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๑. บทนำ
   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ นั้นไดบัญญัติ

รับรองโดยกำหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และมาตรา ๘๑ (๒) รัฐตอง
ดำเนนิการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยตุธิรรม ในการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล
ใหพนจากการลวงละเมิดทัง้โดยเจาหนาทีข่องรัฐและโดยบุคคลอืน่ และตองอำนวยความยุติธรรมแก
ประชาชนอยางเทาเทียมกัน ดังน้ัน ในกรณีท่ีความตายของบุคคลซ่ึงเกิดจากการกระทำของเจาหนาท่ีรัฐ
อันเปนการตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน รัฐจึง
มีหนาที่ในการตรวจสอบความตายนั้นโดยการชันสูตรพลิกศพ เพื่อใหทราบวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน 
เมือ่ใด เหตุและพฤติการณทีต่าย และถาตายโดยคนทำรายใครเปนผูกระทำ อันเปนการอำนวย
ความยุติธรรมใหเกิดขึ ้นแกพลเมืองของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ความตายของบุคคล
เกิดขึน้จากการกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยู
ในความควบคุมของเจาพนักงานซึง่อางวาปฏิบัติราชการตามหนาที ่หรือทีเ่ขาใจกันโดยทัว่ไปวา 
“การวสิามัญฆาตกรรม” ดวยแลว ยอมกอใหเกิดคำถามขึ้นในสงัคมไทยเสมอวาการวสิามัญฆาตกรรม
ดังกลาวเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และผูตายไดรับความเปนธรรมจากรัฐหรือไม

   เพ่ือความเขาใจในบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองของการวิสามัญฆาตกรรมและการชันสตูร
พลิกศพ ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจสอบความตายของบุคคลซึ่งเกิดจากการ
กระทำของเจาหนาที่รัฐอันเปนการตายโดยผิดธรรมชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๔๘ หรือการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งกระบวนการยุติธรรม
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สามารถเขาไปตรวจสอบการกระทำของเจาพนักงานไดมากนอยแคไหน เพยีงใด เพือ่พสิจูนความบรสิทุธิ์
ของเจาพนกังานวากระทำไปดวยเจตนาบรสิทุธ์ิหรอืไมนัน้ คอลมัน การปฏริปูกฎหมาย : LAW REFORM 
ใครขอนำเสนอบทความเรื่อง “วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา” ดังนี้

๒. ลักษณะของคดีวิสามัญฆาตกรรม
   โดยหลักการแลวไมมีกฎหมายใดใหอำนาจเจาพนักงานฆาตกรรมหรือทำรายคนรายได 

เพราะบุคคลทุกคนไมวาจะไดกระทำความผิดอาญารายแรงและมีอัตราโทษตามกฎหมายสูงเพียงใด 
ก็ยอมมีสิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิไดรับการสอบสวนและพิจารณาคดีอยางถูกตอง 
รวดเร็ว และเปนธรรม เจาพนักงานไมมีสิทธิตัดสินความผิดและลงโทษบุคคลเหลาน้ันดวยตนเอง 
อยางไรก็ดี มีขอยกเวนที่เจาพนักงานอาจใชกำลังกับคนรายได ๒ กรณีดวยกันคือ

   กรณีที่ (๑) เจาพนักงานกระทำไปเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่นใหพนภยันตราย
ซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงพอสมควรแกเหตุ 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘๑ หรือ

   กรณีที่ (๒) เจาพนักงานไดกระทำไปเพ่ือความปองกันทัง้หลายท่ีเหมาะสมแกพฤติการณ
แหงเรื่องในการจับกุม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓๒  

   ทั้งนี้ หากพิสูจนไมไดวาการฆาหรือทำรายคนรายของเจาพนักงานเขาเงื่อนไขดังกลาวมา
ขางตนเจาพนักงานจะตองมีความผิดและตองรับโทษตามกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป ซึง่การพิสจูน
การกระทำของเจาพนักงานที่ฆาตกรรมคนรายดังกลาวนั้นกฎหมายเรียกวาวิสามัญฆาตกรรม๓

   สำหรับคำวา “วิสามัญฆาตกรรม” นั้น เปนถอยคำที่นักกฎหมายใชกันติดปากมาจาก
กฎหมายฉบับเกาซ่ึงถกูยกเลกิไปแลว คอื พระราชบัญญตัชิณัสตูรพลกิศพ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึง่ในมาตรา ๗ ขอ ๑ 
บญัญตัวิา “ฆาฏกรรมอนัเปนวิสามญัน้ัน คอืผูตาย ๆ  ดวยเจาพนกังานฆาตาย ในเวลากระทำการตามนาที ่
ยกตัวอยางดงัเชนเจาพนักงานไปจบัผูตองหาวาเปนโจรเปนผูราย แลฆาผูตองหาวาเปนโจรเปนผูรายน้ัน

   ๑ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘
  “ผูใดจำตองกระทำการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่นใหพนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอ
กฎหมาย และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาไดกระทำพอสมควรแกเหตุ การกระทำนั้นเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายผูนั้นไมมี
ความผิด”.
   ๒ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓
  “ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยัง
ที่ทำการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับ เวนแตสามารถนำไปท่ีทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบได
ในขณะนั้น ใหนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว แตถาจำเปนก็ใหจับตัวไป
  ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับ ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ พรอมทั้งแจงดวยวา 
ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคำของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีไดและผูถูกจับ
มีสิทธิท่ีจะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึง
การจับกุมที่สามารถดำเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับหรือทำใหเกิดความไมปลอดภัย
แกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการน้ีใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึก
การจับดังกลาวไวดวย
  ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทำการจับมีอำนาจใชวิธีหรือ
การปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับนั้น”.
   ๓ช.ชางหัวหนา, วิสามัญฆาตกรรม, สืบคนขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม เว็บไซต www.library.coj.go.th.
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ตายในเวลาจับดังนี้เปนตน เรียกวาเปนเหตุวิสมัญ”๔ ปจจุบันไมปรากฏคำวา “วิสามัญฆาตกรรม” 
ในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดแลว แตนักกฎหมายก็ยังคงนิยมใชและเขาใจตรงกันวา หมายถึง 
การพิสูจนการกระทำของเจาพนักงานในกรณีท่ีมีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทำของเจาพนักงานซ่ึงอางวา
ปฏบิตัริาชการตามหนาท่ีหรอืตายในระหวางอยูในความควบคมุของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบตัริาชการ
ตามหนาที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม 

๓. การชันสูตรพลิกศพ การไต สวนการตายโดยศาล และ
การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม

   เมือ่คดีวิสามัญฆาตกรรมเปนคดีทีค่วามตายของบุคคลเกิดขึ ้นจากการกระทำของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ จึงถือเปนกรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติ กลาวคือ เปนการตาย
ที่ถูกผูอื่น (เจาพนักงาน) ทำใหตาย หรือเปนการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน 
ซึ่งกฎหมายกำหนดใหตองมีการชันสูตรพลิกศพเชนเดียวกับคดีการตายโดยผิดธรรมชาติทัว่ไป 
แตกฎหมายไดกำหนดใหมีมาตรการในการตรวจสอบการตายเพิ่มขึ้นเพื่อคุมครองชีวิตของบุคคล
และพสูิจนความผดิหรอืความบรสุิทธ์ิของเจาพนักงาน โดยกำหนดใหการชนัสตูรพลกิศพตองกระทำโดย
สหวิชาชีพ กำหนดใหมีพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ
และการสอบสวนคดี และกำหนดใหมีการไตสวนการตายโดยศาล ดังทีบ่ัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ ถึง มาตรา ๑๕๖ สรุปไดดังนี้

   ๔ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายท่ีไมเหมาะสมกับการปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖.
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   (๑) การชันสูตรพลิกศพ 
      การชันสูตรพลิกศพ หรือ Autopsy คือการตรวจพิสูจนศพเพ่ือคนหาสาเหตุและ

พฤติการณที่ทำใหเกิดการตาย ซึ่งกฎหมายกำหนดใหมีขึ้นเมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทำใหตาย ถูกสัตวทำรายตาย 
ตายโดยอุบตัเิหตุ และตายโดยยังมปิรากฏเหตุ หรอืตายในระหวางอยูในความควบคมุของเจาพนกังาน 
เวนแตเปนการตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย

      สำหรับการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง กำหนดให พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู แพทยทาง
นิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสอือนุมัติจากแพทยสภา พนักงานอัยการ และพนักงาน
ฝายปกครองตำแหนงตั้งแตระดับปลัดอำเภอหรือเทียบเทาขึ้นไป รวมกันเปนผูทำการชันสูตรพลิกศพ 
ทั้งนี้ การกำหนดใหการชันสูตรพลิกศพตองกระทำโดยสหวิชาชีพดังกลาวเปนมาตรการเพื่อปองกัน
มิใหพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนักงานตำรวจเชนเดียวกับเจาพนักงานผูกอเหตุวิสามัญฆาตกรรม
บิดเบือนขอเท็จจริงในการตรวจชันสูตรพลิกศพได 

      เม่ือทำการชนัสตูรพลกิศพเสรจ็แลว พนกังานสอบสวนจะตองสอบสวนพยานหลกัฐาน
ทำเปนสำนวนชันสูตรพลิกศพขึ้น โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่ 
กำหนดใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทำสำนวนชันสูตร
พลิกศพใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถามีความจำเปนใหขยายระยะเวลาออกไป
ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจำเปนในการขยายระยะเวลา
ทุกครั้งไวในสำนวนชันสูตรพลิกศพ

   (๒) การไตสวนการตายโดยศาล 
     ภายหลังจากท่ีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพแลวเสร็จ 

พนักงานอัยการจะตองดำเนินการขอใหศาลไตสวนการตายเพื่อใหศาลตรวจสอบการกระทำของ
เจาพนักงาน ซึง่ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหา กำหนดใหพนกังานอัยการ
ตองทำคำรองขอตอศาลชั้นตนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู เพื่อใหศาลทำการไตสวนและทำคำสั่งแสดง
วาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยคนทำรายใหกลาววาใครเปน
ผูกระทำเทาที่จะทราบได ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับสำนวน ถามีความจำเปนใหขยายระยะเวลา
ออกไปไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจำเปนในการขยาย
ระยะเวลาทุกครั้งไวในสำนวนชันสูตรพลิกศพ

     กอนการไตสวนดงักลาวศาลจะปดประกาศแจงกำหนดวนัทีจ่ะทำการไตสวนไวทีศ่าล 
และเปนหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะตองยื่นคำรองตอศาลขอใหศาลสงสำเนาคำรองและแจง
กำหนดวันนัดไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือ
ญาติของผูตายตามลำดับอยางนอย ๑ คน เทาที่จะทำไดทราบกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวา 
๑๕ วัน และกอนการไตสวนเสร็จสิ้นบุคคลดังกลาวนั้นมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลขอเขามาซักถาม
พยานที่พนักงานอัยการนำสืบ และนำสืบพยานหลักฐานอื่นไดดวย เพื่อการนี้บุคคลดังกลาวมีสิทธิ
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แตงตั้งทนายความดำเนินการแทนได หากไมมีทนายความเขามาในคดีก็ใหศาลตั้งทนายความขึ้น
เพื ่อทำหนาทีท่นายความฝายญาติผู ตาย ทั้งนี้ การซักถามพยานที่พนักงานอัยการนำสืบ และ
นำสืบพยานหลักฐานอื่นของญาติผู ตายนั้น เปนการกระทำเพื ่อแสดงใหเห็นความผิดอาญาของ
เจาพนักงาน และสงผลใหอัยการสงูสดุหรอืผูรกัษาราชการแทนมคีำสั่งฟองเจาพนักงานน้ัน เชน ชี้ใหเหน็
วาไมใชการตายในการปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือการกระทำของเจาพนักงานไมใชการปองกันตัว 
หรือเปนการปองกันเกินสมควรกวาเหตุ เปนตน 

     ในการรับฟงขอเท็จจริงจากการสืบพยานนั้น หากขอเท็จจริงที่ไดไมชัดเจนหรือ
ไมครบถวน ศาลจะเรียกพยานทีน่ำสืบมาแลวมาสืบเพิม่เติมหรือเรียกพยานหลักฐานอืน่มาสืบก็ได 
และศาลอาจขอใหผูทรงคณุวฒุหิรอืผูเชี่ยวชาญมาใหความเหน็เพื่อประกอบการไตสวนและทำคำสั่งกไ็ด 
คำสั่งของศาลนี้ยอมถึงทีสุ่ด จะอุทธรณฎีกาตอไปไมได แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรองและ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนไดฟองหรือจะฟองคดีเก่ียวกับการตายน้ัน 
และเมื่อศาลไดมีคำสั่งแลวจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อสงแกพนักงาน
สอบสวนดำเนินการตอไป

     อน่ึง การไตสวนการตายกรณนีีเ้ปนกระบวนการพสิจูนขอเท็จจรงิและรวบรวมหลกัฐาน
ในเบื้องตนเพื่อใหทราบวา ผูตายเปนใคร ตายทีไ่หน สาเหตุทีต่ายคืออะไร และถาตายโดยคนทำราย 
ใครเปนผูกระทำ และความตายดังกลาวเปนผลแหงการกระทำผิดอาญาหรือไม 

     หากศาลไตสวนการตายแลวไมพบวาเปนผลจากการกระทำผดิอาญา เชน คนราย
ฆาตัวตายในระหวางอยูในความควบคมุ ศาลจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยงัพนักงานอยัการเพื่อ
สงแกพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสงสำนวนชันสูตรพลิกศพตอไปใหผูวาราชการจังหวัด
เพื่อพิจารณา และคดียอมยุติลง

     แตหากศาลไตสวนการตายแลวพบวาเปนผลจากการกระทำผดิอาญา คอื เกดิจาก
การกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที ่ เชน เจาพนักงานผูจับใชปนยิงคนราย 
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วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

ศาลจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพ่ือสงแกพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงาน
สอบสวนจะสงสำนวนการไตสวนของศาลพรอมสำนวนชนัสตูรพลกิศพไปรวมเปนสวนหนึง่ของสำนวน
คดีวิสามัญฆาตกรรม เพื่อใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีที่รับผิดชอบคดีวิสามัญฆาตกรรมดำเนินการ
สอบสวนตอไปตามขัน้ตอน และเมือ่สอบสวนเสรจ็แลวกจ็ะสงสำนวนใหพนักงานอยัการพรอมความเหน็
ควรส่ังฟองหรือสัง่ไมฟอง กรณีนีอ้ยัการสูงสดุหรือผูรกัษาราชการแทนเทานัน้ทีจ่ะมีอำนาจออกคำส่ังฟอง
หรือไมฟอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทาย๕ 

  (๓) การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 
     ดังท่ีไดกลาวแลวขางตนวาการไตสวนการตายโดยศาลน้ันเปนเพียงกระบวนการพิสูจน

ขอเทจ็จรงิและรวบรวมหลักฐานในเบือ้งตนเทานัน้ ไมใชการดำเนนิคดีอาญาโดยตรงสำหรับความผดิของ
เจาพนักงานผูกอใหเกิดความตายหรือความผิดที่ผูตายไดกระทำลง ดังนั้น ภายหลังการไตสวนการตาย
จงึตองมีการดำเนินคดีตอไปตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนและศาลท่ีมเีขตอำนาจ๖ ซึง่การสอบสวน
ในกรณีน้ีกฎหมายกำหนดใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวนดวย 
โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๕/๑ กำหนดใหการสอบสวนในกรณีที่มี
ความตายเกดิขึน้โดยการกระทำของเจาพนกังานซึง่อางวาปฏบิตัริาชการตามหนาที ่หรอืตายในระหวาง
อยูในความควบคมุของเจาพนกังานซึง่อางวาปฏบิตัริาชการตามหนาที ่หรอืในกรณทีีผู่ตายถกูกลาวหาวา
ตอสูขดัขวางเจาพนกังานซึง่อางวาปฏิบตัริาชการตามหนาที ่ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอยัการ
เขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวน การสอบสวนดังกลาวใหพนักงานสอบสวน
เปนผูรบัผิดชอบโดยพนักงานอัยการอาจใหคำแนะนำ ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคำ หรอืสัง่ให
ถามปากคำบคุคลทีเ่กีย่วของไดตัง้แตเริม่การทำสำนวนสอบสวนนบัแตโอกาสแรกเทาทีจ่ะพงึกระทำได 
แตในกรณีจำเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทำสำนวนสอบสวน
ใหพนักงานสอบสวนทำสำนวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอพนักงานอัยการไวในสำนวนและ
ถือวาเปนการทำสำนวนสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญ
   การชนัสูตรพลกิศพ การไตสวนการตาย และการสอบสวนดงักลาวมานัน้เปนกระบวนการ

ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อพิสูจนการกระทำของเจาพนักงานในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการ
กระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ และเม่ือพิจารณากระบวนการดังกลาวแลวเห็นวามี
ประเด็นขอกฎหมายที่สำคัญและสมควรไดรับการพิจารณา ดังนี้

 ๕ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทาย
 “ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ฆาตาย หรือตายในระหวางอยูใน

ความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอำนาจออก
คำสั่งฟองหรือไมฟอง”.
 ๖ธีสุทธิ์  พันธฤทธิ์, การชันสูตรพลิกศพ, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑), หนา ๗๐.
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   (๑) ประเภทคดีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย คดีทีค่วามตาย
ของบุคคลเกิดการกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีห่รือตายในระหวางอยูใน
ความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีต่ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม ซึ่งจะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตายนั้น หมายถึง
คดีทีค่วามตายของบุคคลเกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาของเจาพนักงาน เปนการกระทำของ
เจาพนกังานโดยตรงเทานั้นไมรวมถึงการกระทำของบคุคลอ่ืน และตองเปนการกระทำของเจาพนกังาน
ในขณะปฏิบัติการตามหนาที่ 

      คดีทีค่วามตายของบุคคลเกิดขึ้นในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีนั่้น หมายความรวมถึงความตายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกควบคุม
ทัง้ในชั้นสอบสวน ในชั้นพิจารณาคดี และตองโทษตามคำพิพากษา และไมวาสาเหตุการตายจะเกิด
จากการฆาตัวตาย เจ็บปวยตาย หรือถูกผูอืน่ทำใหตาย เพราะเมื่อเปนความตายที่เกิดขึ้นระหวาง
อยูในความควบคุมของเจาพนักงานแลวก็สมควรจะตองมีการชันสูตรพลกิศพและไตสวนโดยศาลเพื่อ
ความเปนธรรมของทุกฝาย

   (๒) การชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย การชันสูตรพลิกศพนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการสอบสวน และถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ กฎหมายหามไมใหมีการฟองผูตองหายังศาล๗

อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวไมรวมถึงกรณีทีไ่มมีการชันสูตรพลิกศพเลย หรือมีการชันสูตรพลิกศพแต
ไมสมบูรณ เชน ผูทีล่งนามเปนแพทยในใบชันสูตรพลิกศพเปนเพียงสัปเหรอ หรือโดยสภาพไมอาจมี
การชันสูตรพลิกศพได เชน ศพถกูเผาไปแลว ซึ่งมีแนวคำพพิากษาศาลฎกีาวนิิจฉยัวา พนักงานอยัการมี
อำนาจฟองจำเลยตอศาลได เพราะกฎหมายหามฟองเฉพาะการชนัสตูรพลกิศพไมเสรจ็ แตไมหามฟอง

๗ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๙
“ใหทำการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีทีค่วามตายเปนผลแหงการกระทำผิดอาญา ดั่งทีบ่ัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล”.

่ ่
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มี.ค. - เม.ย. ๕๕๑๕๒ จุลนิติ

วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

  ๘เกยีรติขจร  วจันะสวัสดิ,์ คำอธิบายหลกักฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา, พมิพครัง้ที ่๖ (กรงุเทพฯ : หางหุนสวนจำกัด
จิรรัชการพิมพ, ๒๕๕๑) หนา ๕๖๔.

กรณไีมมกีารชนัสูตรพลกิศพเลย กฎหมายหามพนกังานอยัการฟองคดทีีไ่มมกีารสอบสวนกอน แตไมได
หามกรณีไมมีการชันสูตรพลิกศพกอน ทั้งน้ี จะใหมีการชันสูตรพลิกศพทุกรายยอมเปนไปไมได 
และกฎหมายกำหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม แตไมไดหมายความวาไมใหฟอง
ผูตองหาถาไมมีการชันสูตรพลิกศพนั้น๘

      การไตสวนการตายและมีคำสั่งในคดีวิสามัญฆาตกรรมโดยศาลช้ันตนแหงทองที่ที่
ศพอยูนั้น ปจจุบันมีแนวทางซ่ึงศาลถือปฏิบัติและตรงกับความเห็นของนักกฎหมายสวนใหญ เห็นวา
ศาลชั้นตนดังกลาวหมายถึงเฉพาะศาลอาญาและศาลจังหวัดเทานั้น ไมรวมถึงศาลแขวง ศาลแขวง
ไมมีเขตอำนาจในการไตสวนการตายและมีคำสั่งได

   (๓) บทบาทของพนักงานอัยการ การที่กฎหมายกำหนดใหพนักงานอัยการเขาไปมี
บทบาทในการชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวน แพทย และพนักงานฝายปกครอง เขาไปมี
บทบาทในการทำสำนวนชนัสตูรพลกิศพและไตสวนการตาย และมบีทบาทในการทำสำนวนสอบสวนนัน้ 
มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นกับ
ประชาชนวาพนกังานอยัการซึง่เปนคนกลางจะเขาตรวจสอบความจรงิดวยความเทีย่งธรรม รอบคอบ และ
โปรงใส อยางไรกต็าม การดำเนนิการดงักลาวคงไมอาจบรรลวุตัถปุระสงคถาไมมอีงคความรู ทกัษะ และ
ประสบการณในทางนิติเวชศาสตร ความพรอมในดานจำนวนบุคลากรของพนักงานอัยการมาประกอบ

๕. บทสรุป
   “คดวีสิามญัฆาตกรรม” นัน้ เปรียบเสมือนเหรียญซ่ึงจะตองพิจารณาท้ังสองดาน ดานแรก 

คอื สทิธใินชีวติของบุคคลซ่ึงรฐัธรรมนูญบญัญตัริบัรองไว และรัฐมหีนาทีใ่นการคุมครองพลเมืองของรัฐ
ใหพนจากการถูกลวงละเมิดโดยเจาหนาที่และควบคุมการใชอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่ใหอยูภายใต
บทบญัญตัแิหงกฎหมาย ดานท่ีสอง คอื หนาทีข่องบุคคลท่ีจะตองปฏิบตัติามบทบัญญตักิฎหมาย ไมกระทำ
การใดอนัเปนการลวงละเมิดสิทธแิละเสรภีาพของผูอืน่ และรฐัมหีนาทีใ่นการรกัษาความสงบเรยีบรอย
ในสงัคม ควบคุมอาชญากรรมและอำนวยความยุติธรรมแกประชาชน และคุมครองเจาหนาที่ของรัฐให
ไดรับความปลอดภัย ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้นสังคมไทยจึงตองทำการพิจารณา
อยางรอบคอบ ไมควรดวนตัดสินวาเจาหนาที่ตั้งใจจับตายและผูตายตายโดยไมไดรับความเปนธรรม 
หรอืตัดสนิวาผูตายเปนคนช่ัวราย เปนภยัสงัคม สมควรแลวทีจ่ะถูกจบัตายจะไดไมมใีครเดือดรอนอยางน้ี 
เปนตน แตจะตองรอกระบวนการพิสูจนการกระทำตามกฎหมายเสียกอนวาคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้น
เกิดจากการกระทำของเจาหนาท่ีจริงหรือไม เจาหนาท่ีกระทำไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และผูตายได
กระทำความผิดจริงหรือไมดวย ทั้งนี้ เพื่อใหความยุติธรรมทางอาญาเกิดขึ้นไดจริงในสังคมไทยตอไป
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