
 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1 การจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) 

 การจัดการองคความรู คือ การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนราชการซึ่งกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสารตางๆ มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง

ความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผล

ใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยองคความรูน้ัน มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล หรือ ความรูซอนเรน (Tacit Knowledge) เปน 

ความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจใน

สิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน 

ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคร้ัง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

เชน การสัมภาษณขอมูลความรูและประสบการณจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณ 

2. ความรูที่ชัดแจง หรือ ความรูที่เดนชัด (Explicit Knowledge)  เปนความรูที่ 

สามารถรวบรวม ถายทอดได โดยผานวิธีตางๆ เชนการบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี  และ

บางคร้ังเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม เชน หนังสือ คูมือ เอกสารทางวิชาการ บทความ เปนตน 

ทฤษฏีการจัดการความรูมีหลายทฤษฎี โดยแตละทฤษฎีมีหลักการที่ตางกัน แตมี

วัตถุประสงคเหมือนกันคือการบริหารจัดการความรูภายในองคกร เพื่อปองกันการสูญเสียความรู

จากบุคลากรที่มีความรูประสบการณหรือความรูที่อยูในตัวบุคคลเหลาน้ัน จากการเกษียณอายุ 

ลาออก เลื่อนชั้นหรือเปลี่ยนตําแหนง   จากสภาพปญหาของงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการ

ตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งเปนงานที่ตองปฏิบัติตามขั้นตอนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150, 155/1 นอกเหนือจากงานดําเนินคดีอาญาทัว่ไป  และ

ปญหาของบุคลากรคือพนักงานอัยการผูปฏิบัติงาน ที่มีงานประจําในการดําเนินคดีอาญาทั่วไปที่อยู

ในความรับผิดชอบจํานวนมาก และติดยึดกับงานประจํา ( Defensive Routine) ไมมีเวลาเรียนรู 

ศึกษาเขารับการฝกอบรม ทําใหการทํางานผิดพลาด และพนักงานอัยการที่เร่ิมปฏิบัติงานใหมขาด

ความรูและทักษะในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขาดประสบการณในการทํางาน อีกทั้งปญหาของ

องคกร ที่ยังขาดขอมูลสารสนเทศในการศึกษา คนควาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  
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จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action)   ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ 

พัฒนาทักษะในการเรียนขณะทํางาน โดยเปลี่ยนการทํางานเปนโอกาสในการเรียนรู ( Learning 

Opportunity) โดยมีรูปแบบ (Mode) ในการเรียนรู 4 รูปแบบ ไดแก 

1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligence Learning) โดยการสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลหรือสารสนเทศสาธารณะ การสอบถามผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณความรูจริงในเร่ือง

นั้น และการเฝาสังเกตติดตามพฤติกรรมตางๆ ในการทํางาน การแกไขปญหา การตัดสินใจ เทคนิค

ในการทํางาน ตลอดจนผลลัพธและผลกระทบ 

2. การเรียนรูจากประสบการณ ( Experiential Learning) โดยเฉพาะประสบการณของ

ตนเอง ดําเนินการแลวเปนอยางไร มีผลตามมาอยางไร โดยวิธีการศึกษาผลสะทอน ( Reflect) และ

ทบทวนเหตุการณ (Review) 

3. การเรียนรูโดยการทดลอง ( Experimental Learning) ทดลองเพื่อหาความรูใหมในงานที่

ไมมีใครเคยทํามากอนหรือองคกรยังไมมีประสบการณมากอน  โดยการสาํรวจ ( Exploration) และ

พิสูจนสมมุติฐาน (Hypothesis and Test) 

4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู ( Leading Learning) โดยฝกผูบริหารหัวหนางานในองคกร

ใหทําหนาที่นําการเรียนรู สรางเคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตางๆ  โดยตองเรียนรูในการฝกเปน

ผูนําในการเรียนรู (Leading Learning) และการฝกสอน (Coaching) บุคลากรภายใตการบังคับบัญชา

ใหเรียนรู1

ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) จึงเปนทฤษฎีที่เหมาะนํามาประยุกตใช

แกไขปญหาในการทํางานที่มีปริมาณงานมาก ไมมีเวลาเรียนรู และไมควรนําผูเชี่ยวชาญหรือ

บุคลากรออกหนางานไปทํากิจกรรมพัฒนาความรูตางๆ โดยไมจําเปน เพื่อใหสามารถเรียนรูงาน

ดวยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูที่หนางาน และองคกรก็ไดรับประโยชนจากผลสําเร็จของ

งานที่ทําโดยตรง โดยใชรูปแบบ( Mode) คือการเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning) 

โดยใชวิธีการสืบคน  (Search) ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ  

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลยุติธรรม (อาญา) หรืออาจใชวิธีการสอบถามจากผูเชี่ยวชาญ ( Inquiry) 

ที่มีประสบการณจริงในการทํางานดานการชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตาย และการสอบสวน

คดีวิสามัญฆาตกรรม นอกจากนี้ยังใชรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ   (Experiential Learning) 

วาดําเนินการแลวเปนอยางไร มีผลตามมาอยางไร ดวยวิธีการศึกษาผลสะทอนโดยรอบและการ

ทบทวนเหตุการณ  (Reflect and Review) ความเสียหายหรือความสําเร็จที่เกิดขึ้นในอดีตขององคกร 

 

                                                           
1

 GARVIN D., “Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work,”Harvard 

Bussiness School Press, 2000 ISBN 1-57851-251-4 
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ถึงสาเหตุและผลลัพธ รวมทั้งศึกษาผลกระทบตามมาในดานตางๆ โดยการทบทวน ( Review) เหตุ

และผลในแตละขัน้ตอนในการทาํงาน และการสะทอนคดิ ( Reflect)  ในการวิเคราะหหาผลกระทบ

หรือผลตอเน่ืองในภายหลังที่ไดทํางานแลวเสร็จ ซึ่งอาจเปนผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม ความปลอดภัยตางๆ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพทั้งรางกาย และจิตใจ ได ซึ่งการ

จัดการความรูภายในองคกรดังกลาว เปนบทบาท และความรับผิดชอบของผูบริหาร (อธิบดีอัยการ/

รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา) โดยตรงที่จะตองเพิ่มพูนความรูตาง ๆ ใหแกผูปฏิบัติงาน 

(Knowledge Workers) จัดหาเทคโนโลยใีหม  โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหผูปฏิบัติงาน

ใชความรูพัฒนางาน และใหฝกอบรมดานการบริหารจัดการแกผูปฏิบัติงานใชความรูเพื่อนําไป

บริหารจัดการในงานที่ตนรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 อยางไรก็ตาม งานตามภารกิจดังกลาว  เปนงานที่เกี่ยวของกับหนวยงานอ่ืนในกระบวนการ

ยุติธรรม  ซึ่งเปนกระบวนการคนหาความจริงในคดีอาญา นอกจากผูปฏิบัติงานจะไดความรู และ

ทักษะจากระบบการจัดการความรู  ซึ่งเปนความรูที่ไดจากประสบการณในการปฏิบัติงานจริงจาก

การประชุมสัมภาษณจับความรูจากผูเชี่ยวชาญแลวก็ตาม ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงความโปรงใส

ในหนาที่ และใหความยุติธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของดวย ซึ่งเปนทัศนคติที่ดีขององคกร  

 

2.2 หลักการสําคัญ และเอกสารท่ีเกี่ยวของ (Domain Knowledge) 

ในการคนควาแบบอิสระเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูเพื่องานชันสูตรพลิกศพ งานไต

สวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงานอัยการ จะไดทําการศึกษา  

กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และหนังสือเวียน ที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ

ในการดําเนินการเขารวมการชันสูตรพลิกศพกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การไตสวนการตายในชั้น

ศาล การเขารวมสอบสวนคดีวิสามัญกับพนักงานสอบสวน ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ 

และหนังสือเวียน ดังตอไปน้ี 

2.2.1  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

           2.2.1.1  มาตรา 148  บัญญัติวา “เมื่อปรากฏแนชัด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคล

ใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานใหมีการชันสูตร

พลิกศพ เวนแตตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมาย 

 การตายโดยผิดธรรมชาติน้ัน คือ  

(1) ฆาตัวตาย 

(2) ถูกผูอ่ืนทําใหตาย 

(3) ถูกสัตวทํารายตาย 
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(4) ตายโดยอุบติัเหตุ 

(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ” 

 

  2.2.1.2 มาตรา 150   บัญญัติวา “ในกรณีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ ให

พนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพน้ันอยูกับแพทยทางนิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตร หรือไดรับ

หนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ทําการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถาแพทยทางนิติเวชศาสตรดังกลาวไม

มี หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหนาที่ ถาแพทยประจํา

โรงพยาบาลของรัฐไมมี หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ปฏิบัติหนาที่ ถาแพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

แพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชน หรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเปนแพทย

อาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ให

แพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชน หรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูน้ันเปน   เจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ใหพนักงานสอบสวน และแพทยดังกลาวทําบันทึกรายละเอียด

แหงการชันสูตรพลิกศพทันทีและใหแพทยดังกลาวทํารายงานแนบทายบันทึกรายละเอียดแหงการ

ชันสูตรพลิกศพดวยภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงเร่ือง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลา

ออกไปไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการ

ขยายระยะเวลาทุกคร้ังไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ รายงานดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงของ

สํานวนชันสูตรพลิกศพ และในกรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ใหพนักงาน

สอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไปยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็จสิ้นการชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว 

และใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไปตามมาตรา 156 

 ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาที่ไปทําการชันสูตรพลิกศพทราบ และ

กอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดย

ชอบธรรม  ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาที่จะทําได 

 ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตาม

หนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ให

พนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองตําแหนงต้ังแตระดับปลัดอําเภอ หรือเทียบเทาขึ้นไปแหง

ทองที่ที่ศพน้ันอยูเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวน และแพทยตามวรรคหน่ึง และให

นําบทบัญญัติในวรรคสองมาใชบังคับ 

 เมื่อไดมีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแลว ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงาน

อัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายสามสิบวันนับแตวันที่
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ไดรับแจง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวันแต

ตองบันทึกเหตุผล และความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

 เมื่อไดรับสํานวนชันสูตรพลิกศพแลว ใหพนักงานอัยการทําคํารองขอตอศาลชั้นตนแหง

ทองที่ที่ศพน้ันอยู เพื่อใหศาลทําการไตสวน และทําคําสั่งแสดงวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด 

และถึงเหตุ และพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระทํารายเทาที่จะทราบ

ได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวน ถามีความจําเปน ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน

สองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผล และความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุก

คร้ังไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหน่ึง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ใหพนักงานสอบสวน

ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานอัยการ 

 ในการไตสวนตามวรรคหา ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนไวที่ศาล 

และใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลสงสําเนาคํารอง และแจงกําหนดวันนัดไตสวน

ใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับ

อยางนอยหนึ่งคนเทาที ่

จะไดทราบกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสบิหาวัน และใหพนักงานอัยการนําพยานหลกัฐานทัง้

ปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบ 

 เมื่อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลวและกอนการไตสวนเสร็จสิ้น 

สามี ภริยา     ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิยื่นคํา

รองตอศาลขอเขามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการนําสืบ และนําสืบพยานหลักฐานอ่ืนไดดวย เพื่อ

การน้ี สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิ

แตงต้ังทนายความดําเนินการแทนได หากไมมีทนายความที่ไดรับการแตงต้ังจากบุคคลดังกลาวเขา

มาในคดี  ใหศาลต้ังทนายความขึ้นเพื่อทําหนาที่ทนายความฝายญาติผูตาย 

 เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่นําสืบมาแลวมา

สืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบก็ได และศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ

มาใหความเห็นเพื่อประกอบการไตสวนและทําคําสั่ง แตทั้งน้ีไมตัดสิทธิของผูนําสืบพยานหลักฐาน

ตามวรรคแปดที่จะขอใหเรียกผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนมาใหความเห็นโตแยง หรือเพิ่มเติม

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญดังกลาว 

 คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหถึงที่สุด แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรอง และการ

พิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนไดฟองหรือจะฟองคดีเกี่ยวกับการ

ตายน้ัน 
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 เมื่อศาลไดมีคําสั่งแลว ใหสงสํานวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อสงแก

พนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป 

 แพทยตามวรรคหน่ึง เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพ และผูทรงคุณวุฒิหรือ

ผูเชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็นตามมาตรานี้มีสิทธิไดรับคาตอบแทน หรือคาปวยการ คา

พาหนะเดินทาง และคาเชาที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง   สวนทนายความที่ศาลต้ังตามมาตรานี้ มีสิทธิไดรับเงินรางวัล และคาใชจาย

เชนเดียวกับทนายความที่ศาลต้ังตามมาตรา 173” 

1) หลักการชันสูตรพลิกศพ  

เปนการตรวจดูสภาพศพ เพื่อใหทราบสาเหตุและพฤติการณที่ตาย ผูตายคือใคร 

ตายเมื่อใด มีผูใดทําใหตายหรือไม  ทั้งน้ีเพื่อคุมครองสิทธิในชีวิตของบุคคล ดังน้ันการชันสูตรพลิก

ศพจึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่งในระบบกฎหมายของประเทศไทย  

การชันสูตรพลิกศพแบงออกเปน 2 กรณี คือ 

1. การชันสูตรพลิกศพสามัญ ใชกับกรณีการตายโดยผิดธรรมชาติ และมิใชการตายที่

เกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานหรืออยูในระหวางความควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งอางวา

ปฏิบัติราชการตามหนาที่ โดยมีพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่พบศพและแพทยทางนิติเวชศาสตร 

เปนผูมีหนาที่ชันสูตรพลิกศพ2

2. การชันสูตรพลิกศพวิสามัญ ใชกับกรณีการตายที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงาน

หรือตายอยูในระหวางความควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  โดยมี

พนักงานอัยการเปนผูรวมชันสูตรพลิกศพกับเจาพนักงานฝายปกครองตําแหนงต้ังแตระดับ

ปลัดอําเภอหรือเทียบเทา แพทยทางนิติเวชศาสตร และพนักงานสอบสวน

 

3

2) หลกัการไตสวนการตาย เปนการทําคํารองขอตอศาล เพื่อใหศาลทําการไตสวน

การตายและทําคําสั่งแสดงวา ผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด เพื่อใหทราบถึงสาเหตุและพฤติการณ

ที่ตาย หรือใครเปนผูกระทําใหตาย

  

บทบาทในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในการชันสูตรพลิกศพคดีวิสามัญ 

เพื่อรวมตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการตาย  และเพื่ออํานวยความยุติธรรมใหแก

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงญาติของผูตาย 

4

                                                           
2

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148 , มาตรา 150 วรรค 1 , 2 
3

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรค 3 
4

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรค 5 , 7, 8 ,11  
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  บทบาทในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ เพื่อเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ

ตายตอศาล เพื่อแสดงวาผูใดตาย ตายที่ไหน เมื่อใด เหตุและพฤติการณที่ตาย เพื่อใหไดความ

กระจางชัดโดยกระบวนการสืบพยาน การทําคําสั่งและสงคําสั่งของศาล  

 

2.2.1.3 มาตรา 155/1  บัญญัติวา “การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดย

การกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความ

ควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสู

ขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวา ปฏิบัติ ราชการตามหนาที่ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงาน

อัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนในการทําสํานวนสอบสวน 

การทําสํานวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบโดยพนักงาน

อัยการอาจใหคําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา หรือสั่งใหถามปากคําบุคคลที่

เกี่ยวของไดต้ังแตเร่ิมการทําสํานวนสอบสวนนับแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทําได ทั้งน้ีตาม

หลกัเกณฑและวิธกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทําสํานวน

สอบสวน ใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอพนักงานอัยการ

ไวในสาํนวน และถอืวาเปนการทาํสาํนวนสอบสวนทีช่อบดวยกฎหมาย” 

1) หลักการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

 ใหพนักงานอัยการเขารวมทําสํานวนสอบสวนกับพนักงานสอบสวน ในกรณีที่มีความตาย

เกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  หรือตายในระหวางอยูใน

ความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวา

ตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางปฏิบัติราชการตามหนาที่5

                                                           
5

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1   

  

 บทบาทในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ ดวยการเขารวมสอบปากคําพยานที่เกี่ยวของ

กับคดีวิสามัญฆาตกรรมกับพนักงานสอบสวน รวมทั้งใหคําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน หรื อ

สั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบปากคําพยานอ่ืนที่นาจะเกี่ยวของได เพื่อผดุงความยุติธรรม

แกทุกฝาย  
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ซึ่งงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ทั้ง  3 

งานดังกลาวเปนกระบวนงานที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมถึงการเขารวมทําสํานวนคดีชันสูตรพลิกศพคดี

วิสามัญกับพนักงานสอบสวน6

2.2.2.2 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2543   

เนื่องจากไดมีพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2542 มาตรา 4 แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ซึ่งมีการ

 ดวย  

2.2.2 ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ 

2.2.2.1  ระเบียบวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการ

สูงสุด พ.ศ.  

2547 ขอ 88 – 91 วางหลักในการปฏิบัติงานในเร่ืองหนาที่ของอัยการเกี่ยวกับคดีวิสามัญฆาตกรรม  

ขอ 88  (อัยการกับคดีวิสามัญฆาตกรรม) 

 เนื่องจากการคุมครองสิทธิบุคคลทุกฝายในคดีวิสามัญฆาตกรรม เปนเร่ืองที่สําคัญ

ยิ่งประการหนึ่งที่จักอํานวยความยุติธรรมและกอใหเกิดความสงบเรียบรอยแกสังคม พนักงาน

อัยการตองใหความสําคัญเปนพิเศษในการคุมครองสิทธิของทุกฝายในคดีดังกลาว ไมวาจะเปน

ผูถูกกระทําหรือเจาพนักงาน โดยเขารวมชันสูตรพลิกศพรวมทั้งการไตสวนการตายใหเปนไปตาม

มาตรา 150 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวย

การชันสูตรพลิกศพ 

ขอ 89  (คดีวิสามัญฆาตกรรมที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนตองสั่ง) 

 คดีวิสามัญฆาตกรรมที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนตองออกคําสั่งฟอง

หรือไมฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคสาม นั้น หมายเฉพาะคดี

ที่ความตายเกิดขึ้นโดยผูกระทํามีเจตนาฆาเทาน้ัน 

ขอ 90  (คดีที่เกี่ยวของกับคดีวิสามัญฆาตกรรม) 

 ใหพนักงานอัยการรอการสั่งคดีที่ราษฎรถูกกลาวหาวามีเจตนาฆาเจาพนักงาน

จนกวาอัยการสูงสุดจะมีคําสั่งในคดีวิสามัญฆาตกรรมที่เกี่ยวพันกันเสียกอน 

ขอ 91   (การรายงานผลคดีวิสามัญฆาตกรรม) 

 คดีวิสามัญฆาตกรรมที่อัยการสูงสุดสั่งฟองน้ัน ใหพนักงานอัยการรายงานผลคดี 

และคัดสําเนาคําพิพากษาทุกระยะสงสํานักงานอัยการสูงสุด 

                                                           
6

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรค 4  
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กําหนดผูที่เกี่ยวของในการชันสูตรพลิกศพใหชัดเจน สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดออกระเบียบน้ีใน

อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการใหชัดเจน ที่เปนสาระสําคัญ ดังน้ี 

ขอ 9    การชันสูตรพลิกศพ เปนอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการ ที่จะตองให

ความสําคัญเปนพิเศษ เพื่อคุมครองสิทธิของทุกฝาย ไมวาจะเปนผูที่เกี่ยวของเปนญาติของผูตายหรือ

เจาพนักงานรวมทั้งการดูแลสิทธิของบุคคลดังกลาวในการไตสวนการตาย ซักถามพยานและการนํา

สืบพยาน ไมวาโดยตนเองหรือโดยทนายความของบุคคลนั้นและตองปฏิบัติตามวิธีการที่กฎหมาย

บัญญัติไวโดยเครงครัด 

ขอ 10   การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 150 วรรคหนึ่ง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหา พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งให

พนักงานสอบสวนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 

 ในการตรวจสํานวนการชันสูตรพลิกศพ กรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหงการ

กระทําผิดอาญา หากพนักงานสอบสวนเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานอัยการ ใหพนักงาน

อัยการายงาน ตอหัวหนาพนักงานอัยการตามลําดับชั้นจนถึงอธิบดี เพื่อแจงไปยังผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติหรือ  ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 

 ในการชันสูตรพลิกศพกรณีที่มีความตายเกิดขึ้น โดยการกระทําของเจาพนักงาน

ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวา

ปฏิบัติราชการตามหนาที่ หากพนักงานสอบสวนเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานอัยการ 

ใหพนักงานอัยการบันทึกไวในแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพ แลวรายงานตอผูอํานวยการศูนย 

เพื่อแจงไปยังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี 

ขอ 11    ใหพนักงานอัยการผูไดรับมอบหมายเขารวมทําการชันสูตรพลิกศพยัง

สถานที่ และวัน เวลา ตามที่ไดรับแจงจากพนักงานสอบสวน 

 กอนดําเนินการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานอัยการตรวจสอบใหไดความวา

พนักงานสอบสวนไดแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือ

ญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาที่จะทําได 

 ในกรณีที่ปรากฏวา พนักงานสอบสวนยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวในวรรค

กอนใหพนักงานอัยการแจงใหพนักงานสอบสวนดําเนินการใหถกูตองตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว

เทาที่จะทําได แตถามีความจําเปนและมีเหตุอันสมควรที่พนักงานสอบสวนไมสามารถปฏิบัติได ให

ชนัสตูรพลกิศพไปได แลวแจงใหพนักงานสอบสวนบนัทกึเหตุดังกลาวไวเปนหลกัฐาน 

ขอ 12    ในการชันสูตรพลิกศพ พนักงานอัยการจะตองตรวจสอบวา การชันสูตร

พลิกศพไดกระทําโดยพนักงานสอบสวนรวมกับแพทยที่มีคุณสมบัติดังตอไปน้ีตามลําดับ 
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(1) แพทยทางนิติเวชศาสตร ซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจาก

แพทยสภา 

(2) แพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐ ถาแพทยทางนิติเวชศาสตรไมมีหรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ได 

(3) แพทยประจําสาธารณสุขจังหวัด ถาแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐไมมี 

หรือ                  ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

(4) แพทยประจําโรงพยาบาลของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวช

กรรมที่ข้ึนทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัครตามระเบียบของกระทรวง

สาธารณสุข ถาแพทยประจําสาธารณสุขจังหวัดไมมีหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาทีไ่ด 

ในกรณีที่แพทยตามที่ระบุไววรรคแรกไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

พนักงานสอบสวนบันทึกเหตุดังกลาวในรายงานการชันสูตรพลิกศพ 

ขอ 13   ในการชันสูตรพลิกศพ จะตองใหไดความวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน 

เมื่อใด เหตุและพฤติการณในการตายเปนอยางไร ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระทํา

รายเทาที่จะทราบได 

ขอ 14   ใหพนักงานอัยการผูชันสูตรพลิกศพ บันทึกรายละเอียดผลการชันสูตร

พลิกศพในแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพ เสนอผูอํานวยการศูนยเพื่อทราบ 

 ในคดีสําคัญตามนัยแหงระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.2528             

ใหศูนยอํานวยการรายงานผูบังคับบัญชาการตามลําดับชั้นจนถึงอัยการสูงสุด 

 ใหศูนยอํานวยการเก็บรักษาแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพไว เพื่อสงไปรวมเขา

ไวในสาํนวนการไตสวนชนัสตูรพลกิศพหรือสาํนวนคดีอาญาตอไป 

ขอ 15   ในสํานวนการชันสูตรพลิกศพจะตองปรากฏเอกสารหลักฐานเบื้องตน 

ดังตอไปน้ี 

(1) หลักฐานการแจงใหผูมีหนาที่ไปทําการชันสูตรพลิกศพทราบ 

 (2) หลักฐานการแจงให สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบ

ธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหน่ึงคนทราบเทาที่จะทําได 

 (3) บันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวน

และแพทย 

 (4) รายงานของแพทยแนบทายบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพ  
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 (5) หลักฐานการมอบหมายใหเจาหนาที่ของโรงพยาบาลหรือเจาหนาที่ใน

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ผานการอบรมทางนิติเวชศาสตรตามความในมาตรา 7 แหง

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2542 

 (6) บันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาของแพทยและ

พนักงานสอบสวน 

  ขอ 16    กรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา เมื่อพนักงานอัยการ

เห็นวาการชันสูตรพลิกศพถูกตองแลว ใหสั่งวา “การชันสูตรพลิกศพไดดําเนินการตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 แลว ” และสงสํานวนไปยังผูวาราชการจังหวัดตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 156 

  ขอ 17   กรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ

ราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ

ตามหนาที่ใหพนักงานอัยการแหงทองที่ที่ศพน้ันอยูเปนผูพิจารณาสั่งสํานวนการชันสูตรพลิกศพ 

  เมื่อไดรับสํานวนชันสูตรพลิกศพในวรรคแรก ใหพนักงานอัยการเจาของสํานวน

ขอรับแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพตามขอ 14 มารวมเขาไวเปนสวนหนึ่งของสํานวนการ

ชันสูตรพลิกศพ 

  ขอ 18   สํานวนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานอัยการพิจารณาและ ทําความเห็น

เสนอหัวหนาพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่ง 

  ขอ 19    เมื่อหัวหนาพนักงานอัยการมีคําสั่งตามขอ 18 แลว ใหพนักงานอัยการทํา

คํารองยื่นตอศาลชั้นตนแหงทองที่ที่ศพน้ันอยูภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับสํานวน เพื่อใหศาล

ทําการไตสวนและทําคําสั่งแสดงวา ผูตายคือใคร ตายที่ไหน ตายเมื่อใด เหตุและพฤติการณในการ

ตายเปนอยางไร ถาตายโดยคนทําราย ใหระบุวาใครเปนผูกระทํารายเทาที่จะทราบได 

   ในกรณีจําเปน ใหขยายระยะเวลาไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบ

วันแตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทั้งคร้ังไวในสํานวนการชันสูตรพลิก

ศพ 

   เมื่อศาลกําหนดวันนัดไตสวนแลว ใหพนักงานอัยการทําคํารองยื่นตอศาล

ขอใหสงสําเนาคํารองและแจงกําหนดวันนัดไตสวนใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดย

ชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับอยางนอยหน่ึงคนเทาที่จะทําไดทราบกอนวันนัด

ไตสวนไมนอยกวาสิบหาวัน 
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  ขอ 20   เมื่อศาลไดมีคําสั่งและสงสํานวนการไตสวนของศาลคืนมายังพนักงาน

อัยการแลวใหสงสาํนวนการไตสวนของศาลและสาํนวนชนัสตูรพลกิศพของพนักงานสอบสวนไป

ยงัพนักงานสอบสวนเพือ่ดําเนินการตอไป 

  ขอ 21   ใหนําระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

พ.ศ.2528 มาบังคับใชเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพโดยอนุโลม 

2.2.2.3 ระเบียบสํานักงานคดีอาญา วาดวยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทํา

สํานวนชันสูตรพลิกศพ ทําสํานวนสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําหรือตายใน

ระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ และทําสํานวนใน

กรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ พ.ศ. 2551 

ไดวางแนวทางปฏิบัติงานในการรวมสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ และรวมสอบสวนคดี

วิสามัญฆาตกรรม 

2.2.2.4 หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0023/ว 50 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 

2551 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคดีวิสามัญฆาตกรรม 

2.2.2.5 หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0023/13720 ลงวันที่ 26 กันยายน 

2550 เร่ืองใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 

2.2.2.6 หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0023/ว 324 ลงวันที่ 25 กันยายน 

2550 เร่ืองการเขารวมชันสูตรพลิกศพในคดีวิสามัญฆาตกรรม 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

วินัย  ดํารงมงคลกุล (2547) ไดศึกษาวิจัย เร่ืองพนักงานอัยการกับการชันสูตรพลิกศพ 7

                                                           
7

 วินัย  ดํารงมงคลกุล, “พนกังานอัยการกับการชันสูตรพลิกศพ, พ.ศ. 2547,งานวิจัยหลักสูตรผูบริหาร

กระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 7 

โดย

เนนการวิเคราะหบทบาทและปญหาเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการชันสูตรพลิกศพตาม

หลักกฎหมายในปจจุบัน ซึ่งยังไมสามารถคุมครองสิทธิในชีวิตของราษฎรใหไดรับความเปนธรรม 

โดยปญหาเกิดจากพนักงานอัยการขาดองคความรู ทักษะ และประสบการณ เนื่องจากมีการเรียนรู

ไมเพียงพอ และในการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานอัยการไมมีการอบรมฝกฝนทักษะที่จําเปน 

กลายเปนอุปสรรคที่บ่ันทอนบทบาทของพนักงานอัยการในการคุมครองสิทธิของทั้งฝายผูตายและ

เจาพนักงานผูปฏิบัติราชการตามหนาที่  โดยผลจากงานวิจัยดังกลาวชี้ใหเห็นวา ตองมีการจัดการ

ความรูท่ีดีในการนํามาใชกับงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญ
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ฆาตกรรมในองคกรอัยการ โดยสรางเปนระบบจัดการความรูในการชวยแกไขปญหาดังกลาวให

พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 


