บทที่ 2
ลักษณะของกฎหมายอิสลามและการชันสู ตรพลิกศพ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
การชันสู ตรพลิกศพตามหลักศาสนาอิสลาม จากหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามที่วา่
“กรณี ผนู้ บั ถือศาสนาอิสลามเสี ยชีวติ ให้รักษาศพไว้ในสภาพเดิม ห้ามให้มีการทาลายศพโดย
เด็ดขาดและห้ามทารุ นแรง เพราะว่าหลักศาสนาอิสลามถือว่ามนุษย์ทุกคนที่พระอัลลอฮฺทรงสร้างมา
เป็ นสิ ทธิของพระองค์ที่จะห้ามมิให้ใครมาทาลาย” ซึ่ งจากความเชื่อดังกล่าว ในกรณี การตายโดยผิด
ธรรมชาติน้ นั การชันสู ตรศพของมุสลิมที่เสี ยชีวติ ตามหลักศาสนาอิสลามย่อมทาไม่ได้เพราะตาม
หลักศาสนาตั้งอยู่ บนพื้นฐานการให้เกียรติและคุม้ ครองคุณค่าอันสู งส่ งของความเป็ นมนุษย์ ทั้งนี้
ไม่เพียงแต่ในช่วงแห่งการมีชีวติ อยูเ่ ท่านั้น ในสภาวะไร้วญ
ิ ญาณเหลือเพียงร่ าง ศาสนาอิสลามก็
ยังคงถือว่า เกียรติยศและความประเสริ ฐในการเป็ นมนุษย์ยงั คงมีอย่างสมบูรณ์
2.1 ลักษณะและทีม่ าของกฎหมายอิสลาม
“อิสลาม” เป็ นชื่อศาสนาหนึ่งในหลายๆ ศาสนาที่มีอยูใ่ นโลก ประเทศไทยมีประชากร
ที่นบั ถือศาสนาอิสลามอยูป่ ระมาณ 2,815,900 คน1 คาว่า “อิสลาม” เป็ นคาที่พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือ อัลลอ
ฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ใช้เรี ยกศาสนาซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือก “มุฮมั มัด” ให้มาเป็ นศาสนทูต เพื่อ
สั่งสอนมนุษยชาติ
อิสลาม มาจากคาว่า อัสละมะ ซึ่ งมาจากรากศัพท์วา่ ซะลิมะ แปลว่า สันติ การนอบ
น้อม การยอมจานน อิสลามเป็ นศาสนาที่จดั อยูใ่ นประเภทเอกเทวนิยม คือ ศาสนาที่นบั ถือพระเจ้า
องค์เดียว พระเจ้าในศาสนาอิสลาม มีพระนามว่า อัลลอฮฺ ซึ่ งเป็ นนามที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด2
กฎหมายอิสลาม ในภาษาอาหรับเรี ยกว่า “ชะรี อะฮ” คือ ประมวลข้อปฏิบตั ิต่างๆ ของ
กฎหมายศาสนา คาว่า “ชะรี อะฮ” แปลว่า “ทาง” หรื อ “ทางไปสู่ แหล่งน้ า ” ซึ่ งหมายถึง ทุกสิ่ งทุก
อย่างที่อลั ลอฮฺทรงบัญญัติไว้สาหรับมุสลิมในเรื่ องที่เกี่ยวกับศาสนา ไม่ ว่าข้อบัญญัติน้ นั จะมาจาก
คัมภีร์อลั -กุรอานหรื อจากซุ นนะฮ์ของท่านศาสดามุฮมั มัด ชะรี อะฮ์จึงครอบคลุมหลักของศาสนาอัน
เกี่ยวกับอัลลอฮฺ คุณลักษณะของพระองค์ ตลอดจนความรู ้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่วา่ ด้วยเรื่ องการ
1
2

น.1.

สามะโนประชากร และเคหะ พ.ศ. 2543 สานักงานสถิติแห่งชาติ.
ณรงค์ ดูดิง, หลักกฎหมายและวัฒนธรรมอิสลาม, พิมพ์ครั้งที่ 1, วิทยาลัยการปกครอง, (2547),
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ศรัทธา รวมถึงสิ่ งที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมของบุคคลและครอ บครัว 3หลักคาสอนที่สาคัญของศาสนา
อิสลามแบ่งออกได้เป็ น 2 ประการ คือ
1. หลักศรัทธา เรี ยกตามภาษาอาหรับว่า “อีมาน” แปลว่า การเชื่อโดยเลื่อมใสพร้อมจะ
ปฏิบตั ิตามหลักนั้นๆ แบ่งเป็ น 6 ประการดังนี้
1) เชื่อในการมีและเอกภาพของพระผูเ้ ป็ นเจ้า คือ ต้องศรัทธาในพระผูเ้ ป็
นเจ้า
อัลลอฮฺ พระองค์เดียว ไม่ต้ งั สิ่ งอื่นเป็ นภาคีทาการเคารพสักการะ และต้องยอมรับในคุณลักษณะ
ของพระองค์ คือ พระองค์ทรงรู ้ ทรงเห็น ทรงได้ยนิ ในทุกๆ สิ่ ง ฯลฯ
2) เชื่อในมะลาอิกะฮ์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า มะลาอิกะฮ์ เป็ นบ่าวของพระผูเ้ ป็ นเจ้าซึ่ งมี
คุณสมบัติแตกต่างจากม นุษย์ และมนุษย์ไม่ทราบรู ปร่ างที่แท้จริ งของมะลาอิกะฮ์ ไม่มีคาแปลใน
ภาษาไทยจึงเรี ยกทับศัพท์
3) เชื่อในบรรดาคัมภีร์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่งคัมภีร์อลั
-กุรอาน เป็ นคัมภีร์ฉบับ
สุ ดท้ายที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษย์
4) เชื่อในบรรดาศาสนทูตของพระผูเ้ ป็ นเจ้า มุสลิมจะต้ องศรัทธาว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงคัดเลือกบุคคลในหมู่มนุษยชาติให้เป็ นผูส้ ื่ อสารนาบทบัญญัติของพระองค์มาสัง่ สอนแก่มนุษย์
ทุกยุคทุกสมัย
5) เชื่อในวันสุ ดท้าย และการเกิดใหม่ในโลกหน้า มุสลิมจะต้องศรัทธาว่าโลกนี้ไม่
ยัง่ ยืน จะต้องมีวนั แตกสลาย ซึ่ งวันนั้นเรี ยกว่า วันกิย ามะห์ หรื อวันแห่งการพิพากษา เป็ นวันที่ทุก
ชีวติ จะต้องบังเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เพื่อชาระความดีความชัว่ ที่ปฏิบตั ิในโลกนี้
6) เชื่อในกฎแห่งการกาหนดสภาวะ กฎการกาหนดสภาวะ คือ ระเบียบอันรัดกุมที่
พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้กาหนดแก่โลก แก่มนุษย์ชาติ พอแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
ก. กฎที่ตายตัว เมื่อประสบกับผูใ้ ดแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกอย่างดาเนินไปตาม
พระประสงค์ เช่น การถือกาเนิด เชื้อชาติ การแปรปรวนของดินฟ้ าอากาศ เป็ นต้น
ข. กฎที่ไม่ตายตัว โดยดาเนินไปตามความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล กิจกรรม
ต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของมนุษย์ในอันที่จะใช้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานมา ตัวอย่างเช่น หากเรา
ยากจนเพราะเราไม่ทามาหากิน เราจะสรุ ปว่าพระเจ้าให้เราเกิดมาจนไม่ถูก แต่เราจนเพราะเราไม่
ทางาน หรื ออีกตัวอย่างเช่น หากรัฐบาลอนุญาตให้ผลิตบุหรี่ เหล้าสนามม้า แต่มีอีกหน่วยงานหนึ่ง
ออกมาบอกว่ามันไม่ดี หากเราใช้สติปัญญาพิจารณาเราก็คงละเว้นสิ่ งเหล่านี้
3

มาลียา มุขตารี , “กฎหมายอิสลามกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ”, (วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น.12.
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2. หลักปฏิบตั ิ เรี ยกตามภาษาอาหรับว่า “อะมัล ” แปลว่า การกระทา ศาสนาอิสลามมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับภาคปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของศาสนา 5 ประการ
1) คาปฏิญาณตน คือปฏิญาณว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และแท้จริ ง
มุฮมั มัด เป็ นศาสนทูตของพระองค์” และการปฏิญาณต้องออกมาจากใจที่ศรัทธาอย่างแท้จริ ง
2) การละหมาด คือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งร่ างกายและจิตใจจะต้อง
ปฏิบตั ิต้ งั แต่บรรลุนิติภาวะ จนวันสุ ดท้ายของชีวติ โดยปฏิบตั ิวนั ละ 5 ครั้ง คือเวลา เช้ามืด เวลา
กลางวัน เวลาเย็น เวลาพบค่า และเวลากลางคืน
3) การจ่ายซะกาต ตามหลักศาสนาแปลว่าการทาให้บริ สุทธิ์ หรื อการเกลากิเลส แต่
ในทางวิชาการคือการจ่ายทานที่บงั คับ แก่ผมู ้ ีฐานะทางเศรษฐกิจดีที่ตอ้ งจ่ายแก่ผมู ้ ีสิทธิ รับตาม
ข้อกาหนดทางศาสนา เป็ นการขัดเกลาจิตใจของผูบ้ ริ จาคให้สะอาด ลดความต ระหนี่ เห็นแก่ตวั มี
ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
4) การถือศีลอด หมายถึง การงดเว้นจากการบริ โภคอาหาร เครื่ องดื่ม การร่ วม
สังวาส งดเว้นการทาชัว่ ตั้งแต่รุ่งสางจนกระทัง่ พระอาทิตย์ตก โดยจะถือศีลอด 1 เดือน ในรอบ 1 ปี
คือในเดือน รอมฎอน เป็ นการแสดงถึง ความเสมอภาค ภารดรภ าพ ความหนักแน่นอดทนของ
มนุษย์
5) การประกอบพิธีฮจั ญ์ ฮัจญ์ แปลว่าการมุ่งไปสู่ หรื อการไปเยือน หมายถึง การ
เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ อัลกะอ์บะฮ์ ในประเทศซาอุดิอารเบีย ซึ่ งบังคับปฏิบตั ิเฉพาะผูท้ ี่มี
ความสามารถเท่านั้น ความมุ่งหมาย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ และยังทาให้มุสลิมทัว่ โลก
มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และเกิดภารดรภาพ ดังวจนะที่วา่ “มุสลิมทุกคนเป็ นพี่นอ้ งกัน”
จากแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามจะเห็นได้วา่ การดาเนินชีวติ มุสลิม
จะต้องเป็ นไปตามหลักการทางศาสนาอิสลาม โดยถือเอาหลักการทางศาสนาอิสลามเป็ นสิ่ งชี้ นา
ความคิด และพฤติกรรมทั้งมวล โดยไม่อาจละทิ้งความศรัทธาในหลักศาสนาได้ การละทิ้งหลัก
ศาสนาอิสลามทาให้สูญเสี ยความเป็ นมุสลิม4

4

Jitlada Waiyasil, (2007), Performance of Post Mortem inquests on the corpses of Muslims in
accordance with Islamic Law,P.19-21.
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กฎหมายอิสลามมีที่มาอยู่ 4 ประการด้วยกัน กล่าวคือ5
2.1.1 คัมภีร์อลั -กุรอาน ระหว่างฮิจญ์ศักราช 1-10 (พ.ศ. 1124-1133)
คัมภีร์อลั -กุรอาน ถือเป็ นที่มาที่ถูกต้องและระดับสู งสุ ดของกฎหมายอิสลาม โดยถือว่า
สิ่ งที่บนั ทึกไว้ในคัมภีร์อลั -กุรอานเป็ นพระวจนะของอัลลอฮฺ ที่ส่งผ่านมายังศาสดามุฮมั มัด เพื่อ
เผยแพร่ แก่มนุษยชาติ กล่าวถึง กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางที่มนุษย์ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ซึ่ งเป็ นที่มา
ของบทบัญญัติดา้ นต่างๆ ของอิสลาม รวมทั้งบทบัญญัติทางด้านกฎหมายโดยคัมภีร์อลั -กุรอาน ได้
ถูกกาหนดวิธีการตีความไว้ในคัมภีร์ ซึ่ งอยูใ่ นบทที่ 3 โองการที่ 6 ได้กาหนดไว้สองประเภท คือ มุห์
กะมาต คือโองการที่เป็ นหลักหรื อที่เป็ นรากฐานของคัมภีร์ และอีกประการหนึ่ง คือ มุตะช าบิฮาต
คือ โองการที่เป็ นนัยหรื ออุปมา -อุปมัย มีความหมายที่ดิ้นได้ เพราะฉะนั้นการตีความโองการที่เป็ น
หลักจึงต้องถือตามข้อความนั้นอย่างเคร่ งครัด ส่ วนการที่จะตีความโองการที่เป็ นนัยนั้นจะต้องขึ้น
ต่อโองการที่เป็ นหลักด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง การตีความคัมภีร์อลั -กุรอานจะตีความให้ขดั กันไม่ได้
2.1.2 ซุ นนะฮ์ ระหว่างฮิจญ์ศักราช 10-40 (พ.ศ. 1133-1163)
ซุ นนะฮ์ หมายถึง คาพูด การประพฤติ การปฏิบตั ิของท่านศาสดามุฮมั มัด ตลอดจน
พฤติกรรมหรื อการที่ท่านแสดงการยอมรับการกระทาของผูอ้ ื่น ซุ นนะฮ์ทาหน้าที่อธิ บาย ขยาย
จากัด และยืนยันความหม ายของอัล -กุรอาน และบางครั้งซุ นนะฮ์ ทาหน้าที่บญั ญัติสิ่งที่อลั -กุรอาน
ไม่ได้บญั ญัติไว้ดว้ ย
2.1.3 อิจญ์มะ
อิจญ์มะ หมายถึง คาวินิจฉัยชี้ขาดของบรรดานักปราชญ์ในศาสนาอิสลามที่ได้มีการ
ประชุมและมีมติออกมาเพื่อยึดถือและปฏิบตั ิ เมื่อมีปัญหาหรื อสิ่ งใหม่ที่ไม่เคยปรา กฏมาก่อนใน
คัมภีร์อลั -กุรอาน และซุ นนะฮ์ของท่านศาสดา เพื่อที่จะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามคัมภีร์อลั -กุรอาน
และซุ นนะฮ์ อิจญ์มะกับซุ นนะฮ์มีความแตกต่างกันกล่าวคือ ซุ นนะฮ์คือการสั่งสอนที่มาจากท่าน
ศาสดามุฮมั มัด แต่อิจญ์มะคือคาวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่ งเป็ นหลักการที่อยูบ่ นพื้ นฐานของการกาหนด
กฎหมายขึ้น สื บเนื่องจากการแผ่ขยายของสังคมมุสลิม โดยมติและความเห็นของนักปราชญ์
ดังกล่าวจะต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของคัมภีร์อลั -กุรอานและซุ นนะฮ์ การที่ถือว่าอิจญ์มะเป็ นที่มาของ
กฎหมายอิสลามทาให้สามารถอธิ บายสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ และสิ่ งซับซ้อนที่เพิ่ งเกิดขึ้นหลังจากท่าน
ศาสดาได้เสี ยชีวติ ทาให้ศาสนาอิสลามสามารถอธิ บาย และปรับใช้หลักการของศาสนาที่มีมาตั้งแต่
ยุคเริ่ มต้นกับเหตุการณ์ทุกยุคสมัยได้ โดยอิจญ์มะนั้นเป็ นที่ยอมรับของท่านศาสดาตามที่ได้มีฮาดิษ

5

มาลียา มุขตารี , อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 3, น.12.
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บันทึกไว้วา่ ท่านศาสดาได้กล่าวว่า “การที่มีความคิดเห็นแตกต่ างกันในประชาชาติของฉันเป็ นสิ่ งที่
แสดงความยิง่ ใหญ่ของอัลลอฮฺ”
2.1.4 กิยาส หรืออิจญ์ติหาด
กิยาสหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า อิจญ์ติหาด หมายถึงการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ ทั้งนี้
โดยความพยายามทุกวิถีทางที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายอิสลาม การใช้กิยาสจึงหมายถึง การใช้
ความคิดเหตุผลเพื่อที่จะทาการวิเคราะห์วนิ ิจฉัย จึงเห็นได้วา่ กฎหมายอิสลามนั้นมีความทันสมัยอยู่
เสมอ สามารถนามาใช้กบั เหตุการณ์ในทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากการยึดมัน่ ในคัมภีร์อลั -กุรอานและ
ซุ นนะฮ์ รวมทั้งการเกี่ยวโยงกันของอิจญ์มะและกิยาส ซึ่ งเป็ นระบบที่ให้ใช้ความคิดในก ารตีความ
กฎหมายอิสลาม โดยมีซุนนะฮ์ของท่านศาสดาเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ และใช้อิจญ์มะและ
กิยาสเป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์วนิ ิจฉัยปรับใช้หลักกฎหมายให้สอดคล้องกับสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่
โดยไม่ขดั กับหลักการพื้นฐานของอิสลาม
จึงเห็นได้วา่ หลักฐานจากคัมภีร์อลั -กุรอาน และวจนะศาสดาเกี่ยวกับการชันสู ตรศพ
ปรากฏว่า ไม่พบหลักฐานใดๆ ที่ระบุชดั เจนถึงการห้ามหรื ออนุมตั ิในการชันสู ตรศพ อีกทั้งยังไม่
พบหลักฐานใดๆ ยืนยันแน่ชดั ว่ามุสลิมยุคแรกมีการชันสู ตรศพเหมือนที่เป็ นอยูใ่ นสมัยปั จจุบนั 6
2.2 หลักการชั นสู ตรพลิกศพตามกฎหมายอิสลาม
การชันสู ตรพลิกศพมุสลิมตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม คือให้ยดึ หลักนิติศาสตร์
อิสลามซึ่งประกอบด้วยหลักความจาเป็ นและหลักผลประโยชน์ จากการศึกษาตาราของปราชญ์
อิสลามในอดีตเกี่ยวกับการชันสู ตรศพ ปรากฏว่าไม่พบหลักฐานใดๆ ที่ระบุชดั เจนถึงการห้ามหรื อ
อนุมตั ิในการชันสู ตรศพ แต่ สามารถพบได้จากทรรศนะของบรรดานักปราชญ์ดา้ นนิติศาสตร์
อิสลามได้ 2 กรณี
กรณีที่ 1 การผ่าศพหญิงมีครรภ์ (ที่เสี ยชีวติ ) เพื่อเอาทารกที่ยงั มีชีวติ อยูใ่ นครรภ์ออกมา
กรณีที่ 2 คือ การผ่าท้องศพเพื่อทรัพย์ เงินทอง บางอย่างที่เขาได้กลืนเข้าไปก่อนตาย
ออกมาคืนแก่เจ้าของ7
จากคาวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ของจุฬาราชมนตรี ที่ 04/2549 เรื่ องการชันสู ตรพลิก
8
ศพ ที่สามารถทาได้ถา้ จาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี และทางการแพทย์
ดังนั้น การ
6

อนันตชัย ไทยประทาน, การชันสูตรพลิกศพ, http://www.timaweb.org . สื บค้น เมื่อวันที่ 19

7

เพิ่งอ้ าง.

มกราคม. 2554.
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ดาเนินการทุกขั้นตอนของการชันสู ตรศพต้องอยูภ่ ายใต้ขอบเขตที่จาเป็ นและ ห้ามมิให้ล่วงเกิน
ขอบเขตที่ได้รับอนุญาต เพื่อหาสาเหตุแห่งการเสี ยชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นการขุดศพเพื่อการชันสู ตร การ
ชันสู ตรศพ การผ่าศพและแยกธาตุต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับการตาย และเป็ นการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของผูต้ ายและทายาทในการให้ได้มาซึ่ งข้อเท็จจริ งอันนาไปสู่ การดาเนินกระบวนการยุติธรร ม
ทางกฎหมาย
2.2.1 แนวคิดนักปราชญ์ นิติศาสตร์ อสิ ลามสานักคิดต่ างๆ เกีย่ วกับการชั นสู ตรพลิก
ศพ9
2.2.1.1 สานักคิดฮานาฟี (ฮ.ศ. 80-150)
นักปราชญ์สานักคิดนี้ เช่น อิม่ามอิบมุ อาบิดีน และกลุ่มนักปราชญ์แห่งประเทศ
อินเดียมีทศั นะว่าศาสนาอนุโลมเกี่ยวกับทั้งสองกรณี
กรณี ที่หนึ่ง ให้ผา่ ท้องเพื่อช่วยเหลือทารกได้ เพราะการช่วยชีวติ ทารกมี
ความสาคัญและจาเป็ นยิง่ กว่าการให้เกียรติ
กรณี ที่สอง เป็ นที่อนุโลมเช่นกันเพราะการผ่าศพเพื่อเอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นคืนเจ้าของ
เป็ นสิ่ งจาเป็ นกว่า และศพเองได้ทาลายเกียรติแห่งความเป็ นมนุษย์ของตัว เองให้เสื่ อมเสี ยไปแล้วแต่
อิบนุอลั นะญีม มีความคิดแย้งในกรณี ที่สองเพราะความมีเกียรติของศพมีค่ากว่าทรัพย์
2.2.1.2 สานักคิดมาลิกี (ฮ.ศ. 93-179)
นักปราชญ์สานักคิดนี้ เช่น อิม่าม ซะฮนูนและอับดุลวะฮฮาบมีทศั นะว่าศาสนา
อนุโลมเกี่ยวกับทั้งสองกรณี แต่ท่านอิม่ามอั บดุลวะฮฮาบได้วางเงื่อนไขว่าทารกจะต้องมีอายุครบ 7
เดือนและแพทย์มนั่ ใจว่าเมื่อผ่าแล้วเด็กจะต้องปลอดภัย ส่ วนท่านชัยคอุลยั ช กลับมีความเห็นไม่
อนุญาตในกรณี ที่หนึ่งเพราะท่านมองว่า ความไม่แน่นอนว่าเด็กจะปลอดภัยหรื อไม่ ด้วยความไม่
แน่นอนดังกล่าวการผ่าท้องอาจถือได้ว่ าเป็ นการทาลายเกียรติยศของศพและเป็ นเสมือนการกักศพ
ไว้ ห้ามมิให้นาศพไปฝังอย่างรวดเร็ วซึ่ งเป็ นการค้านกับวจนะศาสดาเพราะท่านศาสดามุฮมั มัดได้
ตรัสว่า “เมื่อมีบุคคลหนึ่งเสี ยชีวติ เจ้าจงอย่ากักขังศพ ทว่าจงรี บนาศพสู่ หลุมฝังศพโดยเร่ งด่วน

8

สานักจุฬาราชมนตรี คาวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ที่ 04/2549 เรื่ อง การชันสูตรพลิกศพ

(ภาคผนวก จ )
9

อับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิ อีย ์ ดินอะ, “การขุดศพและชันสูตรศพในมุมของนักวิชาการมุสลิม :
กรณี ศึกษาการตายที่ไม่ปกติ”, http://www.oknation.net. สื บค้น เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555.
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2.2.1.3 สานักคิดชาฟิ อีย ์ (ฮ.ศ. 150-204)
มุสลิมส่ วนใหญ่ในประเทศมาเลเซี ยและไทยยึดสานักคิดนี้เป็ นแนวปฏิบตั ิ เหล่า
นักปราชญ์ของสานักคิดนี้เช่นท่านอิบนุหะญัร นาวาวีย ์ และคอเต็บ อัชชิรบีนีย ์ มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า อนุญาตให้ผา่ ท้องศพสตรี มีครรภ์ หากคาดหมายได้วา่ ทารกในท้องยังมีชีวติ อ ยูแ่ ละ
สามารถนาออกมาได้อย่างปลอดภัย ยิง่ ไปกว่านั้นท่านชัยคอิบนุหะญัรกล่าวว่า “เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่
จะต้องทาเช่นนั้น ” และท่านคอเต็บอัชชิรบีนีย ์ มีความคิดเห็นยืนยันว่าแม้ศพสตรี ได้ฝังไปแล้วหาก
คาดหมายว่าทารกยังมีชีวติ อยูแ่ ละมีอายุเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไปให้ขดุ ศพและผ่ าท้องศพนั้น เพื่อเอา
ทารกในครรภ์ออกมาเพราะการดาเนินการเช่นนี้ถือว่าเป็ นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบตั ิต่อศพก่อนที่จะฝัง
เสี ยอีกแต่หากไม่คาดหวังว่าทารกจะยังมีชีวติ อยูก่ ็ไม่จาเป็ นต้องขุด ในกรณี ของการกลืนทรัพย์ก็
เช่นเดียวกันกับการอนุโลมการขุดศพและผ่าท้องได้หากศพได้ถูกนาฝังก่อนผ่าเอาทรัพย์น้ นั ออก
2.2.1.4 สานักคิดฮัมบาลีย ์ (ฮ.ศ. 164-241)
บรรดานักปราชญ์ในสานักคิดนี้มีทศั นะที่แตกต่างกันเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่ องของการ
ผ่าท้องศพสตรี ที่มีครรภ์ โดยท่านสุ ไลมาน อัลมักดีซีย ์ กล่าวว่า เมื่อหญิงมีครรภ์ถึงแก่ความตายให้
ผ่าท้องของนางเ พื่อเอาทารกในครรภ์ออกมา หากคาดหมายว่าทารกยังมีชีวติ อยูแ่ ละไม่สามารถจะ
นาออกมาทางช่องคลอดได้ แต่ส่วนใหญ่ของนักปราชญ์ในสานักคิดนี้มีทศั นะว่าไม่อนุญาตให้ผา่
และปล่อยศพค้างไว้จนกว่าทารกในครรภ์จะถึงแก่ความตายแล้วจึงนาไปฝังศพ
ท่านอิบนุ กุดามะฮได้มีความเห็นว่า ไ ม่อนุมตั ิให้ผา่ ท้องศพหญิงมีครรภ์ แต่ให้
หมอผดุงครรภ์ใช้มือล้วงช่องคลอดเพื่อนาทารกออกมาตามช่องปกติเพราะการผ่าท้องถือเป็ นการ
ลบหลู่เกียรติของศพพร้อมกันนั้นไม่อาจยืนยันได้วา่ ทารกในครรภ์ยงั มีชีวติ อยูเ่ สมอไป การลบหลู่
เกียรติยศของศพโดยมีเหตุผลเพียงเพื่อช่วยทารกที่ยงั ไม่แน่นอนว่าจะมีชีวติ อยูจ่ ึงไม่เป็ นที่อนุโลม
สาเหตุที่นกั ปราชญ์หลายคนตามสานักคิดนี้ไม่อนุโลมการผ่าศพสตรี น้ นั สามารถ
วิเคราะห์ได้วา่ มาจากไม่มีแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดในสมัยนั้นประการหนึ่ง ซึ่ งกรณี ดงั กล่าว
หากยินยอมให้ผา่ ศพก็ยอ่ มเป็ นผลร้ายแก่ทารกแล ะเป็ นการลบหลู่เกียรติยศของศพอีกด้วยและอีก
ประการหนึ่งอาจเป็ นสาเหตุมาจากตัวทารกเองที่ไม่อยูใ่ นสภาพอันคาดหวังว่าจะมีชีวติ อยูซ่ ่ ึ งหาก
ยินยอมให้กระทาอาจนาไปสู่ การทาให้ศพเสี ยรู ปทรงซึ่ งเป็ นการลบหลู่ศพ
ส่ วนการผ่าศพเพื่อเอาทรัพย์ของเจ้าของคืนนั้น นักปราชญ์ตามสานัก
คิดนี้มี
ความเห็นที่แตกต่างกัน แต่แนวทางที่มีหลักฐานและเหตุผลชัดเจนกว่าคือแนวทรรศนะที่เห็นว่า
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อนุโลมการผ่าศพเพื่อเป็ นการคุม้ ครองคุณค่าแห่งทรัพย์ที่ถูกขโมยและรักษาสิ ทธิ ของผูท้ ี่ถูกลิดรอน
สิ ทธิ แต่หากเจ้าของทรัพย์ให้อภัยก็หา้ มมิให้ทาการผ่าศพ10
จากความเห็นของนักปราชญ์ดา้ นนิติศาสตร์ ตามสานักคิดต่างๆ ในอดีตทาให้ทราบว่า
ส่ วนใหญ่นกั ปราชญ์มีทรรศนะว่า การผ่าศพสตรี ที่มีครรภ์เพื่อช่วยเหลือทารกให้อยูร่ อดก็ดี หรื อการ
ผ่าศพเพื่อเอาทรัพย์คืนแก่เจ้าของก็ดีลว้ นเป็ นที่อนุโลม ทั้งนี้ยงั คานึงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การช่วยชีวติ ทารกและปกป้ องมิให้ทรัพย์สูญเปล่า ซึ่ งมีความสาคัญมากกว่าความเสื่ อมเสี ยที่จะเกิด
แก่เกียรติยศของความเป็ นมนุษย์ของศพ โดยใช้หลักทฤษฎีทางนิติศาสตร์ อิสลาม (เกาะวาอิดดุล
ฟิ กฮตามหลักศาสนาอิสลาม ) ซึ่งบรรดานักปราชญ์อิสลามในอดีตได้วางหลักและกฎไว้เพื่อตัดสิ น
ปั ญหาต่างๆ ด้านศาสนาไม่วา่ ปั ญหาจะเคยเกิดหรื อปั ญหาใหม่ๆ ที่เกิดตามยุคสมัยต่างๆ ขึ้น
หลักทฤษฎีคือ หลักที่วา่ ด้วย “อันตรายร้ายแรงยิง่ ย่อมสิ้ นไปด้วยภัยที่ดอ้ ยกว่า ” ใน
กรณี ดงั กล่าวข้างต้นการผ่าท้องศพนั้นถือเป็ นภัยแก่ศพและหากไม่ผา่ ก็ยอ่ มเป็ นอันตรายต่อชีวติ
ทารกหรื อทาให้เสี ยท รัพย์ ดังนั้น การผ่าท้องศพและการไม่ผา่ ล้วนเป็ นภัยอันตรายทั้งสิ้ น แต่
เนื่องจากภัยในประการหลังมีอนั ตรายร้ายแรงกว่าประการแรกจึงอนุญาตให้ผา่ ศพเพื่อปกป้ องและ
คุม้ ครองชีวติ ทารกแม้จะกระทบกระเทือนแก่เกียรติยศของศพบ้างก็ตาม11
การชันสู ตรศพ การผ่าศพและแยกธาตุต่างๆ นั้ นมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกรณี ของการ
ผ่าท้องศพดังที่ได้กล่าวข้างต้น จึงเห็นได้วา่ หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยก็เป็ นไปในรู ปแบบ
เดียวกัน ในภาวะจาเป็ นเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุแห่งการเสี ยชีวติ และเพื่อประโยชน์ในการแสวงหา
พยานหลักฐานดาเนินคดีและในทางการแพทย์เมื่อเปรี ยบเทียบกั บความเสื่ อมเสี ยเกียรติที่จะเกิดแก่
ศพ การชันสู ตรศพ การผ่าศพและแยกธาตุยอ่ มได้รับการอนุโลมจากหลักการทางศาสนาให้กระทา
ได้เท่าที่จาเป็ น ดังนั้นไม่วา่ การชันสู ตรพลิกศพ หรื อว่าการผ่าศพจะต้องอยูภ่ ายใต้การกากับดูแล ขอ
ความรู ้ความเข้าใจที่ตรงกันของผูร้ ู ้ทางศาสนาอิสลาม และได้รับความยินยอมจากผูป้ กครองของศพ
อีกทั้ง การปฏิบตั ิต่อศพต้องเป็ นไปอย่างนิ่มนวล ให้ความเคารพและให้เกียรติศพระมัดระวังไม่
กระทาการใดๆ อันเป็ นการลบหลู่เกียรติยศของศพและเมื่อเสร็ จสิ้ นการชันสู ตรให้ดาเนินการ
รวบรวมชิ้นส่ วนของศพทั้งหมดเพื่อนาไปฝังตามหลักศาสนา
2.2.2 การชั นสู ตรพลิกศพตามหลักการของอิสลาม
บทบัญญัติอิสลามถูกประทานมาจากอัลลอฮฺผทู้ รงเปี่ ยมด้วยวิทยปัญญา พระองค์ทรง
ประทานบทบัญญัติอิสลามแก่ท่านนบีมูฮมั มัด ผูเ้ ป็ นศาสนทูตท่านสุ ดท้าย พระองค์ทาให้บทบัญญัติ
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เพิ่งอ้ าง.
อนันตชัย ไทยประทาน, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 6.
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นี้เป็ นหลักสากล ที่ครอบคลุมกว้างขวางมีความสมบูรณ์เหมาะ สมแก่มนุษย์ทุกสมัยและทุกพื้นที่
ส่ วนเหตุการณ์และสถานการณ์ปลีกย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งพบว่าไม่ได้ถูกระบุไว้ชดั เจนใน
บทบัญญัติอิสลาม คือในคัมภีร์อลั -กุรอานและในบันทึกคาสอนของท่านนบีมูฮมั มัด เนื่องจาก
เหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จึงไม่มีการ บันทึกข้อตัดสิ นเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ นั
ในอดีต12
แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังบรรดานักวิชาการอิสลามได้พบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ
ต่างๆ เหล่านั้นล้วนอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ทางนิติศาสตร์ อิสลาม และประเด็นในเรื่ องของการชันสู ตร
พลิกศพมุสลิมนั้นก็เป็ นอีกประเด็นหนึ่งที่มิได้ถูกระ
บุไว้ชดั เจนในบทบัญญัติ เนื่องจากตัว
บทบัญญัติศาสนามิได้กล่าวถึงการชันสู ตรพลิกศพไว้โดยตรง และก็มิได้มีการห้ามในเรื่ องการ
ชันสู ตรศพ แต่ในทางประวัติศาสตร์ ทางการแพทย์น้ นั ได้มีการกล่าวถึงการชันสู ตรพลิกศพ หรื อ
การผ่าศพหรื อในคาอื่นๆ ที่ใช้ในทางนิติเวชศาสตร์ ซึ่ งได้ เริ่ มเป็ นที่รู้จกั จากประเทศอาหรับ จนได้
แพร่ ขยายสู่ ประเทศกรี ก รวมถึงประเทศตะวันตก 13 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์จึงได้
เกิดการพัฒนาจากอดีตจนถึงปั จจุบนั มีการสร้างเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการชันสู ตรพลิกศพเพื่อ
แสวงหาความยุติธรรมอันเป็ นสิ่ งจาเป็ น เป็ นสิ่ งหนึ่ง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ใช่เรื่ องแปลกสาหรับ
ชาวมุสลิม ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการในการดาเนินคดีอาญา หรื อกรณี ที่ไม่ใช่ความผิด
ทางอาญา และการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์ ซึ่งหากมีการนาหลักการชันสู ตรพลิกศพมาปรับใช้ เพื่อ
พิสูจน์ความบริ สุทธิ์ หรื อความผิดของ ผูก้ ระทาความผิดและผูเ้ สี ยหายก็จะเกิดความยุติธรรมแก่ทุก
ฝ่ าย ยกตัวอย่างเช่น กรณี การชันสู ตรศพหญิงสาว จากกรณี ยะหา14
มีกรณี ข่าวลือสะพัดในชุมชนว่าทหารพรานข่มขืนสาวไทยมลายูที่ตาบลปะแต อาเภอ
ยะหา จังหวัดยะลา เมื่อช่วงพลบค่าของวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 โดยคนร้ายในชุดไอ้โม่ง สวม
หมวกปิ ดหน้า ใช้อาวุธสงครามบุกเข้ายิงชาวบ้านไทยมลายูในหมู่บา้ นเสี ยชีวติ รวม 4 ศพ และมีการ
กล่าวหาในเวลาต่อมาว่าหนึ่งในผูเ้ สี ยชีวติ ที่เป็ นหญิงสาว อายุ 21 ปี ได้ถูกคนร้ายข่มขืนก่อนถูกฆ่าทิ้ง
ประเด็นดังกล่าวได้ถูกขบวนการนักศึกษาและผูช้ ุมนุมหยิบยกมาเ ป็ นสาเหตุหนึ่งในการชุมนุม
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ประท้วงหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็ นเวลา 5 วันในช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 4
มิถุนายน พ.ศ. 2550 ด้วย
พนักงานสื บสวนของสถานีตารวจภูธรยะหา ได้กล่าวว่า “เหตุร้ายครั้งนี้เกิดในช่วงใกล้
ค่า โดยที่ชาวบ้านได้แจ้งเหตุเข้ามา ทางเจ้ าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุได้ทนั ที
เนื่องจากเริ่ มมืดค่า จึงได้เดินทางเข้าไปในช่วงเช้าของวันรุ่ งขึ้นและนาศพทั้ง 4 ราย มาชันสู ตรพลิก
ศพที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ซึ่ งศพของผูห้ ญิงนั้นเสี ยชีวติ อยูใ่ นสภาพที่การแต่งกาย
เสื้ อผ้ายังสวมติดตัวเรี ย บร้อยสวมเสื้ อแขนยาวสี ดาและนุ่งผ้าถุง มีรอยเลือดเปื้ อนเสื้ อผ้า ไม่ได้ถู ก
ปลดผ้าถุงออกหรื อเปลือยกายแต่อย่างใด”
ข้อเท็จจริ งที่โรงพยาบาลยะหาพบว่า สภาพศพหญิงสาวนั้นถูกกระสุ นยิงเข้าที่บริ เวณ
สะโพกทาให้กระดูกสะโพกภายในแตก และมีร่องรอยกระสุ นเฉี่ ยวที่บริ เวณหน้าขาข้า งขวาเป็ น
ร่ องรอยบาดแผลที่อยูบ่ นตัวผูต้ าย สาเหตุการเสี ยชีวติ ของผูต้ ายเกิดจากการเสี ยเลือดเป็ นจานวนมาก
โดยในวันนั้นญาติไม่ได้แจ้งเหตุการณ์ข่มขืนให้กบั แพทย์เลย จึงไม่ได้มีการตรวจภายใน แพทย์เพียง
ทาการตรวจบาดแผลภายนอกเท่านั้น ซึ่ งไม่พบบาดแผลฟกช้ าที่ตอ้ งสงสัยใดๆ ส ภาพของเสื้ อผ้าดู
เรี ยบร้อยไม่มีร่องรอยการต่อสู ้ใดๆ
การชันสู ตรศพทั้ง 4 ศพนั้น ไม่มีการเอกซเรย์ศพและผ่าศพตรวจดูภายในแต่อย่างใด
เพราะทางญาติของผูเ้ สี ยชีวติ ไม่ยนิ ยอม เนื่องจากต้องการรี บนาศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
โดยเร็ วเพราะศพเสี ยชีวติ มาเป็ นระยะเวลานานแล้ว แ ละชาวบ้านก็มามุงดูเป็ นจานวนมาก แม้จะอยู่
ในความสงบแต่ก็ทาให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลตัดสิ นใจชันสู ตรศพโดยเร็ ว
ประเด็นในเรื่ องของการข่มขืนได้ถูกนามาเปิ ดเผยขึ้นครั้งแรกในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
จึงเห็นได้วา่ การชันสู ตรพลิกศพแต่เพียงภายนอกไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุการตายที่
แท้จริ งได้เท่าที่ควร ดังนั้นการที่ญาติไม่ยนิ ยอมให้มีการผ่าศพตรวจโดยละเอียดทาให้ความจริ งใน
เรื่ องนี้ไม่กระจ่าง อันเป็ นการสร้างความเจ็บปวดให้แก่ญาติพี่นอ้ งของผูเ้ สี ยหาย อีกทั้งไม่สามารถที่
จะทราบถึงสาเหตุที่ชดั เจนมาประกอบการลงโทษผูก้ ร ะทาความผิดได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งจะทาให้ผทู ้ ี่
ได้รับความเสี ยหายไม่ได้รับความเป็ นธรรมเท่าที่ควร
แต่อย่างไรก็ตาม การชันสู ตรพลิกศพตามหลักศาสนาอิสลามนั้นมิได้มีการบัญญัติไว้
โดยเฉพาะ และก็มิได้มีการบัญญัติหา้ มการชันสู ตรพลิกศพไว้ในคัมภีร์อลั -กุรอานแต่อย่างใด ซึ่ งจะ
เห็นได้จาก
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สานักจุฬาราชมนตรี คาวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ที่ 04/2549 เรื่ อง การชันสู ตรพลิก
ศพ15
“เกียรติอนั พึงเคารพแต่อลั ลอฮ์ ซุ บฮานะฮุวะตะอาลา ได้มอบให้มนุษย์ถือเป็ นเรื่ อง
ใหญ่ที่ตอ้ งรักษาไว้ และเกียรติของมนุษย์มิได้จากัดเฉพาะที่เขายังมีชีวติ อยูเ่ ท่านั้ น ยังครอบคลุมทั้ง
ขณะที่มีชีวติ อยูแ่ ละเสี ยชีวติ ไปแล้ว จึงเป็ นหน้าที่ของทุกคนที่ตอ้ งดูแลและรักษาไว้
ดังนั้น การขุดศพ และการย้ายซากศพในหลุมฝังศพคือการละเมิดเกียรติที่อลั ลอฮ์ทรง
ใช้ให้รักษาและป้ องกันไว้ การขุดศพมุสลิมจึงเป็ นที่ตอ้ งห้าม นอกจากในกรณี ที่จาเป็ นเ ท่านั้น ทั้งนี้
ด้วยการเล็งเห็นคุณประโยชน์อนั ใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่ของการดาเนินคดีและในทาง
การแพทย์ จึงอนุโลมให้ทาการชันสู ตรพลิกศพเป็ นกรณี พิเศษที่จาเป็ นจริ งๆ เท่านั้น และต้องได้รับ
การยินยอมจากผูป้ กครองของศพ อิหม่ามประจามัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจาจั
งหวัด
ตามลาดับ และการชันสู ตรพลิกศพจะต้องอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของผูร้ ู ้ทางศาสนาอิสลาม และ
การปฏิบตั ิตอ้ งเป็ นไปอย่างนุ่มนวล ละมุนละไม ให้เกียรติต่อศพ และเมื่อเสร็ จสิ้ นการชันสู ตรพลิก
ศพให้รีบรวบรวมชิ้นส่ วนของศพทั้งหมดเพื่อนาไปฝังตามหลักการศาสนาอิสลาม”
จึงเห็น ได้วา่ หากกรณี มีความจาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะให้ทาการ
ชันสู ตรพลิกศพได้ แต่ก็หาใช่จะกระทาได้ทุกกรณี ซึ่ งตามหลักศาสนาอิสลามนั้นอนุญาตให้กระทา
การชันสู ตรศพได้เพียง 2 กรณี เท่านั้น คือ 1. เพื่อสอบสวนในคดีอาญา ซึ่งแพทย์ผรู้ ับผิดชอบจะทา
การชันสู ตรศพในกรณี ที่เกิดข้อสงสัยในการตาย เพื่อหาเหตุการณ์ตายที่แท้จริ งว่า เกิดจากสาเหตุใด
เพื่อนามาประกอบกับการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ จากนั้นจึงส่ งเรื่ องเข้าสู่ กระบวนการยุติธรรม
ทางกฎหมายอันนาไปสู่ การจับกุมผูก้ ระทาความผิด และเป็ นการรักษาสิ ทธิ ของผูต้ ายหรื อเจ้าทุกข์
การชันสู ตรพลิกศพจะช่วยพิสูจน์ตวั บุคคล ทั้งยังช่วยขจัดข้อสงสัยอื่นๆ อันอาจจะยืนยันในความ
บริ สุทธิ์ ของผูต้ อ้ งสงสัยได้ ทั้งนี้ ก็เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความถูกต้อง ยุติธรรมและก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม
โดยรวม 2. เพื่อค้นหาโรค ซึ่ งเป็ นสาเหตุแห่งการตาย และอาจแพร่ ระบาดได้ ทั้งนี้ การชันสู ตรพลิก
ศพจะมีส่วนช่วยในการค้นหาโรค และแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการค้นคว้าวิจยั
เพื่อหาวิธีป้องกันหรื อขจัดโรคระบาดนั้นต่อไป
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2.3 การชั นสู ตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
การชันสู ตรพลิกศพเป็ นวิธีการตรวจร่ างกายของผูต้ าย เพื่
อค้นหาสาเหตุและ
พฤติการณ์ ที่ทาให้เกิดความตายแก่บุคคลนั้น ในกรณี ที่ปรากฏแน่ชดั หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
บุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติหรื อตายในระหว่างอยูใ่ นการควบคุมของเจ้าพนักงาน เว้นแต่เป็ นการ
ตายโดยการประหารชีวติ ตามกฎหมาย การชันสู ตรพลิกศพทาให้เจ้าพนักงานทราบถึงส าเหตุการ
ตายโดยแน่ชดั ว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทาผิดอาญาอย่างไร หรื อไม่ และสามารถบ่งชี้ได้วา่ ผูต้ ายคือ
ใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณ์ที่ตาย ในกรณี ที่ถูกฆาตกรรมอาจระบุได้วา่ ผูก้ ระทาให้ถึง
แก่ความตายเป็ นใคร16
การชันสู ตรพลิกศพเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งปฏิบตั ิตา มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาโดยบัญญัติอยูใ่ นลักษณะ 2 การสอบสวน หมวด 2 การชันสู ตรพลิกศพ ตั้งแต่มาตรา 148
ถึง 156 นอกจากนี้ยงั มีข้ นั ตอนการดาเนินการเพิ่มเติมไว้ในระเบียบหรื อข้อบังคับของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบในการชันสู ตรพลิกศพด้วย และเ ป็ นที่ทราบดีวา่ ความรู ้ในทาง
การแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิชานิติเวชศาสตร์ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอีกหนึ่งประการในการ
ช่วยแก้ปัญหาความไม่ชดั เจนและพิสูจน์ขอ้ สงสัยในกลุ่มดังกล่าว การชันสู ตรศพซึ่ งเป็ นความรู ้
ในทางนิติเวชศาสตร์ จึงมีความสาคัญในอันที่จะช่วยให้ทราบถึงสาเ หตุการตายเมื่อมีการตาย โดยผิด
ธรรมชาติเกิดขึ้น ซึ่ งรวมถึงการตายในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานของรัฐด้วย อย่างไรก็
ตาม ยังมีขอ้ จากัดในการชันสู ตรศพชาวไทยมุสลิมอันเนื่องมาจากความเชื่อทางศาสนา ประกอบกับ
ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความไว้วางใจและความเชื่อมั่ นในเจ้าหน้าที่ของรัฐทาให้
17
ในบางครั้งการเสี ยชีวติ ของชาวไทยมุสลิมไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชดั
ที่จะนาไปสู่ ความยุติธรรม
ดังนั้น รายงานของแพทย์เกี่ยวกับผลของการชันสู ตรศพจะนาไปประกอบสานวนการสอบสวน
เพื่อให้เป็ นพยานหลักฐานทางการแพทย์ที่สาคัญ และมีบทบาทอย่างยิง่ ต่อการดาเ นินคดี และให้
ความเป็ นธรรมอย่างที่สุดตลอดจนตอบปั ญหาที่ไม่มีขอ้ เท็จจริ งหรื อขาดการพิสูจน์ได้เป็ นอย่างดี
การชันสู ตรพลิกศพ (Post-mortem Examination) จึงเป็ นการตรวจสภาพศพเพื่อหา
สาเหตุและพฤติการณ์แห่งการตาย ซึ่ งจะต้องใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็ นหลักในการ
ตั้งสมมติฐานเพื่อพิสูจน์หรื อค้นหาความจริ งโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องใช้หลักนิติเวชศาสตร์ (Forensic
Medicine or Legal Medicine)
16

พริ นทร์ เพ็งสุวรรณ, “ระบบการชันสูตรพลิกศพในประเทศมุสลิม กรณี ศึกษาเฉพาะประเทศ
อิหร่ าน และอียปิ ต์”, สานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, น. 38.
17
โครงการสัมมนา “การแพทย์กบั ความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้”,
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การผ่าตรวจศพ (Autopsy) คือ การใช้ความรู้ทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
วิทยาศาสตร์ แขนงต่าง ๆ ในการตรวจพิสูจน์ยนื ยันตัวบุคคล ว่าบุคคลมีชีวติ ศพ เศษชิ้นส่ วนของศพ
โครงกระดูก เศษชิ้นส่ วนกระดูก เลือดหรื อเนื้อเยือ่ ตลอดจนคราบต่าง ๆ ที่เกิดจากเนื้อเยือ่ หรื อ สาร
คัดหลัง่ จากมนุษย์ เป็ นใครหรื อเป็ นของใคร ความรู้ทางด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคค ล ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างมากในการระบุตวั ของศพหรื อบุคคลวิกลจริ ตหรื อหมดสติ และยังนามาใช้
ประโยชน์อย่างมากในกระบวนการสื บสวนสอบสวนเพื่อยืนยันตัวบุคคลผูก้ ระทาผิดกฎหมาย
2.3.1 ความหมายของการชั นสู ตรพลิกศพ
การชันสู ตรพลิกศพ หมายถึง การตรวจศพเพื่อหาสาเหตุของการเสี ยชี วิต โดยศัพท์คา
นี้แปลมาจากคาภาษาอังกฤษว่า Post-mortem Examination ซึ่งหมายถึง การตรวจหลังตาย 18 สาหรับ
ความหมายของการชันสู ตรพลิกศพนั้น ในประเทศไทยได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลายประการ ดังนี้
ศาสตราจารย์ สัญญา ธรรมศักดิ์ “การชันสู ตรพลิกศพ คือ การตรวจพิจารณาศพผูห้ นึ่ ง
ผูใ้ ดเพื่อทราบว่าตายไปเพราะเหตุใด และศพนั้นเป็ นศพของใครแน่ และรายละเอียดอื่นๆ เท่าที่
จาเป็ นแก่การสอบสวนเพื่อให้รู้ถึงข้อที่กล่าวข้างต้นนั้น”19
ศาสตราจารย์ คะนึง ฦาไชย “การชันสู ตรพลิกศพ เป็ นวิธีการในการตรวจร่ างกายของ
ผูต้ าย เพื่อค้นพบถึงสาเหตุและพฤติกรรมที่ ทาให้เกิดการตายแก่บุคคลนั้น ซึ่ งจะต้องกระทาตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 148 จนถึงมาตรา 156”20
ศาสตราจารย์ ดร . คณิ ต ณ นคร “การชันสู ตรพลิกศพ คือ การตรวจดูศพเพื่อค้นพบ
สาเหตุและพฤติการณ์ที่ทาให้เกิดการตายนั้นขึ้น”21
ศาสตราจารย์ นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ “การชันสู ตรพลิกศพ เป็ นงานสื บสวนสอบสวน
การตายของบุคคลที่ตายโดยผิดธรรมชาติ ได้แก่การตรวจศพจากการดูลกั ษณะภายนอก รวบรวม
พยานหลักฐานจากศพและสถานที่พบศพ ตลอดจนการผ่าศพตรวจ ตรวจวัตถุพยานจากศพ”22
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พรทิพย์ โรจนสุนนั ท์, นิติเวชศาสตร์ การชันสูตรพลิกศพ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2545), น.21.
19
สัญญา ธรรมศักดิ์ , คาอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
, พิม พ์ครั้งที่ 5,
(กรุ งเทพมหานคร: กรุ งสยามการพิมพ์, 2527), น. 189.
20
คะนึง ฦาไชย , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 5,(กรุ งเทพมหานคร :
โครงการตาราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541), น. 343.
21
คณิ ต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา , พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุ งเทพมหานคร : สานักพิมพ์
วิญญูชน, 2549), น. 348.

19
การชันสู ตรพลิกศพ (Post-mortem Examination) คือ การตรวจสภาพศพเพื่อหาสาเหตุ
และพฤติ การณ์แห่งการตาย ซึ่ งจะต้องใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ มาเป็ นหลักในการตั้งสมมติฐาน
เพื่อพิสูจน์หรื อค้นหาความจริ งโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องใช้หลักนิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine or
Legal Medicine)
คาว่า “นิติเวชศาสตร์ ” นั้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 อธิ บาย
ไว้วา่ “วิชาที่วา่ ด้วยการใช้หลักทางการแพทย์ช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมาย และการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
เกี่ยวกับคดีความ” จึงเป็ นวิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่ งนาเอาความรู ้ทางวิชาแพทย์
รวมทั้งวิทยาศาสตร์ สาขาต่างๆ ไปประยุกต์เพื่อประโยชน์แก่กระบวนการยุติธ รรม ซึ่งวิชานิติเวช
ศาสตร์ อาจแบ่งได้หลายสาขา เช่น นิติพยาธิ วทิ ยา (Forensic Pathology) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ชันสู ตรพลิกศพเป็ นอย่างมาก ถือว่าเป็ นสาขาวิชาที่วา่ ด้วยการตรวจศพ การให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุและพฤติการณ์แห่งการตายนั้น ไม่วา่ จะเป็ นการตายตามธรรมชาติ หรื อตายโดยผิดธรรมชาติก็
ตาม
บทบาทและความสาคัญของงานนิติเวชในการดาเนินคดีอาญาในปั จจุบนั นี้ ได้มีการ
วิวฒั นาการทางการแพทย์ที่กา้ วหน้าอย่างมาก อีกทั้งความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทา
ให้งานด้านนิติเวชมีความสาคัญมากขึ้นในการดาเนินคดีอาญา ซึ่ งจากความเห็น ของแพทย์น้ นั จาก
การตรวจพิสูจน์ทางนิติเวช ไม่วา่ จะเป็ นการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานหรื อการชันสู ตรพลิกศพจะ
เป็ นสิ่ งที่มีน้ าหนักอย่างมากในทุกลาดับชั้นของการดาเนินคดี ในชั้นพนักงานสอบสวนถ้ามี
ความเห็นของแพทย์จะเป็ นเครื่ องชี้ต้ งั แต่ช้ นั แรกว่าสมควรจะมีการสอบสวนดาเนินคดี อาญาในเรื่ อง
นั้นหรื อไม่ และหากมีการสอบสวนกาหนดกรอบแนวทางการสอบสวนอย่างไร ในชั้นพนักงาน
อัยการจะมีน้ าหนักมากกว่า และแม้แต่ในชั้นศาลก็จะมีผลมากในการที่ศาลจะนามาใช้ในการชัง่
น้ าหนักพยานหลักฐานเพื่อพิพากษาคดี จากการศึกษาพบว่ามีคดีอาญาจานวนมากที่ผลของคดีข้ ึนอยู่
กับรายงานการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์ ดังตัวอย่างคดี กรณี ทหารพรานยิงชาวบ้านเสี ยชีวติ 4 ศพ
ที่ ต.ปุโละปะโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อคืนวันที่ 29 ม.ค. 2555 ซึ่ งในปั จจุบนั ทางการได้จ่ายเงิน
เยียวยาให้แก่ญาติของผูเ้ สี ยชีวติ ไปแล้ว 7.5 ล้านบาท จากกรณี ดงั กล่าว ทาให้ผู ้ เสี ยชีวติ ถูกฝังไปโดย
ไม่ได้มีการเก็บเขม่าดินปื นจากศพเลย ซึ่ งหากมีการชันสู ตรและเก็บหลักฐานเอาไว้ ก็จะสามารถ
คลี่คลายความจริ งที่ท้ งั สองฝ่ ายนาข้อเท็จจริ งมาโต้แย้งกันได้ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์และให้ความเป็ น
ธรรมกับทุกฝ่ าย ในทางคดีเมื่อไม่มีการพิสูจน์ตามกระบวนการก็เรี ยกได้วา่ คดียงั ไม่สมบูรณ์ เพราะ
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วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, “การศึกษาระบบงานนิติเวชของไทยและต่างประเทศ ”, ดุลพาห, เล่ม 6, ปี
ที่ 41, น.35, (พฤศจิกายน-ธันวาคม).
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พยานหลักฐานที่ได้มาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยหลักการแล้วสามารถให้เหตุผลทางวิชาการ
ได้เป็ นอย่างดี ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากกว่าพยานบุคคล ซึ่ งบางครั้งพยานบุคคลนั้นอาจจะให้การ
ไม่ตรงกับความเป็ นจริ งด้วยเหตุผลบางอย่างก็ได้
หลักวิชาการทางนิติเวชศาสตร์นอกจากจะนามาใช้ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
ทางชีวภาพ เช่น คราบเลือด คราบอสุ จิ เส้นผมแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 131/1 บัญญัติวา่ “ในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
เพื่อพิสูจน์
ข้อเท็จจริ งตามมาตรา 131 ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจให้ทาการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรื อ
เอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้
ในกรณี ความผิดอาญาที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสู งเกินสามปี หากการตรวจพิสูจน์ตาม
วรรคหนึ่ง จาเป็ นต้องตรวจเก็บตัวอย่างเลือด เนื้อเยือ่ ผิวหนัง เส้นผมหรื อขน น้ าลาย ปั สสาวะ
อุจจาระ สารคัดหลัง่ สารพันธุ กรรมหรื อส่ วนประกอบของร่ างกายจากผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหายหรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้พนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบมีอานาจให้แพทย์หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญดาเนินการ
ตรวจดังกล่าวได้ แต่ตอ้ งกระทาเพียงเท่าที่จาเป็ นและสมควรโดยใช้วธิ ี การที่ก่อให้เกิดความเจ็บปว ด
น้อยที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ ทั้งจะต้องไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายหรื ออนามัยของบุคคลนั้น และ
ผูต้ อ้ งหา ผูเ้ สี ยหาย หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องให้ความยินยอม หากผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายไม่ยนิ ยอม
โดยไม่มีเหตุอนั สมควรหรื อผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายกระทาการป้ องปั ดขัดขวางมิ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ให้สันนิษฐานไว้เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริ งเป็ นไปตามผลการ
ตรวจพิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็ นผลเสี ยต่อผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายนั้นแล้วแต่กรณี
ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ตามมาตรานี้ ให้สงั่ จ่ายจากงบประมา ณตามระเบียบที่
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หรื อสานักงานอัยการสู งสุ ด
แล้วแต่กรณี กาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
อีกทั้งยังสามารถนามาใช้ใน “การชันสู ตรพลิกศพ ” ซึ่ งถือว่าเป็ นกระบวนการทาง
กฎหมายเพื่อต้องการทราบถึงสาเหตุและรา ยละเอียดของการตายซึ่งอาจจะมีผลสื บเนื่องมาจากการ
กระทาความผิดทางอาญา ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถสื บสวนสอบสวนหาตัวผูก้ ระทาความผิดและ
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ นตัวผูเ้ สี ยหายหรื อผูถ้ ูกกล่าวหาว่ากระทาความผิด
ด้วยนัน่ เอง ซึ่ งกฎหมายกาหนดว่าให้มีการชั นสู ตรพลิกศพเสมอ หากพบว่ามีการตายโดยผิด
ธรรมชาติ หรื อมีการตายเกิดขึ้นในขณะที่ผตู ้ ายอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงาน หรื อโดยการ
กระทาของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าได้ปฏิบตั ิการตามหน้าที่ ซึ่ งเรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า
“วิสามัญ
ฆาตกรรม” นัน่ เอง การตายโดยผิดธรรมชาติน้ นั กฎหมา ยกาหนดว่า ได้แก่ การฆ่าตัวตาย การตาย
โดยผูอ้ ื่นทาให้ตาย การตายโดยสัตว์ทาให้ตาย การตายเนื่องจากอุบตั ิเหตุ และการตายโดยไม่ทราบ
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สาเหตุ ส่ วนการตายโดยธรรมชาติน้ นั ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องมีการชันสู ตรพลิกศพตามกฎหมายก็คือ การ
ตายเพราะเจ็บป่ วย หรื อการตายเพราะความชรา23
เมื่อกล่าวถึงการชันสู ตรพลิกศพแล้ว ส่ วนใหญ่จะเข้าใจคลาดเคลื่อนกันว่าจะต้องเป็ น
การผ่าศพเพื่อตรวจพิสูจน์ซ่ ึ งในความเป็ นจริ งแล้ว การชันสู ตรพลิกศพไม่จาเป็ นจะต้องมีการผ่าศพ
เสมอไป วิธีการชันสู ตรพลิกศพในประเทศไทยมีดว้ ยกัน 2 วิธี คือ การชันสู ตรพลิกศพโดยไม่ผา่
และการชันสู ต รพลิกศพโดยการผ่าศพตรวจ ทั้งนี้การผ่าศพ หรื อที่เรี ยกกันในภาษาอังกฤษว่า
autopsy จะกระทาเฉพาะกรณี ที่จาเป็ นต้องผ่าศพเพื่อหาสาเหตุของการตายในกรณี ที่การพลิกศพไม่
สามารถบ่งบอกสาเหตุการตายได้ชดั เจน ดังนั้น การชันสู ตรพลิกศพจึงแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
1. การชันสู ตรพลิกศพโดยไม่ผา่ ศพตรวจ
คือ การตรวจสภาพภายนอกของศพ (External Examination) เพื่อดูเพศ อายุ เชื้อชาติ
สิ่ งของติดตัว เพื่อพิจารณาว่าผูต้ ายเป็ นใคร ตรวจดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพภายหลังตายเพื่อ
ประมาณเวลาตาย ตรวจดูลกั ษณะบาดแผลที่ปรากฏเพื่อสันนิษฐานถึงสาเหตุและพฤติการณ์แห่งการ
ตาย
2. การชันสู ตรพลิกศพโดยผ่าศพตรวจ
คือ การตรวจสภาพภายในของศพ (Internal Examination) ซึ่งจะกระทาเมื่อมีเหตุ
จาเป็ นเพื่อหาสาเหตุการตาย ในกรณี ที่มีการตรวจสภาพภายนอกไม่สามารถระบุถึงสาเหตุของการ
ตายที่ชดั เจนได้ ซึ่ งการผ่าศพถือเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการพิ สู จน์หาสาเหตุการตายสามารถตอบปัญหา
และข้อสงสัยจากการพลิกศพได้ โดยนอกจากจะใช้วธิ ี การผ่าศพตรวจดูดว้ ยตาเปล่าแล้ว ยังรวมถึง
การตัดเอาชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจสอบในห้องปฏิบตั ิการด้วย24
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยแล้ว การผ่าศพเพื่อตรวจดู
ภายในไม่จาต้องกระทา ทุกครั้งเมื่อมีการชันสู ตรพลิกศพ เว้นแต่กรณี ที่มีความจาเป็ น ซึ่ งได้บญั ญัติ
ไว้ในมาตรา 15125 อีกทั้ง การชันสู ตรพลิกศพก็สามารถทาได้ตามข้อกฎหมายโดยไม่ตอ้ งขออนุญาต
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ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, เรื่ อง “บทบาทสถาบันนิติเวชกับการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนใน
คดีอาญา”, วารสารธรรมศาสตร์, น. 39-41, (กันยายน 2537).
24
ธีรวัฒน์ เอื้อพอพล, “มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจรัฐ : ศึกษากรณี การชันสูตร
พลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม,” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), น.29.
25
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 151 ในเมื่อมีการจาเป็ นเพื่อพบสาเหตุของการ
ตาย เจ้าพนักงานผูท้ าการชันสูตรพลิกศพมีอานาจสัง่ ให้ผา่ ศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรื อจะให้ส่งศพหรื อบางส่วน
ไปยังแพทย์หรื อพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้
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จากญาติของผูต้ ายก่อน เพราะการกระทาดังกล่าวก็เป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาสาเหตุและ
พฤติการณ์แห่งการต ายอันนาไปสู่ ความยุติธรรม แต่ในทางกลับกัน ถ้าผูต้ ายเป็ นผูน้ บั ถือศาสนา
อิสลาม ซึ่ งจะมีขอ้ จากัดทางศาสนาให้หลีกเลี่ยงการกระทาการใดๆ ต่อร่ างกายหรื อศพ และจะต้อง
ทาพิธีฝังด้วยความรวดเร็ ว แต่ในทางปฏิบตั ิหากผูต้ ายนับถือศาสนาอิสลามและมีประเด็นเกี่ยวกับ
การกระทาหรื อถูกก ระทาความผิดอาญาเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็สามารถดาเนินการชันสู ตรพลิกศพได้
เท่าที่จาเป็ น เนื่องจากเล็งเห็นคุณประโยชน์อนั ใหญ่หลวงที่จะเกิดขึ้นทั้งในแง่ของการดาเนินคดีและ
ในทางการแพทย์ จึงอนุโลมให้ทาการชันสู ตรพลิกศพเป็ นกรณี พิเศษที่จาเป็ นจริ งๆ เท่านั้น และต้อง
ได้รับความ ยินยอมจากผูป้ กครองของศพ อิหม่ามประจามัสยิด และคณะกรรมการอิสลามประจา
จังหวัด ตามลาดับ และการชันสู ตรจะต้องอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของผูร้ ู ้ทางศาสนาอิสลามและการ
ปฏิบตั ิตอ้ งเป็ นไปอย่างนุ่มนวล ละมุนละไมให้เกียรติต่อศพ26 โดยพยายามจากัดให้มีการรบกวนศพ
น้อยที่สุด หากเสี ยชีวติ จากอาวุธ ก็สามารถผ่าได้เฉพาะวิถีอาวุธ เพื่อให้ได้มาซึ่ งพยานหลักฐานใน
การดาเนินคดีสรุ ปหาสาเหตุการเสี ยชีวติ ให้ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ตวั ผูต้ ายและ
ญาติของผูต้ ายตลอดจนผูถ้ ูกกล่าวหา
2.3.2 ระบบการชั นสู ตรพลิกศพ
ระบบการชันสู ตรพลิกศพ คือ วิธีหรื อแบบแผนในการจัดการกับศพภายหลังจากการ
ตายแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย ซึ่ งในแต่ละประเทศจะมอบอานาจในการชันสู ตรพลิกศพ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ต่างกัน ดังนั้นระบบการชันสู ตรพลิกศพจะเป็ นระบบใดนั้นจะต้องพิจารณาจาก
อานาจในการจัดการเกี่ยวกับการตายและการสั่งให้ทาการผ่าศพ ตรวจซึ่งระบบการชันสู ตรพลิกศพ
ของประเทศต่างๆ แบ่งออกเป็ น 5 ระบบ ได้แก่ ระบบโคโรเนอร์ (Coroner System) ระบบแพทย์
สอบสวน (Medical Examiner System) ระบบศาล (Court’s System) ระบบตารวจ (Police System)
และระบบผสม (Mixed system)27
1. ระบบโคโรเนอร์ (Coroner System)
ระบบโคโรเนอร์ เป็ นระบบที่ให้อานาจสื บสวนสอบสวนการตายที่เกิดจากการกระทา
ความผิดอาญา การตายที่ไม่ทราบสาเหตุ การตายที่แพทย์ไม่สามารถออกใบรับรองการตายได้ และ
การตายระหว่างหรื อภายหลังการผ่าตัด หรื อได้รับยาสลบ ระบบดังกล่าวจะกาหนดให้ให้ ประธาน
ศาลโคโรเนอร์เป็ นนักกฎหมา ยหรื อแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อทาหน้าที่สอบสวนการตาย
26

สานักจุฬาราชมนตรี คาวินิจฉัยทางศาสนา (ฟัตวา) ที่ 04/2549 เรื่ อง การชันสูตรพลิกศพ

27

พริ นทร์ เพ็งสุวรรณ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 16, น.7.

(ภาคผนวก จ)
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ประธานจะทาการจ้างแพทย์ที่ข้ ึนทะเบียนไว้ทาหน้าที่ผา่ ศพที่เรี ยกว่า Home Office Pathologist เพื่อ
หาสาเหตุการตาย ซึ่ งแพทย์ที่ถูกว่าจ้างจะรายงานผลการตรวจศพให้ประธานทราบ
ผูท้ าการสอบสวนในนามของศาลเรี ยกว่า เจ้าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพ (Coroner Officer)
ตาแหน่งดังกล่าวเป็ นตาแหน่งที่ตอ้ งได้รับการแต่งตั้งจากสภาท้องถิ่นซึ่ งอยูใ่ นเขตอานาจของศาล
โคโรเนอร์ โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็ นเนติบณั ฑิตหรื อเป็ นทนายความหรื อเป็ น
แพทย์ ซึ่ งประเทศที่นาระบบนี้ไปใช้ได้แก่ อังกฤษ เวลส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์28
2. ระบบแพทย์สอบสวน (Medical Examiner System)
เป็ นระบบที่แพทย์มีอานาจเต็มในการชันสู ตรพลิกศพ เริ่ มตั้งแต่การดูศพ แพทย์
สอบสวนจะต้องไต่สวนเกี่ยวกับการตายไม่วา่ จะชัดแจ้งอยูแ่ ล้ว หรื อยังเป็ นที่สงสัยอยูว่ า่ จะเกี่ยวกับ
การกระทาผิ ดอาญา การฆ่าตัวตาย การตายอย่างกะทันหันหรื อตายโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน
(Sudden or unexpected) ตายจากอุบตั ิเหตุและตายในกรณี ที่แพทย์ไม่สามารถจะออกใบมรณะบัตร
ให้ได้ 29 ก็ตาม และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตาย สอบสวนพยานส่ วน
บุคคล และผ่าศพด้วยตนเอง ซึ่ งระบบดังกล่าวใช้ใน ประเทศสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น
ระบบแพทย์สอบสวน ในสหรัฐอเมริ กาได้พฒั นามาในทศวรรษ
1980 เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางนิติเวชศาสตร์ และนิติพยาธิ วทิ ยาเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว โดยมีการศึกษาค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ การสื บสวนอาชญากรรมอย่ างกว้างขวาง เป็ นผลให้การ
ดาเนินงานชันสู ตรพลิกศพของสหรัฐอเมริ กาเป็ นระบบที่มีประสิ ทธิภาพ30
3. ระบบศาล (Court’s System)
ระบบศาลหรื อระบบผูพ้ ิพากษานั้น เป็ นระบบที่ผพู ้ ิพากษาเป็ นผูม้ ีอานาจสอบสวนการ
ตายโดยผิดธรรมชาติและการตายที่เกิดจากกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยกาห นดให้ศาล หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายจากศาลมีอานาจหน้าที่โดยตรงในการชันสู ตรพลิกศพ 31 ประเทศที่ใช้ระบบนี้ได้แก่
เยอรมัน เป็ นต้น
ในประเทศเยอรมันนั้น ระบบการชันสู ตรพลิกศพและระบบงานนิติเวชจะมีความ
ซับซ้อน เนื่องจากแต่ละรัฐมีการใช้กฎหมายที่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกั นไป เมื่อมีการตาย
โดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น การชันสู ตรพลิกศพจะต้องมีพนักงานอัยการหรื อผูพ้ ิพากษาร่ วมในการ

28

เพิ่งอ้ าง , น. 7.
29
เพิ่งอ้ าง, น. 11.
30
Jitlada Waiyasil, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 4, P.6.
31
เพิ่งอ้ าง, P.6.
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ชันสู ตรพลิกศพนั้นด้วย และหากมีกรณี ที่จะต้องผ่าศพเพื่อตรวจดูภายใน จะต้องได้รับคาสั่งอนุญาต
จากผูพ้ ิพากษาหรื อพนักงานอัยการ และผูพ้ ิพากษาหรื อพนักงานอัยการจะต้อ งเข้าร่ วมในการผ่าศพ
เพื่อตรวจพิสูจน์ดว้ ย32
4. ระบบตารวจ (Police System)
ระบบตารวจ หมายถึง ระบบที่มีอานาจการตัดสิ นใจว่าจะทาการชันสู ตรพลิกศพโดย
การผ่าศพตรวจนั้น ขึ้นอยูก่ บั เจ้าหน้าที่ตารวจเป็ นสาคัญ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจเต็มฝ่ ายเดียวใน
การชันสู ตรพลิกศพ หรื อมีบทบาทสาคัญในการชันสู ตรพลิกศพ เช่น ประเทศมาเลเซี ย สาธารณ
ประชาชนจีน อินเดีย33 และประเทศที่ให้บุคคลากรจากกระบวนการยุติธรรมร่ วมชันสู ตรพลิกศพกับ
ตารวจ ได้แก่ รัสเซี ย (สหภาพโซเวียต) และอินโดนีเซี ย ซึ่ งกาหนดให้ตารวจทาการชันสู ตรพลิกศพ
ร่ วมกับพนักงานอัยการ
การชันสู ตรพลิกศพของประเทศไทยจัดอยูใ่ นระบบนี้เช่นเดียวกัน แต่กาหนดให้แพทย์
เข้าร่ วมการชันสู ตรพลิกศพด้วย โดยมีบทบาทสาคัญรองลงมาจากพนักงานสอบสวน มีอานาจ
เพียงแต่คอยให้ความช่วยเหลือการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ34
5. ระบบผสม (Mixed system)
ระบบนี้เป็ นระบบที่อานาจในการตัด สิ นใจให้มีการผ่าศพเพื่อชันสู ตรนั้นขึ้นอยูก่ บั
เจ้าหน้าที่หลายฝ่ าย เช่น แพทย์ ศาล พนักงานอัยการ และตารวจมีอานาจดังกล่าว และถ้ามีการตาย
เกิดจากการก่อคดีอาญาจะใช้ศาลประจาเขตเป็ นผูส้ ั่งการด้านการตรวจศพ แต่ถา้ เป็ นการตายผิด
ธรรมชาติอื่นๆ ใช้ระบบแพทย์สอบสวนหรื อโคโรเ นอร์ ซึ่ งระบบดังกล่าวจะพบในประเทศ
เนเธอร์ แลนด์และฝรั่งเศส35
2.3.3 กรณีทตี่ ้ องมีการชั นสู ตรพลิกศพ
ในความหมายทางกฎหมายแล้ว “ความตาย” ของบุคคล จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ และ
หน้าที่ประการต่างๆ ในกฎหมาย เช่น ก่อให้เกิดสิ ทธิ รับมรดก หรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายหรื อ
ค่าชดเชยจากผูก้ ระทาให้ถึงแก่ความตาย แต่กฎหมายก็มิได้กาหนดให้ตอ้ งมีการชันสู ตรพลิกศพ นั้น
แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 ได้วางหลักเกณฑ์ไว้วา่ จะต้องมีการ

32

ธีรวัฒน์ เอื้อพอพล, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 24, น. 28-29.
33
Jitlada Waiyasil, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 4, P.6.
34
ธีรวัฒน์ เอื้อพอพล, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 24, น. 31.
35
พริ นทร์ เพ็งสุวรรณ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 16, น. 26.
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ชันสู ตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการตาย (cause of death) และพฤติกรรมที่เป็ นเหตุให้ตาย (manner of
death) ใน 2 กรณี ตามที่ได้บญั ญัติไว้ในมาตรา 148 วรรคหนึ่ง ว่า
“เมื่อปรากฏแน่ชดั หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรื อตาย
ในระหว่างอยูใ่ นการควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสู ตรพลิกศพ เว้นแต่ตายโดยการประหาร
ชีวติ ตามกฎหมาย”
ดังนั้น การชันสู ตรพลิกศพต้องกระทาใน 2 กรณี ดังนี้
1) ตายโดยผิดธรรมชาติ
2) ตายในระหว่างอยูใ่ นการควบคุมของเจ้าพนักงาน
การตายโดยผิดธรรมชาติก็ดี หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงานก็
ดี อาจเกิดขึ้นจากการกระทาความผิดอาญาหรื อไม่ก็ได้ ในกรณี ที่ความตายเป็ นผลแห่งการกระทาผิ ด
อาญา การชันสู ตรพลิกศพย่อมเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินคดีช้ นั สอบสวนฟ้ องร้อง และโดยที่การ
สอบสวนต้องกระทาโดยรอบครอบตามหลักการตรวจสอบ มาตรา 12936 จึงบังคับว่าถ้าการชันสู ตร
พลิกศพยังไม่เสร็ จสิ้ น จะฟ้ องผูต้ อ้ งหาต่อศาลยังไม่ได้37
1) กรณี ตายโดยผิดธรรมชาติ
การตายโดยผิดธรรมชาติ หมายถึง การตายที่นอกเหนือจากการตายโดยธรรมชาติ
ซึ่งการตายโดยธรรมชาติ คือ การตายโดยโรคภัยไข้เจ็บ หรื อตายโดยความชรา 38 ซึ่งในมาตรา 148
วรรคสอง บัญญัติวา่ “การตายโดยผิดธรรมชาติน้ นั คือ
(1) ฆ่าตัวตาย
(2) ถูกผูอ้ ื่นทาให้ตาย
(3) ถูกสัตว์ทาร้ายตาย
(4) ตายโดยอุบตั ิเหตุ
(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ”

36

ประมวลกฎหมายวิธีพิจา รณาอาญา มาตรา 129 บัญญัติวา่ “ให้ทาการสอบสวนรวมทั้งการ
ชันสูตรพลิกศพ ในกรณี ที่ความตายเป็ นผลแห่งการกระทาความผิดอาญา ดังที่บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อนั
ว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ ถ้าการชันสูตรพลิกศพยังไม่เสร็ จ ห้ามมิให้ฟ้องผูต้ อ้ งหายังศาล”
37
คณิ ต ณ นคร, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 21, น. 473-474.
38
สานักงานศาลยุติธรรม , “คู่มือการชันสูตรพลิกศพ ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542”, (2544), น. 15.
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การฆ่าตัวตาย หมายถึง การที่ผตู ้ ายกระทาให้ตนเองถึงแก่ความตายโดยเจตนา ถ้าผูต้ าย
ไม่มีเจตนาให้ตนเองตาย เช่น ทาอาวุธปื นลัน่ กระสุ นปื นถูกตนเองถึงแก่ความตายไม่ใช่การฆ่าตัว
ตาย39
การถูกผูอ้ ื่นทาให้ตาย หมายถึง กรณี ที่ความตายเกิดขึ้นจากการกระทาของบุคคลอื่น40
การถูกสัตว์ทาร้าย หมายถึง กรณี ความตายเกิดจากการถูกสัตว์ทาร้ายโดยตรง มิใช่เกิด
จากโรคที่สัตว์น้ นั เป็ นพาหะนาโรค ที่จาเป็ นต้องมีการชันสู ตรพลิกศพ เนื่องจากเพราะอาจมีการใช้
สัตว์เป็ นเครื่ องมือในการกระทาความผิดอาญา41
การตายโดยอุบตั ิเหตุ หมายถึง การตายที่เกิดจากเหตุปัจจุบนั ทันด่วน อันไม่อาจ
คาดหมายได้ เช่น ตกน้ าตาย ถูกฟ้ าผ่าตาย 42 และรวมถึงความตายที่เกิดขึ้นโดยมิได้เป็ นความตั้งใจ
หรื อเจตนาของผูต้ ายหรื อผูอ้ ื่น หรื อการตายที่เกิดจากการกระทาของผูอ้ ื่นโดยประมาท
การตายโดย ยังมิปรากฏเหตุ หมายถึง กรณี ที่ยงั ไม่ทราบว่าการตายนั้น เกิดเนื่องจาก
เหตุใด จึงจาเป็ นต้องมีการชันสู ตรพลิกศพ
ส่ วนการตายในลักษณะอื่น นอกจากการตายใน 5 ประการนี้ ถือว่าเป็ นการตายโดย
ธรรมชาติ ไม่ตอ้ งมีการชันสู ตรพลิกศพ เฉพาะแต่การตายใน 5 ประการนี้เท่านั้น ที่กฎหม ายถือว่า
เป็ นการตายโดยผิดธรรมชาติที่จะต้องมีการชันสู ตรพลิกศพ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูท้ ี่ตายไป
แล้วให้สามารถที่จะรู ้สาเหตุแห่งการตายได้อย่างเป็ นธรรมขึ้น43
2) กรณี ตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงาน
กล่าวคือ การตายในระหว่างที่ควบคุมผูต้ อ้ งหามา ยังสถานีตารวจ หรื อในระหว่าง
ถูกควบคุมที่สถานีตารวจหรื อในเรื อนจา อาจเป็ นการตายโดยธรรมชาติหรื อตายผิดธรรมชาติ หรื อ
ตายเพราะเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ กระทาให้ถึงแก่ความตายก็ตาม44
39

ชัยเกษม นิติสิริ , ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน , พิมพ์ครั้ง ที่ 4,
(กรุ งเทพมหานคร : สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา, 2556), น.263.
40
แสวง บุญเฉลิมวิภาส และอเนก ยมจินดา, กฎหมายการแพทย์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, 2546), น. 214.
41
คะนึง ฦาไชย, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 20, น. 347.
42
วิรัติ พาณิ ชย์พงษ์ , มาตรฐานการชันสูตรพลิกศพ , (งานวิจยั หลักสูตร “ผูบ้ ริ หารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่ นที่ 4 วิทยาลัยการยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม, 2542), น. 22.
43
ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์, การสอบสวน,พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุ งเทพฯ : นิติธรรม, 2555),น. 443.
44
ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , พิมพ์ครั้งที่ 6, (กรุ งเทพมหานคร :
สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน,2544), น. 265.
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ความหมายของ “ความควบคุม ” นั้นจะมีนยั ที่กว้างกว่าคาว่า “ควบคุม ” ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (21) ซึ่ งหมายความว่า “การควบคุมหรื อกักขังผูถ้ ูกจับโดย
พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจในระหว่างสื บสวนและสอบสวน โดยได้มีคาพิพากษาศาลฎีกาที่
106/2501 ซึ่ งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้วนิ ิจฉัยว่า เมื่อผูต้ อ้ งหาที่ถูกควบคุมกักขังในเรื อนจาตายลง ก็
ถือว่าตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ ส่ วนการ
อ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่น้ นั ไม่จาเป็ นต้องเป็ นการยกขึ้นอ้างโดยตรง เพียงแต่ปรากฏใน
รายงาน บันทึกคาแจ้งความ คาให้การ ที่พอจะแสดงได้วา่ เจ้าพนักงานนั้ นได้กระทาหรื อปฏิบตั ิ
ราชการตามหน้าที่ก็เป็ นอันใช้ได้
การที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งมีการชันสู ตรพลิกศพในกรณี น้ ี เพื่อแสดงถึงความ
บริ สุทธิ์ หรื อตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง และยังเป็ นวิธีที่จะยับยั้งมิให้เจ้าหน้าที่คิด
กระทาการอันเป็ นการผิดกฎหมายด้วย
ภายหลังจากที่ปรากฏว่ามีการตาย โดยผิดธรรมชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 150 กฎหมายได้ระบุผมู ้ ีหน้าที่ในการร่ วมชันสู ตรพลิกศพซึ่ งประกอบด้วย45
1. พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่
2. แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ แต่หากแพทย์ดงั กล่าวไม่มีหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ก็ให้
แพทย์ที่มีปฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ตามลาดับดังนี้
2.1 แพทย์ประจาโรงพยาบาลของรัฐ
2.2 แพทย์ประจาสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
2.3 แพทย์ประจาโรงพยาบาลของเอกชนหรื อแพท ย์ผปู้ ระกอบวิชาชีพเว ชกรรมที่
ขึ้นทะเบียนเป็ นแพทย์อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุ ข
สาหรับกรณี การตายในระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานหรื อการตายเกิดขึ้น
โดยการกระทาของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม ได้ร ะบุผมู ้ ีหน้าที่ในการร่ วมชันสู ตรพลิกศพ
ประกอบด้วย 4 ฝ่ าย คือ
(1) พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่
(2) แพทย์ ตามลาดับเช่นเดียวกับกรณี การตายโดยผิดธรรมชาติ
(3) พนักงานอัยการ

45

วิธู พฤกษนันต์, สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ และคณะ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 13, น. 3.
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(4) พนักงานฝ่ ายปกครองตาแหน่งตั้งแต่ปลัดอาเภอหรื อเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้อง ที่
ที่ศพนั้นอยู่
ทั้งนี้ การทาการชันสู ตรพลิกศพ โดยแพทย์เพื่อหาสาเหตุการตายอาจแบ่งได้เป็ น 2
รู ปแบบ คือ
1. การตรวจบาดแผลภายนอก (external examination)
2. การผ่าศพ (autopsy)
หากการตรวจบาดแผลภายนอกเพียงพอต่อการระบุสาเหตุการตายอย่างชัดเจนแล้ว ก็
ไม่จาเป็ น ต้องมีการผ่าศพเสมอไป แต่หากยังมีขอ้ สงสัยต่อสาเหตุการตาย ก็ตอ้ งทาการผ่าศพ แยก
ธาตุดู ตามที่บญั ญัติไว้ใน มาตรา 151 ความว่า “ในเมื่อมีการจาเป็ นเพื่อพบเหตุของการตายเจ้า
พนักงานผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพมีอานาจสั่งให้ผา่ ศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรื อจะให้ส่งทั้งศพหรื อ
บางส่ วนไปยังแพทย์ หรื อพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้”
เจ้าพนักงานที่สั่งให้ผา่ ศพแยกธาตุได้คือ ผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพ อันได้แก่ พนักงาน
สอบสวนหรื อแพทย์ดงั กล่าวแล้ว ซึ่ งจะมีอานาจในการสั่งชันสู ตรพลิกศพดังนี้
1) สัง่ ให้ผา่ ศพแล้วแยกธาตุส่วนใดของศพ เช่น สัง่ ให้ผา่ ตัดกระเพา ะอาหารออกแล้ว
ไปแยกธาตุดูวา่ มียาพิษอยูใ่ นกระเพาะอาหารหรื อไม่ หรื อ
2) สั่งให้ส่งทั้งศพหรื อบางส่ วนไปยังแพทย์หรื อพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้
แต่เจ้าพนักงานจะสั่งให้จดั การดังกล่าวได้ก็เฉพาะในกรณี จาเป็ นเพื่อพบเหตุของการ
ตายเท่านั้น จะสั่งการเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เช่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทางวิชาการเช่นนี้ยอ่ ม
ทาไม่ได้46
หากพิจารณาในแง่การชันสู ตรพลิกศพตามหลักศาสนาอิสลามในประเทศไทย
แบ่งเป็ น 3 กรณี
1. การชันสู ตรเพื่อพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งด้านศาสนบัญญัติ
การชันสู ตรในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีเงื่อนงาเกี่ยวกับการฆาตกรรมเพื่ อทราบสาเหตุ
ที่แท้จริ งของการเสี ยชีวติ และในกรณี ที่การเสี ยชีวติ สื บเนื่องมาจากการรัดคอ ทุบตี หรื อการวางยา
พิษ โดยการชันสู ตรสามารถยืนยันถึงข้อเท็จจริ งและป้ องกันกรณี การเข่นฆ่า โดยบิดบัง อาพราง
เป้ าหมายของการชันสู ตรศพในข้อนี้ก็เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งเลือดเนื้อ และปกป้ องคุม้ ครองเรื อนร่ างของ
มนุษย์ ทั้งนี้เพราะเมื่อมีการสารวจชิ้นส่ วนอวัยวะต่างๆ ของศพ แพทย์ก็จะพบชิ้นส่ วนบางอย่าง ซึ่ ง
อาจเป็ นของศพหรื ออาจเป็ นของผูอ้ ื่น เพราะลักษณะของอวัยวะที่มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
46

ชัยเกษม นิติสิริ, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 39, น.269.
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ทั้งทางด้านอายุ เพศ ความยาวของโครงกระดูก และลักษณะเฉพาะของผิวพรรณ การชันสู ตรนี้ยงั ทา
ให้ทราบได้ถึงวิธีการฆ่าและอาวุธที่ใช้ฆ่าอีกด้วย โดยทั้งปวงนั้นเพื่อนาความมัน่ คงและสงบสุ ข
กลับคืนสู่ วงศ์ญาติของผูเ้ สี ยชีวติ และสังคมโดยรวม47
ดังนั้น การชันสู ตรศพที่มีเป้ าหมายเพื่อพิสูจน์ขอ้ กล่าวหาในคดีอาญาก็อนุญาตให้ทา
ได้ เพราะการ ชันสู ตรศพดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการทราบถึงสาเหตุการตายเพื่อ
พิสูจน์ความผิดหรื อความบริ สุทธิ์ ของบุคคลที่ยงั มีชีวติ อยูแ่ ละผูท้ ี่เสี ยชีวติ ด้วย อันนาไปสู่ ความเป็ น
ธรรมแก่ทุกฝ่ าย อีกทั้งยังถือว่าเป็ นการให้เกียรติศพที่ทาให้ได้รับความเป็ นธรรมอย่างสมบูรณ์
2. การชันสู ตรเพื่อพิสูจน์โรคภัย
เป็ นการชันสู ตรศพในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยคลุมเครื อเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ โดยการ
ชันสู ตรศพผูป้ ่ วยจะทาให้ทราบถึงชนิดของโรค ซึ่ งอาจเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะแพร่ ระบาดสู่
ประชาชน การชันสู ตรพลิกศพจึงช่วยให้สามารถวางแผนหรื อหามาตรการป้ องกันโรคระบาดได้48
ดังนั้น การชันสู ตรพลิกศพที่มีเป้ าหมายเพื่อวินิจฉัยโรคระบาดเป็ นที่อนุญาตให้ทาได้
เช่นกัน เพราะถือได้วา่ เป็ นการสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลในด้านความปลอดภัยต่อชีวติ และ
สุ ขภาพของบุคคลที่ยงั มีชีวติ อยู่ อีกทั้ง ยังเป็ นการป้ องกันสังคมจากโรคระบาดได้ดว้ ย
3. การชันสู ตรเพื่อวิชาการทางการแพทย์
เพื่อจะได้ทราบถึงส่ วนองค์ประกอบของร่ างกายและอวัยวะต่างๆ สาหรับเป็ นข้อมูล
การศึกษาทางการแพทย์ในวงกว้าง โดยการชันสู ตรพลิกศพ จะต้องดาเนินการไปภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะแพทย์อนั จะทาให้ทราบถึงอวัยวะภายนอกต่างๆ และอวัยวะภายในข องร่ างกาย และ
ยังได้ทราบถึงการทางานของระบบต่างๆ ขนาดของอวัยวะขณะที่ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์และขณะ
เจ็บป่ วย อีกทั้งยังได้ทราบถึงวิธีการเยียวยารักษา ทั้งหมดที่กล่าวแล้วถือเป็ นความต้องการที่จาเป็ น
สาหรับนักศึกษาแพทย์ในแต่ละระดับขั้นของการศึกษา49
ดังนั้น การชันสู ตรพลิกศพที่มีเป้ าหมายทางด้านวิชาการ ทั้งทางด้านการเรี ยนรู ้จากศพ
และการใช้ศพเป็ นครู ก็ตาม ก็เป็ นที่อนุญาตเช่นกัน เพราะหลักบัญญัติอิสลามมีมาเพื่อสร้างสรรค์
คุณประโยชน์อนั ดีงามและขจัดความเสื่ อมเสี ยให้ลดลง
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2.3.4 วัตถุประสงค์ ของการชั นสู ตรพลิกศพ
วัตถุประสงค์ของการชันสู ตรพลิกศพ มีบญั ญัติไว้ใน มาตรา 154 ว่า
“ให้ผชู้ นั สู ตรพลิกศพทาความเห็นเป็ นหนังสื อแสดงเหตุผลและพฤติกรรมที่ตาย ผูต้ าย
คือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนทาร้าย ให้กล่าวว่าใครหรื อสงสัยใครเป็ นผูก้ ระทาผิดเท่าที่
จะทราบได้”50
บทบัญญัติมาตรา 154 แสดงถึงวัตถุป ระสงค์ของการชันสู ตรพลิกศพมีอยู่ 5 ประการ
กล่าวคือ
(1) เพื่อพิสูจน์วา่ ผูต้ ายคือใคร เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสื บสวนถึงสาเหตุการตาย
และสามารถสื บไปถึงตัวผูก้ ระทาความผิดได้
(2) เพื่อพิสูจน์วา่ ตายที่ไหน การชันสู ตรพลิกศพสามารถบอกได้วา่ ผูต้ าย ตาย ณ
สถานที่พบศพ หรื อสถานที่อื่นแล้วเคลื่อนย้ายศพมายังอีกสถานที่หนึ่ง
(3) เพื่อพิสูจน์วา่ ตายเมื่อใด ซึ่ งการชันสู ตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ มีหลัก
สันนิษฐานเบื้องต้นว่า เวลาตาย คือ เวลาที่เกิดเหตุ การพิสูจน์เวลาตายมี
ความสาคัญต่อการฟ้ องคดีต่อศาล ซึ่ งหากไม่สามารถระบุเวลาให้ชดั เจน
พอสมควรแล้ว ศาลอาจจะยกฟ้ อง
(4) เพื่อพิสูจน์ เหตุที่ตาย หมายถึง การตรวจหาสาเหตุที่ตายโดยตรง ตามต้นเหตุ
หรื อตามพยาธิสภาพ
(5) เพื่อพิสูจน์ พฤติกรรมที่ตาย หมายถึง การตรวจหาการกระทาที่ทาให้ตาย เช่น
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง ถูกผูอ้ ื่นกระทาให้ถึงแก่ความตาย หรื อความ
ตายนั้นเป็ นเพราะอุบตั ิเหตุ51
การชันสู ตรพลิกศพตามบทบัญญัติอิสลามนั้นโดยหลักจะกระทามิได้ เว้นแต่การ
กระทานั้นได้กระทาไปเพื่อความจาเป็ นและยึดหลักผลประโยชน์ จึงเห็นได้วา่ วัตถุประสงค์ที่
อนุญาตให้ทาการชันสู ตรได้มีดงั ต่อไปนี้
1. สอบสวนในคดีอาญาเพื่อให้ทราบสาเหตุการตาย หรื อเป็ นกา รก่ออาชญากรรม ใน
กรณี ที่ผพู ้ ิพากษาสงสัยสาเหตุการตาย และการผ่าชันสู ตรศพเป็ นหนทางที่ทาให้รู้สาเหตุการตายได้
2. ตรวจวิเคราะห์โรคที่ตอ้ งอาศัยการผ่าชันสู ตร เพื่อหาทางป้ องกันที่เหมาะสมกับโรค
นั้นๆ
50
51
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3. ทาการชันสู ตรเพื่อเป็ นวิชาการทางการแพทย์
2.4 ผู้มีอานาจหน้ าทีท่ าการชั นสู ตรพลิกศพ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายลาดับรองที่เกี่ยวข้อง ได้
กาหนดถึงผูม้ ีอานาจที่เกี่ยวข้องกับการชันสู ตรพลิกศพไว้ดว้ ยกัน ดังนี้ บุคคลผูพ้ บเห็นการตายโดย
ผิดธรรมชาติ พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ ผูเ้ ชี่ยวชาญในการชันสู
ตรพลิกศพ
พนักงานอัยการ และเจ้าพนักงานฝ่ ายปกครอง ซึ่ งแต่ละหน่วยงานมีอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการชันสู ตรพลิกศพ ดังนี้
2.4.1 บุคคลผู้พบการตายโดยผิดธรรมชาติ
เมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้
กาหนดตัวบุคคลผูม้ ีหน้าที่ และหน้าที่ที่จะต้องกระทาไว้ใน มาตรา 149
“มาตรา 149 ความตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้นมี ณ ที่ใด ให้เป็ นหน้าที่ของสามี ภริ ยา
ญาติ มิตรสหายหรื อผูป้ กครองของผูต้ ายที่รู้เรื่ องการตายเช่นนั้น จัดการดังต่อไปนี้
(1) เก็บศพไว้ ณ ที่ซ่ ึ งพบนั้นเองเพียงเท่าที่จะทาได้
(2) ไปแจ้งความแก่พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจโดยเร็ วที่สุด
หน้าที่ดงั กล่าวในวรรคต้นนั้นมีตลอดจนถึงผูอ้ ื่น ซึ่ งได้พบศพในที่ซ่ ึ งไม่มีสามี ภริ ยา
ญาติ มิตรสหายหรื อผูป้ กครองของผูต้ ายอยูใ่ นที่น้ นั ด้วย
ผูใ้ ดละเลยไม่กระทาหน้าที่ดงั บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
พันบาท”52
สาระสาคัญของมาตรา 149 แบ่งได้เป็ น
1. บุคคลผูม้ ีหน้าที่ ได้แก่สามี ภริ ยา มิตรสหายหรื อผูป้ กครองของผูต้ ายที่รู้เรื่ องการ
ตายเช่นนั้น หรื อบุคคลอื่นซึ่ งได้พบศพในที่ซ่ ึ งไม่มีสามี ภริ ยา ญาติ มิตรสหายหรื อผูป้ กครองของ
ผูต้ ายอยูใ่ นที่ที่พบศพนั้น
2. หน้าที่ที่จะต้องกระทา ได้แก่ เก็บศพไว้ ณ ที่ซ่ ึ งพบนั้นเองเพียงเท่าที่จะทาได้ และ
ไปแจ้งความแก่พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตารวจโดยเร็ วที่สุด
มาตรา 149 บัญญัติข้ ึนเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์
ถึงเหตุและพฤติการณ์แห่งความ ตาย หรื อเพื่อพิสูจน์ความผิดในกรณี ที่การตายมีความเกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดอาญา จึงได้กาหนดให้เก็บศพไว้ ณ ที่ซ่ ึ งพบศพนั้นไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายศพ
52

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 149

32
และยังได้กาหนดให้แจ้งความแก่เจ้าพนักงานโดยเร็ วที่สุด ก็เพื่อให้เจ้าพนักงานมีโอกาสได้ทาการ
ชันสู ตรพลิกศพโดยรวดเร็ ว และสะดวกในการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ
นอกจากนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังกาหนดความผิดอาญาแก่ผทู ้ ี่กระทาให้
การชันสู ตรพลิกศพได้รับความเสี ยหาย หรื อกระทบกระเทือนไว้ในมาตรา 150 ทวิ
“มาตรา 150 ทวิ ผูใ้ ดกระทาการใดๆ แก่ศพหรื อสภาพแวดล้อมในบริ เวณที่พบศพก่อน
การชันสู ตรพลิกศพเสร็ จสิ้ น ในประการที่น่าจะทาให้การชันสู ตรพลิกศพหรื อผลทางคดี
เปลี่ยนแปลงไป เว้นแต่จาเป็ นต้องกระทาเพื่อป้ องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชน หรื อเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี หรื อปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น
บาทถึงสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นการกระทาโดยทุจริ ตหรื อเพื่ออาพรางคดี
ผูก้ ระทาต้องระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น”53
บทบัญญัติมาตรานี้ มีข้ ึนเพื่อเป็ นหลักประกันว่า เจ้าพนักงานผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพ
จะได้มีโ อกาสรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับความตายนั้น ในสภาพตามความเป็ นจริ ง โดยไม่
การกระทาหรื อเหตุอื่นใดทาให้พยานหลักฐาน ศพ หรื อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
2.4.2 พนักงานสอบสวนแห่ งท้ องทีท่ ศี่ พนั้นอยู่
การที่กฎหมายบัญญัติให้พนักงานสอบสวนผูม้ ีหน้าที่ทาการชันสู ตรพลิกศพเ
ป็ น
พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ ก็เพื่อให้สามารถเริ่ มการชันสู ตรพลิกศพได้อย่างรวดเร็ ว
และมีความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้าที่
สาหรับผูท้ ี่มีหน้าที่ทาการชันสู ตรพลิกศพนั้น ยังคงมีความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่าง
กันอยู่ คือ ความเห็นที่หนึ่ง เห็นว่า พนักงานสอบสวน อื่นแม้จะมีอานาจสอบสวนเหนือคดีน้ นั ก็ไม่
มีอานาจทาการชันสู ตรพลิกศพ 54 อีกความเห็นหนึ่ง เห็นว่าการชันสู ตรพลิกศพเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การสอบสวน ซึ่ งอานาจสอบสวนมิได้ติดอยูก่ บั ท้องที่ ดังนั้น พนักงานสอบสวนผูร้ ับผิดชอบในการ
สอบสวนคดี ก็มีอานาจทาการชันสู ตรพลิกศพได้ดว้ ย55
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2.4.3 ผู้เชี่ ยวชาญในการชั นสู ตรพลิกศพ
แต่เดิมกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุ ข
ประจาท้องที่ ร่ วมชันสู ตรพลิกศพได้ ต่อมาใน พ .ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้ผรู ้ ่ วมการ
ชันสู ตรพลิกศพจะต้องเป็ นแพทย์เท่านั้น และยังกาหนดลาดับในการเข้าร่ วมชันสู ตรพลิกศพ ดังนี้
(1) แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์
(2) แพทย์ประจาโรงพยาบาลรัฐ
(3) แพทย์ประจาสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
(4) แพทย์ประจาโรงพยาบาลของเอกชน หรื อแพทย์ผปู้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ที่ข้ ึนทะเบียนเป็ นแพทย์อาสาสมัคร ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่ งแพทย์ในลาดับที่รองลงมา จะเข้าร่ วมชันสู ตรพลิกศพแทนแพทย์ที่อยูใ่ นลาดับที่สูง
กว่าตนได้ ก็ต่อเมื่อแพทย์ในลาดับที่สูงกว่านั้นไม่มีหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
การที่กฎหมายกาหนดให้ผรู ้ ่ วมชันสู ตรพลิกศพ จะต้องเป็ นแพทย์เท่านั้น เพราะ
ต้องการบุคคลที่มีความชานา ญเพียงพอต่อการวินิจฉัยสาเหตุการตายและพฤติการณ์ที่ตายได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง 56 ซึ่ งจะช่วยเหลือให้พนักงานสอบสวนสามารถทาสานวนการ
สอบสวนมิให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงสาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย อีกทั้ง ยังช่วย
ก่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ ายด้วย
2.4.4 พนักงานอัยการ
การชันสู ตรพลิกศพ ได้กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเข้ามามีบทบาท
ร่ วมในการชันสู ตรพลิกศพเพิ่มขึ้น ซึ่ งบัญญัติไว้ในมาตรา 150 วรรคสามและสี่ และ 155/1
มาตรา 150 วรรคสาม บัญญัติไว้วา่ “ในกรณี ที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทาของ
เจ้าพนั กงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้า
พนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครอง
ตาแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอาเภอหรื อเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยูเ่ ป็ นผูช้ นั สู ตรพลิกศพ
ร่ วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ง และให้นาบทบัญญัติในวรรคสองมาใช้บงั คับ”
มาตรา 150 วรรคสี่ บัญญัติไว้วา่ “เมื่อได้มีการชันสู ตรพลิกศพตามวรรคสามแล้ว ให้
พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้าร่ วมกับพนักงานสอบสวนทาสานวนชันสู ตรพลิกศพ
ให้เสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ถ้ามีความจาเป็ นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน
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ณรงค์ ใจหาญ, “การปรับปรุ งกระบวนการชันสูตรพลิกศพ”, วารสารนิติศาสตร์ , ฉบับที่ 1, ปี ที่
30, น. 146 – 147, (มีนาคม 2543).
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สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิ บวันนับแต่ตอ้ งบันทึกเหตุผลและความจาเป็ นในการขยายระยะเวลา
ทุกครั้งไว้ในสานวนชันสู ตรพลิกศพ”
มาตรา 155/1 บัญญัติไว้วา่ “การสอบสวนในกรณี ที่มีความตายเกิดขึ้น โดยการกระทา
ของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้า
พนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อในกรณี ที่ผตู ้ ายถูกกล่าวหาว่าต่อสู ้ขดั ขวางเจ้า
พนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการเข้าร่ วมกับ
พนักงานสอบสวนในการทาสานวนสอบสวน
การทาสานวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดย
พนักงานอัยการอาจให้คาแนะนา ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคา หรื อสั่งให้ถามปากคาบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้ต้ งั แต่เริ่ มทาการสอบสวนนับแต่โอกาสแรกเท่าที่พึงจะกระทาได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนและมีเหตุอนั ควรไม่อาจรอพนักงานอัยการเข้าร่ วมในการทา
สานวนสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนทาสานวนต่อไปได้ แต่ตอ้ งบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอพนักงาน
อัยการไว้ในสานวน และถือว่าเป็ นการทาสานวนสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมาย”
ดังนั้น พนักงานอัยการจะต้องเข้าร่ วมการชันสู ตรพลิกศพด้วย โดยเมื่อศูนย์อานวยการ
คดีชนั สู ตรพลิกศพ ได้รับแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้พนักงานอัยการเข้าร่ วมทาการชันสู ตร
พลิกศพแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์จะบันทึกการแจ้งไว้ในแบบรับแจ้งการเข้าร่ วม ชันสู ตร
พลิกศพ และแจ้งให้พนักงานอัยการแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ ไปร่ วมทาการชันสู ตรพลิกศพและต้อง
ร่ วมรับผิดชอบในการทาสานวนชันสู ตรพลิกศพให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
จากนั้น พนักงานอัยการร่ วมกับพนักงานสอบสวนและจัดทาสานวนการสอบสวนในกรณี การตายที่
กาหนดไว้ในมาตรา 150 วรรคสาม และรวมถึงกรณี ที่ผตู ้ ายถูกกล่าวหาว่าต่อสู ้ขดั ขวางเจ้าพนักงาน
ซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ดว้ ย ตามความในมาตรา
155/1 ภารกิจที่กล่าวมานั้นถือว่า
พนักงานอัยการจะต้องให้ความสาคัญเป็ นพิเศษ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นญาติของ
ผูต้ ายหรื อเจ้าพนักงาน รวมไปถึงการดูแลสิ ทธิข องทุกฝ่ ายในการไต่สวนการตาย การซั กถามพยาน
และการนาสื บพยาน57
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ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2543 ข้อ 5 และ 9.

35
2.4.5 เจ้ าพนักงานฝ่ ายปกครอง
การชันสู ตรพลิกศพนั้นนอกจากกฎหมายจะกาหนดให้พนักงานอัยการเข้าร่ วมในการ
ชันสู ตรพลิกศพด้วยแล้ว กฎหมายได้กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเข้ามามีบทบาท
ร่ วมในการชันสู ตรพลิกศพเพิม่ ขึ้น ซึ่ งบัญญัติไว้ในมาตรา 150 วรรคสาม
มาตรา 150 วรรคสาม บัญญัติไว้วา่ “ในกรณี ที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทาของ
เจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุม
ของเจ้า
พนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครองตาแหน่ง
ตั้งแต่ระดับปลัดอาเภอหรื อเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยูเ่ ป็ นผูช้ นั สู ตรพลิกศพร่ วมกับ
พนักงานสอบสวนและแพทย์ตามวรรคหนึ่ง และให้นาบทบัญญัติในวรรคสองมาใช้บงั คับ”
คุณสมบัติของพนักงานฝ่ ายปกครองกาหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยระเบียบการปฏิบตั ิหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพของพนักงานฝ่ ายปกครอง พ.ศ. 254358
พนักงานฝ่ ายปกครองตาแหน่งตั้งแต่ระดับปลัดอาเภอหรื อเทียบเท่าขึ้นไป ได้แก่
1) ในจังหวัดอื่น หมายถึง ปลัดอาเภอ ปลัดอา เภอผูเ้ ป็ นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ
นายอาเภอป้ องกันจังหวัด ปลัดจังหวัด จ่าจังหวัด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด และผูว้ า่ ราชการจังหวัด
2) ในกรุ งเทพมหานคร หมายถึง เจ้าพนักงานปกครอง นิติกร หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่ม หัวหน้าฝ่ าย ผูอ้ านวยการส่ วน ผูอ้ านวยการกอง ผูอ้ านวยการ สานักกรมการปกครอง ผูต้ รวจ
ราชการกรมการปกครอง รองอธิ บดีกรมการปกครอง อธิ บดีกรมการปกครอง ผูช้ ่วยปลัดกระทรวง
มหาดไทย ผูต้ รวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง
มหาดไทย
3) กรณี พิเศษ ได้แก่กรณี ที่ตามข้อ 659 ที่กาหนดให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดหรื อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้ามีส่วนร่ วมในการชันสู ตรพลิกศพได้ โดยมีหลักการดังนี้
(1) เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซึ่ งเป็ นดุลพินิจของผูใ้ ช้อานาจ คือ ผูว้ า่
ราชการจังหวัดหรื อปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่ากรณี ใดเป็ นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ซึ่ ง
เป็ นข้อสังเกตประการหนึ่ง เนื่องจากจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการวินิจฉัย
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ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบตั ิหน้าที่ชนั สูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ าย
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 3
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ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบการปฏิบตั ิหน้าที่ชนั สูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ าย
ปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 6
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(2) เป็ นกรณี ที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทาของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่า
ปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิ
ราชการตามเจ้าหน้าที่ และเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นความสนใจหรื อสะเทือนขวัญประชาชน ยกตัวอย่างเช่น
กรณี ที่เจ้าหน้าที่ตารวจขณะทาการจับกุมคนร้าย ได้ยงิ ปื นไปถูกเด็กซึ่ งอยูข่ า้ งคนร้ายเสี ยชีวติ เป็ น
ต้น
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อปลัดกระทรวงมหาดไทยหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย มีอานาจ 2
ประการ ได้แก่
1. ร่ วมให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาแก่พนักงานฝ่ ายปกครองผูท้ าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพ
เพราะว่าในบางคดี เจ้าหน้าที่ระดับล่างที่มีหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพ อาจจะเกิดความไม่มนั่ ใจหรื อ
ต้องการคาปรึ กษาการผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู ง เพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปอย่างถูกต้อง ซึ่ งอาจ
มองในอีกแง่มุมหนึ่งแล้ว อาจจะเป็ นการแทรกแซงหรื อใช้อานาจครอบงาได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็
ตามการให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาจะก้าวล่วงไปยังพนักงานฝ่ ายอื่นมิได้
2. เข้าร่ วมชันสู ตรพลิกศพด้วยตนเองหรื อจะมอบหมายให้ผอู ้ ื่นก็ได้ แต่จะต้องแจ้งให้
เจ้าพนักงานปกครองผูท้ าหน้าที่ชนั สู ตรพลิกศพทราบโดยพลัน เมื่อได้ รับแจ้งแล้วพนักงานฝ่ าย
ปกครองผูร้ ับผิดชอบประจาท้องที่จะต้องออกไปร่ วมอานวยความสะดวกด้วยตามสมควรและติดต่อ
ประสานงานด้านอื่นๆ ให้ตามความเหมาะสม
กระทาโดยทุจริ ตเกิดขึ้น หรื อมีการกระทาเพื่ออาพรางคดีเกิดขึ้น และยังห้ามมิให้
บันทึกคาพยานหลักฐานด้วย เพราะเกรงว่าจะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริ งให้เปลี่ยนแปลงไปจากความ
เป็ นจริ ง ดังนั้น สาหรับกรณี ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทาของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิ
ราชการตามหน้าที่หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการ
ตามหน้าที่แล้ว ผูม้ ีหน้าที่ในการชันสู ตรพ ลิกศพ นอกจากพนักงานสอบสวนและแพทย์แล้ว
กฎหมายยังกาหนดให้มีพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครองตาแหน่งตั้งแต่ปลัดอาเภอหรื อ
เทียบเท่าขึ้นไป เป็ นผูร้ ่ วมชันสู ตรพลิกศพด้วย ซึ่ งจะเป็ นการช่วยเหลือให้พนักงานสอบสวน
สามารถทาบันทึกการชันสู ตรซึ่ งต้องส่ งให้พนักงานอัยการเพื่อ ร้องขอให้ศาลไต่สวนการตายต่อไป
ให้ได้ครบถ้วนยิง่ ขึ้น และจะเป็ นการตรวจสอบการชันสู ตรพลิกศพให้เกิดความเป็ นธรรมยิง่ ขึ้น
2.5 ขั้นตอนและกระบวนการในการชั นสู ตรพลิกศพ
การชันสู ตรพลิกศพนั้นจะเริ่ มต้นที่สถานที่ที่พบศพนั้น โดยพนักงานสอบสวนจะสั่ง
การให้เจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมสถานที่เกิดเหตุเพื่อรอให้เจ้าพนักงานฝ่ ายอื่นที่เกี่ยวข้องเดินทางมายัง
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สถานที่ที่ศพนั้นอยูเ่ พื่อทาการชันสู ตรพลิกศพ และในบางกรณี อาจจาต้องมีการไต่สวนการตายใน
ศาลด้วย ดังมีรายละเอียดของขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.5.1 การสอบสวน ณ สถานทีเ่ กิดเหตุ
ในการตายที่เป็ นลักษณะผิดธรรมชาติ การตรวจสถานที่เกิดเหตุอาจช่วยให้เข้าใจ
ประเด็นได้ดีกว่าการตรวจศพเพียงอย่างเดียว เช่น การตรวจดูร่องรอยการต่อสู ้ ดูลกั ษณะท่าทางของ
ศพ ดูสภาพเสื้ อผ้าในที่เกิดเหตุ หากเป็ นศพหญิงอาจบ่งชี้วา่ จะมีการกระทาผิดทางเพศร่ วมด้วย
หรื อไม่ ในการฆ่าตัวตายด้วยอาวุธควรตรวจดูวา่ มีอาวุธในที่เกิดเหตุหรื อไม่ อยูใ่ นลักษณะใด หาก
ไม่พบอาวุธ ก็ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแน่นอน คดีที่ควรตรวจสถานที่เกิดเหตุเป็ นอย่างยิง่ คือ กรณี
ดังต่อไปนี้
1. ถูกฆ่าตาย (H0micide)
2. สงสัยว่าอาจถูกฆ่าตาย (Suspected Homicide)60
กรณี การตายดังกล่าวนี้ ถ้าแพทย์ผมู ้ ีหน้าที่รับผิดชอบในการชันสู ตรได้ดูสภาพทัว่ ไป
ก่อนมีการเคลื่อนย้ายศพมายังโรงพยาบาล จะเป็ นประโยชน์ในการประมวลพฤติการณ์การตายได้
เป็ นอย่างดี
การดาเนินการสอบสวน ณ สถานที่เกิดเหตุมีข้ นั ตอนและกระบวนการ ดังนี้
1) ควบคุมสถานที่เกิดเหตุ61
เมื่อได้รับแจ้งการตาย ให้พนักงานสอบสวนบันทึกการรับแจ้งเรื่ องการตายลงใน
รายงานประจาวัน และสั่งให้เจ้าหน้าที่ตารวจเข้ารักษาสถานที่เกิดเหตุ โดยไปจัดการปิ ดกั้นสถานที่
เกิดเหตุไว้และห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริ เวณที่เกิดเหตุ แล้วรี บเดิ นทางไปยัง
สถานที่เกิดเหตุ ซึ่ งในการตรวจที่เกิดเหตุไม่ควรจับต้องหรื อเคลื่อนย้ายศพ หรื อวัตถุพยานใดๆ
จนกว่าจะตรวจที่เกิดเหตุโดยสมบูรณ์แล้ว การเคลื่อนย้ายอาจทาให้วตั ถุพยานที่ติดอยูบ่ นศพหลุด
หรื อหล่นหาย หรื อชิ้นส่ วนของผูต้ รวจอาจหล่นในที่เกิดเหตุ เช่น ผม ขน เป็ นต้น62
ในการตรวจที่เกิดเหตุถือว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ เพื่อให้สามารถชันสู ตรพลิกศพ
และรวบรวมพยานหลักฐานอันแท้จริ ง ก่อนที่จะมีบุคคลหรื อธรรมชาติ ทาให้เกิดร่ องรอย
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พรทิพย์ โรจนสุนนั ท์, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 18, น. 28.
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ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติวา่ ด้วยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ข้อ 4 วรรค
สอง
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พรทิพย์ โรจนสุนนั ท์, อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 18, น. 29.
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พยานหลักฐานเพิ่มขึ้นบนศพหรื อสภาพแวดล้อม ซึ่ งอาจทาให้ผลการชันสู ตรพลิกศพเปลี่ยนแปลง
ไปได้
2) รักษาศพ เศษ หรื อชิ้นส่ วนของศพและสภาพแวดล้อม
เป็ นหน้าที่สาคัญของพนักงานสอบสวนที่จะต้องจัดการรักษาศพ เศษ หรื อชิ้นส่ วน
ของศพและสภาพแวดล้อม ตลอดจนสิ่ งของอันเป็ นพยานหลักฐานแสดงถึงเหตุที่ตายนั้นให้อยูใ่ น
สภาพเดิมทุกประการ จนกว่าการชันสู ตรพลิกศพจะแล้วเสร็ จ เนื่องจาก สภาพศพ ที่พบว่าอยูใ่ น
ลักษณะท่าทางอย่างไร ซึ่ งบางครั้งอาจทาให้สันนิษฐานในเบื้องต้นได้วา่ การตายอาจเกิดจากสาเหตุ
ใด อาจเป็ นอุบตั ิเหตุ หรื อเป็ นการฆ่าตัวตาย จึงเห็นได้วา่ การตรวจสภาพของการเปลี่ยนแปลงหลัง
ตาย (Postmortem change)63 ของศพในทันทีที่พบศพ จะทาให้การประมาณระยะเ วลาที่เสี ยชีวติ
ใกล้เคียงกับความจริ งมากกว่าการประเมินตอนที่นาศพมาโรงพยาบาลแล้ว ซึ่ งหากตรวจที่เกิดเหตุ
โดยละเอียดจะทาให้รวบรวมพยานหลักฐานได้รวดเร็ วขึ้น
ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายศพหรื อเก็บวัตถุพยานหลักฐานจะต้องปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตาม
หลักวิธีการทางนิติวทิ ยาศาสตร์ และต้องจัดทาบันทึกเหตุจาเป็ นที่ตอ้ งเคลื่อนย้ายศพไว้ดว้ ย โดย
ต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูช้ านาญการ หรื อปฏิบตั ิตามเอกสารคู่มือของกองพิสูจน์หลักฐาน
ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่ งพยานหลักฐานอันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทาได้
3) จัดทาบันทึกเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพ
เมื่ อพนักงานสอบสวนควบคุมสถานที่เกิดเหตุเรี ยบร้อยแล้ว ให้จดั ทาแผนที่
สถานที่เกิดเหตุและบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุพร้อมทั้งถ่ายภาพหรื อบันทึกวีดีโอที่เกิดเหตุไว้
ด้วย เพื่อประกอบเป็ นพยานหลักฐาน จากนั้นพนักงานสอบสวนและแพทย์จะร่ วมกันทาบันทึก
รายละเอียดแห่งการชันสู ตร พลิกศพตามแบบพิมพ์ โดยจะถ่ายภาพศพและสภาพแวดล้อมของ
บริ เวณที่พบศพประกอบบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสู ตรพลิกศพด้วยก็ได้ ซึ่ งการบันทึกภาพที่
พบในการชันสู ตรพลิกศพมีความสาคัญที่ใช้ประกอบอ้างอิงการเป็ นพยานในศาลได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจาก การให้ปากคาในลักษณะเป็ นคาพูดอย่า งเดียวทาให้ขาดความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ โดยหลัก
สากลแล้วการชันสู ตรพลิกศพควรมีการบันทึกภาพไว้ดว้ ยเสมอ64
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เพิ่งอ้ าง, น. 29.
เพิ่งอ้ าง, น. 29.
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4) สื บหาพยานบุคคลที่พบศพ
สื บหาพยานบุคคลที่พบศพและสอบสวนเบื้องต้นให้ปรากฏว่าผูต้ ายคือใคร ตายที่
ไหน เมื่อใด ข้อเท็จจริ งและรายละเอียดพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าต ายโดยคนทาร้ายให้ระบุวา่ ใครหรื อ
สงสัยว่าใครเป็ นผูท้ าร้าย
5) การผ่าศพเพื่อตรวจพิสูจน์
หากเกิดกรณี ที่ผรู ้ ่ วมชันสู ตรพลิกศพสงสัยในสาเหตุการตาย พนักงานสอบสวนมี
อานาจสัง่ ให้ผา่ ศพได้โดยส่ งศพ เศษหรื อส่ วนของศพ ไปตรวจทางนิติเวชวิทยาตามสถาบัน
นิติเวชวิทยา อาทิเช่ น สถาบันนิติเวชวิทยาของสานักงานตารวจแห่งชาติ หรื อโรงพยาบาลของรัฐที่
มีแพทย์นิติเวชศาสตร์ หรื อสถาบันอื่นที่สามารถตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชวิทยาได้
หากไม่สามารถส่ งศพไปตรวจที่สถาบันทางนิติเวชวิทยาได้ ก็อาจจะขอให้แพทย์
ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ ไปตรวจยังสถานที่ที่พบศพนั้นก็ได้
2.5.2 การแจ้ งบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฎหมายได้กาหนดให้พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังต่อไปนี้
1. แพทย์65
พนักงานสอบสวนแจ้งไปยังหน่วยงานแพทย์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้แจ้งให้แพทย์
ผูม้ ีหน้าที่ทาการชันสู ตรพลิกศพไปร่ วมทาการชันสู ตรพลิกศพ ซึ่ งเป็ นไปตามลา ดับที่กาหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนและแพทย์
ดังกล่าวต้องทาบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสู ตรพลิกศพทันที และให้แพทย์ดงั กล่าวทารายงาน
แนบท้ายบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสู ตรพลิกศพด้วย ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ได้รั บแจ้งเรื่ อง
ตามรายงานแจ้งผูร้ ่ วมชันสู ตรพลิกศพไว้เพื่อเป็ นหลักฐานด้วย
2. เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
โดยให้พนักงานสอบสวนแจ้งไปยังกองพิสูจน์หลักฐาน สานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อให้จดั ส่ งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน มาช่วยเหลือรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องเป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ทางนิติวทิ ยาศาสตร์ สาหรับในจังหวัดอื่น ให้แจ้งไปยังตารวจวิทยาการจังหวัดหรื อ
กองกากับการวิทยาการเขตที่รับผิดชอบ
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สอง

ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติวา่ ด้วยการชันสูตรพลิกศพ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ข้อ 5 วรรค
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3. ญาติผเู ้ กี่ยวข้องกับผูต้ าย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสอง 66 กาหนดให้
พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แจ้งสามี ภริ ยา ผูบ้ ุพการี ผูส้ ื บสันดาน ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาล
หรื อญาติของผูต้ ายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะทาได้เพื่อให้ทราบถึงความตาย
4. พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครอง
ในกรณี ที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทาของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการ
ตามหน้าที่ หรื อต ายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตาม
หน้าที่ พนักงานสอบสวนต้องแจ้งให้พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครองตาแหน่งตั้งแต่
ระดับปลัดอาเภอหรื อเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ เป็ นผูช้ นั สู ตรพลิกศพร่ วมกับพนักงาน
สอบสวนและแพทย์ดว้ ย67
2.5.3 สถานทีท่ าการชั นสู ตรพลิกศพ
สถานที่ที่จะทาการชันสู ตรพลิกศพนั้น อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยูก่ บั ความ
เหมาะสมของสถานที่และสถานการณ์ ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะทาการชันสู ตรพลิกศพ ณ สถานที่ดงั ต่อไปนี้
1) การชันสู ตรพลิกศพ ณ ที่ที่ศพอยู่
จะเริ่ มต้นเมื่อเจ้าพนักงานได้ เข้าครอบครองหรื อควบคุมสถานที่ที่ศพอยู่ เนื่องจากถือ
ว่ารัฐได้เข้าใช้อานาจควบคุมสถานที่และตัวศพ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นผูน้ อ้ ยหรื อพนักงานฝ่ าย
ปกครองที่ดูแลท้องที่น้ นั ก็ได้ ซึ่ งหากสามารถวินิจฉัยสาเหตุการตายได้ทนั ที อันเป็ นกรณี ที่ไม่ตอ้ ง
ส่ งไปชันสู ตรพลิกศพ ณ ห้องปฏิบตั ิการการชันสู ตรพลิกศพ
2) การชันสู ตรพลิกศพ ณ ห้องปฏิบตั ิการ
เมื่อได้มีการส่ งศพแก่แพทย์หรื อเจ้าพนักงานแยกธาตุ เพื่อทาการชันสู ตรพลิกศพ เพื่อ
หาสาเหตุแห่งการตาย
2.5.4 กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ
ก. การตรวจศพดูภายนอก
ในกรณี ปกติ เมื่อเจ้าพนักงานผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพได้ตรวจศพภายนอก และ
สามารถทราบถึงสาเหตุ พฤติการณ์ที่ตาย ตลอดจนอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ได้แล้ว และโดยที่
ญาติของผูต้ ายไม่ติดใจสงสัย พนักงานสอบสวนและแพทย์ก็จะร่ วมกันทารายงานและทาความเห็น
เป็ นหนังสื อ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 150 วรรคหนึ่ง และมาตรา 154 ต่อไป
66
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ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสอง
ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรคสาม
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ข. การผ่าศพเพื่อตรวจดูภายใน
หากเจ้าพนักงานผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพได้ตรวจศพภายนอกแล้ว แต่การตรวจนั้นไม่
เพียงพอที่จะทราบถึงเหตุของการตาย กรณี น้ ีเจ้าพนักงานผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพมีอานาจผ่าศพเพื่อ
ตรวจดูภายใน ตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 151
“มาตรา 151 ในเมื่อมี การจาเป็ นเพื่อพบเหตุของการตาย เจ้าพนักงานผูท้ าการชันสู ตร
พลิกศพมีอานาจสั่งให้ผา่ ศพแล้วแยกธาตุส่วนใด หรื อจะให้ส่งทั้งศพหรื อบางส่ วนไปยังแพทย์หรื อ
พนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้”
ดังนั้น เจ้าพนักงานผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพมีอานาจสั่งการดังนี้
(1) สั่งให้ผา่ ศพแล้วแยกธาตุ ส่ วนใดของศพ เช่น สั่งให้ผา่ ตัดเอากระเพาะอาหาร
เพื่อนาไปแยกธาตุตรวจสอบสารพิษ
(2) สั่งให้ส่งศพทั้งศพหรื อบางส่ วนไปยังแพทย์ หรื อพนักงานแยกธาตุของ
รัฐบาล
แต่ท้ งั นี้ เจ้าพนักงานผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพ จะสั่งให้ดาเนินการตามมาตรา 151 ได้ก็
แต่เฉพาะกรณี จาเป็ นเพื่อพบสาเหตุแห่งการตายเท่านั้น จะสัง่ ให้ทาการผ่าศพเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
มิได้68
เมื่อได้รับศพ หรื อส่ วนของศพแล้ว แพทย์หรื อพนักงานแยกธาตุของรัฐบาล มีหน้าที่
ต้องจัดการตามที่บญั ญัติไว้ใน มาตรา 152 ว่า
“ให้แพทย์หรื อพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ทารายงานถึง สภาพของศพ หรื อส่ วนของศพตามที่พบเห็นหรื อตามที่ปรากฏ
จากการตรวจพร้อมทั้งความเห็นในเรื่ องนั้น
(2) แสดงเหตุที่ตายเท่าที่จะทาได้
(3) ลงวันเดือนปี และลายมือชื่อในรายงานแล้วจัดการส่ งไปยังเจ้าพนักงานผูท้ าการ
ชันสู ตรพลิกศพ”
ค. การทารายงานและความเห็น
เมื่อเจ้าพนั กงานผูท้ าการชันสู ตรพลิกศพได้ทาการชันสู ตรพลิกศพแล้ว กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กาหนดให้ตอ้ งทารายงาน ซึ่ งบัญญัติไว้มาตรา 150 วรรคหนึ่ง
“มาตรา 150 ให้พนักงานสอบสวนและแพทย์ตอ้ งทาบันทึกรายละเอียดแห่งการ
ชันสู ตรพลิกศพทันที และให้แพทย์ทารายงานแนบท้ายบันทึกรายละเอี ยดแห่งการชันสู ตรพลิกศพ
68
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ด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งเรื่ อง ถ้ามีความจาเป็ นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิ บวัน แต่ตอ้ งบันทึกเหตุผลและความจาเป็ นในการขยายระยะเวลาทุก
ครั้งไว้ในสานวนชันสู ตรพลิกศพ รายงานดังกล่าวให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสานวนชันสู ตรพลิกศพ
รายงานตามที่ระบุไว้ในมาตรา 150 มี 2 ฉบับ คือ
1) บันทึกรายละเอียดแห่งการชันสู ตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนและแพทย์
ซึ่ งต้องร่ วมกันทาทันที
2) รายงานของแพทย์แนบท้ายบันทึกรายละเอียดแห่งการชันสู ตรพลิกศพ ซึ่ ง
กฎหมายถือว่า รายงานของแพทย์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของสานวนชันสู ตรพลิกศพ
ส่ วนการทาความเห็นเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพนั้น มาตรา 154 บัญญัติไว้วา่
“มาตรา 154 ให้ผชู้ นั สู ตรพลิกศพทาความเห็นเป็ นหนังสื อแสดงเหตุและพฤติการณ์ที่
ตาย ผูต้ ายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถ้าตายโดยคนทาร้าย ให้กล่าวว่าใครหรื อส งสัยว่าใครเป็ น
ผูก้ ระทาผิดเท่าที่จะทราบได้”
การทาความเห็นเกี่ยวกับการชันสู ตรพลิกศพ ถือเป็ นกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่ง จึง
ต้องมีความแน่นอนและชัดเจน ด้วยเหตุน้ ีกฎหมายจึงกาหนดให้ตอ้ งทาความเห็นเป็ นหนังสื อ
ผูช้ นั สู ตรพลิกศพจะมีความแตกต่างกัน ระหว่างกรณี ตายโดยผิดธรร มชาติ และกรณี
ตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงาน กล่าวคือ หากเป็ นกรณี ตายโดยผิดธรรมชาติผทู ้ ี่
จะต้องทาความเห็น ได้แก่ พนักงานสอบสวนและแพทย์ แต่ในกรณี ตายในระหว่างอยูใ่ นความ
ควบคุมของเจ้าพนักงาน จะต้องมีพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครองมาร่ วมทาความเห็นด้วย
ง. การส่ งสานวนชันสู ตรพลิกศพ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กาหนดให้พนักงานอัยการมีหน้าที่ตรวจสอบ
สานวนชันสู ตรพลิกศพ ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ที่ความตายมิได้เป็ นผลแห่งการกระทาความผิดอาญาดังที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 150 วรรคหนึ่ง ตอนท้ายว่า
มาตรา 150 วรรคหนึ่ง “ในกรณี ที่ ความตายมิได้เป็ นผลแห่งการกระทาผิดอาญา ให้
พนักงานสอบสวนส่ งสานวนชันสู ตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็ จสิ้ นการชันสู ตรพลิกศพ
โดยเร็ วและให้พนักงานอัยการดาเนินการต่อไปตามมาตรา 156”
ดังนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องจัดทาสานวนการชันสู ตรพลิกศพ ซึ่ งประกอบด้วย
1) รายงานการสอบสวนแสดงว่าผูต้ ายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ข้อเท็จจริ งและ
รายละเอียดพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนทาร้ายให้ระบุวา่ ใครหรื อสงสัยว่าใครเป็ นผูท้ าร้าย
2) คาให้การพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องหรื อรู ้เห็นการกระทา สาเหตุ หรื อพฤติการณ์ที่
ตาย
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3) ให้ระบุดว้ ยว่าได้แจ้งให้สามี ภริ ยา ผูบ้ ุพการี ผูส้ ื บสันดาน ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ผูอ้ นุบาล หรื อญาติของผูต้ ายอย่างน้อยหนึ่งคนทราบเท่าที่จะทาได้เพื่อให้ทราบหรื อไม่ หากไม่ได้
แจ้งให้ระบุเหตุผลไว้ดว้ ย
4) บันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งแผนที่ที่เกิดเหตุ และบันทึกการ
สอบสวน แสดงถึงสภาพศพพร้อมความเห็น รวมทั้งภาพถ่ายของศพและสถานที่
5) ลายพิมพ์นิ้วมือผูต้ าย
เมื่อทาสานวนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วพนักงานสอบสวนต้องส่ งสานวนการชันสู ตรพลิก
ศพ ในกรณี ที่ความตายมิได้เป็ นผลแห่งการกระทาผิดอาญา ไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็ จสิ้ นการ
ชันสู ตรพลิกศพโดยเร็ ว หรื อจะเป็ นกรณี วสิ ามัญฆาตกรรมหรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุม
ของเจ้าพนักงาน ซึ่ งพนักงานสอบสวนจะต้องส่ งสานวนชันสู ตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการ
ภายใน 30 วันนับแต่ได้ทราบเรื่ อง หากมีความจาเป็ นให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่
เกิน 30 วัน และต้องบันทึกเ หตุผลแสดงความจาเป็ นไว้ในสานวน และเมื่อพนักงานอัยการได้รับ
สานวนการชันสู ตรพลิกศพแล้ว ให้ยนื่ คาร้องขอให้ศาลทาการไต่สวนการตาย
2.5.5 กรณีความตายเกิดขึน้ โดยการกระทาของเจ้ าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการ
ตามหน้ าที่ หรือตายในระหว่ างอยู่ในความควบคุมของเจ้ าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้ าที่
ขั้นตอนการชันสู ตรพลิกศพในกรณี ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทาของเจ้าพนักงาน
ซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่า
ปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ มีข้ นั ตอนเช่นเดียวกันกับกรณี ตายโดยผิด ธรรมชาติ ตามหัวข้อ (ก.-ง.) แต่
จะมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิเพิ่มเติมบางประการ คือ การส่ งสานวนการชันสู ตรพลิกศพกรณี ดงั กล่าว
ตามที่ได้บญั ญัติไว้ในมาตรา 150 วรรคสี่
มาตรา 150 วรรคสี่ บัญญัติไว้วา่ “เมื่อได้มีการชันสู ตรพลิกศพตามวรรคสามแล้ว ให้
พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักง านอัยการเข้าร่ วมกับพนักงานสอบสวนทาสานวนชันสู ตรพลิกศพ
ให้เสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ถ้ามีความจาเป็ นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิ บวันนับแต่ตอ้ งบันทึกเหตุผลและความจาเป็ นในการขยายระยะเวลา
ทุกครั้งไว้ในสานวนชันสู ตรพลิกศพ”
เนื่องจากกรณี ตามมาตรา 150 วรรคสาม เป็ นกรณี ที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทา
ของเจ้าพนักงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรื ออยูใ่ นความรับผิดชอบ ดังนั้น มาตรา 150 วรรคสี่
จึงกาหนดให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้พนักงานอัยการมาร่ วมกับพนักงานสอบสวนทาสานวน
ชันสู ตรพลิกศพ ซึ่ งจะต้องทาสานวนให้แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน และหากมีความจาเป็ นต้องขยาย
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ระยะเวลาในการทาสานวนชันสู ตรพลิกศพ ก็ตอ้ งบันทึกเหตุผลแสดงความจาเป็ นในสานวน
ชันสู ตรพลิกศพด้วย ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับกรณี ที่ความตายมิได้เป็ นผลแห่งการกระทาผิดอาญา ที่
กฎหมายกาหนดแต่เพียงว่าให้ส่งสานวน ชันสู ตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็ จสิ้ นการ
ชันสู ตรพลิกศพโดยเร็ วซึ่ งมิได้กาหนดเวลาไว้
2.5.6 การไต่ สวนการตาย
การไต่สวนการตายเป็ นมาตรการตรวจสอบการกระทาของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความตายของบุคคลในกรณี ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทาของเจ้าพนักง านซึ่ งอ้างว่า
ปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิ
ราชการตามหน้าที่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการตรวจสอบกระบวนการชันสู ตรพลิกศพและเป็ น
การคุม้ ครองสิ ทธิ ของญาติของผูต้ ายในกรณี ดงั กล่าวข้างต้น69
การไต่สวนการตายซึ่ งดาเนินกระบวนพิจารณาโดยศาล มีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. เมื่อพนักงานอัยการได้รับสานวนชันสู ตรพลิกศพจากพนักงานสอบสวนแล้ว ให้ทา
คาร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ เพื่อให้ศาลทาให้การไต่สวนและทาคาสั่งแสดงว่า
ผูต้ ายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุ และพฤติการณ์ที่ตาย ถ้าตายโดยคนทาร้ายให้กล่าวว่า
ใครเป็ นผูท้ าร้ายเท่าที่จะทราบได้ ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับสานวน ถ้ามีความจาเป็ น ให้
ขยายระยะเวลา ออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิ บวัน แต่ตอ้ งบันทึกเหตุผลและความ
จาเป็ นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งในสานวนชันสู ตรพลิกศพ
2. ให้ศาลปิ ดประกาศแจ้งกาหนดวันที่จะทาการไต่สวนไว้ที่ศาล และให้พนักงาน
อัยการยืน่ คาร้องต่อศาลขอให้ศาลส่ งสาเนาคาร้องและแจ้งกาหนดวันนัดไต่สวนให้สามี ภรรยา ผู ้
บุพการี ผูส้ ื บสันดาน ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาล หรื อญาติของผูต้ ายตามลาดับอย่างน้ อยหนึ่ง
คนเท่าที่จะทาได้ทราบก่อนวันนัดไต่สวนไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน และให้พนักงานอัยการนา
พยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสื บ
3. เมื่อศาลได้ปิดประกาศแจ้งกาหนดวันที่จะทาการไต่สวนแล้ว และก่อนการไต่สวน
เสร็ จสิ้ น สามี ภริ ยา ผูบ้ ุพการี ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาล หรื อญาติของผูต้ าย มีสิทธิที่จะยืน่ คา
ร้องต่อศาลขอเข้ามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการนาสื บและนาสื บพยานหลักฐานอื่นได้ดว้ ย เพื่อ
การนี้ สามี ภริ ยา ผูบ้ ุพการี ผูส้ ื บสันดาน ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูอ้ นุบาล หรื อญาติของผูต้ ายมีสิทธิ
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แต่งตั้งทนายความดาเนินการแทนได้ หากไม่มีท นายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลดังกล่าวเข้า
มาในคดี ให้ศาลตั้งทนายความขึ้นเพื่อทาหน้าที่ทนายความฝ่ ายญาติของผูต้ าย
4. เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลจะเรี ยกพยานที่นาสื บ
มาแล้วมาสื บเพิ่มเติมหรื อเรี ยกพยานหลักฐานอื่นมาสื บก็ได้ และศาลอาจขอ ให้ผทู้ รงคุณวุฒิหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้ความเห็นเพื่อประกอบการไต่สวนและทาคาสั่ง แต่ท้ งั นี้ไม่ตดั สิ ทธิ ของผูน้ าสื บ
พยานหลักฐานที่จะขอให้เรี ยกผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญอื่นมาให้ความเห็นโต้แย้งหรื อเพิ่มเติม
ความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญดังกล่าว
5. คาสั่งของศาลตามาตรานี้ให้ถึงที่สุด แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ ฟ้องร้องและ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรื อบุคคลอื่นได้ฟ้องหรื อจะฟ้ องคดีเกี่ยวกับ
การตายนั้น
6. เมื่อศาลได้มีคาสั่งแล้ว ให้ส่งสานวนการไต่สวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ เพื่อ
ส่ งแก่พนักงานสอบสวนดาเนินการต่อไป70
กรณี ที่ศาลมีคาสั่งทั้งในกรณี ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทาของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่า
ปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่ หรื อตายในระหว่างอยูใ่ นความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่ งอ้างว่าปฏิบตั ิ
ราชการตามหน้าที่ ว่าเจ้าพนักงานผูซ้ ่ ึ งฆ่าผูต้ ายโดยเจตนาแล้ว จะต้
องมีการดาเนินคดีกบั เจ้า
พนักงานผูน้ ้ นั ในข้อหาฆ่าผูอ้ ื่นโดยเจตนา และพนักงานสอบสวนที่จะสอบสวนคดีฆาตกรรมนั้นก็
คือ พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ความผิดนั้นเกิด หรื อเชื่อว่าได้เกิด เมื่อพนักงานสอบสวนทาการ
สอบสวนเสร็ จแล้วก็จะนาสานวนการไต่สวนของศาลมาประกอบสานวนและทาค วามเห็นควรสั่ง
ฟ้ องหรื อไม่ฟ้องไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดนั้น แล้วส่ งต่อไปยังอัยการสู งสุ ด เพื่อให้มีคาสัง่ ฟ้ อง
หรื อไม่ฟ้องผูต้ อ้ งหาซึ่ งเป็ นเจ้าพนักงานนั้นต่อไป71
2.6 ผลของการชั นสู ตรพลิกศพ
การชันสู ตรพลิกศพ เป็ นกระบวนการในการใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสู จน์
วัตถุพยานที่ได้จากศพ ซึ่ งผลของการชันสู ตรพลิกศพดังกล่าวจะสามารถบอกได้วา่ มีความผิดเกิดขึ้น
แล้วเกี่ยวข้องกับ การกระทาความผิดอาญาหรื อไม่ อีกทั้ง เพื่อให้ทราบว่าผูต้ ายเป็ นใคร ตายที่ไหน
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เมื่อไร สาเหตุการตาย พฤติการณ์ที่ทาให้เกิดความตาย เป็ นอย่างไร และถ้าตายโด ยคนทาร้ายให้
กล่าวว่าใคร หรื อสงสัยว่าใครเป็ นผูก้ ระทาผิด เท่าที่จะทราบได้ โดยใช้ความรู ้ทางนิติเวชศาสตร์ เป็ น
หลักในการตั้งสมมุติฐาน นอกจากนี้ การพิสูจน์หาความจริ งจากการตรวจชันสู ตร หากมีร่องรอย
หรื อวัตถุพยานที่จะใช้ยนื ยันการกระทาความผิด และยืนยันตัวผูก้ ระทาความผิ
ดได้มากน้อย
เพียงใด72 อีกทั้งยังถือว่า ผลการรายงานการชันสู ตรพลิกศพของทางการแพทย์ ยังเป็ นพยานบุคคล ที่
สามารถใช้ประกอบเป็ นพยานหลักฐานในการรับฟังได้เป็ นอย่างดีในชั้นศาล หรื อที่เรี ยกว่า “สื บ
จากศพ ” อันนาไปสู่ การสื บสวนสอบสวนหาความจริ งที่จะนามาใช้ประโยชน์ในงานที่เ กี่ยวกับ
กฎหมาย หรื อ กระบวนการยุติธรรม เพราะปฏิกิริยาของร่ างกายก่อนและหลังที่มีการตายเกิดขึ้นจะ
เป็ นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ จะเป็ นเหตุเป็ นผล ที่จะสามารถพิสูจน์ยนื ยันได้วา่ ความตายดังกล่าว
เกิดขึ้นได้อย่างไร
จะเห็นได้วา่ ผลของการชันสู ตรพลิกศพ ดังกล่าวนั้นมีข้ ึน มาก็เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ค้นหาความจริ งทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถหาสาเหตุของการตาย สามารถตอบปัญหา และ
ข้อสงสัยจากการชันสู ตรศพได้ ทาให้การสื บสวนสอบสวนมีคุณภาพ มีพยานหลักฐานที่แน่นอน
ชัดเจน และยังสามารถอานวยความยุติธรรมให้กบั ผูเ้ สี ยหาย และผูต้ อ้ งหาได้เป็ น อย่างมากเพื่อให้
เกิดความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
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