
ข้อมูลการชันสูตรพลิกศพ 

การชนัสตูรพลกิศพในประเทศไทย เป็นกระบวนการท่ีก าหนดขึน้ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 148 
ซ่ึงบญัญติัไวว่้า "เมือ่ปรากฏแน่ชดัหรือมีเหตอุนัควรสงสยัว่า บคุคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรือตายในระหว่างอยู่ในความ
ควบคมุของเจ้าพนกังาน ใหมี้การชนัสูตรพลิกศพเวน้แต่ตายโดยประหารชีวิตตามกฎหมาย" ซึ่งการตายโดยผิดธรรมชาตคิือ 
การตาย 5 ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การฆ่าตวัตาย 

2. การถกูผู้ อ่ืนท าให้ตาย 

3. การถกูสตัว์ท าร้ายตาย 

4. การตายโดยอบุตัเิหต ุ

5. การตายโดยยงัมิปรากฏเหต ุ

สว่นการตายในระหว่างอยู่ในความควบคมุของเจ้าพนักงาน ได้แก่การตายท่ีอยู่ในระหวา่งควบคมุหรือขงั หรือกกัขงั หรือจ าคกุ 
หรือคมุตวัของเจ้าพนกังานตามกฎหมาย หรือค าพพิากษา หรือตามค าสัง่ของศาลแล้วแตก่รณี ไมว่า่การตายนัน้จะเป็นการ
ตายโดยผดิธรรมชาต ิหรือไมก่็ตาม ทัง้นี ้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือพสิจูน์ความบริสทุธ์ิของเจ้าพนกังานผู้ควบคมุว่า เก่ียวข้องกบั
การตายหรือไมเ่พียงใด 

โดยหลกัแล้วการชันสูตรพลิกศพ เป็นการตรวจดูศพแต่เพียงภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการในสถานที่พบศพ ยกเว้น

สถานท่ีไมเ่อือ้อ านวย การผา่ศพตอ่เม่ือเจ้าพนกังานผู้ชันสตูรเห็นควรสง่ศพหรือชิน้สว่น ของศพให้แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ

ท าการผา่ศพ หรือแยกธาต ุ ถ้าเจ้าพนกังานเห็นว่าการชนัสตูรพอรู้สาเหตกุารตายแล้ว ถือวา่การชนัสตูรศพรายนัน้เสร็จสิน้แล้ว

ตามกฎหมาย  ทัง้ๆท่ีวชิานิตเิวชศาสตร์ในปัจจบุนั ถือวา่การชนัสตูรพลกิศพแตเ่พียงอย่างเดียวมกัไมเ่พียงพอ นิตพิยาธิแพทย์

ควรพจิารณาเป็นรายๆไปวา่ จะมีเพียงบางรายเท่านัน้ท่ีอาจไมจ่ าเป็นต้องผา่ศพ 

อย่างไรก็ตามการชนัสตูรพลกิศพโดยการผา่ศพตรวจ เป็นการกระท าเม่ือมีเหตจุ าเป็นเพ่ือหาสาเหตกุารตาย ในกรณีท่ีการพลกิ
ศพไม่สามารถบง่บอกสาเหตกุารตายได้ชดัเจน ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความคดีอาญา มาตรา 151 บญัญติัว่า 

 "ในเมือ่มีความจ าเป็นเพือ่พบเหตขุองการตาย เจ้าพนกังานผูช้นัสูตรพลิกศพมีอ านาจสัง่ให้ผ่าศพเพือ่แยกธาตสุ่วนใด หรือจะ
ใหส่้งทัง้ศพ หรือบางส่วนไปยงัแพทย์ หรือพนกังานแยกธาตขุองรฐับาลก็ได"้  

การผา่ศพเป็นวธีิท่ีดีท่ีสดุในการพิสจูน์หาสาเหตกุารตาย สามารถตอบปัญหา และข้อสงสยัจากการพลกิศพได้เช่น เม่ือพลกิศพ
พบบาดแผลเป็นรูลกึเข้าไปในร่างกาย รูลกึนีอ้าจเกิดจากกระสนุปืน หรือตะปขูนาดใหญ่ก็ได้ การผ่าศพจะท าให้ทราบวา่
บาดแผลนัน้เกิดจากอาวธุหรือวตัถอุะไร และยงัท าให้ทราบตอ่ไปวา่อาวธุหรือวตัถนุัน้ ถกูอวยัวะส าคญัอะไรจึงท าให้ตาย หรือ
ในกรณีท่ีการพลกิศพไม่พบบาดแผลปรากฏภายนอกให้เห็น การผา่ศพจะบอกได้วา่ การตายเกิดจากตบัแตก ม้ามแตก ฯลฯ 
อนัเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเกิดจากกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดไปหลอ่เลีย้ง เส้นโลหิตในสมองแตก ฯลฯ อันเป็นโรคภยัไข้
เจ็บธรรมดา เป็นต้น 



การผา่ศพ นอกจากจะใช้วธีิผา่ศพตรวจดดู้วยตาเปลา่ (Gross Examination) แล้ว ยงัรวมถึงการตดัเอาก้อนเนือ้ไปตรวจดดู้วย
กล้องจลุทรรศน์ (Microscopic Examination) อีกด้วยอย่างไรก็ตาม การผ่าศพไมส่ามารถกระท าได้ในกรณีผู้ตายเป็นอิสลามิ
กชน  

วัตถุประสงค์ของการชันสูตรพลิกศพ 

กรณีตายโดยผิดธรรมชาต ิเม่ือแพทย์นิตเิวชได้รับแจ้งเหตกุรณีฆ่าตวัตาย การชนัสตูรพลกิศพจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่

ผู้ตายตายเพราะฆ่าตวัเอง ไม่ใช่ถกูผู้ อ่ืนฆ่า และแม้เป็นการฆ่าตวัตายจริง ผลการชนัสตูรพลกิศพอาจแสดงให้เห็นพฤตกิารณ์

ของการตายวา่ มีความเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืนและสามารถน าผู้ ท่ีเก่ียวข้องไปลงโทษทางอาญาได้  

กรณีถูกผู้อ่ืนท าให้ตาย หมายถึงกรณีท่ีการตายเกิดจากการกระท าของผู้ อ่ืน ไม่วา่กระท าโดยเจตนาฆ่า หรือไมมี่เจตนาฆ่า 

หรือโดยประมาท หรือแม้มไิด้กระท าโดยประมาทก็เข้ากรณีนี ้เช่น ผู้ตายวิ่งตดัหน้ารถยนต์ในระยะกระชัน้ชิด โดยผู้ขบัข่ีมไิด้

ประมาท การชนัสตูรพลกิศพจะท าให้ทราบถึงสาเหตกุารตายโดยแน่ชดัวา่ เก่ียวเน่ืองกบัการกระท าผดิอาญาอย่างไร หรือ

บางครัง้มีการขบัรถชนแล้วหลบหนีแตถ้่ามีการเก็บวตัถุพยานตา่งๆ จากผู้ตาย หรือผู้บาดเจ็บ ซึ่งได้แก่ สีของรถคนัท่ีชนอาจตดิ

ท่ีบาดแผลผู้ตาย ,เลือดของผู้ตายอาจตดิอยู่ท่ีบริเวณกันชนหรือดอกยางของรถคนัท่ีชน ท าให้ต ารวจสามารถใช้เป็น

พยานหลกัฐานในการเช่ือมโยงเหตกุารณ์ในการน าผู้กระท าผดิมาลงโทษได้ สว่นในกรณีถกูสตัว์ท าร้าย หมายถึงการตายท่ีเป็น

ผลโดยตรงจากการถกูสตัว์ท าร้าย เช่น ถกูงกูดั ถกูช้างเหยียบ การชนัสตูรพลกิศพจะท าให้รู้วา่การตายนัน้ถกูสตัว์กระท า

โดยตรง ไมใ่ช่เป็นการบาดเจ็บจากการกระท าของมนษุย์ 

การตายโดยอุบัตเิหตุ หมายถึงการตายท่ีเกิดจากเหตอุนัเกิดขึน้อย่างไมค่าดหมาย เช่น ตกน า้ตาย ฟ้าผา่ตาย การชนัสตูร

พลกิศพจะท าให้ทราบวา่ การตายเกิดขึน้จากปัจจยัเหล่านัน้จริงๆ ซึ่งมไิด้เกิดจากการกระท าผดิทางอาญา และการตายโดยยงั

มปิรากฏเหต ุหมายถึงการตายท่ียงัไมท่ราบวา่เกิดจากสิง่ใด การชนัสตูรพลกิศพจะท าให้ทราบว่า ผู้ตาย ตายเพราะเหตใุด และ

เหตท่ีุท าให้ตายเก่ียวเน่ืองกบัการกระท าผดิอาญา หรือไม่ 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ตามพระราชบญัญัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา มาตรา 150 ปี พ.ศ. 2542 ก าหนดให้

พนกังานสอบสวนภายในประเทศไทยคือเจ้าหน้าที่ต ารวจ ประกอบด้วยต ารวจท่ีท าหน้าท่ีพนกังานสอบสวน กบัต ารวจจาก

กองพสิจูน์หลกัฐานท่ีจะด าเนินการตรวจหาวตัถุพยานหรือพยานทางกาย ภาพอ่ืนๆ เม่ือเกิดอาชญากรรมขึน้ในทกุกรณีรวมทัง้

การตายด้วย  

เม่ือพนกังานสืบสวนสอบสวนท่ีแน่ใจวา่ศพนัน้เสียชีวติแล้ว การสืบสวนในกรณีท่ีมีการตาย (Death investigation) ต้องแจ้ง

แพทย์ผู้มีหน้าท่ีตามกฎหมาย ให้ร่วมท าการชนัสตูรโดยไมแ่ตะต้องศพและไมใ่ห้ผู้หนึ่งผู้ใดแตะต้องศพด้วย ในบางครัง้อาจจะ

มีพนักงานอัยการละพนักงานฝายปกครองร่วมในการชนัสตูรพลกิศพด้วยก็ได้ แล้วแตก่รณี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88


หมายเหต ุ: แพทย์ผูร่้วมชนัสูตรศพนัน้ไดแ้ก่ แพทย์ตามที ่ป.วิ อาญา มาตรา 150 ก าหนดไว ้ได้แก่ นิติเวชแพทย์ , แพทย์

ประจ าโรงพยาบาลของรฐั , นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั , หรือแพทย์อาสาสมคัรทีไ่ด้ข้ึนทะเบียนไวก้บักระทรวงสาธารณสุข 

หลงัจากไดมี้การชนัสูตรพลิกศพเบือ้งตน้แลว้  

หากยงัหาสาเหตกุารตายไม่ได้ หรือไม่ชดัแจ้ง จะส่งศพใหแ้พทย์ท าการผ่าศพตรวจโดยละเอียดได้ (ตาม ป.วิ อาญา ม.151) ณ 

สถาบนันิติเวชวิทยา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ หรือโรงพยาบาลทีมี่ผูเ้ชี่ยวชาญด้านนิติเวชเช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็น

ตน้ ส าหรับต่างจงัหวดัอาจส่งศพไปชนัสูตรที่สถาบนันิติเวชวิทยา ส านกังานต ารวจแห่งชาติ , สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยติุธรรม ,โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค หรือโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของกระทรวง

สาธารณสขุที่มีแพทย์นิติเวชประจ าอยู่เป็นตน้ การน าศพไปชนัสูตร ณ โรงพยาบาล มกัเป็นการด าเนินการโดยอนโุลม เช่น 

แพทย์ไม่สะดวกในการเดินทางไปชนัสูตรในพืน้ทีที่่เกิดเหต ุหรือเป็นการเคลือ่นยา้ยศพมาชนัสูตรเพ่ิมเติม เช่น เอ๊กซเรย์ศพเพือ่

หาวตัถแุปลกปลอมภายใน ในกรณีเสียชีวิตจากทอ้งทีอื่่นแลว้น าศพมาท้ิงไว ้จะตอ้งประสานความร่วมมือกบัพนกังาน

สอบสวนทอ้งทีที่เ่กิดเหตดุ้วย แต่พนกังานสอบสวนทอ้งทีที่พ่บศพยงัคงถือเป็นเจ้าหน้าทีห่ลกัผู้รบัผิดชอบในการชนัสูตรศพนัน้ 

 

การด าเนินการในสถานที่เกิดเหตุ 

- บนัทึก วนั เวลา ท่ีเข้าไปในท่ีพบศพหรือท่ีเกิดเหต ุ

- เข้าท่ีเกิดเหตโุดยหลีกเล่ียงการอาจจะท าลายหลกัฐานหรือวตัถพุยาน 

- ด าเนินการเก่ียวกับผู้ตาย  เม่ือมีศพควรพยายามท่ีจะไมท่ าการใดใดเก่ียวกบัศพ  แตจ่ะต้องรายงานพนกังาน

สอบสวนผู้ มีหน้าท่ีให้ทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการเก่ียวกับการชนัสตูรตามกฎหมาย 

แพทย์ที่ท าการชนัสตูรพลิกศพ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบักระบวนการยตุิธรรมต้องมีใบชนัสตูรบาดแผล ต้องแจ้งต ารวจต ารวจส่งใบชนัสตูรมาให้ มีชื่อของผู้ ป่วยระบุชื่อ

ของสถานีต ารวจชดัเจน ได้รับอนัตรายอย่างไรเกิดเหตวุนัไหน มกีารลงชื่อของสารวตัรผู้ รับผิดชอบคดี ด้านหลงัจะเป็นใบชนัสตูรบาดแผลของโรงพยาบาลเอกชนหรือ

โรงพยาบาลไหนก็ได้ ที่มีแพทย์ทางนิติเวชดแูลอยู่ ถงึแม้ไม่มแีพทย์นิติเวชก็มีแพทย์ธรรมดาดแูลอยู่ สามารถเขียนรายงานใบชนัสตูรให้แก่พนักงานสอบสวนได้ 

 แพทย์ทางนิติเวชจะมีประจ าที่โรงพยาบาลศิริราชตลอด 24 ชัว่โมง สามารถไปถงึยงัสถานที่ที่เกิดเหตไุด้ตลอดเวลาเมือ่ได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ใน

บางครัง้อาจมแีพทย์ฝึกหดัร่วมในการชนัสตูรพลิกศพด้วย เพือ่ให้มีความรู้ ความช านาญ ใบชนัสตูรเกี่ยวข้องกบัแพทย์และเจ้าหน้าที่ต ารวจบ้านเรียกว่า POLICE 

SYSTEM เป็นระบบต ารวจ แพทย์ทางนิติเวชในเมืองไทยมีประมาณ 50 คน จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้แพทยท์ัว่ ๆไปในการร่วมชนัสตูรพลิกศพด้วย หากแพทย์มี

ใบชนัสตูรศพมาด้วย แพทย์ก็จะติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อท างานและเขียนให้พนักงานสอบสวนเช่นสอบถามว่าหากมีการข่มขืนกระท าช าเรา ปรากฏอย่างนี ้

ยืนยนัได้หรือไม่ว่า เป็นการร่วมประเวณีที่ชดัเจนหรือเป็นการที่พนักงานสอบสวนติดตอ่แผนกชนัสตูรศพ  

เม่ือเจ้าหน้าที่ต ารวจและแพทย์ท าการชันสูตรพลิกศพแล้ว ต้องเขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการระบุสาเหตกุารตาย
เบือ้งต้นของผู้ตาย โดยแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพ ต้องมีหน้าที่ต้องส่งรายงานการชันสูตรพลิกศพให้พนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน รวมทัง้สรุปข้อมูล
ในประเดน็ต่าง ๆ เช่น สาเหตกุารตาย เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ผู้ตายคือใคร ตาย ณ ที่ใด ตายเม่ือใด เป็นต้น และสามารถขอขยายเวลาได้ 2 ครัง้ ๆ ละ 
ไม่เกิน 30 วัน ส าหรับพนักงานสอบสวน มีหน้าที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ออกใบมรณบัตรรับรองการตาย
ให้แก่ญาตผู้ิตาย 

 



- รายงานผู้บงัคบับญัชาท่ีรับผดิชอบ หรือผู้ ร่วมงาน หรือแพทย์ผู้ชนัสตูร  เพ่ือท าการชนัสตูรและขอก าลงัสนบัสนนุ 

- มอบการรักษาท่ีเกิดเหตใุห้พนกังานสอบสวน เพ่ือจะรักษาตอ่ไปจนกวา่การชนัสตูรหรือตรวจสถานท่ี ได้ท าเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งหมายความว่าจนกวา่การท ารายงานเก่ียวกบัสถานท่ีเสร็จสิน้ลงแล้ว ซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายวนั 

ส าหรับพนกังานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ชนัสตูรพลกิศพควรระลกึไว้เสมอวา่ การตรวจท่ีเกิดเหตไุมใ่ช่สามารถตรวจครัง้เดียว

จะเสร็จสิน้ได้เสมอไป บางครัง้อาจจะต้องกลบัมาตรวจเพ่ือหาพยานหลกัฐานเพิม่เตมิอีกหลายครัง้ 

         1.ถ่ายรูป วาดรูป วาดแผนผงัของต าแหน่งศพและสถานท่ี 

         2.ใช้จินตนาการความเป็นไปได้ในเหตกุารณ์ทกุแง่มมุวา่ อาจจะพบพยานหลกัฐานในท่ีใดได้บ้าง เพ่ือหาวตัถพุยาน ทัง้ท่ี

จดุ และรอบจดุท่ีเกิดเหต ุโดยละเอียดและเป็นระบบ 

         3.พยายามไมส่มัผสัด้วยมือเปลา่กบัสิง่ท่ีสนันิษฐานวา่อาจมีวตัถุพยานปรากฏ อยู่ เช่นลกูบดิประต ูหน้าตา่ง ถ้วยชา

กาแฟ อาวธุ ฯลฯ 

         4.บนัทึกสิง่ท่ีตรวจพบโดยละเอียดเพ่ือท่ีวา่เม่ือจ าเป็นต้องกลบัมาอ่านใหม ่ในอีกหลายปีตอ่มา ยงัสามารถประมวล

ข้อมลูได้เหมือนเดมิ 

ผู้ท าการชนัสตูรต้องถามตวัเองวา่ เหตตุายคืออะไรตามสภาพท่ีเห็น(ซึ่งอาจจะไม่ใช่เหตตุายท่ีแท้จริงก็ได้ แตจ่ะเห็นได้ชดัวา่ 

นกัสืบท่ีรู้จกับาดแผลภายนอกวา่เป็นชนิดใดได้ถกูต้อง จะสามารถเข้าใจเหตกุารณ์ได้ดีกว่า ในขณะนัน้)  เป็นการท าตวัเองได้

หรือไม(่จากต าแหน่งบาดแผล ท่าทางของศพ)   มีร่องรอยการตอ่สู้หรือไม(่คราบเลือด เส้นผม เศษกระดมุเสือ้ เคร่ืองใช้ท่ีไมไ่ด้

อยู่ในท่ีปกตฯิลฯ) มีอาวธุในท่ีเกิดเหตหุรือไม ่(อาวธุอยู่ท่ีใดวางในสภาพอย่างไร ถ่ายรูปไว้) 

         การตรวจศพในสถานท่ีเกิดเหตนุัน้พนกังานสืบสวนสอบสวนควรให้ความสนใจในเร่ือง 

         1.ท่าทางของศพเปรียบเทียบกบัสภาพแวดล้อมรอบข้าง และถ่ายรูปไว้ก่อนท่ีขยบัศพ 

         2.เสือ้ผ้าท่ีตดิอยู่กบัศพ วา่อยู่ในต าแหน่งใด  ถกูดงึรัง้สว่นไหน กางเกงในดงึลงมาเท่าไร  มีรูทะลเุข้าบาดแผลหรือไม ่

(ห้ามใช้วตัถใุดใดแยงเข้าไปในบาดแผล เพราะอาจไปท าลายหรือเพิ่มเศษสิง่บางอย่างในแผลได้) รวมถึงการตรวจค้นตาม

กระเป๋าเสือ้-กางเกง 

         3.จากนัน้จึงคอ่ยตรวจร่างกายทัว่ไป หวัหนัอย่างไร ตาลืม? ปากอ้า? มีน า้ หรือของเหลวใด ท่ีอวยัวะหรือเสือ้ผ้าสว่นใด มี

บาดแผลใดบ้าง โดยเร่ิมตัง้แต ่หวั ตวั แขน และขา ซึ่งการตรวจนี ้เป็นเพียงเพ่ือเป็นแนวทางเท่านัน้ ผลการตรวจละเอียดต้องรอ

จากการผา่ศพของนิตเิวชแพทย์ 

         4.เก็บรักษาบางสว่นของศพแล้วแตก่รณี  เสือ้ผ้าท่ีใสอ่ยู่บนตวัศพ ห้ามถอดออก ต้องน าไปตรวจพร้อมกับศพเสมอ 

อาจจะต้องใช้ถงุกระดาษห่อหุ้มบางสว่นของศพเพ่ือป้องกนัการปนเปือ้นหรือการ สญูหายของวตัถพุยาน บางกรณีอาจจะ

ต้องห้ามการพิมพ์ลายพมิพ์นิว้มือไว้ก่อน เพ่ือป้องกนัการปนเปือ้นเช่นกนั เช่น กรณีใช้อาวธุปืน ศพท่ีถกูขม่ขืนและฆ่า ฯลฯ 

จนกวา่การตรวจศพอย่างละเอียดเสร็จสิน้แล้ว 

         5.หลงัเคล่ือนย้ายศพแล้ว ให้ประมาณปริมาณเลือดในท่ีเกิดเหตอีุกครัง้หนึ่ง 

         6. กรณีท่ีพบศพท่ีเช่ือวา่ถกูน ามาทิง้จากท่ีอ่ืน  ตรวจสถานท่ีให้ละเอียดเช่นกนั  ตรวจคราบเลือด หรือร่องรอยการเดนิหรือ



เคล่ือนท่ีตามเส้นทางท่ีจะเข้าออกสถานท่ีนัน้(ซึ่ง อาจจะมีอยู่จ ากดั) รอยลูข่องหญ้า รอยเท้าหรือรอยลากบนพืน้ กิ่งไม้ท่ีหกัเป็น

ทาง ฯลฯ 

         7.ถ้าศพพบท่ีกลางแจ้งการตรวจท่ีเกิดเหตตุ้องรีบท าเพราะพยานหลกัฐานตา่งๆอาจ จะถกู ลบเลือนได้ง่ายจากการ

เปล่ียนแปลงของอากาศเช่น ลม ฝน หิมะ ฯลฯ 

 การตรวจศพในสถานท่ีพบศพ 

         ให้แพทย์ท าการตรวจโดยคร่าวๆเท่านัน้วา่ 
         1.เป็นบาดแผลชนิดใด  ถกูของไมมี่คม, มีคม, กระสนุปืน  
         2.จ านวนบาดแผลมีเท่าใด  อาจจะมีบาดแผลแห่งความไมแ่น่ใจ(hesitation mark) หรือบาดแผลแห่งการป้องกนัตวั
(defense wound) 
         3.ต าแหน่งบาดแผลอยู่ท่ีใดบ้าง ทะลเุสือ้ผ้าหรือไม ่
         4.บาดแผลกระสนุปืน ระยะใกล้เท่าใด 
         5.ตรวจระยะเวลาการตาย  ซึ่งต้องร่วมกบัการสอบถามผู้ใกล้ชิดหรือพบเห็นด้วย 

  

ข้อสงัเกตลกัษณะของบาดแผลเปรียบเทียบกับพฤตกิารณ์ท่ีตาย 
ฆาตกรรม       - บาดแผลเกิดบริเวณใดของร่างกายก็ได้ 
                      - มกัมีหลายแห่ง 
                      - มกัทะลเุสือ้ผ้า 
                      - อาจจะมีบาดแผลหลายประเภท 
                      - มกัจะมีบาดแผลการป้องกนัตวั         

  

ฆ่าตวัตาย       - บาดแผลจะเป็นต าแหน่งท่ีเลือกสรรแล้ว เช่น ยิงตวัตายมกัยิงขมบั หรือเข้าปาก ใช้มีดจะเชือดคอ หรือ ข้อมือ 
                        ด้านใน ถ้าแทงอาจจะแทงท้อง เป็นต้น 
                      - อาจจะมีหลายแห่ง แตม่กัมีแห่งเดียว 
                      - มกัไมท่ าทะลเุสือ้ผ้า ถ้าแทงท้องก็มกัเอาเสือ้ออก จะปาดคอก็จะเอาเน็คไทออก เป็นต้น 
                      - มกัมีบาดแผลประเภทเดียวแตอ่าจมี 2 ประเภท เช่น เชือดข้อมือไมต่ายจึงผกูคอตายตาม  
                      - มกัจะมีแผลแห่งความไมแ่น่ใจ โดยเฉพาะเม่ือใช้ของแขง็มีคม  
                      - ไมมี่บาดแผลแห่งการป้องกนัตวั 

  

อบุตัเิหต ุ        - บาดแผลเกิดบริเวณใดก็ได้แล้วแตล่กัษณะของอบุตัเิหต ุ 
                      - มีหลายแห่งหรือแห่งเดียวก็ได้แล้วแต่ลกัษณะของอบุตัเิหต ุ
                      - บาดแผลมกัทะลเุสือ้ผ้า 



                      - มกัมีบาดแผลประเภทเดียว 
                      - ไมมี่บาดแผลแห่งการป้องกนัตวัหรือแผลแห่งความไมแ่น่ใจ 

 

 สถานที่ชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย  

ตามกฎหมายแล้ว กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ท าการชนัสตูร ณ สถานท่ีท่ีพบศพ โดยเป็นหน้าท่ีของพนกังานสอบสวนท้องท่ีท่ีพบ
ศพ 

ในการชนัสตูรพลกิศพในกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิมอบหมายให้แพทย์ประจ าสถาบนั
นิตเิวชวทิยา โรงพยาบาลต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิเป็นผู้ รับผิดชอบ ตอ่มานิตเิวชแพทย์ผู้ท าการตรวจและชนัสตูรพลกิ
ศพ ได้มีการประชมุและแบง่เขตพืน้ท่ีรับผดิชอบในการชนัสตูรพลกิศพ เพ่ือเป็นประโยชน์ด้านการศกึษาแก่หน่วยงานการศกึษา
ของรัฐ ส าหรับพืน้ท่ี บก.น. 1 บางสว่น ให้แพทย์นิตเิวชโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาลและ โรงพยาบาลพระ
มงกฎุเกล้า ร่วมกนัผู้ รับผิดชอบ พืน้ท่ี บก.น. 5 บางสว่น ให้แพทย์นิตเิวชโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์เป็นผู้ รับผดิชอบ และพืน้ท่ี 
บก.น. 7, 8, และ 9 แพทย์นิตเิวชโรงพยาบาลศริิราช เป็นผู้ รับผดิชอบ ส าหรับพืน้ท่ีท่ีเหลือ สถาบนันิตเิวชวทิยา โรงพยาบาล
ต ารวจ ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิเป็นผู้ รับผิดชอบ ทัง้นี ้หากพนกังานสอบสวนในแตล่ะพืน้ท่ีมีความจ าเป็นต้องให้นิตเิวชแพทย์
ประจ าสถาบนันิตเิวชวทิยาเป็นผู้ ร่วมชันสตูร ก็สามารถด าเนินการได้ และในกรณีท่ีมีพนกังานอยัการและพนกังานฝ่ายปกครอง
ร่วมในการชนัสตูรพลกิศพด้วยนัน้ ตารางการปฏิบตังิานของอยัการในกรุงเทพมหานครอยู่ท่ีอยัการสงูสดุ สว่นตารางการ
ปฏิบตังิานของพนกังานฝ่ายปกครอง อยู่ท่ีกระทรวงมหาดไทย 

ส าหรับพืน้ท่ีในตา่งจงัหวดั พืน้ท่ีการชนัสตูรพลกิศพจะถกูแบง่เขตโดยการขึน้ทะเบียนเป็นตารางการปฏิบตังิานท่ีผู้วา่ราชการ
จงัหวดัในแต่ละจงัหวดัก าหนด และในกรณีท่ีมีพนกังานอยัการและพนกังานฝ่ายปกครองร่วมในการชนัสตูรพลกิศพด้วยนัน้ 
ตารางการปฏิบตังิานของอยัการและพนกังานฝ่ายปกครอง ก็ขึน้อยู่กับเขตจงัหวดัในความดแูลของผู้วา่ราชการจงัหวดั 

 

 


