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หลักกฎหมายเกีย่ วกับการชันสูตรพลิกศพ
ตามประมวลกฎหมายวิธพ
ี จิ ารณาความอาญา
บทนํา
ในกรณีที่มีคนตายโดยไมทราบสาเหตุ หรือตายโดยผิดธรรมชาติ เชน
การฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทําใหตาย ถูกสัตวทํารายตาย ตายโดยอุบัติเหตุ ตายโดยยัง
มิปรากฏเหตุ ซึง่ อาจจะตองมีการชันสูตรพลิกศพเพือ่ คนหาสาเหตุและพฤติการณทตี่ าย
วาผูต ายคือใคร ตายทีไ่ หน ตายเมือ่ ใด ถาตายโดยถูกคนทําราย สงสัยวาใครเปนผูก ระทํา
ความผิด โดยในการชันสูตรพลิกศพนี้กฎหมายมีความมุงหมายใหแพทยและพนักงาน
สอบสวนดําเนินการตรวจสอบและชันสูตรพลิกศพในสถานทีท่ พี่ บศพ เวนแตการตรวจสอบ
หรือการชันสูตรพลิกศพในสถานทีน่ นั้ อาจจะไมสะดวก เชน ทําใหการจราจรติดขัดมาก
หรืออาจจะเปนทีอ่ ดุ จาดไมเหมาะสม หรืออาจเปนอันตรายตอประชาชนทัว่ ไป แพทย
และพนักงานสอบสวนยอมมีสทิ ธิทจี่ ะสามารถเคลือ่ นยายศพ เพือ่ นําไปทําการชันสูตร
พลิ ก ศพยั ง สถานที่ อื่ น ที่ เ หมาะสมได ซึ่ ง หากความตายนั้ น เป น ผลมาจาก
การกระทําของบุคคลอืน่ ก็ตอ งดําเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ นําตัวผูก ระทํา
ความผิดมาลงโทษตอไป ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๒๙ ทีไ่ ดบญ
ั ญัตวิ า “ใหทาํ การสอบสวนรวมทัง้ การชันสูตรพลิกศพในกรณีทคี่ วามตาย
เปนผลแหงการกระทําผิดอาญาดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการ
ชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล”
ดังนั้น ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยยังไมปรากฏเหตุจึงตองมีการชันสูตรพลิกศพ
เพื่อใหทราบเหตุแหงการตาย และรูตัวผูกระทําผิดกอนจึงจะดําเนินการฟองผูตองหา
ตอศาลเพือ่ ดําเนินกระบวนพิจารณาตอไปได ดังนัน้ คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย”
ฉบับนี้จึงใครขอนําเสนอเรื่อง “หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอาน
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ไดมโี อกาสรับทราบถึงเจตนารมณของกฎหมายและเขาใจถึงหลักเกณฑตา ง ๆ เกีย่ วกับ
การชันสูตรพลิกศพ ดังนี้

๑. เหตุแหงการชันสูตรพลิกศพ
สําหรับสาเหตุสําคัญที่ตองมีการชันสูตรพลิกศพนั้นก็เพื่อที่จะคนหา
สาเหตุของการตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การฆาตัวตาย เชน ผูกคอตาย กระโดดตึกตาย
ยิงตัวตาย เปนตน หรือการทีถ่ กู ผูอ นื่ กระทําใหตาย การตายโดยถูกสัตวทาํ รายตาย เชน
ถูกงูกัด ถูกชางเหยียบ รวมทั้งการตายโดยอุบัติเหตุหรือตายโดยยังมิปรากฏเหตุ
นอกจากการตายโดยผิดธรรมชาติแลว ในกรณีทคี่ วามตายเกิดขึน้ ในระหวางการควบคุม
ของเจาพนักงาน เชน ผูต ายถูกควบคุมตัว หรือถูกกักขังในระหวาง
การสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือ
พนักงานสอบสวน หรือระหวางจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล
ก็ตองมีการชันสูตรพลิกศพเพื่อใหทราบเหตุแหงการตายเชนกัน
ยกเวนการตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมายไมจําเปนที่จะ
ตองมีการชันสูตรพลิกศพ
ทัง้ นี้ ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๘ ไดกําหนดหลักเกณฑในการชันสูตรพลิกศพไววา
เมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติิหรืือตาย
ในระหวางอยูใ นความควบคุมของเจาพนักงานใหมกี ารชันสูตรพลิกศพ เวนแตตายโดย
การประหารชีวิตตามกฎหมาย
“การตายโดยผิดธรรมชาติ” ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๘ มี ๕ กรณี คือ
(๑) ฆาตัวตาย หมายถึง การจบชีวิตตนเองโดยเจตนาหรือไมเจตนา
แตทาํ ใหเกิดผลถึงตาย ทัง้ นี้ กฎหมายกําหนดใหมกี ารชันสูตรพลิกศพเพือ่ ใหเปนทีแ่ นใจ
วาผูต ายนัน้ ถึงแกความตายเพราะการฆาตัวตายจริง ไมไดเกีย่ วของกับบุคคลอืน่ หรือมี
บุคคลใดทําใหตาย อันอาจทําใหบุคคลนั้นมีความผิดทางอาญาได
(๒) ถูกผูอื่นทําใหตาย หมายถึง กรณีการตายเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของบุคคลอื่นทุกกรณีไมวาการกระทํานั้นจะเปนการกระทําที่ผูกระทําอาจตองรับผิด
ในทางอาญาหรือไมก็ตาม
(๓) ถูกสัตวทํารายตาย หมายถึง กรณีการตายเกิดจากการถูกสัตว
ทํารายโดยตรง เชน ถูกงูกัด ถูกชางกระทืบ แตมิใชเกิดจากโรคที่สัตวนั้นเปนพาหะ
ของโรค เชน โรคมาลาเรีย พิษสุนัขบา กาฬโรค เปนตน การที่กฎหมายกําหนดใหมี
การชันสูตรพลิกศพก็เพื่อความกระจางชัดถึงสาเหตุแหงการตาย

๑๖๔
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(๔) ตายโดยอุบัติเหตุ หมายถึง กรณีการตายที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด
และโดยบังเอิญ ซึ่งเปนการตายโดยผิดธรรมชาติที่พบไดมากที่สุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
จากการจราจร ทั้งทางบกและทางนํ้า การที่กฎหมายกําหนดใหตองมีการชันสูตร
พลิกศพก็เพื่อใหแนใจวาการตายนั้นมิไดเกิดจากการกระทําความผิดทางอาญาของ
บุคคลใดมาเกี่ยวของดวย
(๕) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ หมายถึง กรณีความตายที่ยังมีเหตุแหง
ความสงสัยเกี่ยวกับความผิดทางอาญา การชันสูตรพลิกศพก็เพื่อจะแยกการตาย
กะทันหันและไมคาดคิดที่เปนการตายโดยธรรมชาติออกไป เชน โรคไหลตาย หรือ
หัวใจวายเฉียบพลัน เปนตน
เมื่อมีความตายโดยผิดธรรมชาติเกิดขึ้น ณ ที่ใด ใหเปนหนาที่ของ
สามี ภริยา ญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายที่รูเรื่องการตายเชนนั้นจัดการ
ดังตอไปนี้
(๑) เก็บศพไว ณ ที่ซึ่งพบนั้นเองเพียงเทาที่จะทําได
(๒) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วทีส่ ดุ
หนาที่ดังกลาวนี้ใหรวมถึงบุคคลอื่น ซึ่งไดพบศพในที่ซึ่งไมมีสามี
ภริยา ญาติ มิตรสหาย หรือผูปกครองของผูตายอยูในที่นั้นดวย หากผูใดละเลย
ไมกระทําหนาที่ดังกลาวนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท๑

๒. วัตถุประสงคของการชันสูตรพลิกศพ
การชั น สู ต รพลิ ก ศพเป น การตรวจสภาพร า งกายของผู  ต ายโดยมี
วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหทราบถึงเหตุแหงการตาย ดังนี้
(๑) เพื่อใหทราบวาผูตายเปนใคร ซึ่งเปนเรื่องการพิสูจนเอกลักษณ
ของบุคคล กรณีที่ไมอาจพิสูจนไดวาศพนั้นเปนผูใด ก็ตองตรวจพิสูจนพอใหทราบวา
ผูตายเพศใด มีอายุประมาณเทาใด ตําหนิ และรูปพรรณสัณฐานตาง ๆ เปนอยางไร
เปนตน
(๒) เพื่อใหทราบถึงสถานที่และเวลาที่ตาย ซึ่งเปนการตรวจสอบ
สถานที่ตาย และสถานที่ที่พบศพวาเปนสถานที่เดียวกันหรือไม เชน ผูตายตายที่ไหน
ตายเมือ่ ไหร เพือ่ จะอธิบายไดวา ผูต ายตายในบริเวณทีพ่ บศพจริงหรือไม หรือศพนัน้ ถูก
นํามาทิง้ ไวภายหลังจากทีผ่ ตู ายถึงแกความตายจากทีอ่ นื่ มาแลว และผูต ายตายมานาน
เทาใดแลว
(๓) เพือ่ ใหทราบวามีการตายเกิดขึน้ เมือ่ ใด ซึง่ เปนเรือ่ งของชวงระยะ
เวลาที่ตาย โดยสภาพแลวสามารถตรวจสอบไดจากการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๙.
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(๔) เพื่อใหทราบถึงเหตุแหงการตายที่แทจริง เชน การตายจาก
บาดแผล ตายจากการขาดอากาศ ตายจากพลังงานกายภาพ ตายจากสารพิษ ตายจาก
การอดอาหาร เปนตน ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทราบถึงความเกีย่ วพันโดยตรงกับพฤติการณทตี่ าย
(๕) เพือ่ ใหทราบถึงพฤติการณการตาย อันเปนการประมวลขอมูลเพือ่
สันนิษฐานวาการตายนั้นมีพฤติการณที่ตายโนมเอียงไปทางใด เปนการกระทํา
อัตวินิบาตกรรม ฆาตกรรม หรือเปนการตายจากอุบัติเหตุ เปนตน
(๖) เพื่อใหทราบวาถาตายโดยคนทําราย ใครหรือสงสัยวาใครเปน
ผูกระทําผิด ซึ่งตองพิสูจนเพื่อใหทราบวาใครเปนผูทําราย หรือมีใครเกี่ยวของบาง
เทาที่พอจะบอกได ซึ่งเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนโดยตรงที่จะนําขอมูลที่ไดจาก
การรวมชันสูตรพลิกศพกับแพทยไปทําการสืบสวนสอบสวน เพื่อหาตัวผูกระทําผิดมา
ลงโทษตอไป
(๗) เพื่อใหทราบขอเท็จจริงวามีการกระทําอัน
เปนการกระทําผิดทางอาญาหรือไม เพราะถาการกระทําไมเปน
ความผิดทางอาญาแลว พนักงานสอบสวนยอมไมมอี าํ นาจทําการ
สอบสวน
(๘) เพื่อพิสูจนใหเห็นวาความผิดที่เกิดขึ้นเปน
ความผิดฐานใด มีใครเปนผูกระทําความผิด อันเปนการพิสูจน
ความจริงในเบื้องตน

๓. หลักเกณฑการชันสูตรพลิกศพ
ในกรณีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่
ที่ศพนั้นอยูกับแพทยทางนิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจาก
แพทยสภา ทําการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถาแพทยทางนิตเิ วชศาสตรดงั กลาวไมมหี รือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหนาที่ ถาแพทย
ประจําโรงพยาบาลของรัฐไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหแพทยประจําสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดปฏิบตั หิ นาที่ ถาแพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมหี รือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมที่ขึ้นทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขปฏิบตั หิ นาที่ และในการปฏิบตั หิ นาทีด่ งั กลาว ใหแพทยประจําโรงพยาบาล
ของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูนั้น เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา๒
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึง่ .

๒
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ทัง้ นี้ ใหพนักงานสอบสวนและแพทยดงั กลาวทําบันทึกรายละเอียดแหง
การชันสูตรพลิกศพทันที และใหแพทยดงั กลาวทํารายงานแนบทายบันทึกรายละเอียด
แหงการชันสูตรพลิกศพดวยภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงเรื่อง ถามีความจําเปน
ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน ๒ ครัง้ ครัง้ ละไมเกิน ๓๐ วัน แตตอ งบันทึกเหตุผล
และความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครัง้ ไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ โดยรายงาน
ดังกลาวใหถอื เปนสวนหนึง่ ของสํานวนชันสูตรพลิกศพ และในกรณีทคี่ วามตายมิไดเปน
ผลแหงการกระทําผิดอาญา ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยัง
พนักงานอัยการเมือ่ เสร็จสิน้ การชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและใหพนักงานอัยการดําเนิน
การตอไปตามมาตรา ๑๕๖๓
โดยใหเปนหนาทีข่ องพนักงานสอบสวนแจงแกผมู หี นาทีไ่ ปทําการชันสูตร
พลิกศพทราบ และกอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา
ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอย
๑ คนทราบเทาที่จะทําได
ในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ใหพนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครอง
ตําแหนงตั้งแตระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไปแหงทองที่ที่ศพนั้นอยูเปน
ผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทย๔ ดังกลาวขางตน
การตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ไดแก การตาย
ที่อยูในระหวางควบคุม ขัง กักขัง จําคุก หรือคุมตัวโดยเจาพนักงานตามกฎหมาย
หรือคําพิพากษา หรือตามคําสัง่ ของศาล แลวแตกรณี ไมวา การตายนัน้ จะเปนการตาย
โดยผิดธรรมชาติหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของ
เจาพนักงานผูควบคุมวาเกี่ยวของกับการตายหรือไมเพียงใด

๔. วิธีการชันสูตรพลิกศพ
วิธีการชันสูตรพลิกศพนั้นมี ๒ วิธี คือ การชันสูตรพลิกศพโดยการตรวจ
ดูภายนอกของศพ และการชันสูตรพลิกศพโดยการผาศพเพื่อตรวจดูสภาพภายใน
การชันสูตรพลิกศพเพื่อตรวจดูสภาพภายนอกของศพ เปนการตรวจ
ดูสภาพภายนอกของศพ เชน ดูเพศ อายุ เชื้อชาติ สิ่งของติดตัว ฯลฯ เพื่อพิจารณาวา
ผูตายคือใคร ดูสภาพการเปลี่ยนแปลงของศพภายหลังตาย เพื่อประมาณเวลาตาย
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๖ บัญญัตวิ า
“มาตรา ๑๕๖ ใหสง สํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีทคี่ วามตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญาไปยังขาหลวงประจําจังหวัด”
๔
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม.
๓
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ดูลักษณะบาดแผลที่ปรากฏเพื่อสันนิษฐานสาเหตุของการตาย ซึ่งการตรวจดังกลาว
จะตองพลิกศพดูทั้งดานหนาและดานหลังของศพ จึงใชคําวา “พลิกศพ”
การชันสูตรพลิกศพโดยการผาศพเพื่อตรวจดูสภาพภายใน เปนการ
กระทําเมื่อมีเหตุจําเปนเพื่อหาสาเหตุการตาย ในกรณีที่การตรวจสภาพภายนอกโดย
การพลิกศพไมสามารถบงบอกถึงสาเหตุการตายไดชดั เจน ทัง้ นี้ ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๑ บัญญัติวา “ในเมื่อมีความจําเปนเพื่อพบเหตุ
ของการตาย เจาพนักงานผูชันสูตรพลิกศพมีอํานาจสั่งใหผาศพเพื่อแยกธาตุสวนใด
หรือจะใหสงทั้งศพหรือบางสวนไปยังแพทย หรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได”
การชันสูตรพลิกศพโดยการผาศพจึงเปนวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจพิสูจนหาสาเหตุ
การตาย สามารถตอบปญหา และขอสงสัยจากการพลิกศพได เชน
เมื่ อ มี ก ารชั น สู ต รพลิ ก ศพแล ว พบบาดแผลเป น รู ลึ ก เข า ไปใน
รางกาย ลักษณะของรูลกึ นีอ้ าจเกิดจากกระสุนปน หรือตะปูขนาด
ใหญกไ็ ด การผาศพจะทําใหทราบวาบาดแผลนัน้ เกิดจากอาวุธหรือ
วัตถุอะไร และยังทําใหทราบตอไปวาอาวุธหรือวัตถุนนั้ ถูกอวัยวะ
สําคัญสวนใดจึงทําใหตาย หรือในกรณีที่การชันสูตรพลิกศพแลว
ไมพบบาดแผลใด ๆ ปรากฏภายนอกใหเห็น การผาศพจะบอกได
วาการตายนั้นเกิดจากอวัยวะภายในสวนใดที่ทําใหถึงตายได เชน
ตับแตก มามแตก อันเปนผลใหเกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
เสนโลหิตในสมองแตก เปนตน

๕. การไตสวนชันสูตรพลิกศพ
สําหรับกรณีการตายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวา
ปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึง่ อางวาปฏิบตั ริ าชการตามหนาทีน่ นั้ จะตองมีการไตสวนชันสูตรพลิกศพดวย กลาวคือ
เมื่ อ ได มี ก ารชั น สู ต รพลิ ก ศพแล ว ให พ นั ก งานสอบสวนแจ ง ให พ นั ก งานอั ย การ
เขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันทีไ่ ดรบั แจง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน ๒ ครัง้ ครัง้ ละไมเกิน
๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวใน
สํานวนชันสูตรพลิกศพ และเมื่อไดรับสํานวนชันสูตรพลิกศพแลว ใหพนักงานอัยการ
ทําคํารองขอตอศาลแหงทองทีท่ ศี่ พนัน้ อยู เพือ่ ใหศาลทําการไตสวนและทําคําสัง่ แสดง
วาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด รวมถึงเหตุและพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยคน
ทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระทํารายเทาที่จะทราบได ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ได
รับสํานวน ถามีความจําเปน ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน
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๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวใน
สํานวนชันสูตรพลิกศพ
โดยในการไตสวนนั้น ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการ
ไตสวนไวทศี่ าล และใหพนักงานอัยการยืน่ คํารองตอศาลขอใหศาลสงสําเนาคํารองและ
แจงกําหนดวันนัดไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม
ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับอยางนอย ๑ คนเทาที่จะทําไดทราบกอน
วันนัดไตสวนไมนอยกวา ๑๕ วันและใหพนักงานอัยการนําพยานหลักฐานทั้งปวงที่
แสดงถึงการตายมาสืบ
เมื่อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลว และกอน
การไตสวนเสร็จสิ้น สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล
หรือญาติของผูตายมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลขอเขามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการ
นําสืบและนําสืบพยานหลักฐานอืน่ ไดดว ย เพือ่ การนี้ สามี ภริยา ผูบ พุ การี ผูส บื สันดาน
ผูแ ทนโดยชอบธรรม ผูอ นุบาล หรือญาติของผูต ายมีสทิ ธิแตงตัง้ ทนายความดําเนินการ
แทนได หากไมมีทนายความที่ไดรับการแตงตั้งจากบุคคลดังกลาวเขามาในคดีใหศาล
ตั้งทนายความขึ้นเพื่อทําหนาที่ทนายความฝายญาติผูตาย
อยางไรก็ตาม เมือ่ ศาลเห็นสมควรเพือ่ ประโยชนแหงความยุตธิ รรม ศาล
จะเรียกพยานทีน่ าํ สืบมาแลวมาสืบเพิม่ เติมหรือเรียกพยานหลักฐานอืน่ มาสืบก็ได และ
ศาลอาจขอใหผทู รงคุณวุฒหิ รือผูเ ชีย่ วชาญมาใหความเห็นเพือ่ ประกอบการไตสวนและ
ทําคําสัง่ แตทงั้ นี้ ไมตดั สิทธิของผูน าํ สืบพยานหลักฐานทีจ่ ะขอใหเรียกผูท รงคุณวุฒหิ รือ
ผูเชี่ยวชาญอื่นมาใหความเห็นโตแยงหรือเพิ่มเติมความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเ ชีย่ วชาญดังกลาว และคําสัง่ ของศาลนีใ้ หถงึ ทีส่ ดุ แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟอ งรอง
และการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นไดฟองหรือ
จะฟองคดีเกีย่ วกับการตายนัน้ และเมือ่ ศาลไดมคี าํ สัง่ แลวใหสง สํานวนการไตสวนของ
ศาลไปยังพนักงานอัยการ เพื่อสงแกพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป

บทสรุป
“การชันสูตรพลิกศพ” ถือเปนสวนหนึ่งของการสอบสวนที่เขาไปเกี่ยวของ
กับการตายโดยผิดธรรมชาติ โดยเฉพาะนอกเหนือไปจากการสอบสวนคดีอาญาโดย
ทั่วไป ดังนั้น ในการสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพ จึงตองมีพนักงานสอบสวนเปนผูรับ
ผิดชอบเชนเดียวกับการสอบสวนในคดีอาญาและตองมีขั้นตอนการดําเนินการตาม
กฎหมายที่จะตองปฏิบัติตาม แตจะผิดแผกไปจากการสอบสวนคดีอาญาโดยทั่วไป
ตรงที่การสอบสวนนั้นจะมุงสอบสวนเพื่อใหทราบวาผูกระทําผิดไดมีการกระทําสิ่งใด
ที่เปนความผิดและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยื่นฟองตอศาลหรือไม แตในการ
ชันสูตรพลิกศพนั้น เปนการสอบสวนเพื่อใหทราบถึงสาเหตุแหงการตาย ผูตายคือใคร
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หลักกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ตายที่ไหน ตายเมื่อใด ถามีผูใดทําใหตายก็จะไดทราบดวยวาเปนใคร ถึงแมจะมี
วัตถุประสงคแตกตางกันแตก็ตองถือวาสํานวนการชันสูตรพลิกศพเปนสวนหนึ่ง
ของการสอบสวนคดี อ าญาด ว ย เพราะหากการสอบสวนปรากฏว า การตายโดย
ผิดธรรมชาตินนั้ เกิดจากการกระทําผิดอาญา ในการสอบสวนคดีอาญาก็ตอ งนําสํานวน
การชันสูตรพลิกศพไปรวมกับสํานวนการดําเนินคดีอาญาดวย อันจะเปนผลใหมีการ
ฟองรองผูกระทําผิดอาญานั้นได
ดังนั้น การชันสูตรพลิกศพ ไมวาจะเปนองคกรใดที่มีสวนรวมในการ
ชันสูตรพลิกศพ ควรยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีความโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมสูงสุดแกประชาชนโดยทั่วไปไมวาจะเปนฝายใดก็ตาม

๑๗๐
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