ข้ อมูลการชันสูตรพลิกศพ
การชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย เป็ นกระบวนการที่กาหนดขึ ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา 148
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "เมือ่ ปรากฏแน่ชดั หรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า บุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ หรื อตายในระหว่างอยู่ในความ
ควบคุมของเจ้าพนักงาน ให้มีการชันสูตรพลิกศพเว้นแต่ตายโดยประหารชี วิตตามกฎหมาย" ซึ่งการตายโดยผิดธรรมชาติคือ
การตาย 5 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

การฆ่าตัวตาย
การถูกผู้อื่นทาให้ ตาย
การถูกสัตว์ทาร้ ายตาย
การตายโดยอุบตั เิ หตุ
การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ

ส่วนการตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้ าพนักงาน ได้ แก่การตายที่อยู่ในระหว่างควบคุมหรื อขัง หรื อกักขัง หรื อจาคุก
หรื อคุมตัวของเจ้ าพนักงานตามกฎหมาย หรื อคาพิพากษา หรื อตามคาสัง่ ของศาลแล้ วแต่กรณี ไม่วา่ การตายนัน้ จะเป็ นการ
ตายโดยผิดธรรมชาติ หรื อไม่ก็ตาม ทั ้งนี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพิสจู น์ความบริสทุ ธิ์ของเจ้ าพนักงานผู้ควบคุมว่า เกี่ยวข้ องกับ
การตายหรื อไม่เพียงใด
โดยหลักแล้ วการชันสูตรพลิกศพ เป็ นการตรวจดูศพแต่ เพียงภายนอก ซึ่งต้ องดาเนินการในสถานที่พบศพ ยกเว้ น
สถานที่ไม่เอื ้ออานวย การผ่าศพต่อเมื่อเจ้ าพนักงานผู้ชันสูตรเห็นควรส่งศพหรื อชิ ้นส่วน ของศพให้ แพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ
ทาการผ่าศพ หรื อแยกธาตุ ถ้ าเจ้ าพนักงานเห็นว่าการชันสูตรพอรู้สาเหตุการตายแล้ ว ถือว่าการชันสูตรศพรายนันเสร็
้ จสิ ้นแล้ ว
ตามกฎหมาย ทังๆที
้ ่วชิ านิตเิ วชศาสตร์ ในปั จจุบนั ถือว่าการชันสูตรพลิกศพแต่เพียงอย่างเดียวมักไม่เพียงพอ นิตพิ ยาธิแ พทย์
ควรพิจารณาเป็ นรายๆไปว่า จะมีเพียงบางรายเท่านันที
้ ่อาจไม่จาเป็ นต้ องผ่าศพ
อย่างไรก็ตามการชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพตรวจ เป็ นการกระทาเมื่อมีเหตุจาเป็ นเพื่อหาสาเหตุการตาย ในกรณีที่การพลิก
ศพไม่สามารถบ่งบอกสาเหตุการตายได้ ชดั เจน ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความคดีอาญา มาตรา 151 บัญญัติว่า
"ในเมือ่ มีความจาเป็ นเพือ่ พบเหตุของการตาย เจ้าพนักงานผูช้ นั สูตรพลิกศพมีอานาจสัง่ ให้ผ่าศพเพือ่ แยกธาตุส่วนใด หรื อจะ
ให้ส่งทัง้ ศพ หรื อบางส่วนไปยังแพทย์ หรื อพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได้"
การผ่าศพเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ในการพิสจู น์หาสาเหตุการตาย สามารถตอบปั ญหา และข้ อสงสัยจากการพลิกศพได้ เช่น เมื่อพลิกศพ
พบบาดแผลเป็ นรูลกึ เข้ าไปในร่างกาย รูลกึ นี ้อาจเกิดจากกระสุนปื น หรื อตะปูขนาดใหญ่ก็ได้ การผ่าศพจะทาให้ ทราบว่า
บาดแผลนันเกิ
้ ดจากอาวุธหรื อวัตถุอะไร และยังทาให้ ทราบต่อไปว่าอาวุธหรื อวัตถุนนั ้ ถูกอวัยวะสาคัญอะไรจึงทาให้ ตาย หรื อ
ในกรณีที่การพลิกศพไม่พบบาดแผลปรากฏภายนอกให้ เห็น การผ่าศพจะบอกได้ วา่ การตายเกิดจากตับแตก ม้ ามแตก ฯลฯ
อันเป็ นผลให้ เกิดการบาดเจ็บ หรื อเกิดจากกล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี ้ยง เส้ นโลหิตในสมองแตก ฯลฯ อันเป็ นโรคภัยไข้
เจ็บธรรมดา เป็ นต้ น

การผ่าศพ นอกจากจะใช้ วธิ ีผา่ ศพตรวจดูด้วยตาเปล่า (Gross Examination) แล้ ว ยังรวมถึงการตัดเอาก้ อนเนือ้ ไปตรวจดูด้วย
กล้ องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination) อีกด้ วยอย่างไรก็ตาม การผ่าศพไม่สามารถกระทาได้ ในกรณีผ้ ตู ายเป็ นอิสลามิ
กชน
วัตถุประสงค์ ของการชันสูตรพลิกศพ
กรณีตายโดยผิดธรรมชาติ เมื่อแพทย์นิตเิ วชได้ รับแจ้ งเหตุกรณีฆ่าตัวตาย การชันสูตรพลิกศพจะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
ผู้ตายตายเพราะฆ่าตัวเอง ไม่ใช่ถกู ผู้อื่นฆ่า และแม้ เป็ นการฆ่าตัวตายจริง ผลการชันสูตรพลิกศพอาจแสดงให้ เห็นพฤติการณ์
ของการตายว่า มีความเกี่ยวข้ องกับผู้อื่นและสามารถนาผู้ที่เกี่ยวข้ องไปลงโทษทางอาญาได้
กรณีถูกผู้อ่ ืนทาให้ ตาย หมายถึงกรณีที่การตายเกิดจากการกระทาของผู้อื่น ไม่วา่ กระทาโดยเจตนาฆ่า หรื อไม่มีเจตนาฆ่า
หรื อโดยประมาท หรื อแม้ มไิ ด้ กระทาโดยประมาทก็เข้ ากรณีนี ้ เช่น ผู้ตายวิ่งตัดหน้ ารถยนต์ในระยะกระชันชิ
้ ด โดยผู้ขบั ขี่มไิ ด้
ประมาท การชันสูตรพลิกศพจะทาให้ ทราบถึงสาเหตุการตายโดยแน่ชดั ว่า เกี่ยวเนื่องกับการกระทาผิดอาญาอย่างไร หรื อ
บางครัง้ มีการขับรถชนแล้ วหลบหนีแต่ถ้ามีการเก็บวัตถุพยานต่างๆ จากผู้ตาย หรื อผู้บาดเจ็บ ซึ่งได้ แก่ สีของรถคันที่ชนอาจติด
ที่บาดแผลผู้ตาย ,เลือดของผู้ตายอาจติดอยู่ที่บริเวณกันชนหรื อดอกยางของรถคันที่ชน ทาให้ ตารวจสามารถใช้ เป็ น
พยานหลักฐานในการเชื่อมโยงเหตุการณ์ในการนาผู้กระทาผิดมาลงโทษได้ ส่วนในกรณีถกู สัตว์ทาร้ าย หมายถึงการตายที่เป็ น
ผลโดยตรงจากการถูกสัตว์ทาร้ าย เช่น ถูกงูกดั ถูกช้ างเหยียบ การชันสูตรพลิกศพจะทาให้ ร้ ูวา่ การตายนันถู
้ กสัตว์กระทา
โดยตรง ไม่ใช่เป็ นการบาดเจ็บจากการกระทาของมนุษย์
การตายโดยอุบัตเิ หตุ หมายถึงการตายที่เกิดจากเหตุอนั เกิดขึ ้นอย่างไม่คาดหมาย เช่น ตกน ้าตาย ฟ้าผ่าตาย การชันสูตร
พลิกศพจะทาให้ ทราบว่า การตายเกิดขึ ้นจากปั จจัยเหล่านันจริ
้ งๆ ซึ่งมิได้ เกิดจากการกระทาผิดทางอาญา และการตายโดยยัง
มิปรากฏเหตุ หมายถึงการตายที่ยงั ไม่ทราบว่าเกิดจากสิง่ ใด การชันสูตรพลิกศพจะทาให้ ทราบว่า ผู้ตาย ตายเพราะเหตุใด และ
เหตุที่ทาให้ ตายเกี่ยวเนื่องกับการกระทาผิดอาญา หรื อไม่
เจ้ าหน้ าที่ท่ ีเกี่ยวข้ อง
ตามพระราชบัญญัตกิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา มาตรา 150 ปี พ.ศ. 2542 กาหนดให้
พนักงานสอบสวนภายในประเทศไทยคือเจ้ าหน้ าที่ตารวจ ประกอบด้ วยตารวจที่ทาหน้ าที่พนักงานสอบสวน กับตารวจจาก
กองพิสจู น์หลักฐานที่จะดาเนินการตรวจหาวัตถุพยานหรื อพยานทางกาย ภาพอื่นๆ เมื่อเกิดอาชญากรรมขึ ้นในทุกกรณีรวมทัง้
การตายด้ วย
เมื่อพนักงานสืบสวนสอบสวนที่แน่ใจว่าศพนันเสี
้ ยชีวติ แล้ ว การสืบสวนในกรณีที่มีการตาย (Death investigation) ต้ องแจ้ ง
แพทย์ ผ้ มู ีหน้ าที่ตามกฎหมาย ให้ ร่วมทาการชันสูตรโดยไม่แตะต้ องศพและไม่ให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดแตะต้ องศพด้ วย ในบางครัง้ อาจจะ
มีพนักงานอัยการละพนักงานฝายปกครองร่วมในการชันสูตรพลิกศพด้ วยก็ได้ แล้ วแต่กรณี

หมายเหตุ : แพทย์ ผรู้ ่วมชันสูตรศพนัน้ ได้แก่ แพทย์ตามที ่ ป.วิ อาญา มาตรา 150 กาหนดไว้ ได้แก่ นิติเวชแพทย์ , แพทย์
ประจาโรงพยาบาลของรัฐ , นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด , หรื อแพทย์อาสาสมัครทีไ่ ด้ขึ้นทะเบียนไว้กบั กระทรวงสาธารณสุข
หลังจากได้มีการชันสูตรพลิกศพเบือ้ งต้นแล้ว
หากยังหาสาเหตุการตายไม่ได้ หรื อไม่ชดั แจ้ง จะส่งศพให้แพทย์ทาการผ่าศพตรวจโดยละเอี ยดได้ (ตาม ป.วิ อาญา ม.151) ณ
สถาบันนิติเวชวิทยา สานักงานตารวจแห่งชาติ หรื อโรงพยาบาลทีม่ ีผเู้ ชี ่ยวชาญด้านนิติเวชเช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ น
ต้น สาหรับต่างจังหวัดอาจส่งศพไปชันสูตรที ่สถาบันนิ ติเวชวิทยา สานักงานตารวจแห่งชาติ , สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แพทย์ที่ทาการชันสูตรพลิกศพ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับกระบวนการยุติธรรมต้ องมีใบชันสูตรบาดแผล ต้ องแจ้ งตารวจตารวจส่งใบชันสูตรมาให้ มีชื่อของผู้ป่วยระบุชื่อ
ของสถานีตารวจชัดเจน ได้ รับอันตรายอย่างไรเกิดเหตุวนั ไหน มีการลงชื่อของสารวัตรผู้รับผิดชอบคดี ด้ านหลังจะเป็ นใบชันสูตรบาดแผลของโรงพยาบาลเอกชนหรือ
โรงพยาบาลไหนก็ได้ ที่มีแพทย์ทางนิติเวชดูแลอยู่ ถึงแม้ ไม่มแี พทย์นิติเวชก็มีแพทย์ธรรมดาดูแลอยู่ สามารถเขียนรายงานใบชันสูตรให้ แก่พนักงานสอบสวนได้
แพทย์ทางนิติเวชจะมีประจาที่โรงพยาบาลศิริราชตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถไปถึงยังสถานที่ที่เกิดเหตุได้ ตลอดเวลาเมือ่ ได้ รับการแจ้ งจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจ ใน
บางครัง้ อาจมีแพทย์ฝึกหัดร่ วมในการชันสูตรพลิกศพด้ วย เพือ่ ให้ มีความรู้ ความชานาญ ใบชันสูตรเกี่ยวข้ องกับแพทย์และเจ้ าหน้ าที่ตารวจบ้ านเรี ยกว่า POLICE
SYSTEM เป็ นระบบตารวจ แพทย์ทางนิติเวชในเมืองไทยมีประมาณ 50 คน จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ แพทย์ทวั่ ๆไปในการร่ วมชันสูตรพลิกศพด้ วย หากแพทย์มี
ใบชันสูตรศพมาด้ วย แพทย์ก็จะติดต่อพนักงานสอบสวนเพื่อทางานและเขียนให้ พนักงานสอบสวนเช่นสอบถามว่าหากมีการข่มขืนกระทาชาเรา ปรากฏอย่างนี ้
ยืนยันได้ หรื อไม่ว่า เป็ นการร่ วมประเวณีที่ชดั เจนหรื อเป็ นการที่พนักงานสอบสวนติดต่อแผนกชันสูตรศพ
เมื่อเจ้ าหน้ าที่ตารวจและแพทย์ ทาการชันสูตรพลิกศพแล้ ว ต้ องเขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพ เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการระบุสาเหตุการตาย
เบือ้ งต้ นของผู้ตาย โดยแพทย์ ผ้ ชู ันสูตรพลิกศพ ต้ องมีหน้ าที่ต้องส่ งรายงานการชันสูตรพลิกศพให้ พนักงานสอบสวนภายใน 7 วัน รวมทัง้ สรุ ปข้ อมูล
ในประเด็นต่ าง ๆ เช่ น สาเหตุการตาย เหตุการณ์ ท่ เี กิดขึน้ ผู้ตายคือใคร ตาย ณ ที่ใด ตายเมื่อใด เป็ นต้ น และสามารถขอขยายเวลาได้ 2 ครั ง้ ๆ ละ
ไม่ เกิน 30 วัน สาหรั บพนักงานสอบสวน มีหน้ าที่ในการพิสูจน์ เอกลักษณ์ บุคคล และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครอง มีหน้ าที่ออกใบมรณบัตรรั บรองการตาย
ให้ แก่ ญาติผ้ ูตาย

กระทรวงยุติธรรม ,โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ ในแต่ละภูมิภาค หรื อโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของกระทรวง
สาธารณสุขที ่มีแพทย์ นิติเวชประจาอยู่เป็ นต้น การนาศพไปชันสูตร ณ โรงพยาบาล มักเป็ นการดาเนินการโดยอนุโลม เช่น
แพทย์ไม่สะดวกในการเดินทางไปชันสูตรในพืน้ ทีท่ ี ่เกิ ดเหตุ หรื อเป็ นการเคลือ่ นย้ายศพมาชันสูตรเพิ่มเติ ม เช่น เอ๊ กซเรย์ศพเพือ่
หาวัตถุแปลกปลอมภายใน ในกรณี เสียชี วิตจากท้องทีอ่ ื ่นแล้วนาศพมาทิ้งไว้ จะต้องประสานความร่ วมมือกับพนักงาน
สอบสวนท้องทีท่ ีเ่ กิ ดเหตุด้วย แต่พนักงานสอบสวนท้องทีท่ ีพ่ บศพยังคงถือเป็ นเจ้าหน้าทีห่ ลักผู้รบั ผิดชอบในการชันสูตรศพนัน้

การดาเนินการในสถานที่เกิดเหตุ
-

บันทึก วัน เวลา ที่เข้ าไปในที่พบศพหรื อที่เกิดเหตุ
เข้ าที่เกิดเหตุโดยหลีกเลี่ยงการอาจจะทาลายหลักฐานหรื อวัตถุพยาน
ดาเนินการเกี่ยวกับผู้ตาย เมื่อมีศพควรพยายามที่จะไม่ทาการใดใดเกี่ยวกับศพ แต่จะต้ องรายงานพนักงาน
สอบสวนผู้มีหน้ าที่ให้ ทราบ เพื่อจะได้ ดาเนินการเกี่ยวกับการชันสูตรตามกฎหมาย

-

รายงานผู้บงั คับบัญชาที่รับผิดชอบ หรื อผู้ร่วมงาน หรื อแพทย์ผ้ ชู นั สูตร เพื่อทาการชันสูตรและขอกาลังสนับสนุน
มอบการรักษาที่เกิดเหตุให้ พนักงานสอบสวน เพื่อจะรักษาต่อไปจนกว่าการชันสูตรหรื อตรวจสถานที่ ได้ ทาเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งหมายความว่าจนกว่าการทารายงานเกี่ยวกับสถานที่เสร็จสิ ้นลงแล้ ว ซึ่งอาจจะใช้ เวลาหลายวัน

สาหรับพนักงานสอบสวนหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ชู นั สูตรพลิกศพควรระลึกไว้ เสมอว่า การตรวจที่เกิดเหตุไม่ใช่สามารถตรวจครัง้ เดียว
จะเสร็จสิ ้นได้ เสมอไป บางครัง้ อาจจะต้ องกลับมาตรวจเพื่อหาพยานหลักฐานเพิม่ เติมอีกหลายครัง้
1.ถ่ายรูป วาดรูป วาดแผนผังของตาแหน่งศพและสถานที่
2.ใช้ จินตนาการความเป็ นไปได้ ในเหตุการณ์ทกุ แง่มมุ ว่า อาจจะพบพยานหลักฐานในที่ใดได้ บ้าง เพื่อหาวัตถุพยาน ทังที
้ ่
จุด และรอบจุดที่เกิดเหตุ โดยละเอียดและเป็ นระบบ
3.พยายามไม่สมั ผัสด้ วยมือเปล่ากับสิง่ ที่สนั นิษฐานว่าอาจมีวตั ถุพยานปรากฏ อยู่ เช่นลูกบิดประตู หน้ าต่าง ถ้ วยชา
กาแฟ อาวุธ ฯลฯ
4.บันทึกสิง่ ที่ตรวจพบโดยละเอียดเพื่อที่วา่ เมื่อจาเป็ นต้ องกลับมาอ่านใหม่ ในอีกหลายปี ต่อมา ยังสามารถประมวล
ข้ อมูลได้ เหมือนเดิม
ผู้ทาการชันสูตรต้ องถามตัวเองว่า เหตุตายคืออะไรตามสภาพที่เห็น(ซึ่งอาจจะไม่ใช่เหตุตายที่แท้ จริงก็ได้ แต่จะเห็นได้ ชดั ว่า
นักสืบที่ร้ ูจกั บาดแผลภายนอกว่าเป็ นชนิดใดได้ ถกู ต้ อง จะสามารถเข้ าใจเหตุการณ์ได้ ดีกว่า ในขณะนัน)
้ เป็ นการทาตัวเองได้
หรื อไม่(จากตาแหน่งบาดแผล ท่าทางของศพ) มีร่องรอยการต่อสู้หรื อไม่(คราบเลือด เส้ นผม เศษกระดุมเสื ้อ เครื่ องใช้ ที่ไม่ได้
อยู่ในที่ปกติฯลฯ) มีอาวุธในที่เกิดเหตุหรื อไม่ (อาวุธอยู่ที่ใดวางในสภาพอย่างไร ถ่ายรูปไว้ )
การตรวจศพในสถานที่เกิดเหตุนนพนั
ั ้ กงานสืบสวนสอบสวนควรให้ ความสนใจในเรื่ อง
1.ท่าทางของศพเปรี ยบเทียบกับสภาพแวดล้ อมรอบข้ าง และถ่ายรูปไว้ ก่อนที่ขยับศพ
2.เสื ้อผ้ าที่ตดิ อยู่กบั ศพ ว่าอยู่ในตาแหน่งใด ถูกดึงรัง้ ส่วนไหน กางเกงในดึงลงมาเท่าไร มีรูทะลุเข้ าบาดแผลหรื อไม่
(ห้ ามใช้ วตั ถุใดใดแยงเข้ าไปในบาดแผล เพราะอาจไปทาลายหรื อเพิ่มเศษสิง่ บางอย่างในแผลได้ ) รวมถึงการตรวจค้ นตาม
กระเป๋ าเสื ้อ-กางเกง
3.จากนันจึ
้ งค่อยตรวจร่างกายทัว่ ไป หัวหันอย่างไร ตาลืม? ปากอ้ า? มีนา้ หรื อของเหลวใด ที่อวัยวะหรื อเสื ้อผ้ าส่วนใด มี
บาดแผลใดบ้ าง โดยเริ่มตังแต่
้ หัว ตัว แขน และขา ซึ่งการตรวจนี ้ เป็ นเพียงเพื่อเป็ นแนวทางเท่านัน้ ผลการตรวจละเอียดต้ องรอ
จากการผ่าศพของนิตเิ วชแพทย์
4.เก็บรักษาบางส่วนของศพแล้ วแต่กรณี เสื ้อผ้ าที่ใส่อยู่บนตัวศพ ห้ ามถอดออก ต้ องนาไปตรวจพร้ อมกับศพเสมอ
อาจจะต้ องใช้ ถงุ กระดาษห่อหุ้มบางส่วนของศพเพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นหรื อการ สูญหายของวัตถุพยาน บางกรณีอาจจะ
ต้ องห้ ามการพิมพ์ลายพิมพ์นิ ้วมือไว้ ก่อน เพื่อป้องกันการปนเปื อ้ นเช่นกัน เช่น กรณีใช้ อาวุธปื น ศพที่ถกู ข่มขืนและฆ่า ฯลฯ
จนกว่าการตรวจศพอย่างละเอียดเสร็จสิ ้นแล้ ว
5.หลังเคลื่อนย้ ายศพแล้ ว ให้ ประมาณปริมาณเลือดในที่เกิดเหตุอีกครัง้ หนึ่ง
6. กรณีที่พบศพที่เชื่อว่าถูกนามาทิ ้งจากที่อื่น ตรวจสถานที่ให้ ละเอียดเช่นกัน ตรวจคราบเลือด หรื อร่องรอยการเดินหรื อ

เคลื่อนที่ตามเส้ นทางที่จะเข้ าออกสถานที่นน(ซึ
ั ้ ่ง อาจจะมีอยู่จากัด) รอยลูข่ องหญ้ า รอยเท้ าหรื อรอยลากบนพื ้น กิ่งไม้ ที่หกั เป็ น
ทาง ฯลฯ
7.ถ้ าศพพบที่กลางแจ้ งการตรวจที่เกิดเหตุต้องรี บทาเพราะพยานหลักฐานต่างๆอาจ จะถูก ลบเลือนได้ ง่ายจากการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศเช่น ลม ฝน หิมะ ฯลฯ
การตรวจศพในสถานที่พบศพ
ให้ แพทย์ทาการตรวจโดยคร่ าวๆเท่านันว่
้ า
1.เป็ นบาดแผลชนิดใด ถูกของไม่มีคม, มีคม, กระสุนปื น
2.จานวนบาดแผลมีเท่าใด อาจจะมีบาดแผลแห่งความไม่แน่ใจ(hesitation mark) หรื อบาดแผลแห่งการป้องกันตัว
(defense wound)
3.ตาแหน่งบาดแผลอยู่ที่ใดบ้ าง ทะลุเสื ้อผ้ าหรื อไม่
4.บาดแผลกระสุนปื น ระยะใกล้ เท่าใด
5.ตรวจระยะเวลาการตาย ซึ่งต้ องร่วมกับการสอบถามผู้ใกล้ ชิดหรื อพบเห็นด้ วย
ข้ อสังเกตลักษณะของบาดแผลเปรี ยบเทียบกับพฤติการณ์ที่ตาย
ฆาตกรรม - บาดแผลเกิดบริเวณใดของร่างกายก็ได้
- มักมีหลายแห่ง
- มักทะลุเสื ้อผ้ า
- อาจจะมีบาดแผลหลายประเภท
- มักจะมีบาดแผลการป้องกันตัว
ฆ่าตัวตาย

- บาดแผลจะเป็ นตาแหน่งที่เลือกสรรแล้ ว เช่น ยิงตัวตายมักยิงขมับ หรื อเข้ าปาก ใช้ มีดจะเชือดคอ หรื อ ข้ อมือ
ด้ านใน ถ้ าแทงอาจจะแทงท้ อง เป็ นต้ น
- อาจจะมีหลายแห่ง แต่มกั มีแห่งเดียว
- มักไม่ทาทะลุเสื ้อผ้ า ถ้ าแทงท้ องก็มกั เอาเสื ้อออก จะปาดคอก็จะเอาเน็คไทออก เป็ นต้ น
- มักมีบาดแผลประเภทเดียวแต่อาจมี 2 ประเภท เช่น เชือดข้ อมือไม่ตายจึงผูกคอตายตาม
- มักจะมีแผลแห่งความไม่แน่ใจ โดยเฉพาะเมื่อใช้ ของแข็งมีคม
- ไม่มีบาดแผลแห่งการป้องกันตัว

อุบตั เิ หตุ

- บาดแผลเกิดบริ เวณใดก็ได้ แล้ วแต่ลกั ษณะของอุบตั เิ หตุ
- มีหลายแห่งหรื อแห่งเดียวก็ได้ แล้ วแต่ลกั ษณะของอุบตั เิ หตุ
- บาดแผลมักทะลุเสื ้อผ้ า

- มักมีบาดแผลประเภทเดียว
- ไม่มีบาดแผลแห่งการป้องกันตัวหรื อแผลแห่งความไม่แน่ใจ

สถานที่ชันสูตรพลิกศพในประเทศไทย
ตามกฎหมายแล้ ว กฎหมายมีเจตนารมณ์ให้ ทาการชันสูตร ณ สถานที่ที่พบศพ โดยเป็ นหน้ าที่ของพนักงานสอบสวนท้ องที่ที่พบ
ศพ
ในการชันสูตรพลิกศพในกรุงเทพมหานคร ตามระเบียบของสานักงานตารวจแห่งชาติ มอบหมายให้ แพทย์ประจาสถาบัน
นิตเิ วชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นผู้รับผิดชอบ ต่อมานิตเิ วชแพทย์ผ้ ทู าการตรวจและชันสูตรพลิก
ศพ ได้ มีการประชุมและแบ่งเขตพื ้นที่รับผิดชอบในการชันสูตรพลิกศพ เพื่อเป็ นประโยชน์ด้านการศึกษาแก่หน่วยงานการศึกษา
ของรัฐ สาหรับพื ้นที่ บก.น. 1 บางส่วน ให้ แพทย์นิตเิ วชโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลวชิรพยาบาลและ โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้ า ร่วมกันผู้รับผิดชอบ พื ้นที่ บก.น. 5 บางส่วน ให้ แพทย์นิตเิ วชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็ นผู้รับผิดชอบ และพื ้นที่
บก.น. 7, 8, และ 9 แพทย์นิตเิ วชโรงพยาบาลศิริราช เป็ นผู้รับผิดชอบ สาหรับพื ้นที่ที่เหลือ สถาบันนิตเิ วชวิทยา โรงพยาบาล
ตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นผู้รับผิดชอบ ทังนี
้ ้ หากพนักงานสอบสวนในแต่ละพื ้นที่มีความจาเป็ นต้ องให้ นิตเิ วชแพทย์
ประจาสถาบันนิตเิ วชวิทยาเป็ นผู้ร่วมชันสูตร ก็สามารถดาเนินการได้ และในกรณีที่มีพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครอง
ร่วมในการชันสูตรพลิกศพด้ วยนัน้ ตารางการปฏิบตั งิ านของอัยการในกรุงเทพมหานครอยู่ที่อยั การสูงสุด ส่วนตารางการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานฝ่ ายปกครอง อยู่ที่กระทรวงมหาดไทย
สาหรับพื ้นที่ในต่างจังหวัด พื ้นที่การชันสูตรพลิกศพจะถูกแบ่งเขตโดยการขึ ้นทะเบียนเป็ นตารางการปฏิบตั งิ านที่ผ้ วู า่ ราชการ
จังหวัดในแต่ละจังหวัดกาหนด และในกรณีที่มีพนักงานอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครองร่วมในการชันสูตรพลิกศพด้ วยนัน้
ตารางการปฏิบตั งิ านของอัยการและพนักงานฝ่ ายปกครอง ก็ขึ ้นอยู่กับเขตจังหวัดในความดูแลของผู้วา่ ราชการจังหวัด

