กสม. ๓
ข้อเสนอแนะ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วันที่
ข้อเสนอแนะ ที่
เรื่อง

ผู้ร้อง
ผู้ถกู ร้อง

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๕

/๒๕๖๕

ข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง กรณีสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มกี ารพิจารณา
-

๑. ความเป็นมา
การชันสูตรพลิกศพเป็นกระบวนการที่มีขึ้นเพื่อให้ทราบความจริงโดยอาศัยความรู้ทาง
การแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทราบสาเหตุการตาย และพฤติการณ์ การตาย
(cause and manners of death) โดยในระบบกฎหมายประเทศไทยบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิ จ ารณาความอาญาว่าด้ ว ยการสอบสวนวิส ามั ญ ด้ วยเหตุ นี้ การพิ สู จ น์ ห าสาเหตุ ก ารตายและ
พฤติการณ์ที่ตายจึงเป็นกระบวนการหนึ่งในชั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเพื่อ
พิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของบุคคลซึ่งต้องหาว่าได้กระทาความผิด อันเป็นการพิสูจน์ว่าความตายนั้น
เกิดขึ้นจากการกระทาผิดอาญาหรือไม่ (criminal death investigation) โดยถือว่าข้อเท็จจริงที่ได้มาจาก
การชันสูตรพลิกศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนซึ่งถูกรวบรวมเพื่อ
ประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิด ที่มีการกล่าวหา กระบวนการ
ชันสูตรพลิกศพที่อยูบ่ นแนวคิดดังกล่าวจึงมีผลให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจศพ
และสั่งดาเนิ น การใด ๆ เกี่ ยวกับ ศพที่ ต ายผิด ธรรมชาตินั้ น โดยให้ แพทย์มีส่ วนร่วมในกระบวนการ
ดังกล่าวตามมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่าการชันสูตรพลิกศพเป็นกลไกส่วนหนึ่งใน
การทาความจริงให้ปรากฏ และเกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย อันเป็นส่วนหนึ่งในการนาตัวผู้กระทา
ความผิดมาลงโทษซึ่งเป็นความมุ่งหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ สิทธิในชีวิต

-๒ของบุคคล และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของบุคคล โดยสิทธิในชีวิตเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ซึ่ง
ได้รับการรับ รองและคุ้มครองตามมาตรา ๒๘ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช
๒๕๖๐ และกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง (International
Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ข้อ ๖ โดยรัฐมีหน้าที่จะต้องประกันว่าสิทธิที่จะ
ได้รับการเยียวยาจากการถูกละเมิดชีวิตและร่างกายนั้นจะต้องประกอบด้วยกลไกทางตุลาการและกลไก
ในฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตลอดกระบวนพิ จ ารณา ไม่ เฉพาะแต่ในชั้ น การพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาล ซึ่งคณะกรรมการสิท ธิ
มนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการพิสูจน์หาสาเหตุการตาย (cause of death) เป็นพื้นฐานของกระบวนการ
สอบสวนการตาย (death investigation) ทั้งระบบ เนื่องจากรัฐมีหน้าที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อย
และบังคับการให้การใช้สิทธิและเสรี ภาพของบุคคลเป็นไปตามกรอบหรือกฎเกณฑ์ในอันที่ผู้คนจะอยู่
ร่วมกันได้โดยสงบสุข ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงภารกิจพื้นฐานของรัฐในการมุ่งรักษาความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนในสังคม รวมไปถึงการรักษามาตรฐานของคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ปลอดพ้น
จากภัยคุกคามทั้งจากอาชญากรรม โรคระบาด และภัยพิบัติ อันรวมไปถึงการรักษาความยุติธรรมโดย
การเปิดเผยความเป็นจริงให้เป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น เมื่อมีการตายเกิดขึ้น รัฐจึงต้องมีระบบการจัดการ
เกี่ยวกับการตายให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพไปทั้งระบบ ไม่เฉพาะแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจใน
ด้านอานวยความยุตธิ รรมเท่านั้น ประกอบกับปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานในการให้ความเห็น
เชิงวิชาการของแพทย์ผู้ทาการชันสูตรพลิกศพหรือความเชี่ยวชาญในการชันสูตรพลิกศพ อีกทั้งยังไม่มี
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือกระบวนการตรวจสอบซ้าโดยสถาบันทางการแพทย์หลายหน่วยงานเพื่ อ
เป็ น หลักประกัน ในการชัน สูต รพลิกศพทาให้ กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการ
ยุติธรรม

๒. การพิจารณาเบื้องต้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กระบวนการชันสูตรพลิกศพ
เป็นการดาเนินการเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและพฤติการณ์เกี่ยวกับตาย โดยผลที่ได้จากการค้นหาความจริง
อาจนาไปสู่การสอบสวนดาเนินคดีอาญาต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ของการอานวยความยุติธรรมของรัฐที่ควร
ดาเนินการภายใต้หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สังคม
และประชาชนที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้ องเหมาะสมและได้รับความเป็นธรรม ซึ่งเป็นกรณีที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิทธิในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ในคราวประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน) ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงมีมติให้จัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้

-๓สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๔๒

๓. การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาจากการศึกษาข้อเท็จจริง บทบัญญัติ
ของกฎหมาย หลักการสิทธิมนุษยชน เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอบถามความเห็นจากหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๓.๑.๑ พิธีสารมินนิโซตาว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการ
เสียชีวิตที่มิชอบด้วยกฎหมาย (ค.ศ. ๒๐๑๖) : คู่มือฉบับแก้ไขปรับปรุงแล้วของสหประชาชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและการสืบสวนสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีการสังหารนอกกฎหมาย ตามอาเภอใจ
แ ล ะ โด ย ก า ร พิ จ า ร ณ าอ ย่ างร ว บ รั ด (The Minnesota Protocol on the Investigation of
Potentially Unlawful Death (2016) : Revision of the United Nations manual on the
effective prevention and investigation of extra-legal, arbitrary and summary executions)
๓.๑.๒ ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประจากติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๓๑
๓.๒ การรับฟังความเห็น
๓.๒.๑ การจัดประชุมรับฟังความเห็น
๓.๒.๑.๑ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เชิญ ผู้แทน
หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
สานักงานอัยการสูงสุด สมาคมแพทย์นิติเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย สานักงานเลขาธิการแพทยสภา
ส านั ก งานกิ จ การยุ ติ ธ รรม กระทรวงยุ ติ ธ รรม กองทั พ บก รวมทั้ ง แพทย์ ห ญิ ง คุ ณ หญิ ง พรทิ พ ย์
โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาให้ข้อเท็จจริงในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔
๓.๒.๒ การสอบถามหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
สานั ก งานคณะกรรมการสิท ธิมนุษ ยชนแห่งชาติได้ มีหนั งสือไปสอบถาม
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกระทรวง
สาธารณสุข

-๔-

๓.๓ หลักการ แนวคิด หลักกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๑ หลักสิทธิมนุษยชน หลักการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑) กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
(International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)
๓.๓.๒ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓) พระราชบัญญัติการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔) พระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕) พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ
ตามมาตรา๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
๖) ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๐ การชันสูตรพลิกศพ
๗) ระเบียบสานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๕๔๓

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของ
กฎหมาย หลักการสิทธิมนุษยชน และความเห็นจากหน่วยงานของรัฐและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้ว มี
ความเห็นว่า กระบวนการชันสูตรพลิกศพมีขึ้นเพื่อให้ทราบความจริงโดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์และ
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทราบสาเหตุการตายและพฤติการณ์ท่ีตาย โดยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๔๘ บัญญัติให้มีการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีการตายผิดธรรมชาติ
หรือตายระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบว่าการตายนั้นเกิดจากการกระทา
ความผิดอาญาหรือไม่ ซึ่งมาตรา ๑๒๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กาหนดว่า กรณีที่
ความตายเป็นผลแห่งการกระทาผิดอาญา ถ้าการชันสูตรพลิกศพยังไม่เสร็จ ห้ามมิให้ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล
เมื่อเจ้าพนักงานผู้ทาการชันสูตรพลิกศพดาเนินการชันสูตรพลิกศพแล้วเสร็จก็จะรวบรวมไว้ในสานวน
ชันสูตรพลิกศพเพื่อดาเนินการสอบสวนต่อไป ด้วยเหตุนี้ การพิสูจน์หาสาเหตุการตายและพฤติการณ์ที่
ตาย จึงเป็นกระบวนการหนึ่งในชั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเพื่อพิสูจน์ความผิด
หรือบริสุทธิ์ของบุคคลซึ่งต้องหาว่าได้กระทาความผิด โดยถือว่าข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการชันสูตรพลิก
ศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบรรดาพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวนซึ่งถูกรวบรวมเพื่อประสงค์จะทราบ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่บุคคลถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๓๐ แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระบวนการชันสูตรพลิกศพที่อยูบ่ นแนวคิดดังกล่าวจึงมีผลให้พนักงาน

-๕สอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในในตรวจศพและสั่งดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับศพที่ตายผิดธรรมชาตินั้น
โดยให้แพทย์มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างอันกระทบต่อสิทธิในกระบวนการยุติธ รรม โดยมี
สาระสาคัญและปัญหาควรพิจารณา ดังนี้
๔.๑ ข้ อ พิ จ ารณ าเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ใน
กระบวนการชันสูตรพลิกศพ
เมื่อมีก ารตายเกิ ด ขึ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
๑๔๘ กาหนดให้มีการพิสูจน์ว่าการตายที่เกิดขึ้นเป็นการตายกรณีใดในสามกรณีที่กฎหมายกาหนด ได้แก่
๑) การตายโดยธรรมชาติ ๒) การตายผิดธรรมชาติ ๓) การตายระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ โดย
สองกรณีหลังจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งข้อสังเกตว่าในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๕๐ ได้กาหนดให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ที่พบศพและแพทย์ทางนิติเวชศาสตร์เป็นผู้ชันสูตร
พลิกศพแต่ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจนว่าครอบครัวของผู้ตายมีสิทธิในการมีส่วนร่วมกับกระบวนการชันสูตร
พลิกศพเพียงไร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า สิทธิในชีวิตและร่างกายเป็น
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ ซึ่ งได้ รับ การรั บ รองและคุ้ ม ครองตามมาตรา ๒๘ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ข้อ ๖๑ มิได้รับรองแต่เพียง
ขณะที่มนุ ษ ย์ยังมี ชีวิต อยู่ในอัน ที่จะเป็นการกาหนดภาระหน้าที่กับ รัฐที่ จะต้องเคารพ ปกป้ อง และ
ส่งเสริมมิให้ชีวิตของมนุษย์ถูกทาลายลงตามอาเภอใจเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายครอบคลุมในมิติที่เกี่ยวข้อง
กับการเยียวยา (remedies) โดยรัฐมีหน้ าที่จะต้องประกันว่าสิทธิที่จะได้รับ การเยียวยาจากการถูก
ละเมิ ด ชี วิ ต และร่ า งกายนั้ น จะต้ อ งประกอบด้ ว ยกลไกทางตุ ล าการและกลไกในฝ่ า ยบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรับรองกลไกในการสืบสวนที่จะต้องมีความรวดเร็ว และละเอียดถี่ถ้วนอัน
เป็ น สารั ต ถะในการสนั บ สนุ น สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต ต่ อ เนื่ อ งไปยั ง การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบ
(accountability) และการเยี ย วยาที่ เหมาะสมเมื่ อ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิในชี วิต ทั้ งนี้ สิ ท ธิ ข องสมาชิ ก
ครอบครัวผู้เสียชีวิตย่อมเกิดมีขึ้นพร้อมความรับผิดชอบของรัฐ ในอันที่จะรับทราบข้อมูลทั้งในส่วนของ
ขั้นตอนการสืบสวนการตาย การได้รับทราบความคืบหน้าของกระบวนการสืบสวน โดยเฉพาะสิทธิที่จะ
ได้ รับรู้ความจริงเกี่ยวกับการตาย การมีส่วนร่วมของครอบครัวผู้เสียชีวิต จึงเป็น ปัจจัยสาคัญ ในการ
สืบสวนที่มีประสิทธิภาพ
๑

ICCPR article 6 :
“1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by
law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

-๖มาตรา ๑๔๘ ได้กาหนดให้มีการชันสูตรพลิกศพเมื่อปรากฏว่า เป็นการตาย
โดยผิดธรรมชาติ และโดยที่การตายผิดธรรมชาติมีทั้งสิ้น ๕ ประเภท ดังนั้น กฎหมายจึงมิได้ กาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการชั้นสูตรพลิกศพไว้ตายตัวว่าการตายประเภทใดจาเป็นจะต้องมีการชันสูตร
พลิกศพ เช่น การกาหนดว่าหากเป็นการตายของเด็กหรือการตายในอ่างอาบน้า จะต้องมีการชันสูตร
พลิก ศพ ๒ ด้ ว ยเหตุ นี้ เมื่ อมี ผู้ พ บการตายและได้ แจ้ งต่ อเจ้าหน้ าที่ ข องรัฐตามที่ กาหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๙ แล้ว จึงเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานโดยแท้ว่าการตายที่
พบนั้นเป็นการตายผิดธรรมชาติที่จะต้องทาการชันสูตรพลิกศพหรือไม่ ซึ่งอาจทาให้การตายในบางกรณี
ถูกตัดออกไปจากกระบวนการชันสูตรพลิกศพ
อนึ่ง กรณีการใช้ดุลพินิจว่าจะส่งศพเพื่อผ่าพิสูจน์หรือไม่ และหากส่งไปแล้ว
จะส่งเพียงทั้งหมดหรือบางส่วนเป็ นกระบวนการที่ถูกจัดให้เกิดขึ้นหลังจากการใช้ดุลพินิจว่าการตายที่
เกิดขึ้นเป็นการตายผิดธรรมชาติหรือไม่ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งคือกรณีการตายผิดธรรมชาติที่
จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพทุกกรณีซึ่งอาจนาไปสู่การผ่าพิสูจน์ศพเพื่อให้ทราบสาเหตุและพฤติการณ์
การตายที่ แ น่ ชั ด อย่ า งไรก็ ต าม จากการรั บ ฟั ง ความเห็ น ของหน่ ว ยงานและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ล้ ว
คณะกรรมการสิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ เห็ น ว่า การสืบ สวนสอบสวนการตาย (death investigation)
จะต้องประกอบไปด้ว ยข้อมูลและหลักฐานหลายส่วน หากพิ จารณาแต่เพียงบทบัญ ญั ติในประมวล
กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ าโดยผลของมาตรา ๑๕๑ อาจท าให้ เข้ า ใจได้ ว่ า
กระบวนการชันสูตรพลิกศพ (post-mortem examination; autopsy) อาจแยกจากกระบวนการผ่า
ศพหรือแยกธาตุเพื่อการตรวจพิสูจน์ได้ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วกระบวนการดังกล่าวจะต้องดาเนินการไปภายใต้
ความจาเป็นเพียงเพื่อพบสาเหตุและพฤติการณ์ที่ตายโดยมิได้กาหนดกระบวนการหรือหลักเกณฑ์ในการ
ใช้ดุลพินิจว่ากรณีใดจะต้องมีการผ่าพิสูจน์ทั้งหมด (full autopsy) หรือแต่บางส่วน รวมถึงไม่ได้กาหนด
วิธีการในการชันสูตรพลิกศพไว้อย่างใด โดยให้เป็นไปตามที่แพทย์หรือพนักงานสอบสวนเห็นควรแก่กรณี
โดยกระบวนการตายย่อมก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพและในหลายกรณีอาจทาให้เกิด
การวิ นิ จ ฉั ย คลาดเคลื่ อ นได้ ห ากเจ้ า หน้ าที่ ผู้ ชั น สู ต รเลื อ กหยิ บ ยกวิธี ก ารในการพิ สู จ น์ ก ารตายที่ ไ ม่
เหมาะสมแก่กรณี หรือการตรวจพิสูจน์ไม่เพียงพอจะทราบความจริงได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า เงื่อนไขเบื้องต้นที่จะนาไปสู่การเริ่มต้นกระบวนการชันสูตร
พลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ นั้น ในแง่หนึ่งก็ทาให้หน่วยงานของ
รัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพมีความคล่องตัวในการปรับใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายให้
เข้ากับเหตุปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดการตายตามมาตรา ๑๔๘ วรรคแรก และวรรคสองได้ แต่ดุลพินิจ
ของรัฐแต่ฝ่ายเดียวอาจก่อให้เกิดกรณีที่การตายบางกรณีไม่เข้าสู่การชันสูตรพลิกศพได้เนื่องจากเจ้า
๒

การประชุมรับฟังความเห็นทีส่ านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

-๗พนักงานมีความเห็นในเบื้องต้นเสียแล้วว่าเป็นการตายตามธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชนแห่ ง ชาติจึงเห็ น สมควรว่าจะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้ ญ าติของผู้ตายสามารถร้องขอให้มีการ
ชันสูตรพลิกศพได้ เนื่องจากการให้ญาติผู้ตายเข้ามามีส่วนร่วมในการชันสูตรพลิกศพนั้น นอกจากจะเป็น
การทาให้ เกิด ความเชื่อถือและสร้างความโปร่งใสให้กระบวนการชันสูตรพลิกศพแล้ว ในแง่ของการ
เยียวยาโดยรัฐ (remedies) ยังถือได้ว่าการมีช่องทางให้ ร้องขอให้มีการพิ สูจน์การตายโดยญาติของ
ผู้เสียชีวิตเป็นการทาให้เกิดความพึงพอใจ (satisfaction) อย่างหนึ่งด้วย
๔.๒ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับองค์กรเจ้าหน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพ
เมื่อได้พิจารณาถึงเงื่อนไขในการชันสูตรพลิกศพอันเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ
ทั้งหมดแล้ว กระบวนการสอบสวนการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ได้จัดวางให้
กระบวนการต่อจากการพบศพคือการชันสูต รพลิกศพนั้น เป็น การดาเนิ นการของเจ้าหน้ าที่ฝ่ายรัฐ
เนื่องจากรูปแบบการสอบสวนการตายของประเทศไทยเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานอย่างหนึ่ง การ
พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อให้มีกลไกและทิศทางที่สอดคล้องกับการ
แสวงหาความจริงอันเป็นจุดมุ่งหมายของกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์จึงพึง
จะต้องพิ จารณาจากตัว องค์กรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามกลไกปัจจุบันเสียก่อน ซึ่งมีประเด็น จะต้อง
พิจารณาดังต่อไปนี้
๔.๒.๑ ความเป็นกลางและความเป็นอิสระ
พิ ธี ส ารมิ น นิ โซ ต าฯ (Minnesota Protocol) ได้ ว างแ น ว ป ฏิ บั ติ ว่ า
กระบวนการชันสูตรพลิกศพ จะต้องมีความเป็นอิสระ (independent) มีความเป็นกลาง (Impartiality)
ซึ่งจะนามาสู่การตรวจสอบและถ่วงดุลความเห็นและกระบวนการทางานขององค์กรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โดยการสืบสวนสอบสวนจะต้องเป็นอิสระทั้งในเชิงสถาบันและทางการ (institutionally and formally)
การสืบสวนสอบสวนจะต้องเป็นอิสระจากผู้ต้องสงสั ยว่ากระทาความผิดทุกคนและจากแผนก สถาบัน
หรือหน่วยงานที่สังกัด ด้วยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็น
กฎหมายที่กาหนดให้มอี งค์กรเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพ จะต้องมีการแยก
การชัน สูต รพลิ กศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญามาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๐
ออกเป็นสองกรณี คือ
กรณีการตายผิดธรรมชาติ ซึ่งมีองค์กรเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องสองฝ่าย
คือ พนักงานสอบสวน และแพทย์
กรณี การตายระหว่างการควบคุม ซึ่งมีองค์กรเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
สี่ฝ่าย คือ พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน แพทย์ และพนักงานฝ่ายปกครอง
ทั้งสองกรณี จะเห็นได้ว่า ในกรณี ที่มีการตายเกิด ขึ้นตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ แล้ว จะต้องมีองค์กรเจ้าหน้าที่ที่

-๘เกี่ยวข้องอย่างน้ อยสององค์กร คือ แพทย์ และพนักงานสอบสวน โดยกรณี ของแ พทย์นั้น ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๐ วรรคแรกได้กาหนดคุณสมบัติของแพทย์ที่จะเข้าร่วมการ
ชันสูตรพลิกศพไว้ไล่เรียงตามลาดับจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ ซึ่งหากในพื้นที่ใดไม่
มีแพทย์ในลาดับก่อนหน้าก็ให้ใช้แพทย์ทั่วไปซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยเป็นผู้ทาหน้าที่ร่วมกับพนักงาน
สอบสวนแทนได้ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับความเป็นกลางและเป็นอิสระขององค์กร
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพทั้งสองกรณีแล้วอาจมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา
ดังต่อไปนี้
๑) กรณีการตายผิดธรรมชาติ
ในกรณี มี ค วามตายเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ซึ่ งอยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของแพทย์
นิ ติ เวชซึ่ งสั งกั ด โรงพยาบาลต ารวจ ๓ อาจขาดความเป็ น กลางและความเป็ น อิ สระ เนื่ อ งจากระบบ
กฎหมายประเทศไทยกาหนดให้พนักงานสอบสวนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ เป็นองค์กรเจ้าหน้าที่
ฝ่ายหนึ่งในการชันสูตรพลิกศพ ทาให้องค์กรเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายล้วนมาจากหน่วยงานที่สังกัดหน่วยงาน
เดียวกันคือ สานักงานตารวจแห่งชาติ
มีข้อสังเกตต่อไปว่า ในกรณีที่มีการตายเกิดขึ้นในพื้นที่ของหน่วยงานทาง
ทหาร เช่น ค่ายทหาร โรงเรียนฝึกทหาร เป็นต้น กรณีดั งกล่าวย่อมได้รับการพิจารณาว่ามิใช่การตาย
ระหว่างการควบคุมซึง่ เจ้าหน้าที่ที่ทาการชันสูตรย่อมได้แก่พนักงานสอบสวนและแพทย์ หากแต่แพทย์ใน
กรณีดังกล่าวอาจเป็นแพทย์ทหารที่เป็นเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดเดียวกันกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ที่มี
การตายเกิดขึ้น
๒) กรณีการตายระหว่างการควบคุม มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาทั้งในส่วน
ของการตายระหว่างการคุมขังของหน่วยงานฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานทางทหาร ตลอดจนการตายจาก
การกระทาของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ดังนี้
๒.๑) กรณีการตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานฝ่ายพลเรือนซึ่งอ้าง
ว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่
กรณี ก ารตายเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการควบคุ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ แม้ ว่ า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๐ วรรคสาม จะกาหนดให้มีพนักงานอั ยการและ
พนักงานฝ่ายปกครองเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพด้วย อันเป็นการกาหนดกลไกให้มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลกันระหว่างหน่วยงานในขั้นตอนการชันสูตรพลิกศพแล้วก็ตาม แต่หากเป็นกรณีการตายที่ต้อง
สงสัยว่าเป็ น การตายโดยมิชอบด้ว ยกฎหมายซึ่งเกิด ขึ้นภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ตา รวจแล้ว
๓

โรงพยาบาลตารวจเป็นส่วนงานบริการภายใต้สานักงานตารวจแห่งชาติ

-๙กฎหมายก็มิได้กาหนดให้หน่วยงานอื่นซึ่งเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาหรือกากับดูแลจากสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เข้าไปตรวจสอบการตายซึ่งต้องสงสัยนั้นในลักษณะไขว้กันแต่อย่างใดเลย กรณีจึงเกิด
เป็นผลว่าหน่วยงานซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นผู้ทาให้เกิดการตายโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (unlawful death)
เป็นผู้ดาเนินการสืบสวนสอบสวนการตายนั้นเสียด้วยตนเอง นอกจากนี้ หากพิจารณาต่อไปก็จะเห็นได้ว่า
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้กาหนดให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดาเนินการชันสูตร
พลิกศพแล้วยังถือว่าการชันสูตรพลิกศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนซึ่งต้องกระทาโดยพนักงาน
สอบสวนนั้นเองอีกด้วย
๒.๒) กรณีการตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานฝ่ายทหารซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตาม
หน้าที่
เมื่อปรากฏการตายขึ้นระหว่างการควบคุม หรือการตายเกิดจากการปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ก็ตาม กรณีย่อมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกระบวนการชันสูตรพลิกศพ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กาหนดให้เป็ นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน แพทย์
พนักงานอัยการ และพนักงานฝ่ายปกครอง ร่วมชันสูตรและพนักงานอัยการเป็ นผู้ทาคาร้องขอให้ศาลไต่
สวนการตายและมี คาสั่งตามมาตรา ๑๕๐ วรรคห้ า แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญา
อย่างไรก็ตาม กรณีการตายที่เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมของหน่วยงานฝ่ายทหาร ปรากฏคาพิพากษา
ศาลฎีกาจานวนหนึ่ง๔ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการตีความและบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่
๔

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๖๙๗/๒๕๕๖ ศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมีอานาจทาการไต่สวน
และมีคาสั่งในการชันสูตรพลิกศพต่อเมื่อคดีนั้นอยู่ในอานาจของศาลนั้น กรณีไม่อาจนา ป.วิ.อ. ใช้บังคับโดยอนุโลมตาม พ.ร.บ.
ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘มาตรา ๔๕ ได้ เพราะตามคาร้องผู้กระทาความผิดต่อผู้ตายเป็นพลทหารกองประจาการ ซึ่ง
ต้องถูกฟ้องยังศาลทหารตาม พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (๓) คดีของผู้กระทาความผิด
ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในอานาจของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลพลเรือน แม้การไต่สวนและทาคาสั่งในการชันสูตรพลิกศพของศาลชั้นต้น
ไม่ใช่การฟ้องคดีต่อผู้กระทาให้ตาย แต่ก็เป็นวิธีการพิเศษที่บัญญัติให้ศาลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕๐
วรรคห้า และวรรคสิบเอ็ด ดังนี้ ศาลพลเรือนจะรับไต่สวนและทาคาสั่งในการชันสูตรพลิกศพได้ก็เฉพาะแต่คดีที่อยู่ในอานาจ
ของศาลพลเรือน มิใช่ว่าเมื่ออัยการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์เห็นว่าไม่อยู่ในอานาจศาลทหารและต้องดาเนินคดีในศาลพล
เรือน แล้วอัยการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ส่งสานวนการสอบสวนให้ผู้ร้องเพื่อดาเนินการตาม ป.วิ.อ. ซึ่งผู้ร้องจะส่งสานวน
กลับคืนไปยังอัยการจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ ไม่ได้ จะทาให้ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลพลเรือนต้องไต่สวนและมีคาสั่งในการ
ชันสูตรพลิกศพคดีนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๗๖/๒๕๑๕ ศาลพลเรือนจะทาการไต่สวนและมีคาสั่งในการชันสูตรพลิกศพแต่
เฉพาะคดีที่อยู่ในอานาจของศาลพลเรือนเท่านั้น กรณีที่เจ้าพนักงานสารวัตรทหารยิงทหารด้วยกันตาย ถ้าได้ความว่าเป็นการ
กระทาผิด สารวัตรทหารผู้นั้นย่อมจะต้องถูกฟ้องยังศาลทหารไม่ได้อยู่ในอานาจของศาลพลเรือน พนักงานอัยการจึงจะมาร้อง
ขอให้ศาลพลเรือนทาการไต่สวนและมีคาสั่งในการชันสูตรพลิกศพหาได้ไม่ แม้การไต่สวนและทาคาสั่งในการชันสูตรพลิกศพ
ตาม ป.วิ. อาญามาตรา ๑๕๐ วรรคสาม อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน แต่ก็เป็นวิธีการพิ เศษที่กฎหมาย

- ๑๐ เกี่ยวข้องทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพโดยพนักงานสอบสวนว่าจะต้องดาเนินการส่งสานวนให้
พนักงานอัยการ หรืออัยการทหารยื่นคาขอต่อศาล (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๗๖/๒๕๑๕) ตลอดจน
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเขตอานาจระหว่างศาลทหารและศาลยุติธรรม (คาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๖๙๗/
๒๕๕๖) แม้ต่อมาจะได้มีคาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๙๒/๒๕๕๘๕ ที่มีผลให้เกิดความ
ชัดเจนในแง่ของการตีความกฎหมายขององค์กรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้ระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นเพียง
คาวินิ จฉัยของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญ หาในเรื่องเกี่ยวกับเขตอานาจหน้าที่ระหว่างศาล
เท่านั้น ซึ่งในแง่หนึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงกลไกตามกฎหมายในการประกันความเป็นอิสระขององค์กรที่มี
หน้าที่ในการชันสูตรพลิกศพอันส่งผลไปถึงความเข้าใจขององค์กรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่อง
ของเขตอานาจศาลที่มีการกาหนดเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลความเห็นของเจ้าพนักงานผู้ชันสูตร
พลิกศพ ซึ่งหากดาเนินการตามแนวทางการตีความของคาพิพากษาศาลฎีกาก็จะมีผลให้หน่วยงานซึ่งต้อง
สงสัยว่าเป็นผู้ทาให้เกิดการตายทาหน้าที่ไต่สวนการตายผ่านการไต่สวนของศาลทหาร
แม้คาวินิ จฉัยข้างต้นจะมีผลให้ศาลยุติธรรมต้องรับคาร้องของพนั กงาน
อัยการไว้ไต่สวนการตายแล้วก็ตาม แต่หากพิจารณาในแง่ของตัวองค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์แล้วก็จะเห็น
ได้ ว่ า อาจเกิ ด กรณี ก ารตายในความควบคุ ม ของเจ้ า หน้ า ที่ ท หารแล้ ว แพทย์ ผู้ ท าการชั น สู ต รหรื อ
ผู้ดาเนิ น การผ่าศพอาจเป็น แพทย์ประจาโรงพยาบาลในสั งกัด หน่วยงานฝ่ายทหารได้ เนื่องจากไม่มี
บทบัญญัติใดกาหนดห้ามในกรณีดังกล่าวไว้เพื่อรับประกันความเป็นอิสระในแง่ขององค์กร
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ เห็ น ว่ า พิ ธีส ารมิ น นิ โซตาได้ ว าง
แนวทางในการประกันความเป็นอิสระและความเป็นกลางทั้งในแง่ของตัวเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการสืบสวน
บัญญัติให้ศาล ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในชั้นสอบสวนเฉพาะคดีที่อยู่ในอานาจของศาล พลเรือนส่วนคดีที่อยู่ในอานาจศาล
ทหาร เมื่อพระราชบัญญัติธรรมนูญ ศาลทหารมิได้บัญญัติวิธีการพิเศษให้ศาลเข้าเกี่ยวข้อง ในการสอบสวนด้วยเจ้าพนักงานผู้
มีอานาจสอบสวนก็ย่อมไม่ต้องดาเนินการตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ. อาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม
๕
คาวินิจฉัยชี้ขาดอานาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ ๙๒/๒๕๕๘ ได้วินิจฉัยว่า การไต่ สวนชันสูตรพลิกศพตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๕๐เป็นการสอบสวนอย่างหนึ่งเพื่อหาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษด้วย
วิธีการพิเศษที่บัญญัติให้ศาลต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในชั้นสอบสวนเพื่อให้ศาลทาการไต่สวนและทาคาสั่งแสดงว่าผู้ตายคือใคร
ตายที่ไหนเมื่อใดและถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตายถ้าตายโดยคนทาร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้กระทาร้ายเท่าที่จะทราบได้แม้ตาม
คาร้องจะระบุว่าผู้ตายเป็นทหารกองประจาการและตายในระหว่างถูกคุมขังในเรือนจาจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ในความ
ควบคุมของเจ้าพนักงานทหารก็ตามแต่กรณียังเป็นการไม่อาจทราบแน่ชัดว่าผู้ตายคือใครตายที่ไหนเมื่อใดเหตุและพฤติการณ์ที่
ตายเป็นอย่างไรถ้าตายโดยคนทาร้ายแล้วใครเป็นผู้กระทาร้ายและผู้ที่ทาร้ายเป็นทหารซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่ตามที่
ปรากฏในคาร้องจริงหรือไม่หากศาลไต่สวนแล้วปรากฏว่าการตายของผู้ตายมิได้เกิดจากการถูกเจ้าพนักงานที่เป็นทหารทาร้าย
หรือเกิดจากการที่ทหารกับพลเรือนกระทาความผิดด้วยกันหรือเป็นคดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอานาจศาลพลเรือนหรือเป็นคดี
ที่ต้องดาเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชนคดีก็จะไม่อยู่ในอานาจของศาลทหารตามพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ .ศ .
๒๔๙๘มาตรา๑๔กรณีจึงยังเป็นการไม่แน่ชัดว่าคดีจะอยู่ในอานาจศาลใดกันแน่ดังนั้นการไต่สวนชันสูตรพลิกศพคดีนี้จึงอยู่ใน
อานาจพิจารณาของศาลยุติธรรม

- ๑๑ สอบสวน และในแง่สถาบันหรือองค์กรด้านการสืบสวนและสอบสวน โดยผู้สืบสวนสอบสวนและกลไก
สืบ สวนสอบสวนจะต้องเป็ น อิสระจากอานาจครอบงา ต้องเป็น อิสระทั้งในเชิงสถาบัน และทางการ
รวมทั้งการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นในทุกขั้นตอน การสืบสวนสอบสวนจะต้องเป็นอิสระจากผู้ต้อง
สงสัยว่ากระทาความผิดทุกคนและจากแผนก สถาบัน หรือหน่วยงานที่สังกัด เช่น การสืบสวนสอบสวน
การฆาตกรรมที่กระทาโดยผู้รักษากฎหมายจะต้องสามารถดาเนินการโดยปลอดจากอานาจครอบงาผิด
คลองธรรมที่อาจเกิดขึ้นจากลาดับชั้นและสายงานบังคับบัญชาเชิงสถาบัน การไต่สวนกรณีละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างร้ายแรง เช่น การสังหารนอกกฎหมาย และการทรมานจะต้องดาเนินการภายใต้เขต
อานาจของศาลพลเรือนปกติ๖ เมื่อพิจารณากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่า
แม้จะมีบทบัญญัติกาหนดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพกรณีการตายผิด
ธรรมชาติไว้ว่าจะต้องเป็นพนักงานสอบสวนและแพทย์ก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้กาหนดว่า
จะต้องเป็นแพทย์ในสังกัดใด ด้วยเหตุนี้จึงอาจมีกรณีที่แพทย์ผู้ทาการชันสูตรเป็นแพทย์ที่อยู่ในสังกัด
เดียวกันกับพนักงานสอบสวนคือสานักงานตารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานทางทหาร ซึ่งในที่สุดแล้วการ
พิสูจน์ การตายผิด ธรรมชาติจาเป็น ต้องอาศัยความเป็นอิสระในการให้ความเห็น ของแพทย์ผู้ท าการ
ชันสูตรศพตลอดจนผ่าศพด้วย เนื่องจากหากเป็นการตายที่เกิดจากการกระทาความผิดของผู้ที่อยู่ใน
องค์กรเดียวกันกับพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานทางทหารทั้งในกรณีที่มีการตายผิดธรรมชาติและการ
ตายระหว่างการควบคุมตัวย่อมก่อให้ เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในกระบวนการชันสูตรพลิกศพได้
นอกจากนี้ แม้ปรากฏว่า ในกรณีของการตายระหว่างการควบคุมที่จะต้องมีการชันสูตรพลิกศพตาม
มาตรา ๑๔๘ จะกาหนดให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรพลิกศพเพิ่มเติมไปจากกรณีการตายผิด
ธรรมชาติ เพื่อการตรวจสอบกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการชันสูตรพลิกศพร่วมกันก็ตาม การตาย
ระหว่างการควบคุมเป็นการตายที่ต้องสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ควบคุมตัวผู้ตายเป็นผู้ทาให้ ตาย หรือ
กรณีการตายอันเกิดจากการกระทาของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญากลับกาหนดให้พนักงานสอบสวนเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่จะต้องมีส่วนร่วมในการ
ชันสูตรพลิกศพด้วย ซึ่งพนักงานสอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในองค์กรเดียวกั นกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
หน่ วยอื่นที่มีหน้ าที่และอานาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใกล้ชิด กับการปฏิบัติการซึ่งอาจนาไปสู่ความเสี่ยงที่
จะต้องสงสัยว่าเป็นผู้ทาให้เกิดการตายได้ไม่ว่าจะตายระหว่างการควบคุมตัวหรือการตายเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ก็ตาม คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติจึงเห็นว่ามาตรา ๑๕๐ วรรคสาม
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังขาดบทบัญญัติในอันที่จะประกันความเป็นอิสระและ
ความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ทาการชันสูตรพลิกศพทั้งในแง่ของการครอบงาจากสายการบังคับบัญชา
๖
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- ๑๒ และในแง่ของความเป็นอิสระในเชิงสถาบันซึ่งอาจมี ผลต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการมี
ความเห็นต่อสาเหตุและพฤติการณ์การตายได้
ในปัจจุบัน แม้จะมีพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๙ กาหนดให้มีสถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่และอานาจใน
การตรวจพิสูจน์ ทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา ๕ แต่ก็เป็นเพียงการสนับสนุนหรือส่งเสริมกระบวนการ
ยุติธรรมหลักเท่านั้น กล่าวคือ เป็นการตรวจพิสูจน์ตามที่มีการร้องขอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
บุคคลที่มีส่วนได้เสียจากการตรวจพิสูจน์เท่านั้น ทั้งมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๔) ก็สะท้อนให้เห็นว่าหากเป็น
กรณีตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญาก็จะมิใช่การเข้าร่วมกับเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการชันสูตรพลิก
ศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความแต่เป็ นการตรวจสอบซ้ าภายใต้ ห ลักเกณฑ์ และมติ ของ
คณะกรรมการกากับการให้บริการทางนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จึงมิใช่ หน่วยงานที่ทา
หน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการสืบสวนการตาย (death investigation) ที่เป็นอิสระหรือเป็นกลางตามนัย
ของพิธีสารมินนิโซตาแต่อย่างใด เนื่องจากมิใช่หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการชันสูตรพลิกศพ
ด้วยเหตุนี้ จึงสมควรมีกฎหมายที่มีการประกันความเป็นอิสระและความ
เป็นกลางของเจ้าพนักงานผู้ชันสูตรพลิกศพทั้งในเชิงสถาบันและในเชิงตัวบุคคล โดยจะต้องพิจารณาให้
สอดคล้องกับระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย ไม่ว่าจะดาเนินการโดยองค์กรเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใด แต่องค์กรนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวน หรือเป็นหน่วยงานที่ถูกต้อง
สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการตายที่เกิดขึ้น ในระดับต่อมา คือ องค์กรนั้นจะต้องไม่มีอิทธิพลอยู่ภายใต้องค์กร
ทางด้านการสอบสวน หรืออยู่ภายใต้การบั งคับบัญ ชาหรือกากับ ดูแลของหน่ วยเหนื อที่อาจมีความ
เกี่ยวพันกับการตายที่เกิดขึ้น
๔.๒.๒ การทางานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการชันสูตรพลิกศพ
เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปจะเห็นได้ว่า
การกาหนดให้เจ้าพนักงานในกระบวนการชันสูตรพลิกศพมีที่มาจากพนักงานสอบสวนและแพทย์นั้นเป็น
เพียงความพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องความเชี่ยวชาญของเจ้ าพนักงานผู้ทาการชันสูตรพลิกศพเท่านั้น
ดังจะเห็นได้จากการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลายครั้ง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะเรื่อง แต่ยังคงประสบปัญหาเชิงโครงสร้างต่อไป ๗ กล่าวคือ ในกรณีของพนักงานสอบสวนมีการ
กาหนดเขตพื้นที่ไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเป็นท้องที่ที่พบศพ๘ ส่วนกรณีของแพทย์นั้นกลับกาหนดให้เป็น
แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์ หรือแพทย์ประจาโรงพยาบาลของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยไม่ได้กาหนดไว้ว่า
๗

แสวง บุญเฉลิมวิภาส,นิติเวชศาสตร์ และกฎหมายการแพทย์ (กรุงเทพฯ:วิญญูชน, ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๕,

๘

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐

หน้า ๑๘ - ๑๙

- ๑๓ จะต้องเป็นแพทย์ในสังกัดใด ซึ่ง การที่กฎหมายไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้ครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานจริงได้ก่อให้เกิดปัญหาดังนี้
๔.๒.๒.๑ การกระจายตัวของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า แพทย์ผู้ทาหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ อาจะเป็นได้ทั้ง
แพทย์นิติเวชซึ่งมาจากโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย สถาบันนิติเวชวิทยา
สานักงานตารวจแห่งชาติ กองทัพบก และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อันเป็นปัญหาการ
บริหารงานที่กระจัดกระจายไปตามส่วนราชการต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน (fragmented departmentalization)
ทาให้ ภารกิจด้านนิ ติเวชศาสตร์เป็น เพี ยงภารกิจรองของแต่ละหน่ วยงานนั้ น จึงไม่ได้รับการจัด สรร
งบประมาณ ทาให้ขาดแคลนครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ศพ ตลอดจนไม่ได้รับการ
จัดสรรอัตรากาลังในตาแหน่งแพทย์นิติเวช
ผลลัพธ์จากสภาพปัญหาทั้งสามประการข้างต้น ได้แก่
๑) กระทรวงสาธารณสุขโดยโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศไม่ได้กาหนด
ภารกิจด้านการชันสูตรพลิกศพไว้เป็นหลัก ทาให้ไม่มีการของบประมาณ อัตรากาลัง ห้องปฏิบัติการ วัสดุ
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการชันสูตรพลิกศพ เมื่อเกิดปัญหาจะต้องดาเนินการผ่าศพ หรือการ
ใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการพิสูจน์ศ พจึงเกิดปัญหาความขาดแคลนทั้งบุคลากร และอุปกรณ์ อันต้อง
ขนส่งศพไปยังสถานที่อื่นที่มีความพร้อมในการดาเนินการอันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลา
๒) แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะได้กาหนดให้มีการจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าพาหนะเดินทางแก่แพทย์ผู้ทาการชันสูตรพลิกศพไว้ก็ตาม แต่กลับไม่พบค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งศพที่จาเป็น ต้องทาการตรวจพิสูจน์ด้วยการผ่าหรือแยกธาตุแต่อย่างใด ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการตั้ง
งบประมาณในส่ ว นนี้ ไ ว้ แ ละอาจกลายเป็ น ภาระของญาติ ผู้ ต ายหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ ง
ดาเนินการรวบรวมเงินค่าขนส่งดังกล่าว อันจะนามาซึ่งความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงความยุติธรรมได้๙
๓) การที่กฎหมายไม่ได้กาหนดหน่วยงานกลางทาหน้าที่ในการชันสูตรพลิก
ศพไว้ ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาทั้ งเรื่ อ งความสนใจในการศึ ก ษาเป็ น แพทย์ นิ ติ เวช และการก าหนดกรอบ
อัตรากาลังของหน่วยงาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่มีความชัดเจนและมีไม่
เพียงพอจะรองรับงานด้านการชันสูตรพลิกศพที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ที่เกิดเหตุได้ ด้วยเหตุนี้ ทาให้แพทย์
นิติเวชจึงอยู่ภายใต้สังกัดของหน่วยงานด้านกระบวนการยุตธิ รรม หรือคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งที่ตั้งของหน่วยงานเหล่านี้มักอยู่ในพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ สภาพปัญหาดังกล่าวทาให้พื้นที่

๙

ผู้แทนสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศได้ให้ข้อเท็จจริงในการประชุมรับฟังความเห็นที่สานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔

- ๑๔ ห่างไกลไม่อาจเข้าถึงการทางานของแพทย์นิติเวช กรณีดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับ
สถานที่ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการทางนิติเวชศาสตร์ด้วย
ภาวะการกระจุกตัวของแพทย์นิติเวชในบางพื้นที่ทาให้เกิดปัญหาในการ
กาหนดนโยบายในภาพรวม จากการรับฟังข้อมูลทาให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทราบว่า
ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราส่วนของแพทย์นิติเวชต่อประชากรที่ไม่ได้น้อยไปกว่าประเทศที่ใช้ระบบการ
ชันสูตรพลิกศพแบบอื่น๑๐ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใช้ระบบแพทย์อย่างสหรัฐอเมริกา๑๑ ประเทศที่ใช้ระบบ
ศาลอย่างสหพันธรัฐเยอรมนี ๑๒ หรือประเทศที่ใช้ระบบโคโรเนอร์อย่างสหราชอาณาจักร ๑๓ นอกจากนี้
การผลิต แพทย์นิ ติเวชก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ๑๔ ดังนั้น ปัญหาสาคัญที่จะต้องคานึงถึงคือการกาหนด
มาตรการในอันที่จะทาให้แพทย์นิติเวชที่มีอยู่กระจายตัวออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจด้านชันสูตรพลิกศพ อันจะเป็นการประกันว่าการชันสูตรพลิกศพในแต่ละที่จะมีมาตรฐานที่เป็นไป
ในระดับเดียวกัน นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงการพัฒนาคุณภาพหรือมาตรฐานในการปฏิบั ติงานด้าน
นิติเวชศาสตร์ในภาพรวมของประเทศด้วย เนื่องจากแพทย์นิติเวชในแต่ละที่ซึ่งอยู่ต่างสังกัดกันย่อมมีการ
พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ กระบวนการกระจายแพทย์นิติเวชไปยังท้องที่
ต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ก็ดี การกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานก็ดี จะต้องกาหนดให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะการกาหนดอัตราค่าตอบแทนในแต่ละแห่ง การเติบโตในสายอาชีพ ซึ่งควร
แยกเป็นอิสระต่างหากจากเจ้าหน้าที่ประเภทอื่นในหน่วยงานเดียวกัน
๔.๒.๒.๒ ความเป็นเอกภาพของการบริหารจัดการข้อมูลและบุคลากร
การชั น สู ต รพลิ ก ศพ (post-mortem examination) ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกระบวนการพิสูจน์เพื่อให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร ตายที่ไหน ตาย
เมื่อใด สาเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย หากมีผู้ทาให้ตายให้กล่าวว่าใครหรือสงสัยว่าใครเป็นผู้กระทาผิด
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาต่อไปแล้วจะเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการหาสาเหตุว่าการตาย
๑๐

ประเทศไทยมีแพทย์นิตเิ วชจานวน ๒๒๕ คน ซึ่งยังปฏิบัติงานอยู่ประมาณ ๑๙๐ คน คิดเป็นสัดส่วน
แพทย์นิติเวชต่อจานวนประชากรเท่ากับ ๒.๘ ต่อ ๑ ล้านคน (๒.๘ : ๑๐๖)
๑๑
สหรัฐอเมริกามีแพทย์นติ ิเวชปฏิบตั ิงานประมาณ ๕๐๐ คน คิดเป็นสัดส่วนแพทย์นติ ิเวชต่อจานวน
ประชากรเท่ากับ ๑.๕ ต่อ ๑ ล้านคน (๑.๕ : ๑๐๖)
๑๒
สหพันธรัฐเยอรมนีมีแพทย์นติ ิเวชปฏิบัติงานประมาณ ๒๖๐ คน คิดเป็นสัดส่วนแพทย์นิติเวชต่อจานวน
ประชากรเท่ากับ ๓.๒ ต่อ ๑ ล้านคน (๓.๒ : ๑๐๖)
๑๓
สหราชอาณาจักรมีแพทย์นติ ิเวชปฏิบัติงานประมาณ ๖๐ คน คิดเป็นสัดส่วนแพทย์นิติเวชต่อจานวน
ประชากรเท่ากับ ๐.๙ ต่อ ๑ ล้านคน (๐.๙ : ๑๐๖)
๑๔
ผู้แทนสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศได้ใข้อเท็จจริงในการประชุมรับฟังความเห็นทีส่ านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ว่าการผลิตแพทย์นติ ิเวชมีแนวโน้มสามารถผลิตแพทย์
นิติเวชได้เป็นจานวนมากขึ้น คือ ประมาณ ๑๐ – ๑๕ คนต่อปี

- ๑๕ นั้นเป็นผลมาจากการกระทาผิดอาญาหรือไม่อันเป็นการสืบสวนสอบสวนการตายในทางอาญาเท่านั้น
โดยไม่ปรากฏว่าบทบัญญัติในที่ใดที่เป็นการกาหนดกระบวนการสืบสวนสอบสวนการตายในกรณีอื่น
ชัดเจน เช่น๑๕ การสอบสวนการตายในทางการแพทย์ (medical death investigation) การพิสูจน์ตัว
บุคคลหรือเอกลักษณ์บุคคลของศพนิรนาม เช่น กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ หรือการสืบสวนสอบสวนการตาย
เพื่อการทะเบียนราษฎร์ ทาให้กระบวนการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยมุ่งเน้นแต่เพียงการค้นหา
ความจริงว่าการตายนั้นเป็นผลมาจากการกระทาความผิดอาญาหรือไม่ คงขาดในส่วนของกระบวนการ
จัดการเกี่ยวกับศพ และข้อมูลเกี่ยวกับการตายในภาพรวม อันนาไปสู่การขาดการบูรณาการงานร่วมกัน
เนื่องจากแต่ละหน่วยงานก็มีหน้าที่และอานาจจัดการเฉพาะที่กฎหมายกาหนดกระจัดกระจายไป ๑๖
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าการจัดวางองค์กรที่ทาหน้าที่ด้านการพิสูจน์การตาย
ไว้ตามโครงสร้างปัจจุบันไม่ตอบสนองต่อภารกิจของรัฐในการบริหารบุคลากร งบประมาณ และข้อมูลซึ่ง
ควรจะมีองค์กรที่ทาหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่ทั้งในส่วนของการตรวจพิสูจน์การตาย และ
จั ด ท าสถิ ติ ก ารตายที่ เกิ ด จากเหตุ ผิ ด ธรรมชาติ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมและรายงานผลที่ ถู ก ต้ อ ง จึ งต้ อ งมี
หน่วยงานกลางเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการทั้งบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร ที่
กระจัดกระจายตามส่วนราชการต่าง ๆ มาไว้ยังที่เดียวกัน
๔.๒.๓ คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทาการชันสูตรพลิกศพ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากาหนดไว้แต่เพียงคุณสมบัติของ
แพทย์ที่เข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพไว้ว่าจะต้องให้แพทย์นิติเวชเป็นผู้ดาเนินการ ต่อเมื่อไม่มีแล้วจึง
กาหนดให้เป็นแพทย์อื่นตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕๐ ไล่เรียงลาดับลงไป ทว่าพระราชบัญญัติแก้ไข
ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา (ฉบั บ ที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ ให้ อ านาจในการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาเพื่อขยายระยะเวลาใช้บังคับบทบัญญัติดังกล่าวเรื่อยมาจนปัจจุบันโดยผล
ของพระราชกฤษฎีกาขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ ที่กาหนดให้ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา (ฉบับที่๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกไปอีกจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ปัจจุบันในบางพื้นที่อาจมีกรณีที่แพทย์ไม่อาจไปปฏิบัติหน้าที่ได้ และต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไปดาเนินการชันสูตรพลิกศพแทน โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่ าวมีลักษณะเป็นบทเฉพาะกาลที่มีขึ้นเพื่อ
๑๕

ภวัต ประทีปวิศรุต, แนวคิดเชิงระบบกับการปฏิรูประบบการสอบสวนการตายในประเทศไทย, เอกสาร
วิชาการส่วนบุคคลในหลักสูตร “ผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๓ วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒. หน้า ๗๐ - ๗๒
๑๖
อ้างแล้ว, หน้า ๗๐ -๗๔

- ๑๖ แก้ไขปัญหาระหว่างการเปลี่ยนผ่านภารกิจขององค์กรเจ้าหน้าที่เดิมมาเป็นดังที่ปรากฏในมาตรา ๑๕๐
วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่อาจไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระยะ
เริ่ ม แรกประกาศใช้ อย่ างไรก็ ต าม ปรากฏว่ า ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาความไม่ พ ร้ อ มของหน่ วยงานด้ า น
สาธารณสุขก็ยังคงดารงอยู่ ทาให้การขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปทุกคราวตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ อันเป็นปีที่
บทเฉพาะกาลดั งกล่ าวควรจะต้ อ งสิ้น ผลบั งคั บ ใช้ ก ลั บ ยังมี ผ ลใช้ บั งคั บ แทนที่ ป ระมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญาซึ่งมีเจตนารมณ์จะให้การชั นสูตรพลิกศพเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและดาเนินการ
โดยแพทย์ อ ยู่ เรื่อ ยไป บางพื้ น ที่ จึ งอาจได้ รับ การชั น สู ต รพลิ ก ศพโดยแพทย์ นิ ติ เวช หรือ แพทย์ จาก
โรงพยาบาล ในขณะที่บางพื้นที่ซึ่งมีเหตุจาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สังกัด
สานักงานสาธารณสุขไปดาเนินการแทน ซึ่งอาจทาให้มาตรฐานในการชันสูตรพลิกศพ อาจไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงความ
จริงซึ่งเป็นความมุ่งหมายของการสอบสวนด้วย
๔.๓ ข้อพิจารณากระบวนการภายหลังการชันสูตรพลิกศพ
๔.๓.๑ กาหนดเวลาเกี่ยวกับการคืนศพให้ฝังหรือเผาศพตามประเพณี
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญามิ ได้ ก ล่ า วถึ งการจั ด การศพ
ภายหลังตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้น ว่าจะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไป โดยการคืนศพแก่ญาติเพื่อจัดการตาม
ประเพณี นั้ น ท าให้ ศ พซึ่ งเป็น วัต ถุพ ยานอาจถูกเผาไปอย่างถาวร ซึ่งมีปัญ หาทั้งในเรื่องของกาหนด
ระยะเวลาในการคืนศพให้แก่ญาติภายหลังจากที่กระบวนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น อันเกี่ยวข้องกับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับความจาเป็นในการเก็บศพไว้ก่อนเพื่อการผ่าพิสูจน์ในภายหลัง กล่าวคือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากาหนดกระบวนการไว้แต่เพียงการชันสูตรในชั้นเจ้าหน้าที่เสร็จ
สิ้นเมื่อพนักงานอัยการส่งสานวนการชันสูตรพลิกศพไปยังข้าหลวงใหญ่ประจาจังหวัด หรือกรณีที่ศาลได้
มีคาสั่งเกี่ยวกับการตายแล้ว ดังนั้นจึงเท่ากับว่ากระบวนการคืนศพภายหลังจากที่ได้ดาเนินการชันสูตร
พลิกศพเสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕๐ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แล้วเป็นไปตามทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า ในเรื่องเกี่ยวกับการคืนศพแก่
ญาติไปเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจะต้องมีการกาหนดมาตรการหรือเงื่อนไขที่เหมาะสมภายใต้
เหตุผลความจาเป็นในอันที่จะต้องค้นหาเหตุและพฤติการณ์การตายได้หมดลงแล้วโดยแท้จริง ด้วยเหตุนี้
หากปรากฏว่ากระบวนการดังกล่าวเป็ นไปโดยรวบรัด หรือรีบเร่งโดยมิได้ คานึ งถึงความจาเป็ น และ
ลักษณะแห่งคดีที่อาจมีข้อเท็จจริงที่จะต้องดาเนินการตรวจพิสูจน์อีก กรณีอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนดไว้ในพิธีสารมิน นิ โซตาที่กาหนดว่ากระบวนการทางานสืบ สวนสอบสวนจะต้องเป็นไปโดยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและถี่ ถ้ ว น (effective and thorough) นอกจากนี้ หากพิ จ ารณามาตรา ๒๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้วจะเห็นได้ว่า แม้จะได้มีการกาหนดให้ผู้พบเห็นการ

- ๑๗ ตายในบ้ า นหรื อ นอกบ้ า นซึ่ ง มี ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งแจ้ ง แก่ น ายทะเบี ย นก็ ต าม แต่ ผู้ พ บเห็ น การตายอาจ
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก็ได้ เนื่องจากมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากาหนดเงื่อนไขอัน
ก่อให้เกิดหน้าที่ในการแจ้งแก่เจ้าหน้าที่แก่บุคคลที่พบศพไว้ในกรณีที่เป็นการตายผิดธรรมชาติ ๑๗ ซึ่งเมื่อ
พิจารณาตามความเป็น จริงตามปกติวิสัย ในกรณี การตายโดยไม่ทราบสาเหตุในบ้านพักอาศัย หาก
ปราศจากการชันสูตรพลิกศพโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนิ ติเวชศาสตร์ก็ย่อมเป็นการยากที่จะ
ทราบได้ด้วยตาเปล่าว่าการตายดังกล่าวนั้นจะต้องดาเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานใด และหาก
พิจารณาต่อไปแล้วก็จะเห็นได้วา่ หากเป็นกรณีที่ผู้ตายชราภาพหรือเป็นโรคเรื้อรังก็อาจทาให้ผู้แจ้งเชื่อได้
ว่าเป็นเหตุตายตามธรรมชาติซึ่งตนเองมีหน้าที่จะต้องแจ้งต่อพนักงานฝ่ายปกครองตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบี ย นราษฎรเพื่ อ ที่ จะได้ น าเอาศพไปประกอบพิ ธีก รรมทางศาสนาและออกมรณบั ต รต่ อ ไป
ตามลาดับ ทาให้เจตนารมณ์ที่ระบบกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนการตายในประเทศไทยอาจไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่อาจหลุดรอดกระบวนการที่มุ่งค้นหาสาเหตุการตายไปได้
แม้จะได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจอันเป็นหน้าที่ของบุคคลที่พบการตายผิดธรรมชาติ
ตามมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแล้วก็ตาม ก็อาจมีปัญหาดังที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้นว่า หากปราศจากบทบัญญัติที่กาหนดเงื่อนไขหรือหลัก เกณฑ์การเก็บศพ หรือการพิสูจน์การตาย
ซ้า เมื่อคืนศพแก่ญาติแล้วก็ยากที่จะดาเนินการเกี่ยวกับการนาศพมาพิสูจน์ซ้าได้ ประกอบกับระยะเวลา
ที่ล่วงเลยไปแล้วย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพไปจนยากจะหาสาเหตุและพฤติการณ์
ตายดังที่มุ่งหมาย ทั้งหากพิจารณามาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็
จะพบว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กาหนดให้อานาจแก่นายทะเบียนในการสั่งอนุญาตหรือไม่อย่างหนึ่ง
อย่างใดหากปรากฏความจาเป็นเกี่ยวกับการเก็บศพไว้เพื่อทาการตรวจพิสูจน์ เนื่องจากกฎหมายดังกล่าว
อยู่ในขอบเขตการทะเบียนราษฎรซึ่งไม่ ได้ถูกจัดให้อยู่ในระบบการจัดการเกี่ยวกับการตายในกรณีอื่น ๆ
อย่างเป็นองค์รวม ทาให้บทบัญญัติดังกล่าวอาจใช้บังคับกับกรณีการที่จะต้องเก็บศพไว้ในอานาจของรัฐ
ไม่ ได้ หากแต่เป็ น เพี ยงบทบั ญ ญั ติที่ กาหนดไว้ในกระบวนการในส่วนท้ายที่ อาจใช้เพื่อ จัด การต่ อใน
ขอบเขตของการลงบัน ทึกและจัดทาฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎร เฉพาะในส่วนที่ญาติได้รับศพกลับมา
และแจ้งกลับไปยังนายทะเบียนเท่านั้น
๔.๓.๒ กระบวนการไต่สวนการตาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ ได้กาหนดให้สานวนการ
ชันสูตรพลิกศพที่จัดทาขึ้นจากการพิสูจน์การตายในระหว่างการควบคุมหรือการตายที่เกิดขึ้นจากการ
๑๗

ใด ....”

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๔๙ บัญญัติว่า “ความตายผิดธรรมชาติเกิดขึ้น ณ ที่

- ๑๘ กระทาของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่นั้น พนักงานอัยการจะต้องมีคาร้องขอต่อศาล
ชั้นต้นเพื่อให้ศาลทาการไต่สวนและทาคาสั่งแสดงว่าผู้ตายคื อใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณ์
ที่ตาย ซึ่งการกาหนดให้ศาลมีคาสั่งดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ศาลได้ตรวจสอบว่าการตายนั้นเป็นไปดังที่เจ้า
พนักงานผู้มีหน้าที่ชันสูตรพลิกศพหรือไม่ อันถือได้ว่าเป็นกระบวนการในการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างหนึ่ง
อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อพิจารณาว่า การไต่สวนการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เป็นกระบวนการที่ใช้องค์กรตุลาการเข้ามาตรวจสอบการทาหน้าที่ของพนักงานผู้ทาการชันสูตรพลิกศพ
เฉพาะแต่ในกรณี ที่การตายนั้ น เกิด ขึ้นในระหว่างการควบคุมตัว หรือเกิด ขึ้นโดยการกระทาของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่เท่านัน้ ไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการตายผิดธรรมชาติในเหตุอื่น ๆ
เช่น ถูกผู้อื่น ทาให้ ตาย ด้วย อีกทั้งกระบวนการไต่สวนการตายยังเป็นการทาซ้าจากสิ่งที่ พนักงานผู้
ชันสูตรพลิกศพได้รายงานไว้แล้วในสานวนการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๑๕๔๑๘
พิจารณาแล้วเห็นว่า หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองและส่งเสริมคุณค่าในชีวิต
ของมนุษย์นั้นย่อมสืบทอดต่อเนื่องไปตลอดแม้เมื่อได้เสียชีวิตไปแล้วโดยเฉพาะในกรณีที่มีการละเมิดต่อ
สิทธิชีวิตอันเป็นเหตุให้บุคคลนั้นถึงแก่ความตาย รัฐจะต้องมีมาตรการทางกฎหมาย ทั้งโดยฝ่ายบริหาร
และตุลาการเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบด้วยการแสวงหาหลักฐานเพื่อทาความจริงให้เป็นที่ประจักษ์ทั้ง
ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคม
องค์กรตุลาการจึงต้องมีบทบาทในการตรวจสอบการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยประการหนึ่ง
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม ด้วยเหตุนี้ กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลในชั้นศาล
ภายหลังจากที่พนักงานผู้ชันสูตรพลิกศพได้ดาเนินการจัดทาสานวนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นแล้วจึง
สมควรเป็นบทบาทขององค์กรตุลาการในอันที่จะพิจารณารับฟังการโต้แย้งคัดค้านรายงานผลการชันสูตร
พลิ ก ศพที่ พ นั ก งานผู้ ชั น สู ต รพลิ ก ศพจั ด ท าเสร็ จ สิ้ น เพื่ อ ให้ ศ าลเป็ น ผู้ พิ จ ารณาทบทวนหรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายงานผลการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดข้อดี ดังนี้
๑) ในแง่ของการมีส่วนร่วมของญาติผู้ตายที่แต่เดิม กระบวนการชัน สูต ร
พลิกศพเป็น แต่เพียงการดาเนิ น การของรัฐแต่ฝ่ายเดียว โดยผู้เสียหายไม่มีสิทธิโต้แย้งความเห็น ของ
พนักงานผู้ทาการชันสูตรได้ นอกเสียจากเข้าไปในการพิจารณาคดีสามัญแล้วเท่านั้น แม้ ญาติผู้ตายจะมี
สิทธิร้องขอให้มีการพิสูจน์ซ้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการให้บริการด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก็ตาม แต่ผลการตรวจพิสูจน์ตามกฎหมายดังกล่าวก็มิใช่รายงานผลการ
๑๘

อุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม,การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทยกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมนี วิทยานิพนธ์ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓, หน้า ๑๒๖

- ๑๙ ชันสูตรพลิกศพในอันที่จะมีผลเป็นการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงสานวนการชันสูตรพลิกศพที่กระทาโดย
พนั กงานผู้ท าการชัน สูต รพลิก ศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาได้ ส่งผลให้ ในการ
พิจารณาคดีอาญาสามัญจะต้องมีรายงานผลการตรวจพิสูจน์การตายถึงสองฉบับหักล้างกันเอง
๒) นอกจากจะทาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการขอให้ทบทวนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานผลการชันสูตรพลิกศพแล้ว การที่องค์กรตุลาการเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองอีก
ชั้นหนึ่งย่อมเป็นการตรวจสอบกระบวนการชันสูตรอีกชั้นหนึ่ ง ทาให้รายงานผลการชันสูตรพลิกศพมี
ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นด้วย

๕. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือ ค าสั่งใด ๆ เกี่ ยวกั บ กระบวนการชั น สู ต รพลิ ก ศพ เพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกั บ หลัก สิ ท ธิม นุ ษ ยชน ต่ อ
คณะรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และ
มาตรา ๔๒ ดังนี้
๕.๑ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๕.๑.๑ มาตรการระยะสั้น
๑) กระทรวงสาธารณสุข สถาบันนิติเวชวิทยา สานักงานตารวจแห่งชาติ
และแพทยสภาร่วมกันพิจารณาแนวทางในการตรวจพิสูจน์ซ้า เพื่อให้มีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยอาจนาประกาศราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยวาระ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ชุดที่
๑๗ ที่ ๒๕/๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการผ่าศพ กรณีการร้องขอให้ผ่าซ้า (Reautopsy Guideline)
ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มาประกอบการพิจารณา
๓) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพเพื่อทาการผ่าพิสูจน์
หรือแยกธาตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๑
๕.๑.๒ มาตรการระยะยาว
๑) ให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กรอบอั ต ราก าลั ง ใน
โรงพยาบาลหรือสถานให้ บริการด้านสาธารณสุขอื่น เพื่ อให้มีตาแหน่งแพทย์นิติเวชไปประจาอยู่ให้

- ๒๐ ครอบคลุมทุกพื้น ที่ทั่วประเทศ โดยจะต้องแยกสายงานต่างหากจากแพทย์ที่ทาการรักษาผู้ป่วยตาม
โรงพยาบาล หรือสถานที่ให้การบริการด้านสาธารณสุขอื่น เพื่อให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง
๒) ให้กระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ และสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อประสานความร่วมมือในการกระจายแพทย์นิติเวชไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ โดยคานึงถึงอัตรากาลังสาหรับแพทย์นิติ เวชในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการชันสูตรพลิก
ศพ ตลอดจนการผ่าศพให้ครอบคลุมทุกท้องที่
๓) คณะรัฐมนตรีพิจารณากาหนดหน้าที่และอานาจ ตลอดจนภารกิจด้าน
ชันสูตรพลิกศพไว้ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งให้มีความชัดเจน ในกรณีที่ระบบการสอบสวนการตาย
อาศัยบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขควรกาหนดโครงสร้าง
อัตราค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลต่อแพทย์สาขานิติเวชศาสตร์เพื่อจูงใจให้มีการศึกษาในสาขานิติเวช
ศาสตร์เพิ่มขึ้น
๔) ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ศึกษาและยก
ร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกระบวนการชันสูตรพลิกศพทั้งระบบ โดยจะต้องคานึงถึงการจัดสรรงบประมาณ
บุคลากร การพัฒนามาตรฐานความรู้ด้านนิติเวชศาสตร์ให้เป็นเอกภาพ
๕.๒ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
คณะกรรมการพัฒ นาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
พิจารณายกร่างกฎหมายที่กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนของการชันสูตรพลิกศพขึ้นใหม่ หรือ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ ดาเนินการให้มีองค์กรกลางที่มีหน้าทีแ่ ละอานาจในการชันสูตรพลิกศพและ
ผ่าศพ โดยอาจใช้ระบบแพทย์ (medical examiner) และให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่และอานาจใน
การรั บ ผิ ด ชอบภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การตรวจชั น สู ต รพลิ ก ศพและผ่ า ศพให้ ชั ด เจนโดยต้ อ งพิ จ ารณาให้
สอดคล้องกับระบบการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย ซึ่งต้องมีหลักประกันว่า องค์กรนั้นจะไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวน หรือเป็นหน่วยงานที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการตายที่เกิดขึ้น
๕.๒.๒ ประกันความเป็นอิสระของเจ้าพนักงานผู้ชันสูตรพลิกศพทั้งในเชิงสถาบัน
และตัวบุคคล ซึ่งต้องมีหลักประกันว่า องค์กรนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวน หรือ
เป็นหน่วยงานที่ถูกต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการตายที่เกิดขึ้น อีกทั้งองค์กรนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้องค์กร
ด้านการสอบสวน หรืออยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของหน่วยงานที่อาจมีความเกี่ยวพันกับ
การตายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ต้องรับรองความเป็น อิสระของเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ชันสูตรพลิกศพทุกขั้นตอน ได้แก่ เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสถานที่พบศพ เจ้าพนักงานเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐาน และเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพ

- ๒๑ อนึ่ ง ควรแยกกระบวนการชันสูต รพลิกศพออกจากกระบวนการสอบสวน
สามัญ และยกระดับสานวนชันสูตรพลิกศพให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง และเป็นอิสระจากกระบวนการ
แสวงหาพยานหลักฐานอื่น ๆ ในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน
๕.๒.๓ ควรครอบคลุมการสอบสวนการตายในทุกมิ ติ กล่าวคือ เมื่อมีการตาย
เกิดขึ้นต้องมีการตรวจให้ทราบสาเหตุและพฤติการณ์การตายที่ชัดเจนว่าเป็นการตายด้วยเหตุใด เป็นการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ หรือเป็นการตายตามธรรมชาติ ซึ่งการพิสูจน์การตายจะต้องไม่จากัดแต่เพียงการ
ค้นหาความจริงว่าเป็นการตายที่เกิดจากการกระทาความผิดอาญาหรือไม่ หากแต่อาจเปลี่ยนไปตาม
ประโยชน์ ห รื อ ความมุ่ ง หมายของการตรวจพิ สู จ น์ ศ พนั้ น ด้ ว ย เช่ น การพิ สู จ น์ อั ต ลั ก ษณ์ ข องศพ
นิรนาม หรือศพที่อาจเสียชีวิตจากภัยพิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวจะต้องมีเนื้อหาที่สร้าง
ความชัดเจนในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
๑) การชันสูตรพลิกศพและการตรวจพิสูจน์ศพจะต้องบูรณาการและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานในการทางานด้านนิติเวชศาสตร์ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
๒) ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการชันสูตรพลิกศพจะต้องได้รับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ และการเก็บสถิติเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และการสาธารณสุข เช่น การ
ประเมินภาวะความเสี่ยงจากโรคระบาด การประเมินปัจจัยการตาย หรือสาเหตุการตายของอาการ
เจ็ บ ป่ ว ยในกลุ่ ม ประชากร เป็ น ต้ น การรวบรวมสถิ ติ เพื่ อ ประโยชน์ ในการป้ อ งกั น และป้ อ งปราม
อาชญากรรม หรือการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ต้องเชื่อมโยงกับกรณีที่กระบวนการ
พิสูจน์การตายเสร็จสิ้นแล้ว
๓) ต้อ งมี ห ลัก เกณฑ์ และเงื่อนไขในการเก็บ ศพและท าลายศพนิ รนามที่ ไม่
สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ หรือไม่อาจตามหาญาติของผู้ตายได้ โดยจะต้องมีกระบวนการประกาศต่อ
สาธารณะ และให้ระยะเวลาพอสมควรในการคัดค้านหรือพิสูจน์ยืนยันความเกี่ยวข้อง
๕.๒.๔ ปรับปรุงเงื่อนไขในการชันสูตรพลิกศพดังที่ได้ บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๘
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อไม่ให้มีการผูกขาดไว้ที่ฝ่ายรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่
อาจคานึงถึงการมีส่วนร่วมของญาติผู้ตาย
๕.๒.๕ ควรกาหนดคุณสมบัตขิ องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชันสูตรพลิก
ศพในทุ ก กระบวนการให้ ชั ด เจนไม่ ว่ า จะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เข้ าไปสื บ สวนหรื อ สอบสวนสถานที่ ต าย
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่ชันสูตรพลิกศพจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านนิติเวชศาสตร์หรือ
นิติวิทยาศาสตร์ แพทย์หรือพนักงานแยกธาตุที่ทาการผ่าพิสูจน์ศพ ก็จะต้องกาหนดคุณสมบัติของแพทย์
ผู้ทาการผ่าศพให้เป็นแพทย์นิติเวช หรือนิติพยาธิแพทย์

- ๒๒ ๕.๒.๖ ควรกาหนดช่องทางการมีส่วนร่วมของญาติผู้ตายในกรณีดังนี้ด้วย
๑) มีการแจ้งความคืบหน้าของกระบวนการชันสูตรพลิกศพแก่ญาติของผู้ตาย
เป็นระยะ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับทราบขั้นตอนและสิทธิต่าง ๆ ต่อไป
๒) ญาติผู้ตายควรมีสิทธิในการเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพหรือการผ่าศพด้วย
เว้นแต่กรณี อาจเป็นการขัดขวางต่อกระบวนการทางาน ประวิงเวลาการทางาน การร้องขอโดยไม่มี
เหตุผลโดยสมควร ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดช่องทางในการร้องขอภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายด้วย
๓) มี ห ลั ก เกณฑ์ ในการร้ อ งขอให้ มี ก ารตรวจพิ สู จ น์ ซ้ า หรื อ กระบวนการ
ร้องขอให้ปล่อยศพเพื่อดาเนินการผ่าพิสูจน์ศพที่หน่วยงานอื่นต่อไป
๕.๒.๘ กาหนดให้ศาลยุติธรรมมีกระบวนพิจารณารองรับการไต่สวนการตายเพื่อ
ค้นหาความจริงในสานวนการชันสูตรพลิกศพ ดังนี้
๑) กระบวนพิจารณาไต่สวนเพื่อพิจารณาคาร้องขอให้แก้ไข หรือทบทวนคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานผู้ทาการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับผลการชันสูตรพลิกศพนั้น
๒) กระบวนพิจารณาสานวนการชันสูตรพลิกศพกรณีที่มีการลงความเห็นว่า
เป็นการตายที่เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือตายจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ศาลได้ตรวจสอบและมีคาสั่งว่ากรณีเป็นการตายระหว่างการควบคุมหรือจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ อย่างไร
๓) กระบวนการพิจารณาไต่สวนกรณีที่มีรายงานผลการชันสูตรพลิกศพหรือ
พิสูจน์ศพแตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน
ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวสมควรจะต้องใช้ระบบไต่สวนเพื่อไม่เป็นภาระแก่
ญาติของผู้ตายในการเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว และเป็นกระบวนการที่แยกต่างหากจากกระบวน
พิจารณาคดีอาญาสามัญ

๖. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุม
ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๕๖๕
จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เกี่ยวกับกระบวนการชันสูตรพลิกศพเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ไปยั ง คณะรั ฐ มนตรี กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงการคลัง และสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) ประกอบมาตรา ๔๒ เพื่อดาเนินการต่อไป

- ๒๓ -
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