ้ สี ยชีวติ
มักจะมีความวิตกกังวลและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงวิธีการหรื อขั้นตอนในการชันสู ตรศพ เพราะเป็ น
การขัดกับหลักคาสอนทางศาสนา ว่าห้ามมิให้ผใู ้ ดแตะต้องร่ างของผูเ้ สี ยชีวติ เพราะการแตะต้องศพ
โดยการผ่าจะเป็ นการทาร้ายร่ างก ายของผูเ้ สี ยชีวติ ดังนั้นหากมีการพบศพของผูน้ บั ถือศาสนา
อิสลาม จะมีนอ้ ยรายมากที่จะนาศพส่ งไปชันสู ตรเพื่อหาสาเหตุของการเสี ยชีวติ
จากหลักศาสนาดังกล่าว ก็ไม่ได้หา้ มเสี ยทีเดียวว่า ห้ามมีการผ่าศพเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุ
ของการตายของผูเ้ สี ยชีวติ การผ่าศพหรื อชันสู ตรพลิ กศพสามารถทาได้เมื่อเป็ นการตายที่ผดิ
ธรรมชาติ คือการตายที่ไม่รู้สาเหตุของการตาย และพนักงานสอบสวนไม่สามารถจะหาสาเหตุของ
การตายได้โดยแน่ชดั หากเป็ นกรณี เช่นนี้ บรรดาญาติของผูเ้ สี ยชีวติ ก็มีสิทธิ ที่จะส่ งศพไปชันสู ตรได้
โดยก่อนการผ่าพิสูจน์จะมีพยาบาลหรื อแพทย์จะต้องใ ห้คาแนะนาและอธิ บายวิธีการผ่าศพเป็ นราย
กรณี เพื่อให้บรรดาญาติของผูเ้ สี ยชีวติ เกิดความมัน่ ใจและไว้วางใจว่าจะสามารถสื บหาข้อมูลการ
ตายของญาติได้อย่างแท้จริ งและให้ความเป็ นธรรมกับผูเ้ สี ยชีวติ 36 ซึ่งหลักในการชันสู ตรศพของผู้
นับถือศาสนาอิสลามได้มีบญั ญัติหลักเกณฑ์และขั้ นตอนไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา
ของอินโดนีเซี ย อันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(4) if any criminal proceedings have been instituted against any person in respect of any act
connected with the death of the deceased or such hurt as caused the death.
36
Medscape today news. “Autopsy 101: Family Concerns About Autopsy – Medscape”,
10 มกราคม 2556. http://www.medscape.com/viewarticle/466795_6.
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3.2.1 ผู้มีอานาจหน้ าทีท่ าการชั นสู ตรพลิกศพ
1. พนักงานสอบสวน คือ เจ้าหน้าที่ตารวจแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซี ย หรื อเจ้าหน้าที่
เฉพาะที่ได้รับมอบอานาจพิเศษให้ทาการสอบสวนโดยกฎหมาย37
การสอบสวน คือ การแสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อจะได้นาตัวผูก้ ระทา
ความผิดหรื อผูต้ อ้ งสงสัยในการกระทาความผิดทางอาญานั้นมาลงโทษ
2. ผูช้ ่วยพนักงานสอบสวน คือผูซ้ ่ ึ งได้รับการแต่งตั้งให้มีอานาจในการสื บสวน
สอบสวนคดีตามกฎหมาย ได้แก่ ตารวจของรัฐ38
3. พนักงานอัยการ คื อ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอานาจตามกฎหมาย เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
พนักงานอัยการของรัฐและบังคับคดีตามคาพิพากษาหรื อคาสั่งของศาลซึ่ งได้มาตามมาตรการบังคับ
ตามกฎหมาย โดยมีหน้าที่ในการดาเนินการฟ้ องและปฏิบตั ิตามคาพิพากษาและคาสัง่ ของศาล39
3.2.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการชั นสู ตรพลิกศพ
1) บุคคลผูเ้ ห็นเหตุการณ์ หรื อผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์ หรื อผูไ้ ด้รับความเสี ยหายมีสิทธิ ที่จะ
ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนได้ โดยการทาเป็ นหนังสื อ
ลงลายมือชื่อหรื อโดยวาจาและลงลายมือชื่อกากับ40
ในกรณี ที่มีบุคคลมาแจ้งว่าพบศพใน ท้องที่ใด พนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงาน
สอบสวนในท้องที่น้ นั ๆ มีหน้าที่ในการสื บสวนหรื อสอบสวนถึงสาเหตุของการตายของศพนั้น
37

Article 1.1 of the law on criminal procedure code provide ;
Investigator is an official of the state police of the Republic of Indonesia or a certain official of
the civil service who by law is granted special authority on conduct an investigation.
38
Article 1.3 of the law on criminal procedure code provide ;
Assistant investigator and official of the state police of the Republic of Indonesia who by virtue
of certain authority vested in him may carry out investigative tasks as regulated in this law.
39
Article 1.6 of the law on criminal procedure code provide ;
A. public attorney is an official who is granted authority by this law to act as the public
prosecutor and to execute a court judgment which has become final and binding.
B. Public prosecutor is a public attorney granted authority by this law to conduct a prosecution
and to execute the rulings of a judge.
40
Article 108(1) of the law on criminal procedure code provide ;
Any person who experiences, sees, observes and/or become a victim of an event that constitutes
and offense shall have the fight to submit a report or a complaint to the junior investigator and/or the
investigator either verbally or in writing.
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ได้แก่การหาสาเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูเ้ สี ยชีวติ ตายอย่างไร เช่น ถูกทาร้ายร่ างกายหรื อโดนวางยาพิษ
โดยอาศัยการรวบรวมหลักฐานจากพยานในเหตุการณ์ หรื อจากการชันสู ตรพลิกศพของแพทย์ หรื อ
จากรายงานการวิจยั ของแพทย์
2) เมื่อพนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนซึ่ งได้รู้หรื อได้รับรายงานหรื อ
ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ตอ้ งสงสัยว่าจะเป็ นการกระทาความผิดทางอาญา พนักงาน
สอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบส วนผูน้ ้ นั มีหน้าที่ที่จะต้องทาการสื บสวนหรื อสอบสวน
ในทันที41
3) หลังจากที่พนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนได้ทาการสื บหา
แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อจะทาการจับกุมผูก้ ระทาผิดได้แล้ว พนักงานสอบสวน
หรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนจะต้องทารายงานหรื อทาสานวนส่ งไปยั งพนักงานอัยการ 42 หากกรณี
ใดๆไม่สามารถทาการปิ ดสานวนคดีได้ พนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนจะต้องทา
รายงานชี้แจงถึงสาเหตุของการปิ ดคดีไม่ได้ เช่น พยานหลักฐานมีไม่เพียงพอ หรื อไม่มีผพู ้ บเห็น
เหตุการณ์ เป็ นต้นไปยัง พนักงานอัยการและจะต้องแจ้งสาเหตุของการปิ ดคดีไม่ ได้ไปยังญาติของ
ผูเ้ สี ยหายด้วย43
ในกรณี ที่ปรากฎแน่ชดั หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูใ้ ดได้รับบาดเจ็บ หรื อลักษณะการ
ตายเป็ นที่น่าสงสัยเนื่องจากการกระทาความผิดอาญา พนักงานสอบสวน (ตารวจ) มีอานาจที่จะส่ ง
คาขอไปยังแพทย์นิติเวชหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญนิติเวชเพื่อทาการชันสู ตรพลิกศพได้44

41

Article 102(1) of the law on criminal procedure code provide ;
A junior investigator who knows receives a report or a complaint about the occurrence of an
even that may reasonably be presumed to be an offense shall be obligated to promptly take the necessary steps
for a preliminary investigation.
42
Article 109 (1) of the law on criminal procedure code provide ;
where an investigator has begun the investigation of an event that constitutes an offense, the
investigator shall inform the public prosecutor of this fact
43
Article 109(2) of the law on criminal procedure code provide ;
where an investigator terminates an investigation because of the absence of sufficient evidence
or it has become clear that said event did not constitute an offense or the investigation has been terminated by
virtue of law, the investigator shall inform the public prosecutor, the suspect or his family of this fact.
44
Article 133(1) of the law on criminal procedure code provide ;
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เมื่อพนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนได้รับรายงานผลการชันสู ตรพลิก
ศพจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านนิติเวชหรื อรายงานที่ได้จากการสอบสวนการตายจากศพแล้วพนักงาน
สอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนจะต้องทาสรุ ปสานวนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ชดั เจนตามคาร้องขอของบรรดาญาติของผูเ้ สี ยชีวติ 45
4) ในกรณี ที่พนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนไม่สามารถหาสาเหตุของ
การตายของผูเ้ สี ยชีวติ ได้ ก็จะมีการส่ งศพไปยังแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านนิติเวช หรื อแพทย์ผา่ ตัดใน
โรงพยาบาล เพื่อทาการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุของการตายที่แท้จริ งต่อไป46
วัตถุประสงค์ในการนาส่ งศพเพื่อการชันสู ตรพลิกศพ ก็เพื่อหาสาเหตุของการตายของ
ผูเ้ สี ยชีวติ แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้นพนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไป
ยังญาติของผูเ้ สี ยชีวติ ด้วยว่าจะมีการส่ งศพมาชันสู ตร 47โดยจะต้องแจ้งให้ชดั เจนเพื่อให้ ทราบถึง
แนวทางในการแก้ไขปั ญหา ซึ่ งจะทาให้ญาติของผูเ้ สี ยชีวติ เกิดความเชื่อใจว่าการชันสู ตรพลิกศพจะ
เป็ นการช่วยให้ผเู ้ สี ยชีวติ ได้รับความเป็ นธรรม48
5) เมื่อพนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวนได้รับรายงานผลการชันสู ตร
พลิกศพจากแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญแล้ว พนักงานสอบสวนห รื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวน มีหน้าที่ในการ
Where an investigator for the sake of justice handles a victim. Whether he is injured, poisoned
or dead presumably because of an event constituting an offense, he shall have the authority to submit a request
for expert testimony from a doctor of forensic medicine or a doctor and/or other expert.
45
Article 133(2) of the law on criminal procedure code provide ;
The request for expert testimony as intended by Article 133(1) shall be made in writing, stating
explicitly therein whether the request is for examination of an injury or the examination of a corpse and/or an
autopsy.
46
Article 133(3) of the law on criminal procedure code provide ;
A corpse sent to a specialist in forensic medicine or a physician in a hospital shall be treated
properly with due respect for said corpse and shall be provided with a label stating the identify of the corpse
which, sealed with an official stamp, shall be attached to the large toe or other part of the body of the corpse.
47
Article 134(1) of the law on criminal procedure code provide ;
where absolutely necessary for purposes of evidence it is impossible to avoid an autopsy, the
investigator shall be obligated to first notify the family of the victim.
48
Article 134(2) of the law on criminal procedure code provide ;
where the family objects, the investigator shall be obligated to explain in the clearest possible
way the object and purpose of conducting said autopsy.
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สรุ ปสานวนคดีเพื่อส่ งไปยังพนักงานอัยการภายใน 2 วัน และต้องทาเป็ นรายงานแจ้งไปยังญาติของ
ผูเ้ สี ยชีวติ แต่หากพิจารณาจากรายงานของแพทย์แล้วยังหาข้อสรุ ปถึงสาเหตุการเสี ยชีวติ ไม่ได้
พนักงานสอบสวนหรื อผูช้ ่วยพนักงานสอบสวน อาจส่ งศพไปให้แพทย์ผา่ พิสูจน์อีกครั้ง49
นอกจากนี้ แพทย์ที่จะทาการตรวจสภาพศพหรื อตรวจพิสูจน์ศพนั้นในประเทศ
อินโดนีเซี ยก็ได้มีการกาหนดให้แพทย์ที่ตรวจศพ หากเป็ นศพผูช้ ายก็สามารถให้แพทย์ที่เป็ นผูห้ ญิง
ตรวจได้หากเป็ นกรณี ที่จาเป็ น เพราะอย่างในสมัยที่ นบีออกรบพยาบาลที่ดูแลอาก ารบาดเจ็บและ
ดูแลศพทหารก็เป็ นผูห้ ญิงเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการวางบุคคลที่จะดาเนินการชันสู ตรไว้
เป็ นหลักดังนี้
(1) ควรเป็ นเพศเดียวกันและศาสนาเดียวกันกับศพ
(2) หากไม่มีขอ้ 1 ให้เป็ นแพทย์ผชู ้ าย และเป็ นศาสนาเดียวกัน
(3) หากไม่มี 1 และ 2 ให้เป็ นแพทย์ผหู ้ ญิงของต่างศาสนาก็ได้
(4) หากไม่มี 1-3 ก็ให้เป็ นแพทย์ผชู ้ าย ต่างศาสนาก็ได้50
ส่ วนในเรื่ องของระยะเวลาเมื่อมีการตายเกิดขึ้น หากการตายนั้นเป็ นการตายโดย
ธรรมชาติก็สามารถนาศพไปฝังได้ทนั ที แต่ถา้ จาเป็ นต้องมีการชันสู ตรศพหรื อผ่าพิสูจน์ก่อนที่จะ
นาไปฝังนั้น ในประเทศอินโดนีเซี ยไม่ได้มี การกาหนดไว้แน่นอนตายตัวว่าจะต้องกระทาภายใน
เวลาเท่าไรขึ้นอยูก่ บั เหตุผลและความจาเป็ น ซึ่ งจะสามารถนาศพไปดาเนินการชันสู ตรได้ท้ งั ศพ
หรื อจะนาไปบางชิ้นส่ วน เพื่อดาเนินการก็ได้ แต่เมื่อภายหลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการชันสู ตรดังกล่าว
เรี ยบร้อยแล้วจะต้องทาการเก็บรวบรวมชิ้นส่ วนทั้งหมดที่นาไปชันสู ตรมาฝังรวมกันกับที่ศพนั้นอยู่
แต่กรณี หากมีการนาชิ้นส่ วนนั้นไปชันสู ตรแล้วย่อยสลายไป ก็ไม่จาเป็ นต้องนากลับมาที่เดิมก็ได้
แต่การดาเนินการตรวจชันสู ตรศพ ต้องดาเนินการให้เร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้
(โดยทัว่ ไปต้องฝัง
ภายใน 24 ชัว่ โมง) แต่หากมีเหตุผลความจาเป็ นก็อาจใช้เวลา 1-2 วันก็ได้
3.2.3 ผลของการชั นสู ตรพลิกศพ
ผูพ้ ิพากษามีอานาจในการวินิจฉัย ตัดสิ นคดี มีคาสั่ง หรื อมีคาพิพากษาว่า ใครเป็ น
ผูก้ ระทาความผิด โดยพิจารณาจากพยานหลักฐานของ พนักงานอัยการและรายงานผลการชันสู ตร
ของแพทย์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านนิติเวช โด ยผูพ้ ิพากษาจะต้องมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นคดี ต้อง
49

Article 134(3) of the law on criminal procedure code provide ;
If within two days there is no response whatsoever from the family or the party to be informed
has not been found, the investigator shall promptly execute the provision as intended by Article 133 Paragraph
(3) of this law.
50
สานักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 4, น. 41.
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พิจารณาด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรวดเร็ ว เพื่อให้ได้ขอ้ ความจริ งในการลงโทษผูก้ ระทา
ความผิด51
จึงเห็นได้วา่ ในประเทศอินโดนีเซี ยนั้นถือว่าเป็ นประเทศที่มีผนู ้ บั ถือศาสนาอิสลามที่
ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ก็ยงั มีการยอมรับในเรื่ องของการชันสู ตรพลิกศพหรื อตรวจพิสูจน์ศพ รวมถึงมี
การอนุญาตให้ขดุ ศพที่นาไปฝังแล้วขึ้นมาเพื่อตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมได้ เพื่อค้นหาความจริ ง หรื อ
พยานหลักฐานที่อยูบ่ นตัวศพ สภาพแวดล้อมโดยรอบ ร่ องรอยบนเสื้ อผ้า หรื อร่ องรอยที่ได้จาก
บาดแผลที่พบภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับศพอันนาไปสู่ การหาความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่ าย ส่ วนในเรื่ อง
ของระยะเวลาของประเทศอินโดนีเซี ยก็ไม่ได้มีการจากัดไว้เป็ นที่แน่นอน อย่างที่เข้าใจว่าจะต้องนา
ศพไปฝังภายในเวลา 24 ชัว่ โมง แต่ระยะเวลานั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นและความเหมาะสมในการ
ชันสู ตรศพ แต่สิ่ง หนึ่งที่มุสลิมยึดถือและต้องปฏิบตั ิ คือการกระทาใดๆ กับศพจะต้องกระทาด้วย
ความระมัดระวัง นุ่มนวล ให้เกียรติศพเสมือนหนึ่งว่าศพนั้นยังมีชีวติ อยู่
3.3 การชั นสู ตรพลิกศพตามกฎหมายมุสลิมในประเทศสิ งคโปร์
สิ งคโปร์เป็ นประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบคอมมอนลอว์ (Common Law) เนื่ องจาก
แต่เดิมเคยตกเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายต่างๆในสิ งคโปร์ จึงมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับระบบกฎหมายในประเทศอังกฤษ จึงทาให้กฎหมายอาญาของสิ งคโปร์ ได้นา
ระบบการไต่สวนโดยคณะลูกขุนมาใช้ และถือว่าการกระทาความผิดทางอาญาเป็ นความผิดต่อ
แผ่นดิน ดังนั้ นกระบวนการยุติธรรมในการฟ้ องคดีจะกระทาโดย พนักงานอัยการของรัฐ โดยการ
ฟ้ องคดีอาญาจึงมีลกั ษณะเป็ นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับปั จเจกบุคคล
กฎหมายอิสลามในสิ งคโปร์ จะครอบคลุมเฉพาะในเรื่ องเกี่ยวกับสภาพบุคคล
ครอบครัวและมรดกเท่านั้น โดยจะมีสภาพบังคับใช้กบั ประชากรสิ งคโปร์ ที่ นับถือศาสนาอิสลามที่
ได้กระทาผิดต่อศาสนาหรื อจารี ตประเพณี ที่เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของชาวมุสลิมเท่านั้น
หากเป็ นกรณี ที่ผนู ้ บั ถือศาสนาอิสลามถึงแก่ความตาย ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนในการชันสู ตรพลิกศพ ไว้ดงั นี้
1. ตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

51

Article 1.9 of the law on criminal procedure code provide ;
To adjudicate is a series of acts by a judge to accept, hear and judge a criminal action in
adherence to the principles of independence, honesty and impartiality at trial in matters and by means regulated
in this law.

66
2. กฎหมายว่าด้วยการเสี ยชีวติ (The Coroners Act 2010)
นอกจากนี้ ระบบงานยุติธรรม และกฎหมายชันสู ตรพลิกศพของประเทศสิ งคโปร์ ใช้
ระบบเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพหรื อโคโรเนอร์ (Coroner System) ในการชันสู ตรพลิกศพ ซึ่งเป็ นระบบ
ที่มีอานาจการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการสอ บสวนหาสาเหตุการตายอยูท่ ี่เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพ หรื อโคโร
เนอร์ ทั้งนี้การทางานเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพทั้งหมดของประเทศสิ งคโปร์ ถูกกาหนดโดย
พระราชบัญญัติเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพหรื อโคโรเนอร์ ค .ศ. 2010 (Coroners Act 2010)52 ดังนั้น กรณี
การเสี ยชีวติ ที่จาเป็ นต้องมีการชันสู ตรพลิกศพตามกฎหมาย เพื่อค้นหาความจริ งในกรณี ที่มีการตาย
ผิดธรรมชาติทุกกรณี ซ่ ึ งเกิดในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ รวมไปถึงกรณี อื่นๆ ที่ยงั มีเหตุตอ้ งสงสัย
เกี่ยวกับการเสี ยชีวติ นั้นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการตรวจชันสู ตรเพื่อระบุสภาพบุคคลว่า ผูต้ าย
เป็ นใคร ตายที่ไหน สาเหตุการตาย และพฤติการณ์การตาย โดยสามารถพิจารณาได้ดงั นี้
3.3.1 ผู้มีอานาจหน้ าทีท่ าการชั นสู ตรพลิกศพ
จากที่ได้กล่าวในตอนต้นว่าประเทศสิ งคโปร์ ได้มีการนาระบบการไต่สวนโดยคณะ
ลูกขุนมาใช้โดยให้ถือว่าการกระทาความผิดในทางคดีอาญาเป็ นการกระทาที่กระทบต่อความสงบ
สุ ขของประชา ชนจึงเป็ นความผิดต่อแผ่นดิน รัฐจึงเป็ นผูเ้ สี ยหาย ดังนั้นจึงสามารถพิจารณาผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับการชันสู ตรพลิกศพ ได้ดงั นี้
1. เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพหรื อโคโรเนอร์ ซึ่ งเป็ นตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานาธิบดีโดยมีผพู้ ิพากษาสู งสุ ดเป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอ โดยที่จะมีบ ทบาทหน้าที่สาคัญในการ
รับผิดชอบตัดสิ นใจเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการชันสู ตรพลิกศพตามกฎหมาย
2. พนักงานอัยการ โดยถือว่าเมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น การกระทา
ความผิดนั้นย่อมกระทบต่อความสงบสุ ขของรัฐ พนักงานอัยการซึ่ งถือว่าเป็ นตัวแทนของรัฐจึงเข้า
มามีบทบาทต่อการดาเนินคดีดงั กล่าว โดยสามารถแบ่งออกเป็ น
2.1 อัยการสู งสุ ด มีอานาจในการควบคุมและกาหนดแนวทางในการดาเนินคดีหรื อ
การฟ้ องร้องคดีอาญา โดยจะต้องดาเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 53
ดังนี้
2.1.1 อัยการยังมีอานาจในการออกคาสั่งให้พนักงานสอบสวนหรื อเจ้าหน้าที่
ตารวจดาเนินการสื บสวนและสอบสวนคดีได้ในบางกรณี 54
52

วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะอ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 11, น. 34.
53
Article 11 (1) of The criminal procedure code 2010 provide ;
The Attorney-General shall be the Public Prosecutor and shall have the control and direction of
criminal prosecutions and proceedings under this Code or any other written law.
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2.1.2 อัยการสู งสุ ด มีอานาจในการมอบสานวนคดีให้กบั ทนายความทัว่ ไป หรื อ
บุคคลใดๆ เช่น เจ้าพนักงานสอบสวน ตารวจ หรื อรองอัยการ ที่มีความเหมาะสมในการสื บสวน
หรื อสอบสวนคดี
2.2 The Solicitor-General (เทียบเคียง รองอัยการสู งสุ ดหรื อพนักงานอัยการ ) มี
หน้าที่กระทาการทั้งหมดแทนอัยการสู งสุ ด ในกรณี ที่ตาแหน่งอัยการสู งสุ ดว่างลง หรื อไม่สามารถ
ดาเนินการใดๆได้55
2.3 ผูช้ ่วยอัยการ คือ ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งจากอัยการสู งสุ ด หรื อรองอัยการสู งสุ ด ให้
ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา56
3. พนักงานสอบสวน หรื อเจ้าหน้าที่ตารวจ จะเข้ามาดาเนินคดีในส่ วนการสื บสวน
สอบสวน ได้ก็ต่อเมื่อพนักงานอัยการของรัฐมอบหมาย เมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพหรื อโคโรเนอร์ ค .ศ. 2010 มาตรา 5(1) กาหนดให้ บุคคลผูซ้ ่ ึ ง
รับรู ้ถึงการตาย ไม่วา่ การตายนั้นจะปรากฏสาเหตุหรื อไม่ ให้รายงานการเสี ยชีวติ ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาตัวผูก้ ระทา
ความผิด
4. ทนายความ มีหน้าที่ในการจัดเตรี ยมเอกสาร สื บหาพยานหลั กฐาน ก่อนนาคดีข้ ึนสู่
ศาล57
54

Article 4 (iii) of The criminal procedure code 2010 provide ;
The Public Prosecutor may authorise in writing one or more Deputy Public Prosecutors to the
exercise by any police officer of the powers of investigation under this Code, as the case may be.
55
Article 11 (2) of The criminal procedure code 2010 provide ;
The Solicitor-General shall have all the powers of a Deputy Public Prosecutor and shall act as
Public Prosecutor when the Attorney-General is absent or unable to act.
56
Article 11 (3) of The criminal procedure code 2010 provide ;
Subject to this section, the Public Prosecutor may appoint any officer or other person to act as a
Deputy Public Prosecutor or an Assistant Public Prosecutor in carrying out any of the duties of the Public
Prosecutor under this Code or under any other written law, and may assign any of those duties to a Deputy
Public Prosecutor or an Assistant Public Prosecutor.
57
Article 11 (6) of The criminal procedure code 2010 provide ;
Any proceeding before the High Court must be conducted by the Public Prosecutor, the
Solicitor-General, a Deputy Public Prosecutor, an Assistant Public Prosecutor, or a person authorised under
subsection (5) who is an advocate.
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5. เจ้าหน้าที่นิติเวช หรื อนิติพยาธิ คือ ผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญ ชานาญเกี่ยวกับเรื่ องการ
ชันสู ตรพลิกศพ หรื อเป็ นแพทย์หรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับนิติเวช
ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่
ตารวจได้ทาการสื บสวนสอบสวนถึงการตายแล้ว เจ้าหน้าที่ตารวจ จะต้องแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่
ชันสู ตรพลิกศพถึงการตายในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุแห่งการตายนั้น 58 เมื่อได้รับแจ้งแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่นิติเวชมีอานาจหน้าที่59 ดังนี้
1) ทาการสื บสวนหาสาเหตุของการเสี ยชีวติ โดยดูจากสภาพศพ
2) ทาการตรวจสอบข้อมูลการรักษาพยาบาลก่อนบุคคลนั้นจะเสี ยชีวติ
3) ทาการชันสู ตรพลิกศพ โดยปรึ กษากับแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
4) จดบันทึกข้อมูล หรื อหลักฐานที่เจ้าหน้าที่นิติเวชสื บสวนได้ เพื่อเป็ นหลักฐาน
ในการจับตัวผูก้ ระทาผิดต่อไป
อย่างไรก็ตาม ผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการชันสู ตรพลิกศพของประเทศสิ งคโปร์ เป็ นงาน
ทางนิติเวชศาสตร์ ซ่ ึ งจะขึ้นตรงกับ Heath Sciences Authority (HSA) ซึ่งเป็ นองค์กรที่มี
คณะกรรมการบริ หารระดับสู ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้าน
สาธารณสุ ข โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
1. กลุ่มงานด้านอาหาร เภสัชกรรม และเวชภัณฑ์ ซึ่ งควบคุมดูแลเกี่ยวกับอาหารและ
ยา รวมไปถึงเวชภัณฑ์ท้ งั หมดที่ใช้ในประเทศสิ งคโปร์
2. กลุ่มงานเกี่ยวกับงานบริ การด้านโลหิ ต ธนาคารเลือด
3. กลุ่มงานที่ให้บริ การด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ งานชันสู ตรพลิกศพ งานนิติ
วิทยาศาสตร์ และงานพิษวิทยา
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Article 11 (1) of The criminal procedure code 2010 provide ;
The Attorney-General shall be the Public Prosecutor and shall have the control and direction of
criminal prosecutions and proceedings under this Code or any other written law.
59
Article 17 of the coroners act 2010 provide;
(1) A forensic pathologist making an investigation under section 16 may —
(a) view the body at the place where the body is lying or order the body to be removed to
some more convenient place and view the body at that place;
(b) require any medical practitioner or health-care practitioner to furnish, within such time as
the forensic pathologist may specify —

69
โดยงานด้านการชันสู ตรพลิกศพจะอยูใ่ นส่ วนของหน่วยงานทางด้านนิติเวชศาสตร์
(Forensic Medicinen Division) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานย่อยของ Heath Sciences Authority (HSA)60 ซึ่ง
หน่วยงานทางด้านนิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicinen Division) เป็ นหน่วยงานเดียวในประเทศ
สิ งคโปร์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจชันสู ตร พลิกศพตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่
ชันสู ตรศพหรื อโคโรเนอร์ โดยที่เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพของรัฐนั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งหรื อ
มอบหมายจากประธานาธิบดี โดยมีผพู้ ิพากษาสู งสุ ดเป็ นผูพ้ ิจารณาเสนอ 61 ให้มีบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินการชันสู ตรพลิกศพตามกฎหมาย แต่อย่างไร
ก็ตาม เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพของรัฐอาจจะให้อานาจหรื อมอบหมายให้บุคคลใดๆ เพื่อเข้ามา
ช่วยเหลื อในการปฏิบตั ิการตามหน้าที่ หรื อ หากเป็ นกรณี ที่เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพของรัฐไม่
สามารถ ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้ชวั่ คราว หรื อระยะเวลาหนึ่ ง ไม่วา่ จะเนื่องจากเจ็บป่ วยหรื อด้วย
เหตุผลอื่นก็ตาม ประธานศาลสู งสุ ดของเขตการปกครองอาจจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิก
ศพคนอื่นปฏิบตั ิงานในฐานะเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพของรัฐในช่วงเวลานั้นก็ได้62
3.3.2 ขั้นตอนและกระบวนการในการชั นสู ตรพลิกศพ
กรณี การเสี ยชีวติ ที่จาเป็ นต้องมีการชันสู ตรพลิกศพตามกฎหมายนั้น ประกอบไปด้วย
ขอบเขตอานาจหน้าที่และการดาเนินการของพนักงานสอบสวน กรณี พบว่ามีผเู ้ สี ยชีวติ จาเป็ นต้องมี
การชันสู ตรพลิกศพตามกฎหมาย เนื่องด้วย เป็ นการตาย โดย ผิดธรรมชาติทุกกรณี ซึ่ งเกิดใน
สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ได้แก่ การฆ่าตัวตาย ฆ าตกรรม อุบตั ิเหตุ การตายที่ยงั ไม่ปรากฏเหตุหรื อ
พฤติการณ์การตาย ศพนิรนาม หรื อผูเ้ สี ยชีวติ ที่ยงั ระบุสภาพบุคคลไม่ได้ การตายซึ่ งอยูใ่ นระหว่าง
การควบคุมของเจ้าพนักงานรัฐ การตายซึ่ งสงสัยว่าอาจจะเกิดจากการให้บริ การทางสาธารณสุ ขที่
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วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 11, น. 36.
Article 3(1) of the coroners act 2010 provide;
The President may, on the recommendation of the Chief Justice, appoint a State Coroner and
such other Coroners as are necessary for the proper administration of this Act.
62
Article 3 of the coroners act 2010 provide;
(4) The State Coroner may authorize or appoint any person to assist him in the exercise of his
functions and duties under this Act whether generally or in any particular case.
(5) Where the State Coroner is temporarily unable, whether by illness, absence or any other
reason, to perform his functions and duties for any period, the chief District Judge appointed under the
Subordinate Courts Act (Cap. 321) may appoint another Coroner to act as State Coroner for that period.
61

70
ผิดพลาดรวมไปถึงกรณี อื่นๆ ที่ยงั มีเหตุ ต้องสงสัยเกี่ยวกับการเสี ยชีวติ นั้นๆ 63 โดยมีวตั ถุประสงค์
ของการตรวจชันสู ตรเพื่อระบุสภาพบุคคลว่า ผูต้ ายเป็ นใคร ตายที่ไหน สาเหตุการตาย และ
พฤติการณ์การตาย เพื่อเป็ นพยานประกอบสานวนการสอบสวนเพิ่มเติมในการสอบสวนหาความ
จริ ง
บุคคลใดผูซ้ ่ ึ งพบว่ามีการตายเกิดขึ้น รวมถึ ง สามีภริ ยา ญาติ หรื อผูป้ กครองของผูต้ าย
ให้รีบรายงานการเสี ยชีวติ ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจทันที หรื อถ้าเจ้าหน้าที่ตารวจพบศพโดยบังเอิญหรื อ
ได้รับรายงานเกี่ยวกับการตายนั้นก็ตาม เจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องทารายงานไปยังสถานีตารวจทันที
เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลที่พบศพดังกล่าว64 ถ้าศพนั้นอยูใ่ นประเทศสิ งคโปร์ ให้ดาเนินการทันทีไป
ยังสถานที่ซ่ ึ งพบศพนั้นอยูห่ รื อสถานที่ที่ซ่ ึ งเชื่อว่าความตายได้เกิดขึ้น และให้เจ้าหน้าที่ตารวจทา
65
การสื บสวนสอบสวนมูลเหตุและสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับความตายของผูเ้ สี ยชีวติ
อีกทั้ง
กระบวนการในการชันสู ตรพลิกศพ สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
1. เจ้าพนักงานสอบสวน หรื อเจ้าหน้าที่ตารวจ
เมื่อมีการตายเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตารวจต้องรี บดาเนินการสื บสวนสอบสวนคดีทนั ที 66 ที่
ได้รับรายงาน หรื อได้ทราบเรื่ องร้องเรี ยน หรื อมีบุคคลมาแจ้งความว่ามีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามี
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Coroners Act 2010 REPUBLIC OF SINGAPORE (ภาคผนวก ง.)
THIRD SCHEDULE : DEATHS FOR WHICH INQUIRY MUST BE HELD
64
Article 7(a)(b) of The criminal procedure code 2010 provide ; Every police officer who :
(a) comes across ; or
(b) receives any information about, a death which is, or appears to be, a reportable death
shall, as soon as reasonably practicable, make a report at a police station giving details of any information
which he obtains with regard to the death.
65
Article 10 of The criminal procedure code 2010 provide ;
(1) A police officer who comes across or receives any information about any death which is, or
appears to be, a reportable death shall —
(a) if the body is in Singapore, proceed immediately to the spot where the body is lying or
the death is believed to have occurred; and
(b) use his best endeavors to investigate the cause of and circumstances connected with the
death of the deceased.
66
Article 17 (1)(a) of the coroners act 2010 provide;
(1) A forensic pathologist making an investigation under section 16 may

71
ผูก้ ระทาความผิดทางอาญา โดยจัดทาเป็ นรายงานลงรายละเอียดเกี่ยวกับวันและเวลาที่ได้รับเรื่ อง
ร้องเรี ยน, ชื่อที่อยูผ่ แู ้ จ้ง, สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีในเบื้องต้นจากผูแ้ จ้งและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับคดี 67 นอกจากนี้ในขั้นตอนของการทาสานวนคดี เจ้าหน้าที่ตารวจยังมีอานาจในการออกคาสั่ง
(a) view the body at the place where the body is lying or order the body to be removed to
some more convenient place and view the body at that place;
(b) require any medical practitioner or health-care practitioner to furnish, within such time as
the forensic pathologist may specify —
(i) a detailed report, to the best of the medical practitioner’s or health-care practitioner’s
knowledge, on the medical treatment or care rendered to the deceased before that person’s death;
(ii) such medical records or health-care records pertaining to the medical treatment or
care of the deceased as the forensic pathologist may require; and
(iii) any other information which the forensic pathologist considers necessary; and
(c) request the Coroner to direct the police to provide such assistance as the forensic
pathologist may require to investigate the cause of and circumstances connected with the death.
(2) Any medical practitioner or health-care practitioner who is required by a forensic pathologist
under subsection (1)(b) to provide any information or records and who —
(a) fails to provide such information or records;
(b) provides any information or records which he knows or believes to be false or
incomplete; or
(c) tampers or destroys, or causes or permits the tampering or destruction of, any record
pertaining to the medical treatment or care of the deceased,
67
Article 14 of The criminal procedure code 2010 provide ;
(1) When information is first received at a police station about an offence, the recording officer
must proceed in accordance with this section.
(2) If the information is in writing, the recording officer must —
(a) if practicable, immediately mark on it the date and time of receipt at the police station
and the name and address of the person who gave the information; and
(b) if the information appears to be signed by the informant, file it as a report.
(3) If the information is given orally and the recording officer considers it practicable to reduce
it to writing immediately, he must ensure that all of the following are recorded in a report:
(a) the date and time of his receipt of the information;
(b) the name and address of the informant;
(c) the information given by the informant;
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เรี ยกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (เทียบเคียง หมายเรี ยกของไทย ) ไปเป็ นพยานแวดล้อม หรื อบุคคลผูท้ ี่
เห็นเหตุการณ์ หรื อผูท้ ี่คาดว่าน่าจะทราบข้อเท็จจริ งนั้นๆ ให้มาที่สถานีตารวจเพื่อทาการสอบสวน
หาข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าหากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมมาตามหมายเรี ยก ตารวจมีหน้าที่ที่จะส่ งเรื่ องไป ยัง
Magistrate (อาจจะเป็ นผูพ้ ิพากษาหรื อเจ้าพนักงานคดีปกครอง ) ให้ทาการออกหมายเรี ยกให้คน
นั้นๆ เข้ามาให้การในคดีอีกครั้ง68
ในกรณี ที่มีคนมาแจ้งเบาะแสว่า มีการตายเกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ เจ้าพนักงานตารวจ
จาต้องดาเนินการ69 ดังนี้
1) เข้าไปตรวจในสถานที่เกิดเหตุ หรื อสถานที่ที่พบศพ
2) ทาการตรวจร่ างกายของศพผูเ้ สี ยชีวติ เพื่อหาสาเหตุการตาย ซึ่งหากเจ้าหน้าที่
ตารวจไม่สามารถระบุสาเหตุการตายที่แน่นอนได้ จะต้องรี บทารายงานแจ้งผูบ้ งั คับบัญชา และต้อง
ทาการเก็บรักษาศพให้อยูใ่ นสภาพที่สามารถผ่าพิสูจน์ได้

(d) such other particulars as the nature of the case may require.
Article 21 of The criminal procedure code 2010 provide ;
(1) In conducting an investigation under this Part, a police officer may issue a written order
requiring anyone within the limits of Singapore, who appears to be acquainted with any of the facts and
circumstances of the case, to attend before him, and that person must attend as required.
(2) If that person fails to attend as required, the police officer may report the matter to a
Magistrate who may then, in his discretion, issue a warrant ordering the person to attend.
69
Article 10 of the coroners act 2010 provide;
(1) A police officer who comes across or receives any information about any death which is, or
appears to be, a reportable death shall —
(a) if the body is in Singapore, proceed immediately to the spot where the body is lying or
the death is believed to have occurred; and
(b) use his best endeavors to investigate the cause of and circumstances connected with the
death of the deceased.
(2) If the police officer is unable to comply with subsection (1), he shall immediately inform his
superior officer who shall depute some other police officer who shall comply with that subsection.
(3) Any police officer who has seen the body may —
(a) cause the body to be removed to such place as he may direct, pending an order of a
Coroner to release the body; or
(b) secure and preserve the scene where the body was found, pending further investigations.
68
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ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตา รวจได้ทาการหาหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการตายของ
ผูเ้ สี ยชีวติ แล้วพบบุคคลต้องสงสัย หรื อบุคคลที่น่าจะเป็ นหนึ่งในบุคคลอื่นๆที่เป็ นสาเหตุทาให้
ผูเ้ สี ยชีวติ ตาย เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถที่จะแจ้งข้อหาไปยังบุคคลนั้นๆได้ โดยบุคคลนั้นจะ
กลายเป็ นผูต้ อ้ งหาตามความผิดที่ได้กระทาแ ละมีโทษปรับไม่เกิน $ 1,500 หรื อ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรื อทั้งจาทั้งปรับ เว้นแต่จะมีหลักฐานอื่นมาแสดงว่าตนไม่ใช่ผกู ้ ระทา
ความผิด70
โดยเจ้าหน้าที่ตารวจมีหน้าที่ในการชันสู ตรพลิกศพแล้วจะต้องทาการตรวจสอบหา
สาเหตุการตายภายใต้การกากับดูแลของพนักงานอัยก าร71 และวิธีการในการสอบสวนการตายใดๆ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจจะต้องอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ
สิ งคโปร์ 72
2. เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรของรัฐ
ในกรณี ที่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ หรื อพบว่าการตายดังกล่าวเป็ นการตาย
โดยผิดธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ตารว จต้องทาสานวนเพื่อส่ งไปยังผูพ้ ิพากษา โดยผูพ้ ิพากษาจะเป็ นผูม้ ี
อานาจในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพของรัฐ เพื่อทาการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แท้จริ งของ
ผูเ้ สี ยชีวติ 73
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Article 5 of the coroners act 2010 provide;
(1) Any person who becomes aware of a death which is, or appears to be, a reportable death
shall, as soon as reasonably practicable, make a report of the death to a police officer.
(2) Any person who, without reasonable excuse, the burden of proving which shall be on the
accused in a prosecution, contravenes subsection (1) shall be guilty of an offence and shall be liable on
conviction to a fine not exceeding $1,500 or to imprisonment for a term not exceeding one month or to both.
(3) Nothing in this section or section 6 shall derogate from any other obligation to report a death
under any other written law.
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Article 14 of the coroners act 2010 provide;
A police officer shall investigate into the cause of any death if directed to do so by the Public
Prosecutor.
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Article 15 of the coroners act 2010 provide;
In investigating into any death, a police officer may exercise all or any of the powers conferred
on him by the Criminal Procedure Code 2010 or any other written law in relation to investigations into an
arrestable offence.
73
Article 3(1) of the coroners act 2010 provide;
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เมื่อเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรหรื อโคโรเนอร์ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการตายของบุคคลใดๆแล้ว
เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรหรื อโคโรเนอร์ มีหน้าที่74
1) ให้เจ้าหน้าที่นิติเวชสื บสวนและสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการตาย โดยทาการ
วิเคราะห์ หรื อให้คาปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ตารวจในการนาสื บหาเบาะแสการตาย 75 หากปรากฏว่า
เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพสามารถพิจารณาได้วา่ ความตายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมู ลเหตุตามธรรมชาติ
หรื อไม่จาเป็ นต่อประโยชน์สาธารณะ ที่จะดาเนินการสอบสวนต่อไป เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพ
อาจจะออกคาสั่งภายใต้มาตรา 22 เพื่อให้ปล่อยศพไปทาพิธีทางศาสนาต่อไปได้ 76 อีกทั้ง เจ้าหน้าที่
ชันสู ตรพลิกศพจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งไปยังพนักงานอัยการสาหรับเหตุผลข องการให้ปล่อยศพ
ไปโดยปราศจากการสอบสวนนั้น77
The President may, on the recommendation of the Chief Justice, appoint a State Coroner and
such other Coroners as are necessary for the proper administration of this Act.
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Article 16 of the coroners act 2010 provide;
(1) When a Coroner or the Public Prosecutor receives information about the death of any
person, the Coroner or the Public Prosecutor may, if he considers it appropriate to do so, direct —
(a) a forensic pathologist to investigate the cause of and circumstances connected with the
death; and
(b) that a copy of all medical records, health-care records and such other documents as may
be relevant to the case be furnished by the person in charge of the hospital, medical clinic or place of custody
referred to in section 8 or any other person in possession thereof to the forensic pathologist.
(2) The forensic pathologist shall regularly inform the police officer investigating the death, the
Coroner and the Public Prosecutor about the progress of his investigations and findings.
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Article 18(1) of the coroners act 2010 provide;
In a case of a death reported to a Coroner under section 11, the Coroner may, after consulting a
pathologist, order a post-mortem examination to be conducted if the Coroner is of the opinion that a postmortem examination is necessary in the circumstances to establish the manner and cause of death.
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Article 12(2) of the coroners act 2010 provide;
(2) If the Coroner considers, after viewing the body and making a preliminary investigation, that
the death was due to natural causes and that it is unnecessary to hold an inquiry, he may issue an order under
section 22 for the release of the body.
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Article 23 of the coroners act 2010 provide;
In every case where a body is released by an order of a Coroner under section 22 and no inquiry
is held, the Coroner shall report the facts to the Public Prosecutor with his reasons for not holding an inquiry.
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2) ให้โรงพยาบาล หรื อคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิติเวชทาการผ่าพิสูจน์ศพ
โดยต้องจัดทาเป็ นรายงานขั้นตอนและผลการผ่าพิสูจน์
3) เจ้าหน้าที่นิติเวช ต้องทารายงานชี้แจงความคืบหน้าของการสื บสวนและ
สอบสวนสาเหตุการตายพร้อมทั้งข้อมูล เบาะแสที่ตรวจพบต่อเจ้าหน้าที่ตารวจและพนักงานอัยการ
แต่อย่างไรก็ตาม พนักงานอัยการอาจจะร้องขอให้เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพคงการสอบสวนเพื่อหา
มูลเหตุแห่งการตายของบุคคลใดๆ ไว้ก็ได้เท่าที่มีความจาเป็ นและความต้องการ78
เมื่อเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรของรัฐหรื อเจ้าหน้าที่นิติเวช ได้ทาการชันสู ตรพลิกศพหรื อผ่าศพ
ตรวจเรี ยบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพจะต้องลงนามในหนังสื อสาคัญเพื่อทารายงานสรุ ปผล
การตรวจชันสู ตรศพถึงสาเหตุการตายไปยังพนักงานอัยการ ภายใน 48 ชัว่ โมง หลังจากที่ได้ขอ้ สรุ ป
จากการชันสู ตรศพ และการสอบสวนนั้น79 เพื่อให้พนักงานอัยการทาการสรุ ปสานวนส่ งผูพ้ ิพากษา
โดยในระหว่างที่สานวนอยูก่ บั พนักงานอัยการ พนักงานอัยการมีอานาจที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากเจ้าหน้าที่ชนั สู ตรหรื อเจ้าหน้าที่นิติเวชได้อีก เพื่อระบุตวั ผูก้ ระทาความผิดที่แท้จริ ง80
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Article 26 of the coroners act 2010 provide;
(1) The Public Prosecutor may, in any case where a Coroner has jurisdiction and the Public
Prosecutor is satisfied that an inquiry is necessary or desirable, require the Coroner to hold an inquiry into the
death of any person.
(2) The Public Prosecutor may direct that a body be exhumed if he is of the opinion that it is
necessary to do so for the purposes of the inquiry.
(3) Notwithstanding that proceedings at any inquiry may have been concluded by a Coroner,
where it appears to the Public Prosecutor that further investigations are necessary, the Public Prosecutor may
direct the Coroner to re-open the inquiry and make further investigations, and the Coroner shall comply with
such directions and thereafter proceed in the same manner as if the proceedings at the inquiry had not been
concluded.
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Article 42 of the coroners act 2010 provide;
(1) Where an inquiry is held into the death of any person, the Coroner shall complete and sign a
certificate setting out the cause of death as found at the inquiry and shall, within 48 hours after the conclusion
of the inquiry, forward a copy of the certificate to :___
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Article 26(1) of the coroners act 2010 provide;
The Public Prosecutor may, in any case where a Coroner has jurisdiction and the Public
Prosecutor is satisfied that an inquiry is necessary or desirable, require the Coroner to hold an inquiry into the
death of any person.
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อย่างไรก็ตาม การจัดการเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพของ HSA นั้น เป็ นระบบของ
กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายชันสู ตรพลิกศพของประเทศสิ งคโปร์ มีความแตกต่างจาก
ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เนื่องจากใช้ระบบเจ้าหน้าที่ชนั สู ต รศพหรื อโคโรเนอร์ (Coroner
System) ทาให้อานาจการตัดสิ นใจสู งสุ ดอยูท่ ี่เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรศพหรื อโคโรเนอร์ ส่ วนการบริ หาร
จัดการงานด้านชันสู ตรพลิกศพนั้น HSA มอบหมายให้หน่วยนิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicinen
Division) เป็ นผูด้ ูแล โดยจะมีการทางานในด้านการชันสู ตรที่เ ป็ นเวลา หากจะต้องมีการผ่าชันสู ตร
พลิกศพจะต้องเป็ นศพที่เข้ามาถึงหน่วยงานนิติเวชศาสตร์ ก่อนเวลา 06.00 น. (แต่ก็มีขอ้ ยกเว้น
สาหรับกรณี ศพที่เข้ามาในระหว่าง 06.00 – 08.00 น. โดยอาจจะพิจารณาผ่าชันสู ตรให้ซ่ ึ งต้องดูตาม
ความจาเป็ นและเงื่อนไขเป็ นรายกรณี ไป ) ส่ วนศพผูเ้ สี ย ชีวติ ที่เข้ามาหลัง 08.00 น. ของวันนั้นๆจะ
ถูกทาการผ่าชันสู ตรศพในวันถัดไป นอกจากนี้ยงั มีขอ้ ปฏิบตั ิที่ยดึ เป็ นแนวทางสาหรับการจาหน่าย
ศพ คือ ร้อยละ 90 ของศพที่เข้ามาทาการผ่าชันสู ตรศพจะส่ งคืนให้ญาติภายใน 24 ชัว่ โมง ยกเว้น
กรณี ที่มีความจาเป็ นที่จะต้องอายัดศพไว้ก่อน เช่น ยังไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ หรื อเป็ นศพที่ถูก
ฆาตกรรม ซึ่ งจะต้องเก็บศพไว้อีก 24 – 48 ชัว่ โมง เพื่อดูร่องรอยบาดแผลที่จะปรากฏชัดขึ้น 81 จะ
เห็นได้วา่ ในประเทศสิ งคโปร์ เองไม่ได้มีการกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนเช่นกันว่าจะต้องกระทา
การชันสู ตรพลิกศพให้เสร็ จภายใน 24 ชัว่ โมง เว้นแต่เป็ นบางกรณี เท่านั้น แต่ถา้ หากมีความสงสัย
หรื อเกิดจากการฆาตกรรมก็สามารถที่จะอายัดศพไว้ก่อนได้
3.3.3 ผลของการชั นสู ตรพลิกศพ
ผูพ้ ิพากษาผูด้ ูแลสานวน หากมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพ สามารถที่จะทา
หมายเรี ยกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ชนั สู ตร แพทย์
หรื อพนักงานอัยการ ให้มาให้การหรื อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม โดยการตัดสิ นว่าใครเป็ นผูก้ ระทาความผิด
ให้เป็ นดุลพินิจของศาล ซึ่ งผูพ้ ิพากษาย่อมมีอานาจในการตัดสิ นคดีตามบทบัญญัติประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาของสิ งคโปร์ 82
81

วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 11, น. 37.
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Article 30 of the coroners act 2010 provide;
(1) A Coroner shall have and exercise all the powers of a Magistrate’s Court with regard to
(a) summoning and compelling the attendance of witnesses and requiring them to give
evidence; and
(b) the production of any document or thing at any inquiry held by him.
(2) Every summons to appear, warrant of arrest or summons to produce shall be in writing
signed by the Coroner and shall bear the seal of the court.
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จึงเห็นได้วา่ ในประเทศสิ งคโปร์ น้ นั แม้จะใช้ระบบเจ้าหน้าที่โคโรเนอร์ (Coroner
System) ในการชันสู ตรพลิกศพกับการตายโดยผิดธรรมชาติ หรื อการตายที่อยูใ่ นระหว่างการ
ควบคุมก็ตาม แต่ประเทศสิ งคโปร์ ก็มิได้ประสบปั ญหาเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลามที่วา่ หาก
เป็ นผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลาม จะต้องนาศพไปฝังภายใน 24 ชัว่ โมง หรื อห้ามมิให้มีการชันสู ตรพลิก
ศพหรื อผ่าศพอย่างที่เข้าใจ เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายของประเทศสิ งคโปร์ น้ นั หากเข้ากรณี ที่
เป็ นการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้นภายในสาธารณรัฐสิ งคโปร์ จะต้องทาการชันสู ตรศพเสมอหาก
ไม่ปฏิบตั ิ ตามจะมีบทลงโทษที่รุนแรง จึงทาให้เจ้าหน้าที่มีอานาจในการตัดสิ นใจได้อย่างเต็มที่ต่อ
การชันสู ตรพลิกศพหรื อผ่าศพ อีกทั้งประชาชนของประเทศสิ งคโปร์ ก็มีความเข้าใจและเชื่อใจใน
ระบบการทางานของกระบวนการยุติธรรมของตนจึงทาให้ประชาชนร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ต่อการ
อานวยความสะดวก เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น ประเทศมาเลเซี ย ประเทศอินโดนีเซี ย และประเทศสิ งคโปร์ น้ นั ก็มีการนาหลัก
ในเรื่ องของการชันสู ตรพลิกศพเข้ามาปรับใช้ เมื่อพบว่าเป็ นกรณี การตายผิดธรรมชาติหรื อการตายที่
อยูใ่ นระหว่างการควบคุมก็ตาม โดยไม่ได้คานึงถึ งเรื่ องศาสนา เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็ นผูท้ ี่นบั
ถือศาสนาอิสลามแต่ละประเทศเหล่านี้กลับมองว่าถ้าเป็ นการตายโดยผิดธรรมชาติ หากมีความ
จาเป็ นและเพื่อผลประโยชน์แล้วก็อนุญาตให้ทาการชันสู ตรพลิกศพได้ และหากชันสู ตรแต่เพียง
ภายนอกไม่สามารถบอกถึงสาเหตุการตายได้ก็อนุญาต ให้ทาการผ่าศพตรวจได้ดว้ ย เช่นกันดังนั้น
การใช้กระบวนการทางนิติวทิ ยาศาสตร์ มาช่วยในการพิสูจน์หาความจริ ง ร่ วมกับการจัดการด้านคดี
อย่างเป็ นระบบ จะนามาซึ่ งความยุติธรรมได้ในระดับหนึ่ง และจะถือว่าเป็ นกุญแจที่สาคัญที่สุดดอก
หนึ่งในการแก้ปัญหาให้มีการชันสู ตรพลิกศพกับ ผูท้ ี่นบั ถือศาสนาอิสลามทุกคน ซึ่ งจะกล่าวต่อไป
ในบทที่ 4

(3) Such summons to appear or summons to produce shall ordinarily be served by a police
officer, but the Coroner may, if he sees fit, direct it to be served by some other person.
(4) The provisions of section 38, Part VI and section 235 of the Criminal Procedure Code 2010
shall apply, with the necessary modifications, in relation to summonses to appear, warrants of arrest and
summonses to produce issued by a Coroner.

