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วิสามัญฆาตกรรมกับ

ความยุติธรรมทางอาญา
๑. บทนำ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ นั้นไดบัญญัติ
รับรองโดยกำหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และมาตรา ๘๑ (๒) รัฐตอง
ดำเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุตธิ รรม ในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ใหพนจากการลวงละเมิดทัง้ โดยเจาหนาทีข่ องรัฐและโดยบุคคลอืน่ และตองอำนวยความยุติธรรมแก
ประชาชนอยางเทาเทียมกัน ดังนัน้ ในกรณีทค่ี วามตายของบุคคลซึง่ เกิดจากการกระทำของเจาหนาทีร่ ฐั
อันเปนการตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน รัฐจึง
มีหนาที่ในการตรวจสอบความตายนั้นโดยการชันสูตรพลิกศพ เพื่อใหทราบวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน
เมือ่ ใด เหตุและพฤติการณทตี่ าย และถาตายโดยคนทำรายใครเปนผูกระทำ อันเปนการอำนวย
ความยุติธ รรมใหเ กิด ขึ้นแกพ ลเมืองของรัฐ โดยเฉพาะอย า งยิ ่ง ในกรณี ที ่ค วามตายของบุ ค คล
เกิดขึน้ จากการกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยู
ในความควบคุมของเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือทีเ่ ขาใจกันโดยทัว่ ไปวา
“การวิสามัญฆาตกรรม” ดวยแลว ยอมกอใหเกิดคำถามขึ้นในสังคมไทยเสมอวาการวิสามัญฆาตกรรม
ดังกลาวเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และผูตายไดรับความเปนธรรมจากรัฐหรือไม
เพือ่ ความเขาใจในบทบัญญัตขิ องกฎหมายในเรือ่ งของการวิสามัญฆาตกรรมและการชันสูตร
พลิกศพ ตลอดจนขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจสอบความตายของบุคคลซึ่งเกิดจากการ
กระทำของเจาหนาที่รัฐอันเปนการตายโดยผิดธรรมชาติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๔๘ หรือการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งกระบวนการยุติธรรม
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สามารถเขาไปตรวจสอบการกระทำของเจาพนักงานไดมากนอยแคไหน เพียงใด เพือ่ พิสจู นความบริสทุ ธิ์
ของเจาพนักงานวากระทำไปดวยเจตนาบริสทุ ธิห์ รือไมนนั้ คอลัมน การปฏิรปู กฎหมาย : LAW REFORM
ใครขอนำเสนอบทความเรื่อง “วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา” ดังนี้

๒. ลักษณะของคดีวิสามัญฆาตกรรม

โดยหลักการแลวไมมีกฎหมายใดใหอำนาจเจาพนักงานฆาตกรรมหรือทำรายคนรายได
เพราะบุคคลทุกคนไมวาจะไดกระทำความผิดอาญารายแรงและมีอัตราโทษตามกฎหมายสูงเพียงใด
ก็ยอมมีสิทธิที่จะเขาถึงกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิไดรับการสอบสวนและพิจารณาคดีอยางถูกตอง
รวดเร็ว และเปนธรรม เจาพนักงานไมมีสิทธิตัดสินความผิดและลงโทษบุคคลเหลานั้นดวยตนเอง
อยางไรก็ดี มีขอยกเวนที่เจาพนักงานอาจใชกำลังกับคนรายได ๒ กรณีดวยกันคือ
กรณีที่ (๑) เจาพนักงานกระทำไปเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่นใหพนภยันตราย
ซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงพอสมควรแกเหตุ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘๑ หรือ
กรณีที่ (๒) เจาพนักงานไดกระทำไปเพือ่ ความปองกันทัง้ หลายทีเ่ หมาะสมแกพฤติการณ
แหงเรื่องในการจับกุม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓๒
ทั้งนี้ หากพิสูจนไมไดวาการฆาหรือทำรายคนรายของเจาพนักงานเขาเงื่อนไขดังกลาวมา
ขางตนเจาพนักงานจะตองมีความผิดและตองรับโทษตามกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลทัว่ ไป ซึง่ การพิสจู น
การกระทำของเจาพนักงานที่ฆาตกรรมคนรายดังกลาวนั้นกฎหมายเรียกวาวิสามัญฆาตกรรม๓
สำหรับคำวา “วิสามัญฆาตกรรม” นั้น เปนถอยคำที่นักกฎหมายใชกันติดปากมาจาก
กฎหมายฉบับเกาซึง่ ถูกยกเลิกไปแลว คือ พระราชบัญญัตชิ ณ
ั สูตรพลิกศพ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึง่ ในมาตรา ๗ ขอ ๑
บัญญัตวิ า “ฆาฏกรรมอันเปนวิสามัญนัน้ คือผูต าย ๆ ดวยเจาพนักงานฆาตาย ในเวลากระทำการตามนาที่
ยกตัวอยางดังเชนเจาพนักงานไปจับผูต อ งหาวาเปนโจรเปนผูร า ย แลฆาผูต อ งหาวาเปนโจรเปนผูร า ยนัน้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘
“ผูใดจำตองกระทำการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนหรือของผูอื่นใหพนภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอ
กฎหมาย และเปนภยันตรายที่ใกลจะถึง ถาไดกระทำพอสมควรแกเหตุ การกระทำนั้นเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมายผูนั้นไมมี
ความผิด”.
๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๓
“ในการจับนั้น เจาพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับตองแจงแกผูที่จะถูกจับนั้นวาเขาตองถูกจับ แลวสั่งใหผูถูกจับไปยัง
ที่ทำการของพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ถูกจับพรอมดวยผูจับ เวนแตสามารถนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบได
ในขณะนั้น ใหนำไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดังกลาว แตถาจำเปนก็ใหจับตัวไป
ในกรณีที่เจาพนักงานเปนผูจับ ตองแจงขอกลาวหาใหผูถูกจับทราบ หากมีหมายจับใหแสดงตอผูถูกจับ พรอมทั้งแจงดวยวา
ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ไดและถอยคำของผูถูกจับนั้นอาจใชเปนพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีไดและผูถูกจับ
มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความ ถาผูถูกจับประสงคจะแจงใหญาติหรือผูซึ่งตนไววางใจทราบถึง
การจับกุมที่สามารถดำเนินการไดโดยสะดวกและไมเปนการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผูถูกจับหรือทำใหเกิดความไมปลอดภัย
แกบุคคลหนึ่งบุคคลใด ก็ใหเจาพนักงานอนุญาตใหผูถูกจับดำเนินการไดตามสมควรแกกรณี ในการนี้ใหเจาพนักงานผูจับนั้นบันทึก
การจับดังกลาวไวดวย
ถาบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี ผูทำการจับมีอำนาจใชวิธีหรือ
การปองกันทั้งหลายเทาที่เหมาะสมแกพฤติการณแหงเรื่องในการจับนั้น”.
๓
ช.ชางหัวหนา, วิสามัญฆาตกรรม, สืบคนขอมูลจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกสศาลยุติธรรม เว็บไซต www.library.coj.go.th.
๑
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ตายในเวลาจับดังนี้เปนตน เรียกวาเปนเหตุวิสมัญ”๔ ปจจุบันไมปรากฏคำวา “วิสามัญฆาตกรรม”
ในบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใดแลว แตนักกฎหมายก็ยังคงนิยมใชและเขาใจตรงกันวา หมายถึง
การพิสจู นการกระทำของเจาพนักงานในกรณีทม่ี คี วามตายเกิดขึน้ โดยการกระทำของเจาพนักงานซึง่ อางวา
ปฏิบตั ริ าชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบตั ริ าชการ
ตามหนาที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม

๓. การชั น สูต รพลิก ศพ การไตส วนการตายโดยศาล และ
การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม

เมือ่ คดี วิ ส ามั ญ ฆาตกรรมเป น คดี ท ีค่ วามตายของบุ ค คลเกิ ด ขึ ้น จากการกระทำของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ จึงถือเปนกรณีที่มีการตายโดยผิดธรรมชาติ กลาวคือ เปนการตาย
ที่ถูกผูอื่น (เจาพนักงาน) ทำใหตาย หรือเปนการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่ ง กฎหมายกำหนดให ต อ งมีก ารชั น สู ต รพลิ ก ศพเช น เดี ย วกั บ คดี ก ารตายโดยผิ ด ธรรมชาติ ท ัว่ ไป
แตกฎหมายไดกำหนดใหมีมาตรการในการตรวจสอบการตายเพิ่มขึ้นเพื่อคุมครองชีวิตของบุคคล
และพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของเจาพนักงาน โดยกำหนดใหการชันสูตรพลิกศพตองกระทำโดย
สหวิชาชีพ กำหนดใหมีพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพ
และการสอบสวนคดี และกำหนดใหมีการไตสวนการตายโดยศาล ดังทีบ่ ัญญัติไวในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๘ ถึง มาตรา ๑๕๖ สรุปไดดังนี้
ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตยิ กเลิกกฎหมายทีไ่ มเหมาะสมกับการปจจุบนั พ.ศ. ๒๕๔๖.
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(๑) การชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรพลิกศพ หรือ Autopsy คือการตรวจพิสูจนศพเพื่อคนหาสาเหตุและ
พฤติการณที่ทำใหเกิดการตาย ซึ่งกฎหมายกำหนดใหมีขึ้นเมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ ไดแก การฆาตัวตาย ถูกผูอื่นทำใหตาย ถูกสัตวทำรายตาย
ตายโดยอุบตั เิ หตุ และตายโดยยังมิปรากฏเหตุ หรือตายในระหวางอยูใ นความควบคุมของเจาพนักงาน
เวนแตเปนการตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย
สำหรับการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหนึ่ง กำหนดให พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู แพทยทาง
นิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา พนักงานอัยการ และพนักงาน
ฝายปกครองตำแหนงตั้งแตระดับปลัดอำเภอหรือเทียบเทาขึ้นไป รวมกันเปนผูทำการชันสูตรพลิกศพ
ทั้งนี้ การกำหนดใหการชันสูตรพลิกศพตองกระทำโดยสหวิชาชีพดังกลาวเปนมาตรการเพื่อปองกัน
มิใหพนักงานสอบสวนซึ่งเปนเจาพนักงานตำรวจเชนเดียวกับเจาพนักงานผูกอเหตุวิสามัญฆาตกรรม
บิดเบือนขอเท็จจริงในการตรวจชันสูตรพลิกศพได
เมือ่ ทำการชันสูตรพลิกศพเสร็จแลว พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนพยานหลักฐาน
ทำเปนสำนวนชันสูตรพลิกศพขึ้น โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่
กำหนดใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทำสำนวนชันสูตร
พลิกศพใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง ถามีความจำเปนใหขยายระยะเวลาออกไป
ไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจำเปนในการขยายระยะเวลา
ทุกครั้งไวในสำนวนชันสูตรพลิกศพ
(๒) การไตสวนการตายโดยศาล
ภายหลังจากทีพ่ นักงานสอบสวนและพนักงานอัยการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพแลวเสร็จ
พนักงานอัยการจะตองดำเนินการขอใหศาลไตสวนการตายเพื่อใหศาลตรวจสอบการกระทำของ
เจาพนักงาน ซึง่ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคหา กำหนดใหพนักงานอัยการ
ตองทำคำรองขอตอศาลชั้นตนแหงทองที่ที่ศพนั้นอยู เพื่อใหศาลทำการไตสวนและทำคำสั่งแสดง
วาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยคนทำรายใหกลาววาใครเปน
ผูกระทำเทาที่จะทราบได ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับสำนวน ถามีความจำเปนใหขยายระยะเวลา
ออกไปไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจำเปนในการขยาย
ระยะเวลาทุกครั้งไวในสำนวนชันสูตรพลิกศพ
กอนการไตสวนดังกลาวศาลจะปดประกาศแจงกำหนดวันทีจ่ ะทำการไตสวนไวทศี่ าล
และเปนหนาที่ของพนักงานอัยการที่จะตองยื่นคำรองตอศาลขอใหศาลสงสำเนาคำรองและแจง
กำหนดวันนัดไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือ
ญาติ ข องผู ต ายตามลำดั บ อย า งน อ ย ๑ คน เท า ที่ จ ะทำได ท ราบก อ นวั น นั ด ไต ส วนไม น อ ยกว า
๑๕ วัน และกอนการไตสวนเสร็จสิ้นบุคคลดังกลาวนั้นมีสิทธิยื่นคำรองตอศาลขอเขามาซักถาม
พยานที่พนักงานอัยการนำสืบ และนำสืบพยานหลักฐานอื่นไดดวย เพื่อการนี้บุคคลดังกลาวมีสิทธิ
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แตงตั้งทนายความดำเนินการแทนได หากไมมีทนายความเขามาในคดีก็ใหศาลตั้งทนายความขึ้น
เพื่อทำหนาทีท่ นายความฝายญาติผูตาย ทั้งนี้ การซักถามพยานที่พนักงานอัยการนำสืบ และ
นำสืบพยานหลักฐานอื่นของญาติผูตายนั้น เปนการกระทำเพื่อแสดงใหเห็นความผิดอาญาของ
เจาพนักงาน และสงผลใหอัยการสูงสุดหรือผูรกั ษาราชการแทนมีคำสั่งฟองเจาพนักงานนั้น เชน ชี้ใหเห็น
วาไมใชการตายในการปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือการกระทำของเจาพนักงานไมใชการปองกันตัว
หรือเปนการปองกันเกินสมควรกวาเหตุ เปนตน
ในการรับฟงขอเท็จจริงจากการสืบพยานนั้น หากขอเท็จจริงที่ไดไมชัดเจนหรือ
ไมครบถวน ศาลจะเรียกพยานทีน่ ำสืบมาแลวมาสืบเพิม่ เติมหรือเรียกพยานหลักฐานอืน่ มาสืบก็ได
และศาลอาจขอใหผทู รงคุณวุฒหิ รือผูเชี่ยวชาญมาใหความเห็นเพื่อประกอบการไตสวนและทำคำสั่งก็ได
คำสั่งของศาลนี้ยอมถึงทีส่ ุด จะอุทธรณฎีกาตอไปไมได แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรองและ
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอืน่ ไดฟอ งหรือจะฟองคดีเกีย่ วกับการตายนัน้
และเมื่อศาลไดมีคำสั่งแลวจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อสงแกพนักงาน
สอบสวนดำเนินการตอไป
อนึ่ง การไตสวนการตายกรณีนเ้ี ปนกระบวนการพิสจู นขอ เท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน
ในเบื้องตนเพื่อใหทราบวา ผูต ายเปนใคร ตายทีไ่ หน สาเหตุทตี่ ายคืออะไร และถาตายโดยคนทำราย
ใครเปนผูกระทำ และความตายดังกลาวเปนผลแหงการกระทำผิดอาญาหรือไม
หากศาลไตสวนการตายแลวไมพบวาเปนผลจากการกระทำผิดอาญา เชน คนราย
ฆาตัวตายในระหวางอยูในความควบคุม ศาลจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อ
สงแกพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงานสอบสวนจะสงสำนวนชันสูตรพลิกศพตอไปใหผูวาราชการจังหวัด
เพื่อพิจารณา และคดียอมยุติลง
แตหากศาลไตสวนการตายแลวพบวาเปนผลจากการกระทำผิดอาญา คือ เกิดจาก
การกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ เชน เจาพนักงานผูจับใชปนยิงคนราย
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วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

ศาลจะสงสำนวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อสงแกพนักงานสอบสวน ซึ่งพนักงาน
สอบสวนจะสงสำนวนการไตสวนของศาลพรอมสำนวนชันสูตรพลิกศพไปรวมเปนสวนหนึง่ ของสำนวน
คดีวิสามัญฆาตกรรม เพื่อใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่รับผิดชอบคดีวิสามัญฆาตกรรมดำเนินการ
สอบสวนตอไปตามขัน้ ตอน และเมือ่ สอบสวนเสร็จแลวก็จะสงสำนวนใหพนักงานอัยการพรอมความเห็น
ควรสัง่ ฟองหรือสัง่ ไมฟอ ง กรณีนอี้ ยั การสูงสุดหรือผูร กั ษาราชการแทนเทานัน้ ทีจ่ ะมีอำนาจออกคำสัง่ ฟอง
หรือไมฟอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทาย๕
(๓) การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม
ดังทีไ่ ดกลาวแลวขางตนวาการไตสวนการตายโดยศาลนัน้ เปนเพียงกระบวนการพิสจู น
ขอเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานในเบือ้ งตนเทานัน้ ไมใชการดำเนินคดีอาญาโดยตรงสำหรับความผิดของ
เจาพนักงานผูกอใหเกิดความตายหรือความผิดที่ผูตายไดกระทำลง ดังนั้น ภายหลังการไตสวนการตาย
จึงตองมีการดำเนินคดีตอ ไปตามกฎหมายโดยพนักงานสอบสวนและศาลทีม่ เี ขตอำนาจ๖ ซึง่ การสอบสวน
ในกรณีนก้ี ฎหมายกำหนดใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวนดวย
โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๕/๑ กำหนดใหการสอบสวนในกรณีที่มี
ความตายเกิดขึน้ โดยการกระทำของเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบตั ริ าชการตามหนาที่ หรือตายในระหวาง
อยูใ นความควบคุมของเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบตั ริ าชการตามหนาที่ หรือในกรณีทผี่ ตู ายถูกกลาวหาวา
ตอสูข ดั ขวางเจาพนักงานซึง่ อางวาปฏิบตั ริ าชการตามหนาที่ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการ
เขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนสอบสวน การสอบสวนดังกลาวใหพนักงานสอบสวน
เปนผูร บั ผิดชอบโดยพนักงานอัยการอาจใหคำแนะนำ ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคำ หรือสัง่ ให
ถามปากคำบุคคลทีเ่ กีย่ วของไดตงั้ แตเริม่ การทำสำนวนสอบสวนนับแตโอกาสแรกเทาทีจ่ ะพึงกระทำได
แตในกรณีจำเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทำสำนวนสอบสวน
ใหพนักงานสอบสวนทำสำนวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอพนักงานอัยการไวในสำนวนและ
ถือวาเปนการทำสำนวนสอบสวนที่ชอบดวยกฎหมาย

๔. ขอควรพิจารณาที่สำคัญ

การชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตาย และการสอบสวนดังกลาวมานัน้ เปนกระบวนการ
ที่กฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อพิสูจนการกระทำของเจาพนักงานในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการ
กระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของ
เจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ และเมื่อพิจารณากระบวนการดังกลาวแลวเห็นวามี
ประเด็นขอกฎหมายที่สำคัญและสมควรไดรับการพิจารณา ดังนี้
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคทาย
“ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ฆาตาย หรือตายในระหวางอยูใน
ความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทานั้นมีอำนาจออก
คำสั่งฟองหรือไมฟอง”.
๖
ธีสุทธิ์ พันธฤทธิ์, การชันสูตรพลิกศพ, (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑), หนา ๗๐.
๕
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(๑) ประเภทคดีท่ีจะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย คดีท่คี วามตาย
ของบุคคลเกิดการกระทำของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีห่ รือตายในระหวางอยูใน
ความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีต่ ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสาม ซึ่งจะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตายนั้น หมายถึง
คดีทคี่ วามตายของบุคคลเกิดขึ้นจากการกระทำโดยเจตนาของเจาพนักงาน เปนการกระทำของ
เจาพนักงานโดยตรงเทานั้นไมรวมถึงการกระทำของบุคคลอื่น และตองเปนการกระทำของเจาพนักงาน
ในขณะปฏิบัติการตามหนาที่
คดีทคี่ วามตายของบุคคลเกิดขึ้นในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน
ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาทีน่ ั้น หมายความรวมถึงความตายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกควบคุม
ทัง้ ในชั้นสอบสวน ในชั้นพิจารณาคดี และตองโทษตามคำพิพากษา และไมวาสาเหตุการตายจะเกิด
จากการฆาตัวตาย เจ็บปวยตาย หรือถูกผูอนื่ ทำใหตาย เพราะเมื่อเปนความตายที่เกิดขึ้นระหวาง
อยูใ นความควบคุมของเจาพนักงานแลวก็สมควรจะตองมีการชันสูตรพลิกศพและไตสวนโดยศาลเพื่อ
ความเปนธรรมของทุกฝาย
(๒) การชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย การชันสูตรพลิกศพนั้นเปนสวนหนึ่ง
ของการสอบสวน และถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ กฎหมายหามไมใหมีการฟองผูตองหายังศาล๗
อยางไรก็ดี กรณีดังกลาวไมรวมถึงกรณีทไี่ มมีการชันสูตรพลิกศพเลย หรือมีการชันสูตรพลิกศพแต
ไมสมบูรณ เชน ผูท ีล่ งนามเปนแพทยในใบชันสูตรพลิกศพเปนเพียงสัปเหรอ หรือโดยสภาพไมอาจมี
การชันสูตรพลิกศพได เชน ศพถูกเผาไปแลว ซึ่งมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินจิ ฉัยวา พนักงานอัยการมี
อำนาจฟองจำเลยตอศาลได เพราะกฎหมายหามฟองเฉพาะการชันสูตรพลิกศพไมเสร็จ แตไมหา มฟอง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๒๙
“ใหทำการสอบสวนรวมทั้งการชันสูตรพลิกศพ ในกรณีทคี่ วามตายเปนผลแหงการกระทำผิดอาญา ดั่งทีบ่ ัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายนี้อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหายังศาล”.
๗
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วิสามัญฆาตกรรมกับความยุติธรรมทางอาญา

กรณีไมมกี ารชันสูตรพลิกศพเลย กฎหมายหามพนักงานอัยการฟองคดีทไี่ มมกี ารสอบสวนกอน แตไมได
หามกรณีไมมีการชันสูตรพลิกศพกอน ทั้งนี้ จะใหมีการชันสูตรพลิกศพทุกรายยอมเปนไปไมได
และกฎหมายกำหนดใหมีการชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม แตไมไดหมายความวาไมใหฟอง
ผูตองหาถาไมมีการชันสูตรพลิกศพนั้น๘
การไตสวนการตายและมีคำสั่งในคดีวิสามัญฆาตกรรมโดยศาลชั้นตนแหงทองที่ที่
ศพอยูนั้น ปจจุบันมีแนวทางซึ่งศาลถือปฏิบัติและตรงกับความเห็นของนักกฎหมายสวนใหญ เห็นวา
ศาลชั้นตนดังกลาวหมายถึงเฉพาะศาลอาญาและศาลจังหวัดเทานั้น ไมรวมถึงศาลแขวง ศาลแขวง
ไมมีเขตอำนาจในการไตสวนการตายและมีคำสั่งได
(๓) บทบาทของพนักงานอัยการ การที่กฎหมายกำหนดใหพนักงานอัยการเขาไปมี
บทบาทในการชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวน แพทย และพนักงานฝายปกครอง เขาไปมี
บทบาทในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพและไตสวนการตาย และมีบทบาทในการทำสำนวนสอบสวนนัน้
มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นกับ
ประชาชนวาพนักงานอัยการซึง่ เปนคนกลางจะเขาตรวจสอบความจริงดวยความเทีย่ งธรรม รอบคอบ และ
โปรงใส อยางไรก็ตาม การดำเนินการดังกลาวคงไมอาจบรรลุวตั ถุประสงคถา ไมมอี งคความรู ทักษะ และ
ประสบการณในทางนิตเิ วชศาสตร ความพรอมในดานจำนวนบุคลากรของพนักงานอัยการมาประกอบ

๕. บทสรุป

“คดีวสิ ามัญฆาตกรรม” นัน้ เปรียบเสมือนเหรียญซึง่ จะตองพิจารณาทัง้ สองดาน ดานแรก
คือ สิทธิในชีวติ ของบุคคลซึง่ รัฐธรรมนูญบัญญัตริ บั รองไว และรัฐมีหนาทีใ่ นการคุม ครองพลเมืองของรัฐ
ใหพนจากการถูกลวงละเมิดโดยเจาหนาที่และควบคุมการใชอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่ใหอยูภายใต
บทบัญญัตแิ หงกฎหมาย ดานทีส่ อง คือ หนาทีข่ องบุคคลทีจ่ ะตองปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตกิ ฎหมาย ไมกระทำ
การใดอันเปนการลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ นื่ และรัฐมีหนาทีใ่ นการรักษาความสงบเรียบรอย
ในสังคม ควบคุมอาชญากรรมและอำนวยความยุติธรรมแกประชาชน และคุมครองเจาหนาที่ของรัฐให
ไดรับความปลอดภัย ดังนั้น ในกรณีที่มีเหตุวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้นสังคมไทยจึงตองทำการพิจารณา
อยางรอบคอบ ไมควรดวนตัดสินวาเจาหนาที่ตั้งใจจับตายและผูตายตายโดยไมไดรับความเปนธรรม
หรือตัดสินวาผูต ายเปนคนชัว่ ราย เปนภัยสังคม สมควรแลวทีจ่ ะถูกจับตายจะไดไมมใี ครเดือดรอนอยางนี้
เปนตน แตจะตองรอกระบวนการพิสูจนการกระทำตามกฎหมายเสียกอนวาคดีวิสามัญฆาตกรรมนั้น
เกิดจากการกระทำของเจาหนาทีจ่ ริงหรือไม เจาหนาทีก่ ระทำไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม และผูต ายได
กระทำความผิดจริงหรือไมดวย ทั้งนี้ เพื่อใหความยุติธรรมทางอาญาเกิดขึ้นไดจริงในสังคมไทยตอไป

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ,์ คำอธิบายหลักกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา, พิมพครัง้ ที่ ๖ (กรุงเทพฯ : หางหุน สวนจำกัด
จิรรัชการพิมพ, ๒๕๕๑) หนา ๕๖๔.
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