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 The aims of this research are 1.) Study the wounds patterns of the offenders 
being admitted to prison. Study from Nakhon Pathom Central Prison. 2.) Analyzed the 
wounds characteristic of offenders before admitted to prison. Study from Nakhon Pathom 
Central Prison. 3.) To develop the form of physical examination and medical record of 
offenders being admitted to prison, which were sent to Nakhon Pathom Central Prison from 
1st December, 2007 to 30 th April, 2008. Offenders who have wounds were included in this 
research. Methodology was done by the documents analysis, offenders’ physical examination 
and interview. Of all 1,167 offenders, there were 32 cases injured. The researcher recorded 
and collected data from all the offenders being admitted, using the form of physical 
examination record that developed by the researcher. 
 The results showed that almost the offenders were men .Almost all the prisoners 
have wounds before admitted to prison. The most of the offenders who have wound come 
form habit controlled substances cases and theft, handling robbery cases respectively. Almost 
wounds were contusion and bruise respectively. These showed that the wounds were caused 
by blunt injury. There are no harmful wounds that were cured more than 20 days. Almost the 
offenders were not diagnosed and treated before admitted to the prison. The offenders 
realized the importance of physical examination. There are two reasons. First, the offenders 
wanted to cure the wounds. Second, the offenders believed that, medical records can be their 
witnesses in court. The result of interview form physicians, nurses and prison staffs who gave 
information showed that the physical examination record form that developed by the 
researcher is suitable to be used in the prison. Especially, the record form is clear, systematic 
and is kept by photographic taken. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.   ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ในสังคมปจจุบันไดมีการพัฒนาของสิ่งตางๆเจริญกาวหนามากขึ้น และสิ่งที่เพิ่มขึ้น
ควบคูกับสังคมคือ ปญหาอาชญากรรม ปญหาการทํารายรางกาย ซ่ึงภารกิจหลักของตํารวจก็คือ การ
จับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษ ภารกิจหลักของเจาหนาที่ราชทัณฑคือ การปฏิบัติตอผูกระทําผิดให
เปนไปตามคําพิพากษาของศาล และคําสั่งลงโทษของผูมีอํานาจตามกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายให
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของชีวิตและรางกาย  ซ่ึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลโดย
กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งที่เปนกฎหมายสารบัญญัติ เชน ประมวลกฎหมาย
อาญา ซ่ึงบัญญัติลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายและกฎหมายวิธีสบัญญัติ เชน ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงกําหนดวิธีการดําเนินการคนหาความจริงเพื่อนําผูกระทําผิดมา
ลงโทษ ซ่ึงจําเปนตองคนหาความจริงอันเปนที่ยุติในคดีกอนพิจารณาทางกฎหมาย 
 การตรวจบาดแผลทางนิติเวช มีความสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานของแพทยทั่วไปทั้งนี้ 
เนื่องจากแพทยเปนผูตรวจบาดแผลและรักษาผูปวยซ่ึงตองมาเปนพยานศาล หากมีการดําเนินคดี
เกี่ยวกับผูบาดเจ็บสวนใหญมักเปนคดีอาญา ซ่ึงเปนการใหความเห็นในลักษณะความเสียหายตอ
รางกายมากกวาคดีแพง ซ่ึงเปนการใหความเห็นในลักษณะการเสียคาใชจายมากนอยเนื่องจากอะไร 
ดังนั้นผูปวยคดีที่มารับการรักษาโดยแพทย จึงควรมีการบันทึกเรื่องบาดแผลโดยละเอียด แพทยและ
ผูบันทึกควรมีความรูในเรื่องบาดแผลเปนอยางดี (พรทิพย โรจนสุนันท 2546:95) 
 หลักการคนหาความจริงเกี่ยวกับบาดแผลทางคดี ยังตองมีการชันสูตรอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะกรณีผูตองหาที่ไดรับการบาดเจ็บจากบาดแผลแลวถูกสงมาเรือนจํา ถาเปนการบาดเจ็บที่
รุนแรง อาจถูกสงไปรักษาที่โรงพยาบาลกอน แตบางรายที่มีบาดแผลแตยังไมไดรับการรักษาหรือมี
บาดแผลเพียงเล็กนอยก็จะนําเขาเรือนจําเลยเพื่อพิจารณาในชั้นศาลตอไป ทําใหผูตองหาบางราย
ไมไดผานการตรวจวินิจฉัยจากแพทยในครั้งแรก แตอาจมีการลงบันทึกของเจาหนาที่ตํารวจ และ
เจาหนาที่เรือนจําที่อยูเวร เพื่อบันทึกใหรูวาบาดแผลนั้นเกิดขึ้นกอนเขาเรือนจํา ในเรือนจําบางแหง
จะมีแพทยอยูประจําแตบางแหงก็ไมมี แตอาจมีแพทยเขามาตรวจบางเปนบางวัน ทําใหการตรวจ
ชันสูตรบาดแผลลาชา  
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 การคนหาความจริงเกี่ยวกับบาดแผลในเรือนจํายังมีความเกี่ยวของในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ที่จะใหความคุมครองตอรางกายกรณีบาดเจ็บจากถูกทํารายรางกายและใหความ
คุมครองตอชีวิตกรณีมีการตายภายในเรือนจํา เพราะจําเปนตองคนหาและพิสูจนความจริงเกี่ยวกับ
บาดแผล เพื่อใหทราบวาบาดแผลหรือการตายนั้นเปนผลจากการกระทําผิดหรือไม ความรูเกี่ยวกับ
การชันสูตรบาดแผลจะชวยนําความจริงทางการแพทยมาเปนพยานหลักฐานทางกฎหมาย 
 การชันสูตรบาดแผลในเรือนจําเริ่มตั้งแตผูตองหาหรือผูตองขังซ่ึงไดรับบาดเจ็บมาพบ
แพทยเพื่อตรวจบาดแผลซึ่งการตรวจรักษาบาดแผลเปนสวนหนึ่งของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
โดยที่แพทยจะใชความรูเกี่ยวกับการชันสูตรบาดแผลทางนิติเวชและความรูทางการแพทยเกี่ยวกับ
การรักษาและการหายของบาดแผลมาประมวลและสรุปเปนความเห็นของแพทยตอลักษณะการเกิด
และหายของบาดแผล นอกจากนี้แพทยจะชวยเก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บ
ใหคงสภาพเดิมมากที่สุด เพื่อสงใหพนักงานสอบสวนนําไปตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรตอไป 
การตรวจวินิจฉัยบาดแผลทางนิติเวชมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบชนิด รูปราง ขนาด ตําแหนง 
จํานวน ทิศทางและความรุนแรงของบาดแผลเปนสําคัญ รวมทั้งวัตถุแปลกปลอมที่ติดมากับ
บาดแผล โดยบาดแผลที่ปรากฏตามรางกายในตําแหนงตางๆจะแสดงใหเห็นความสัมพันธกับการ
ทํารายได อาทิ ชนิดของบาดแผลแสดงใหทราบชนิดของอาวุธที่ทําราย รูปรางของบาดแผลแสดง
ใหทราบถึงรูปรางของอาวุธได ขนาดของบาดแผลแสดงใหทราบถึงขนาดของอาวุธได ตําแหนง
ของบาดแผลแสดงลักษณะของการกระทํา 
 การนําผลชันสูตรบาดแผลจากแพทยที่เปรียบเสมือนตนทางการนําความจริงเกี่ยวกับ
บาดแผลไปสูปลายทางที่ศาลเพื่อการพิจารณานั้นจะอาศัยแนวทางปฏิบัติตามหลักวิธีพิจารณาความ
อาญาซึ่งมีหลายขั้นตอนและจะสัมพันธกับบุคคลที่เกี่ยวของหลายฝายประกอบดวยผูเสียหาย แพทย 
พนักงานสอบสวน อัยการและศาล โดยแพทยจะเกี่ยวของกับกระบวนการพิจารณาคดีทั้งการทํา
พยานเอกสารรายงานการชันสูตรบาดแผล การใหปากคําในชั้นสอบสวนและการเปนพยานเบิก
ความในชั้นศาลเรื่องการตรวจบาดแผลและความเห็นทางการแพทยที่เกี่ยวกับบาดแผล แตในทาง
ปฏิบัติยังไมสามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเนื่องจากปญหาและ
อุปสรรคในการนําผลการชันสูตรบาดแผลมาใชในกระบวนการยุติธรรมอาจเกิดขึ้นไดตั้งแตตัว
ผูไดรับบาดเจ็บ, เจาหนาที่ตํารวจ, เจาหนาที่เรือนจํา,การตรวจวินิจฉัยของแพทย,การใชแบบฟอรม
ในการตรวจรางกาย การรวบรวมพยานหลักฐานตางๆในการดําเนินทางคดีในชั้นสอบสวน และการ
เปนพยานเบิกความในศาลของแพทย โดยที่การนําความจริงทางการแพทยดานการชันสูตรบาดแผล
มาใชในทางกฎหมายนั้น มีปรากฏอยูในคําพิพากษาของศาลฎีกาตางๆซึ่งไดวางหลักเกณฑการ
วินิจฉัยขอเท็จจริง ที่ไดจากการชันสูตรบาดแผลและความเห็นแพทยเกี่ยวกับบาดแผลรวมกับ
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พฤติการณและสภาวะแวดลอมแหงคดีใหเขากับปญหาขอกฎหมายไวดังนั้นการศึกษาเพื่อคนหา
ปญหาและอุปสรรคในการชันสูตรบาดแผลผูตองหากอนเขาเรือนจําตองทําอยางมีรูปแบบมาตรฐาน
โดยตั้งแตเจาหนาที่ตํารวจที่จับผูตองหาได การสงตอใหแพทยตรวจวินิจฉัยรายงานการตรวจ
ชันสูตรบาดแผลใหเรียบรอยกอนที่จะสงเขาเรือนจํา ทางเรือนจําก็จะมีการตรวจโดยแพทยหรือ
พยาบาลที่เรือนจําไวอีกครั้งเพื่อยืนยันวาบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นมีมากอนเขาเรือนจําหรือถามีบาดแผล
เกิดขึ้นใหมก็จะไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทยที่เขามาตรวจในเรือนจําวาเกิดจากสาเหตุใด เปน
การแยกจากการชันสูตรบาดแผลครั้งแรก เพื่อนําผลการชันสูตรบาดแผลมาใชในกระบวนการ
ยุติธรรมจากคําพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับบาดแผลยอมนํามาเพื่อการพัฒนางานดานแบบฟอรม
การตรวจชันสูตรบาดแผลใหมีประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย 
 อนึ่ง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงสังคมวิทยากฎหมาย กลาวคือเปนการวิจัยนิติเวช
เชิงกฎหมายภายใตบริบทของสภาพสังคมที่เปนอยูปจจุบัน ดังนั้นขั้นตอนวิธีการวิจัย และขอมูลที่
ใชจึงเปนขอมูลที่ไดจากที่เปนอยูจริง  รวมทั้งมาตรการตางๆที่นําเสนอก็คํานึงถึงความเปนไปไดใน
การนํามาปรับใชในสภาพของเรือนจําปจจุบันเปนสําคัญ ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังนี้คงจะไมได
กลาวถึงมาตรการทางกฎหมายที่ใชกันอยูในบางประเทศ แตเมื่อพิเคราะหประกอบกับปจจบุนัแลวผู
ที่มีหนาที่หลักในการชันสูตรและบันทึกบาดแผลคือแพทยเทานั้น แตในความเปนจริงผูที่ทําการ
บันทึกการตรวจรางกายผูตองหาตั้งแตเร่ิมตนยังประกอบดวยตํารวจ, เจาหนาที่เรือนจํา, พยาบาล
เรือนจํา กรณีผูตองหาไมไดผานการตรวจที่โรงพยาบาลมากอน ดังนั้นแบบฟอรมการตรวจรางกาย
ผูตองหาแรกเขาจะถูกรับรองและนาเชื่อถือเพียงใด ใชเปนพยานในชั้นศาลไดหรือไม ซ่ึงไมอาจ
นํามาใช หรือนํามาใชแลวก็ไมสามารถบังคับใชกฎหมายนั้น หรือการบังคับใชกฎหมายนั้นอาจ
กอใหเกิดปญหาอื่นๆตามมา ทั้งนี้โดยผูวิจัยปารถนาที่จะใหงานวิจัยนี้สามารถทําประโยชนชวย
แกไขปญหาความยุติธรรมไดจริง มิใชเพียงแตมีคุณคาในทางวิชาการเทานั้น 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาชนิดบาดแผลของผูตองหาที่ถูกสงเขาเรือนจํา ศึกษาจากเรือนจํากลาง
นครปฐม 
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขาเรือนจํา ศึกษา
จากเรือนจํากลางนครปฐม 
 3. เพื่อพัฒนาแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํา 
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3.  วิธีท่ีใชในการวิจัย 
 ศึกษาจากการตรวจบันทึกรางกายผูตองหาโดยพัฒนาแบบฟอรมการตรวจรางกาย
ผูตองหาแรกเขาเรือนจํา การสัมภาษณแพทยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเรือนจํากลางนครปฐม 
ศึกษาคนควารายงานการชันสูตรบาดแผลของแพทยเอกสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศ อัน
ไดแกหนังสือ คําบรรยาย ตัวบทกฎหมาย คําพิพากษาของศาลฎีกา รายงานสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ โดยรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลนํามาศึกษาวิเคราะหปญหา ตลอดถึง
ขอเสนอแนะตางๆ 
      

4.  ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการตรวจบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขาเรือนจํา ศึกษาโดย
การทําการตรวจผูตองหาหรือผูตองขังใหมกอนเขาเรือนจําของเรือนจํากลางนครปฐม ตั้งแตวันที่ 1 
ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 รวมเวลา 5 เดือนเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงาน
การชันสูตรของแพทย, คําพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีอาญาที่เกี่ยวของ, รายงานการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติป พ.ศ. 2548 และจากการสัมภาษณ แพทย พยาบาลและ
เจาหนาที่ราชทัณฑที่เกี่ยวของปฏิบัติงานในเรือนจํากลางนครปฐม จํานวน 7 คน ประกอบดวย 
แพทย 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คนและเจาหนาที่ราชทัณฑ 3 คน  
  
5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทราบถึงวิธีการเกี่ยวกับการชันสูตรบาดแผลของผูตองหากอนเขาเรือนจําในทาง
นิติเวช 
 2. ทราบถึงกฎหมาย และคําพิพากษาที่เกี่ยวกับการชันสูตรบาดแผล 
 3.  ทราบถึงแนวทางปญหาและอุปสรรคในการนําผลการชันสูตรบาดแผลมาใชใน
กระบวนการยุติธรรมในสวนของผูตองหา 
 4.  สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขา
เรือนจํามาใชใหสอดคลองกับกระบวนการยุติธรรม 
 
6.  นิยามศัพทเฉพาะ 
 “ผูตองหา” หมายถึง บุคคล ผูถูกหาวา ไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล   
(แตตํารวจสามารถขอใหศาลฝากขังได) ดังนั้นผูตองหาที่สงมาที่เรือนจําก็อาจเรียกวา “ผูตองขัง”  
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ได ดังนั้นคําวาผูตองหาในงานวิจัยนี้จึงหมายถึงผูตองขังที่เขาใหมดวย แตไมไดหมายความถึง
ผูตองขังทั้งหมดที่อยูภายในเรือนจํา 
 “ผูตองขัง” หมายถึง บุคคลซึ่งกระทําความผิดไดถูกศาลพิพากษาลงโทษใหถูกจําคุกและ
ตองขังอยูในเรือนจํากลางนครปฐม 
 "จําเลย"  หมายความวาบุคคลซึ่งถูกฟองยังศาลแลว โดยขอหาวาไดกระทําผิด 
 “บาดแผลทางนิติเวช” หมายถึง บาดแผลที่เกี่ยวกับคดีหรือบาดแผลที่ถูกตรวจบันทึก
โดยแพทยเพื่อรอการพิสูจนตอไป 
 “นิติเวช หรือ นิติเวชศาสตร” หมายถึง วิชาที่วาดวยการใชหลักทางการแพทยชวย
แกปญหาทางกฎหมาย และการพิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ” ศาสตราจารย นายแพทย วิฑูรย              
อ้ึงประพันธ ไดสรุปเพิ่มเติมถึงวิชานิติเวชศาสตรวา หมายถึง “วิชาแพทยที่เกี่ยวของกับกฎหมาย 
และยังรวมถึงกฎหมายในสวนที่มาเกี่ยวของกับแพทยและการประกอบวิชาชีพของแพทย” ดังนัน้จงึ
สรุปไดวา “นิติเวช หรือนิติเวชศาสตร” คือวิชาการตรวจของแพทยสาขาหนึ่งที่เกี่ยวของกับ
กฎหมาย ซ่ึงนําเอาวิชาแพทยทุกสาขาไปประยุกตเพื่อประโยชนแกกระบวนการยุติธรรม ซ่ึง
ภาษาอังกฤษใชคําวา “Forensic Medicine” หรือ “Legal Medicine” 
 “บาดแผล” (WOUND) หมายถึง การที่ผิวหนังของรางกาย สวนใดสวนหนึ่งไดรับ
อันตราย อาจเกิดการคั่งของเลือด หรือผิวหนังแยกออกจากกัน ซ่ึงเกิดจากการไดรับแรงกระแทกไม
วาดวยจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง 
 “ผูเสียหาย” หมายถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐาน
หนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได 
 “ผูปวยคดี”หมายถึง ผูปวยท่ีปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีคูกรณี หรือ
คูสัญญาที่มีความผูกพันตามกฎหมาย 
 “พนักงานสอบสวน” หมายถึง เจาพนักงาน ซ่ึงกฎหมายใหมีอํานาจและหนาที่ทําการ
สอบสวน 
 “หมายอาญา” หมายถึง หนังสือบงการซึ่งออกตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
อาญา ส่ังใหเจาหนาที่ทําการ จับ ขัง จําคุก หรือ ปลอยผูตองหา จําเลย หรือ นักโทษ หรือใหการคน 
รวมทั้งสําเนาหมายจับ หรือหมายคนอันไดรับรองวาถูกตองและคําบอกกลาวทางโทรเลขวาไดออก
หมายจับหรือหมายคนแลว  ตลอดจนสําเนาหมายจับหรือหมายคนที่สงทางโทรสาร  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรือ ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 77 
 “ควบคุม” หมายถึง การคุม หรือ กักขัง ผูถูกจับโดยพนักงานฝายปกครอง หรือ ตํารวจ 
ในระหวางสืบสวนและสอบสวน 
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 “ขัง” หมายถึง การกักขังจําเลย หรือ ผูตองหาโดยศาลสั่ง 
 “กฎหมายสารบัญญัติ (Substantive law)” หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงเนื้อหาของสิทธิ 
หนาที่ ขอหามหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนกฎหมายที่ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม
โดยตรงเชน กฎหมายอาญา และกฎหมายแพง ที่กลาวถึงลักษณะความผิด และโทษที่จะไดรับ 
นอกจากนี้ยังกําหนด ควบคุม ใหความหมาย และวางหลักการเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เชน กฎหมายที่
แบงและกําหนดเขตพื้นที่ปาสงวน  
 “กฎหมายสบัญญัติ หรือ กฎหมายวิธีสบัญญัติ (Adjective law หรือ Procedural Law)”
หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติกระบวนการตลอดจนวิธีการนําเอาเนื้อหาสาระของกฎหมายสารบัญญัติ
มาใช หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเปนกฎหมายที่วาดวยวิธีการดําเนินอรรถคดีตั้งแตแรกเริ่มจนเสร็จสิ้น 
เชนบัญญัติวาในแตละกระบวนการนั้นมีขั้นตอนอยางไร ตองดําเนินการอยางไร มีเร่ืองเวลา 
สถานที่และบุคคลใดที่เกี่ยวของ กฎหมายสบัญญัติที่เดนชัดคือ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การตรวจวินิจฉัยบาดแผลถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่
เกี่ยวของกับทางคดี ซ่ึงจะสามารถบอกถึงวัตถุที่ทําใหเกิดบาดแผลและเปนสวนหนึ่งที่จะชวย
วินิจฉัยเจตนาของผูกระทําผิด ตามหลักภาษิตกฎหมายวา “กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา” ดังนั้นบาดแผล
จะเปนหลักฐานสําคัญในทางคดีที่จะพิสูจนความผิดตามกฎหมาย 
 การตรวจวินิจฉัยบาดแผลทางนิติเวชมีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบชนิด, รูปราง, ขนาด, 
ตําแหนง, จํานวน, ทิศทางและความรุนแรงของบาดแผลเปนสําคัญ รวมทั้งวัตถุแปลกปลอมที่ติดมา
กับบาดแผล 
 
1.  ชนิดของบาดแผล 
 วิฑูรย อ้ึงประพันธ (2548:280) อธิบายวา บาดแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บมีอยูหลาย
ชนิด ซ่ึงมีลักษณะและความสําคัญแตกตางกันจึงจําเปนตองแยกชนิดของบาดแผลใหไดแนชัด หรือ
ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ในทางนิติเวชศาสตรแบงบาดแผลตามสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ และตามลักษณะของบาดแผลออกเปน 6 ชนิด คือ 
 1.1 บาดแผลถลอก (abrasion)  
 1.2  บาดแผลฟกช้ํา (contusion or bruise) 
 1.3  บาดแผลถูกแทง (stab wound) 
 1.4  บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ (cut or incised wound) 
 1.5  บาดแผลฉีกขาดขอบไมเรียบ (lacerated wound) 
 1.6  บาดแผลเกิดจากกระสุนปน (gunshot/shot gun wounds) บาดแผลจากระเบิด (blast 
injuries) 
 1.1 บาดแผลถลอก (abrasion) 
  บาดแผลถลอกเปนบาดแผลที่เกิดที่ผิวหนังชั้นตื้น (รูปที่ 1) โดยการฉีกขาดของ
หนังกําพราปรากฏมีลักษณะเปนขุยสีขาวที่ผิวหนังและอาจมีน้ําเหลืองหรือเลือดซึมออกมา ภายหลัง
24 ช่ัวโมงไปแลวถาไมมีการติดเชื้อจะกลายเปนสะเก็ดสีน้ําตาลแข็งและแหง ถามีการติดเชื้อหรือ
อักเสบ  จะมีหนองเปนคราบสีเหลืองติดอยูและจะเปนน้ําแฉะๆ เยิ้มที่บาดแผลในศพบาดแผลถลอก  

7 
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จะมีลักษณะเปนสีน้ําตาล ผิวหนังบริเวณนั้นจะแหงและแข็งกวาที่อ่ืน เพราะเปนบริเวณที่น้ําใน
รางกายระเหยออกไปไดมากกวาที่อ่ืนสาเหตุของบาดแผลชนิดนี้เกิดจากการเสียดสีระหวางผิวหนัง
กับของแข็งที่หยาบหรืออาจจะเกิดจากการขีดขวนของของแหลมก็ได ถาเกิดจากการขีดขวนจาก
ของแหลม รอยถลอกจะมีลักษณะเปนเสนหรือแนว 
 1.2 บาดแผลฟกช้ํา (contusion or bruise) 
  บาดแผลฟกช้ํา เปนบาดแผลที่เกิดจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อใตผิวหนัง ทําใหมี
เลือดออกแทรกอยูในเนื้อเยื่อใตผิวหนัง ถาเลือดออกมากและขังรวมกันเปนกอน ก็เรียกวากอนเลือด 
(hematoma) ใตผิวหนังลักษณะของบาดแผลฟกช้ําจะมีรอยสีแดง แดงปนมวงหรือสีเขียวออน ช้ัน
บนของผิวหนังอาจมีบาดแผลถลอกรวมดวย(รูปที่ 1)สาเหตุของบาดแผลฟกช้ําเกิดจากการกระแทก
จากของแข็งไมมีคม โดยไมทําใหผิวหนังบริเวณนั้นฉีกขาด ซ่ึงอาจเปนเพราะแรงกระแทกไมมาก
พอ หรือผิวหนังบริเวณนั้นมีความยืดหยุนไดดี  

 

 
          บาดแผลถลอก        บาดแผลฟกช้ํา                 บาดแผลฉีกขาด     บาดแผลฉีกขาด 
                                                                                                    ขอบไมเรียบ            ขอบเรียบ 

 
ภาพที่ 1 ชนิดของบาดแผลตามลักษณะการบาดเจ็บของผิวหนัง  

ที่มา : วิชัย วงศชนะภัย, “การชันสูตรบาดแผลกับกระบวนการยุติธรรม ศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา,” 
วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 2, 2 (ธันวาคม 2549) : 17. 
 
 
 1.3  บาดแผลถูกแทง (stab wound) 
  บาดแผลถูกแทง เปนบาดแผลที่มีการฉีกขาดของผิวหนังเปนรูลึกลงไป ทําให
อวัยวะภายในไดรับอันตราย มักเปนบาดแผลที่มีความลึกมากกวาความยาวของบาดแผล รูปรางของ
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บาดแผลถูกแทงจะมีลักษณะเชนเดียวกับอาวุธสาเหตุเกิดจากการทิ่มแทงของแข็งที่มีลักษณะเปน
แทง 
 1.4  บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบ (cut or incised wound) 
  บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบเปนบาดแผลที่มีการฉีกขาดของผิวหนัง โดยขอบของ
บาดแผลนั้นมีลักษณะเปนแนวเรียบ และผิวหนังขาดทุกชั้น บาดแผลอาจลึกจากผิวหนังลงไปทําให
กลามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันขาดเปนรอยเรียบเชนเดียวกัน ถาบาดแผลยาวและลึกจะอากวางขึ้น 
(ภาพที่ 1, 2) 
  สาเหตุเกิดจากของมีคม เชน มีด หรือ ขวาน เปนตน ตัดหรือเชือด ในบางแหง
เรียกวาบาดแผลถูกของมีคมซึ่งเปนการเรียกตามลักษณะของอาวุธ ซ่ึงอาจทําใหมีปญหาวาของมีคม
นั้นตองคมขนาดไหน ของที่ไมมีคม เชน ขอบกระจกก็ทําใหเกิดบาดแผลขอบเรียบได ดังนั้นการ
เรียกตามลักษณะบาดแผลวาบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบจะหมดปญหา เพราะลักษณะของบาดแผลจะ
นําไปสูการใหความเห็นวาบาดแผลประเภทนี้จะเกิดจากอะไรไดบาง 
 1.5 บาดแผลฉีกขาดขอบไมเรียบ (lacerated wound) 
  บาดแผลฉีกขาดขอบไมเรียบ คือบาดแผลผิวหนังขาดที่มีลักษณะรุงหร่ิงหรือไม
เรียบ บาดแผลอาจลึกจากผิวหนังลงไปทําใหกลามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันฉีกขาด (ภาพที่ 1, 2) 
สาเหตุเกิดจากถูกของแข็งไมมีคม เชน คอน, ไม หรือกอนหิน เปนตน กระแทกทําใหผิวหนังขาด
ผิวหนังถูกดึงใหตึงมากจนขาด ผิวหนังถูกบดหรืออัดดวยของหนัก ผิวหนังถูกของที่ไมคอยคมตัด 
เชน เล่ือยเปนตน บางแหง เรียกบาดแผลชนิดนี้วาบาดแผลถูกของแข็ง คือเรียกตามวัตถุที่เปนสาเหตุ
ซ่ึงอาจทําใหมีปญหา ในที่นี้เรียกตามลักษณะของบาดแผล 
 1.6 บาดแผลกระสุนปนลูกโดด (gunshot wound) ลูกซอง (shot gun wound) 
  บาดแผลเกิดจากกระสุนปน หรือจะเรียกสั้นๆวาบาดแผลกระสุนปนเปนบาดแผล
ที่มีลักษณะเปนรูลึกเขาไปในรางกาย (Penetration wound) นั่นเอง แตมีลักษณะพิเศษอีกหลายอยาง 
ถาจะเรียกตามลักษณะบาดแผลวาบาดแผลเปนรู ก็ทําใหคิดวาจําพวกเดียวกับบาดแผลถูกแทง 
ดังนั้นจึงเรียกตามวัตถุที่เปนสาเหตุ  
 
2.  บาดแผลกับการทําราย 
 วิฑูรย  อ้ึงประพันธ (2548:283) อธิบายวา บาดแผลที่ปรากฏตามรางกายในตําแหนง
ตางๆ จะแสดงใหเห็นความสัมพันธกับการทํารายได 
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ภาพที่ 2  ลักษณะการเกิดบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบและขอบไมเรียบ 
ที่มา : วิชัย วงศชนะภัย, “การชันสูตรบาดแผลกับกระบวนการยุติธรรม ศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา,” 
วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 2, 2 (ธันวาคม 2549) : 19. 
 
 2.1 รูปรางของบาดแผล 
  รูปรางของบาดแผลแสดงใหทราบถึงรูปรางของอาวุธได (ภาพที่ 3) 
  1.  บาดแผลฟกช้ํารูปกลม แสดงวาเกิดจากวัตถุแข็งที่มีลักษณะเปนวงกลมใน
สวนที่กระแทกกับผิวหนัง เชน คอน 
  2.  บาดแผลถูกแทงรูปสามเหลี่ยมดานเทา จะเกิดจากอาวุธประเภท ตะไบหรือ 
เหล็กขูดชารป เปนตน 
  3.  บาดแผลถูกแทงเปนรูขอบแผลถลอก จะเกิดจากอาวุธประเภทวัตถุไมมีคม
ปลายแหลม 
  4.  บาดแผลถูกแทงรูปรี หรือรูปกระสวย ขอบแผลเรียบจะเกิดจากอาวุธประเภท
มีดสองคม 
  5.  บาดแผลถูกแทงรูปสามเหลี่ยมชายธง ขอบแผลเรียบ จะเกิดจากอาวุธประเภท
มีดปลายแหลมและอาจพบรอยประทับของโคนมีด (ภาพที่ 3, 4) 
  6.  บาดแผลถูกแทงรูปรางหลากหลาย จะเกิดจากอาวุธประเภทกรรไกร (ภาพที่ 5) 
คําถามสําหรับบาดแผลถูกแทงของแพทยในชั้นสอบสวนหรือช้ันศาล 
   1) อาวุธที่ใชแทงใชมีดหรือไม  
   2)  มีดที่ใชมีขอบคมดานเดียวหรือสองดาน 
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   3)  มีดมีความยาวเทาไร (Length) 
   4) มีดมีความกวางเทาไร (Width) 
   5) ขอบมีดเรียบหรือหยักแบบฟนปลา (Serrated) 
   6) ถูกแทงอยางไร บนลงลางหรือลางขึ้นบน (Direction) 
   7) กรณีมีหลายแผลอาจถูกถามวา ถูกแทงดวยมีดกี่ดาม หรืออันเดียวกัน
หรือไม 
  ในการตอบคําถามเหลานี้คอนขางยากที่จะชี้ชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากมี variation มาก 
นอกจากนั้นสิ่งที่สําคัญอีกประเด็นคือการแยกวาเปน homicidal หรือ accidental หรือ suicidal 
บางครั้งก็เปนปญหาได 

 

 
 

ภาพที่ 3  รูปรางของบาดแผลถูกแทงตามรูปรางของอาวุธ A.วัตถุไมมีคมปลายแหลม B.วัตถุแหลม 
               สองคมC.วัตถุแหลมคมเดียว 
ที่มา :  กานดา วิชัยรัตน, “ บาดแผลจากของแข็งมีคมและของแข็งปลายแหลม,” นิติเวชศาสตรและ
นิติเวชศาสตรปฏิบัติ 8, 3 (สิงหาคม 2549) :75. 
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ภาพที่ 4  รูปรางของบาดแผลถูกแทงลักษณะตามสวนของมีดคมเดียว A.รูปสามเหลี่ยมชายธง B. 
               รูปสามเหลี่ยมชายธงขอบแผลมีรอยประทับของโคนมีด 
ที่มา : วิชัย วงศชนะภัย, “การชันสูตรบาดแผลกับกระบวนการยุติธรรม ศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา,” 
วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 2, 2 (ธันวาคม 2549) : 20. 
 

 

 
ภาพที่ 5  ลักษณะรูปรางตางๆของบาดแผลถูกแทงดวยกรรไกร 
ที่มา : วิชัย วงศชนะภัย, “การชันสูตรบาดแผลกับกระบวนการยุติธรรม ศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา,” 
วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 2, 2 (ธันวาคม 2549) : 20. 
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ภาพที่ 6   ความลึกของบาดแผลมากกวาความยาวของอาวธุ เมื่อดันอาวุธเขาไปอีกหลังแทงสุดดาม 
ที่มา :  วิชัย วงศชนะภัย, “การชันสูตรบาดแผลกับกระบวนการยุติธรรม ศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา,” 
วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 2, 2 (ธันวาคม 2549) : 21. 
 
 2.2 ขนาดของบาดแผล 
  ขนาดของบาดแผลแสดงใหทราบถึงขนาดของอาวุธได 
  1.  ความยาวของบาดแผลถูกแทง จะเทากับ หรือโตกวาความกวางของอาวุธ 
  2.  ความกวางของบาดแผลถูกแทง จะเทากับความหนาของอาวุธ 
  3.  ความลึกของบาดแผลถูกแทง จะเทากับความยาวของอาวุธในสวนที่เขาไปใน
รางกาย แตความลึกของบาดแผลอาจมากกวาความยาวของอาวุธได เมื่อดันอาวุธเขาไปอีกหลังแทง
สุดดามในบริเวณของรางกายที่ออนนุม (ภาพที่ 6) 
  4. ขนาดเสนผาศูนยกลางของบาดแผลกระสุนปนลูกโดด โดยเฉพาะที่ผาน
กะโหลกจะเทากับขนาดของเสนผาศูนยกลางของหัวกระสุน หรือเล็กกวาเล็กนอย 
 2.3 ทิศทางของบาดแผล 
  มีความสําคัญในบาดแผลกระสุนปนและบาดแผลถูกแทง เพราะการบอกทิศทาง
ของบาดแผลวาเขาทางใดยอมบอกตําแหนงของผูกระทํา และทิศทางวิ่งของกระสุนปนได เปนตน 
 2.4  ตําแหนงของบาดแผล 
  ตําแหนงของบาดแผลแสดงลักษณะของการกระทํา เชน 
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  1.  บาดแผลฆาตัวตายหรือทําตนเองมักกระทําในทาที่ถนัด หรือทาที่ทําไดงาย 
เชน ยิ่งตัวตายในคนถนัดมือขวา ก็มักยิงที่ขมับขวา เปนตน นอกจากนั้นการยิงตัวตายดวยปนสั้น
อาจจับปนสองมือ ยิงหนาผากหรือยิงเขาไปในปาก อยางไรก็ดี บางกรณีอาจมีขอยกเวนที่ผูฆาตัว
ตายอาจทําในทายากๆ ก็ไดเหมือนกัน การฆาตัวตายโดยใชมีดเชือดหลอดเลือดที่ขอมือ จะพบรอย
เชือดหลายรอย รอยเหลานั้นเปนบาดแผลที่เกิดจากการลังเลใจ (hesitation mark) หรือเกิดจากการ
ทดสอบความทนไดของตัวเอง 
  2. บาดแผลที่พบบริเวณดานหลังของรางกายเปนบาดแผลที่อยูในตําแหนงที่ไม
สามารถจะทําตนเองได สวนมากบาดแผลบริเวณนั้นจึงเปนบาดแผลที่เกิดจากผูอ่ืนทํา 
  3.  บาดแผลฟกช้ํา หรือบาดแผลฉีกขาดบริเวณขอมือและแขน ถาพบรวมกับ
บาดแผลที่บริเวณอื่นจะแสดงใหเห็นวาเปนรองรอยของการปดปองเพื่อปองกันตัว (defense 
wounds) แสดงวาขณะถูกทํารายผูเสียหายรูตัวและพยายามปองกันตัว 
 2.5 จํานวนของบาดแผลและความรุนแรงของบาดแผล 
  พิจารณาจากจํานวนบาดแผลและความรุนแรงของบาดแผล เชน 
  1.  บาดแผลที่ทําตนเองที่อวัยวะสําคัญ สวนมากจะมีบาดแผลเดียว เพราะสามารถ
จะทําไดคร้ังเดียวเทานั้น เชน การใชปนยิงตัวตายบริเวณศีรษะ ยอมทําไดคร้ังเดียวจึงพบบาดแผลได
แหงเดียว ถาปรากฏวามีบาดแผลมากกวาหนึ่งแหงโดยเกิดจากกระสุนปนมากกวาหนึ่งนัด และ
บาดแผลนั้นเปนอันตราย ที่จะทําใหตายไดทั้งสองแหงยอมแสดงวามิไดเกิดจากการทําตนเอง 
  2. บาดแผลหลายแหงตามรางกาย หากเปนบาดแผลหลายชนิดและขนาดตางกัน
สวนมากจะเกิดจากอุบัติเหตุตางๆ แตถาเปนบาดแผลชนิดเดียวกันมักเกิดจากผูอ่ืนทําราย 
  3.  บาดแผลที่รุนแรงมาก จะเกิดจากการกระทําตนเองไดยาก เชน คอขาดจากของ
มีคม กะโหลกศีรษะถูกของมีคมฟนแตกอา เปนตน 
 2.6  สิ่งแปลกปลอมที่ติดมากับบาดแผล 
  เปนวัตถุพยานที่ชวยบอกสถานที่ เกิดเหตุ บางรายชวยบอกวัตถุที่ทําใหเกิด
บาดแผลไดเชน บาดแผลเปอนน้ํามัน ยอมแสดงวาสถานที่เกิดเหตุอาจเปนปมน้ํามัน โรงซอมรถ
หรือผิวจราจรที่มีน้ํามันหกรดอยูก็ไดหรือลูกกระสุนปน สามารถพิสูจนปนที่ใชยิงได สวนในราย
ถูกฟนหรือถูกยิงผานเสื้อเขาไปในอวัยวะภายใน อาจพบใยดาย หรือใยไหมของเสื้อผานั้นจาก
บาดแผลได เปนตน 
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3.  บาดแผลกระสุนปน 
 พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล และวีระวรรณ เรืองยุทธิการณ (2547:100) ในทางนิติเวช
แบงบาดแผลกระสุนปนเปน 2 ประเภทคือ บาดแผลกระสุนปนลูกโดด และบาดแผลกระสุนปนลูก
ปราย ซ่ึงบาดแผลทั้งสองประเภทมีลักษณะจําเพาะที่แตกตางกัน 
 3.1 บาดแผลกระสุนปนลูกโดด (gunshot wounds) คือบาดแผลที่เกิดจากอาวุธปน
ชนิดมีเกลียวในลํากลอง ไดแกปนยาว (rifle) และปนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ (semi-automatic pistol) 
และชนิดลูกโม(revolver pistol)) 
  3.1.1 บาดแผลทางเขาของกระสุนปนลูกโดด (entrance wound) 
    3.1.1.1 ลักษณะทั่วไป  
     อาจพบไดหลายลักษณะ ทั้งนี้เนื่องจากระยะที่ยิงและตําแหนงของ
รางกายที่เกิดบาดแผล อาจทําใหเกิดบาดแผลไดหลายแบบ โดยมีลักษณะที่สําคัญ (ตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 7) ดังนี้  
     1)  บาดแผลเปนรูปกลมหรือรี (ยกเวนบาดแผลทางเขาในระยะติด
ผิวหนังบริเวณศีรษะหรือที่มีกระดูกรองรับ) ถาหัวกระสุนกระทบรางกาย โดยทํามุม 90 องศากับ
ผิวหนังบาดแผลจะกลม ถาหัวกระสุนทํามุมเฉียงกับผิวหนังบาดแผลจะเปนรูปรี กรณีบาดแผล
ทางเขาในระยะติดผิวหนังที่บริเวณหนังศีรษะซึ่งมีกะโหลกรองรับ บาดแผลทางเขาจะเปนรูปหลาย
แฉกหรือรูปดาว (star-shaped or stellate wound) 
     2)  รอยถลอกรอบบาดแผล (abrasion collar หรือ marginal 
abrasion) เกิดจากกระสุนเสียดสีผิวหนังถูกยืดขณะที่หัวกระสุนกําลังทะลุผานชั้นผิวหนัง 
     3)  รอยเปอนน้ํามันบริเวณรอบบาดแผล (grease ring) ขอบดานใน
ของบาดแผลจะเปอนน้ํามันที่มากับหัวกระสุน เนื่องจากในลํากลองปนจะมีสารหลอล่ืนทําความ
สะอาดปน เชน น้ํามันหลอล่ืนจาระบี ติดคางอยู เมื่อหัวกระสุนถูกดันออกจากลํากลองในลักษณะ
รีดตัวออกไป สารหลอล่ืนจะติดหัวกระสุนออกไปดวย เมื่อหัวกระสุนกระทบผิวหนัง ส่ิงหลอล่ืนที่
ติดปลายหัวกระสุนจะติดเปอนอยูที่ขอบของบาดแผล 
     4)  ขนาด โดยทั่วไปจะมีขนาดใกลเคียงกับหัวกระสุนที่ทะลุผาน 
ขนาดของบาดแผลทางเขาโดยทั่วไปจะเล็กกวาบาดแผลทางออก 
     5)  หากกระสุนทะลุเส้ือผากอนที่จะเขารางกาย อาจพบเศษเสนใย
ของเสื้อผาที่ขาดอยูในบาดแผลทางเขา 
     6)  พบลักษณะที่เกิดจากเปลวไฟ ควันไฟและเขมาดินปนที่เกิดขึ้น
จากการยิงปรากฏบริเวณรอบบาดแผล หากเปนระยะที่สวนประกอบจากการยิงเหลานี้ไปถึงได 
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    3.1.1.2  ลักษณะบาดแผลตามระยะยิง  
     ระยะยิ ง ไกล  บาดแผลกระสุนปน ซ่ึ ง ระยะยิ ง ไกลกว าที่              
สวน ประกอบของการยิงจะไปถึง จะไมพบรอยไหมจากเปลวไฟ ไมพบควัน (soot) และไมพบเขมา
ดินปน (tattooing ) (ภาพที่ 7 และตารางที่ 2) 
     ระยะยิงใกล เปนระยะที่ตรวจพบสวนประกอบจากการยิงได รอบ
แผลทางเขาจะพบลักษณะที่เกิดจากเขมาดินปนเปนจุดดําเล็กๆ กระจายรอบๆ แผลเปนวงกวาง 
คลายกับโรยพริกไทยลงในอาหาร (stipplingหรือ peppering) เขมาเหลานี้เปนสวนของดินปนที่เผา
ไหมไมหมดหรือยังไมถูกเผาไหม (unburn powder) ถูกดันโดยความแรงของแกสที่พนออกมาทําให
ฝงจมอยูใตผิวหนัง มองเห็นเปนลักษณะคลายรอยสัก (power tattooing) โดยทั่วไปสําหรับปนพก
ส้ันเขมาดินปนจะพบไดในระยะไมเกิน 12-18 นิ้ว หากเปนปนยาวจะพบเขมาดินปนไดในระยะยิง
มากกวานี้ อยางไรก็ตาม ระยะไกลที่สุดที่เขมาจะไปถึงไดไมวาจะเปนปนสั้นหรือปนยาว ขึ้นกับ
ชนิดของปน ความยาวลํากลองและชนิดของลูกกระสุน 
     นอกจากเขมาดินปนแลว แกสที่เกิดจากการเผาไหมถูกพนออกมา
ในขณะยิง เปนแกสที่มีถานผสมอยูซ่ึงเราเรียกวาควัน (smoke) ควันจะพุงออกมาใกลกวาเขมา เมื่อ
ควันถูกบนผิวหนังจะจับเปนคราบสีเทารอบๆแผลเรียกวา smudging หรือ soot ซ่ึงเมื่อลางหรือเช็ด
จะออกหมด (เขมาและคราบควันรวมกันเรียกวาsoiling) โดยทั่วไปอาวุธปนที่ใชในหมูพลเรือนนั้น 
ถาระยะยิงเกินกวา 6 นิ้วจะไมเห็นควันปรากฏที่แผล 
     ในการยิงปนจะมีความรอนหรือเปลวไฟพนออกจากกระบอกปน 
ความรอนที่ออกมาจะทําใหผิวหนังรอบๆบาดแผลทางเขาจากการถูกยิงระยะใกลนั้นเกิดไหมขึ้น
เปนสีดํา ทั้งรอยไหมของผิวหนังกับเขมาและควันที่จับอยูหนาแนนจะทําใหไมเห็นรอยถลอกรอบ
บาดแผล ความรอนจากปนสั้น โดยทั่วไปจะพนออกมาไมเกิน 6 นิ้ว(ภาพที่ 7 และตารางที่ 2) 
     ระยะยิงประชิดติดผิวหนัง (contact wound) เปนระยะที่ปาก
กระบอกปนติดกับผิวหนัง ในขณะที่หัวกระสุนออกจากลํากลองเขมาดินปน ควัน และความรอนที่
เกิดขึ้นจะถูกพนออกมาพรอมๆกันหรือกอนหนาหัวกระสุนเล็กนอย ส่ิงเหลานี้จะถูกพนเขาไปใน
บาดแผลทั้งหมด บาดแผลทางเขาอาจมีลักษณะกลมและใตขอบบาดแผลจะมีเขมาดินปนสีดําติดอยู
ทั่วไป ผิวหนังใตขอบบาดแผลจะดึงยืดขึ้นไดงายลักษณะเปนโพรงดินปน (gunpowder cavity) 
โพรงดินปนนี้เปนลักษณะเฉพาะของบาดแผลระยะประชิดติดผิวหนังหรือระยะเกือบติดผิวหนัง 
(หางประมาณ 2-3 มม.) (ภาพที่ 7 และตารางที่ 2) กรณีที่ยิงโดยที่ปากลํากลองปนติดกับผิวหนัง 
(tight contact) อาจเกิดรอยกดของปากลํากลองปนปรากฏที่รอบบาดแผลเรียกวา muzzle imprint
ระยะยิงติดผิวหนังในตําแหนงซ่ึงมีกระดูกรองรับ เชนที่ศีรษะหรือกลางหนาอก บาดแผลที่เกิดขึ้น
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จะเปนบาดแผลฉีกขาดเปนหลายแฉก ลักษณะคลายรูปดาว (stellate หรือ star-shaped wound) 
รวมกับพบโพรงดินปนและอาจสังเกตเห็น muzzle imprintได 
    อยางไรก็ตามลักษณะของบาดแผลทางเขาที่ผิวหนังเทาที่กลาวมาแลว อาจ
เปลี่ยนแปลงไปถาเปนการยิงผานเสื้อผา กลาวคือ ขอบแผลดานในอาจไมพบรอยเปอนน้ํามัน 
ลักษณะที่เกิดจากเขมาดินปนบางอยางจะปรากฏที่เส้ือผาแทนที่จะปรากฏที่บาดแผล เปนตน ดังนั้น
ในการตรวจจึงตองดูเสื้อผาประกอบดวย 
  3.1.2 บาดแผลทางออก (exit wound) 
    บาดแผลทางออกกระสุนปนที่ผิวหนัง ไมมีลักษณะเฉพาะ (ตารางที่ 1) แต
ลักษณะทั่วไปที่พบไดดังนี้ (วิฑูรย อ้ึงประพันธ 2548:313) 
    1. รูปรางของรูบาดแผลไมแนนอนอาจกลมหรือเปนเหล่ียมก็ได ขึ้นอยูกับ
การเปลี่ยนรูปของหัวกระสุน ถาหัวกระสุนไมเปล่ียนรูปมาก บาดแผลทางออกจะกลมหรือรี ถาหัว
กระสุนมีการเปลี่ยนรูปรางลักษณะบูบี้มาก บาดแผลทางออกจะมีรูปรางไมแนนอนอาจเปนรูป
หลายเหลี่ยม เปนรูปหลายแฉกและรูปรางตางๆไดมากมาย 
    2. ขนาดของบาดแผลทางออก โดยทั่วไปจะใหญกวาบาดแผลทางเขา 
ยกเวน บาดแผลที่ยิงติดผิวหนังในตําแหนงของรางกายที่กระดูกติดกับผิวหนังโดยตรง การที่
บาดแผลทางออกมีขนาดใหญนี้ เนื่องจากหัวกระสุนเมื่อเวลาออกจากรางกาย แรงดันลดลงจะควง
เปนวงกวาง และดันเอาเศษเนื้อเศษกระดูกออกมาดวย ทําใหรูบาดแผลทางออกกวางกวาบาดแผล
ทางเขา และในบางกรณีมีเศษกระดูกถูกขับดันออกมามาก เชน บริเวณศีรษะ บาดแผลทางออก
นอกจากจะกวางแลวยังมีรูปรางเปนบาดแผลฉีกขาดลักษณะเปนแฉกๆอีกดวย จึงทําใหแลดูคลาย
บาดแผลทางเขาได แตจะตางกันตรงที่บาดแผลทางออกลักษณะนี้ไมมีลักษณะของ “โพรงดินปน” 
อยูดวย เหมือนบาดแผลทางเขา 
    3. ในบาดแผลทางออก จะพบเศษอวัยวะตางๆ ที่หัวกระสุนดันออกมาจุก
อยูดวย เชน มีเศษกระดูกเศษอวัยวะภายในตางๆ 
  3.1.3 บาดแผลกระสุนปนผานกระดูก 
    ลักษณะของบาดแผลจากกระสุนปนที่ผานกระดูกนั้น กระดูกจะแตกเปนรู
กลมทางดานที่หัวกระสุนเจาะกระดูกเขาไป ขอบรูทางเขาที่กระดูกจะเรียบ กระดูกทางดานที่หัว
กระสุนทะลุออก จะแตกกวางออกเปนรอยขรุขระเปนแองเหมือนกับเปนรูปครก ลักษณะรูทะลุที่
กระดูกนี้จะเปนหลักฐานสําคัญในการบอกทิศทางของกระสุนปน 
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ตารางที่ 1 ลักษณะบาดแผลทางเขา-ทางออกของบาดแผลกระสุนปนลูกโดด 
 

บาดแผลทางเขา บาดแผลทางออก 
รูปกลมหรือรี (ระยะติดผิวหนังบริเวณศีรษะจะ
พบรูปแฉก) 

รูปรางไมแนนอน กลมหรือเหล่ียมก็ได 

โดยทั่วไป เล็กกวาหรือเทากบัขนาดกระสนุ ใหญกวา 
ขอบแผลพบ Greasing ring และMarginal 
abrasion 

ไมพบ 

เขมาดินปน ไมพบ 
เสนใยเสื้อผา กรณีทะลุเสื้อผากอน เศษเนื้อเยื่อตางๆจุกอยู  

 
ที่มา :  วิชัย วงศชนะภัย, “แนวทางการชันสูตรพลิกศพพื้นฐานที่ตองทําสําหรับแพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไป,” คลินิกเวชปฏิบัติปริทัศน 2,12 (สิงหาคม 2546): 652.  
 
 

 
 
 

            
                             
 
            ระยะไกล                ระยะใกลปานกลาง                 ระยะใกล        ระยะติดผิวหนัง 
 
ภาพที่ 7  บาดแผลทางเขากระสุนปนลูกโดด (1.ขอบเปอนน้ํามัน 2.รอยถลอกรอบๆ 3.รอยไหม 

 4. เขมาดินปน)  
ที่มา :  วิชัย วงศชนะภัย, “แนวทางการชันสูตรพลิกศพพื้นฐานที่ตองทําสําหรับแพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไป,” คลินิกเวชปฏิบัติปริทัศน 2,12 (สิงหาคม 2546): 652. 
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ตารางที่ 2 ลักษณะเขมาดินปนตามระยะยิงของปนสั้น 
 

ลักษณะ/ระยะ ระยะติดผิวหนัง ระยะใกล 
(2-6 นิ้ว) 

ระยะใกล ปานกลาง 
(6-18นิ้ว) 

ระยะไกล 
(มากกวา18นิ้ว) 

เขมาดินปน ภายในบาดแผล รอบบาดแผล กระจายออกรอบ 
บาดแผลหรือเส้ือผา 

        ไมพบ 

ขนบริเวณ 
ขอบบาดแผล 

ไหมดํา, หงิกงอ ไหมดํา,หงิกงอ ปกต ิ          ปกติ 

 
ที่มา: วิชัย วงศชนะภัย, “แนวทางการชันสูตรพลิกศพพื้นฐานที่ตองทําสําหรับแพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไป,” คลินิกเวชปฏิบัติปริทัศน 2,12 (สิงหาคม 2546): 653. 
  3.1.4 บาดแผลกระสุนปนผานอวัยวะภาย ในขณะที่หัวกระสุนผานเนื้อเยื่อ การ
เคล่ือนที่ของหัวกระสุนจะมีอํานาจในการทําใหอวัยวะภายในตางๆถูกตัดหรือฉีกขาด เกิดเปนทางที่
หัวกระสุนผานไป ซ่ึงจะเห็นเปนทางที่อวัยวะถูกทําลาย เรียกวา เปนทางกระสุนถาวร (permanent 
cavity) แตขณะที่กระสุนผานไปนั้นเอง พลังงานจลนที่เกิดขึ้นจากหัวกระสุนจะถายทอดไปยัง
เนื้อเยื่อ  เนื้อเยื่อที่ถูกแทรกตัวโดยหัวกระสุนจะขยายโปงขึ้นเปนโพรงออกไปจากแนวทิศทางที่
กระสุนผานทั้งสองขางและโพรงนี้กวางกวาขนาดของหัวกระสุนมาก เรียกวาโพรงชั่วคราว
(temporary cavity) ขณะกระสุนวิ่งผาน โพรงนี้จะยุบตัวแลวขยายใหมอีกครั้ง ทุกครั้งจะขยาย
นอยลงกวาครั้งกอน จนกระทั่งเหลือเปนทางกระสุนถาวร การเกิดโพรงชั่วคราวดังกลาวจึงมีผลทํา
ใหเนื้อเยื่อตามแนวที่กระสุนผานขยายตัวยุบตัวสลับกัน (pulsation) โพรงมีรูปเปนรูปกรวย ขนาด
ของโพรงจะใหญขึ้นถาความเร็วของหัวกระสุนมีมาก และเมื่อมีขนาดของโพรงใหญ ทางกระสุน
ถาวรที่เหลืออยูจะใหญตามไปดวย สําหรับกระสุนปนพกและปนลูกโม ทางกระสุนถาวรที่เหลือจะ
เทาขนาดของหัวกระสุน การเกิดโพรงชั่วคราวเชนนี้จะทําใหเกิดอันตรายตออวัยวะขางเคียงกับ
ทางผานของหัวกระสุนดวย เชน มีการฉีกขาดของอวัยวะภายในการฉีกของหลอดเลือด และการ  
กดเบียดที่เสนประสาท เปนตน 
    ตามธรรมดาทางที่หัวกระสุนปนผานภายในรางกาย (bullet track) มักจะ
เปนแนวตรงแตบางคราวหัวกระสุนไปกระทบอวัยวะบางอยางภายในรางกายอาจทําใหเกิดการ
กระดอนหักเหไปในทิศทางตางๆได(ricochet) (พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล และ วีระวรรณ          
เรืองยุทธิการณ 2547:105) 
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 3.2 บาดแผลกระสุนปนลูกปราย (shotgun wounds) 
  กระสุนปนลูกซอง 1 นัด จะมีเม็ดกระสุนลูกปรายอยูภายในตั้งแต 1 เม็ดขึ้นไป เมื่อ
ยิงกระสุนปนลูกซอง 1 นัด เม็ดกระสุนลูกปรายจะพุงออกมาพรอมกับหมอนปดปากกระสุน, 
หมอนรองกระสุนหรือหมอนสงกระสุน, เปลวไฟ, กาซจากการเผาไหม และเขมาดินปน โดยใน
ระยะที่เร่ิมออกจากปากกระบอกปนจะยังรวมเปนกลุมกอนและเมื่อระยะทางมากขึ้นก็จะเริ่ม
กระจายออกไป ซ่ึงจะปรากฏเปนแผลทางเขากระสุนปนลูกปราย ที่แตกตางกันไปตามระยะยิง 
(ภาพที่ 8) 
  3.2.1 บาดแผลจากการยิงระยะใกล (ระยะไมเกิน 1 หลา) บาดแผลจะเปนรูเดียว
ขนาดใหญเสนผาศูนยกลางของบาดแผลมีขนาดใกลเคียงกับเสนผาศูนยกลางของลํากลองปน ทั้งนี้
ก็เพราะในระยะยิงแคนี้เมื่อลูกปรายพนจากปากลํากลอง ยังรวมตัวกันเปนกระจุก กลุมลูกปรายจะ
ทําใหเกิดบาดแผลเปนโพรงขอบไมเรียบ ถาเปนระยะประชิดติดผิวหนัง รอบๆบาดแผลจะมีรอย
ไหมสีดําเปนวงกวางพอประมาณบริเวณไหมมีเขมาดินปนติดอยูเปนจํานวนมาก ภายในโพรงของ
บาดแผลจะพบหมอนรองกระสุนและดินปนสีดําติดอยูในกรณีที่ระยะยิงหางจากผิวหนัง
พอประมาณ (ประมาณ 1 ฟุต) การกระจายของเขมาดินปนก็จะกวางออกไปอีก หมอนรองกระสุน
คงพบอยูในโพรงแผลเชนกัน ขอบของบาดแผลจะฉีกขาดลักษณะไมเรียบเนื่องจากแรงดันของแกส 
  3.2.2 บาดแผลจากการยิงระยะปานกลาง (ประมาณ 1-3 หลา) ลักษณะของ
บาดแผลจะมีรูใหญอยูตรงกลางซึ่งเกิดจากกลุมลูกปรายจํานวนหนึ่งยังรวมกลุมกันอยูและมีรูเล็กๆที่
เกิดจากลูกปรายแตละเม็ดที่เร่ิมกระจายหางออกไป รอบๆของบาดแผลไมปรากฏรอยของเขมาดิน
ปนแตอยางใด อาจจะพบรอยถลอกที่เกิดจากการกระแทกของหมอนรองกระสุนรวมดวย หรืออาจ
พบหมอนรองกระสุนดังกลาวอยูในบาดแผลขนาดใหญของกลุมลูกปรายนั้นก็ได หรือภายใน
บาดแผลที่เกิดจากลูกปรายแตละเม็ดก็ไดหากบาดแผลอยูในบริเวณรางกายที่มีเนื้อเยื่อเปนสวนออน 
เชน ใกลเบาตาหมอนสงกระสุนอาจถูกยัดเขาในรูแผลนั้นได 
  3.2.3 บาดแผลจากการยิงระยะไกลหรือคอนขางไกล (ตั้งแตประมาณ 8 ฟุต หรือ 
3 หลา ขึ้นไป) บาดแผลที่เกิดขึ้นจะเปนรูขนาดเล็กขนาดเดียวกับเสนผาศูนยกลางของลูกปราย การ
กระจายของกลุมบาดแผลจะสัมพันธกับระยะยิง ยิ่งการกระจายของกลุมเม็ดกระสุนมาก ระยะยิงก็
จะไกล อาจพบบาดแผลถลอกที่เกิดจากหมอนรองกระสุนกระแทกที่ผิวหนังได และหมอนรอง
กระสุนอาจปลิวไปไดไกลถึงอยางนอย 20 หลา และไกลที่สุดถึง 40 หลา 
  3.2.4  บาดแผลทางออกของกระสุนปนลูกซองบาดแผลจากการยิงระยะใกล ถา
โดนสวนของรางกายที่มีเนื้อเยื่อออน เชน ลําคอ หรือบริเวณสวนริมของรางกาย บาดแผลจะฉีกขาด
กวางลักษณะกระรุงกระหริ่ง แตถาโดนสวนหนาของรางกาย เชน บริเวณหนาอกหรือทอง บาดแผล
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ทางออกจะไมมีลักษณะเปนรูใหญเหมือนบาดแผลทางเขา สวนมากเม็ดลูกปรายจะทะลุออกไปเปน
บาดแผลในแตละเม็ดและบางเม็ดอาจไมทะลุออก ถาเปนแผลบาดจากการยิงระยะคอนขางไกลหรือ
ไกล บาดแผลทางออกจะเปนรูขนาดลูกปรายแตละลูก และการกระจายของกลุมบาดแผลทางออก
จะเปนบริเวณกวางกวาบาดแผลทางเขา 

บาดแผลทางออกของกระสุนลูกปรายแตละลูกนั้น ลักษณะและขนาดอาจแตกตางกัน 
ทั้งนี้เพราะลูกปรายที่ผานรางกายทะลุออกไปนั้น อาจมีรูปรางบุบเบี้ยวตางๆกันไป บาดแผลที่เกิด
จากกระสุนลูกปรายดังกลาวจึงอาจเปนรูปรีรูปสามเหลี่ยม หรือรูปตางๆได ตามลักษณะของลูก
ปรายที่เปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8  บาดแผลกระสุนปนลูกซองตามระยะยิง 1(a). ระยะประชิดติดกระดูก 1(b). ระยะประชิด 
               ติดผิวหนัง2. ระยะใกลประมาณ 30 ซม. 3. ระยะใกลประมาณ 30 ซม.-1 เมตร 4, 5.  
               ระยะหางประมาณ 1-3 เมตร 6.ระยะหางมากกวา 10 เมตร  
ที่มา : วิชัย วงศชนะภัย, “การชันสูตรบาดแผลกับกระบวนการยุติธรรม ศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา,” 
วิทยาลัยการยุติธรรม สํานักงานศาลยุติธรรม 2, 2 (ธันวาคม 2549) : 30. 
 
 3.3 การประมาณระยะยิง 
  พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล และ วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ (2547:107)การประมาณ
ระยะยิงในแตละรายตองอาศัยส่ิงตรวจพบจากบาดแผลกระสุนปนและเสื้อผาเปรียบเทียบกับการนํา
อาวุธปนและกระสุนที่ใชในการยิงกรณีนั้นๆ มาทดลองยิงในระยะตางๆ จึงจะเปนการประมาณ
ระยะยิงที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ทั้งนี้ปนตางชนิดกันและกระสุนที่มาจากแหลงผลิตที่
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ตางกัน อาจทําใหลักษณะที่ปรากฏในระยะยิงตางๆแตกตางกันได อยางไรก็ตามในหลายๆกรณีอาจ
ยังไมทราบวาเปนปนกระบอกใด กระสุนชนิดใด พนักงานสอบสวนมักจะตองการทราบระยะยิง
โดยประมาณเพื่อเปนแนวทาง ในการสอบสวนหาผูกระทําความผิด ซ่ึงพอจะประมาณไดคราวๆ
จากลักษณะบาดแผลที่ไดกลาวถึงแลวในขางตน  
 3.4  ทิศทางของกระสุนปน  
  โดยทั่วไปแนวกระสุนปน (bullet track) จะเปนเสนตรง ยกเวนกรณีที่มีการ
กระดอน จะทําใหแนวกระสุนเปลี่ยนทิศทางไปจากแนวตรงได ดังนั้นเมื่อตรวจพบบาดแผลกระสุน
ทางเขาและบาดแผลกระสุนทางออกหรือตําแหนงที่พบหัวกระสุนก็สามารถบอกทิศทางของ
กระสุนปนได การบอกทิศทางของกระสุนปนจะบอกในแนวหนา-หลัง ซาย-ขวา และบน-ลาง โดย
อาศัยตําแหนงทางกายวิภาคของผูถูกยิงเปนหลักนอกจากนี้ลักษณะของบาดแผลรอยถลอกรอบแผล 
หรือการกระจายของเขมาดินปนยังชวยบอกทิศทางของกระสุนปนได 
 3.5 ขนาดของกระสุนปนและชนิดของปน 
  ขนาดของกระสุนปนประมาณไดจากขนาดของบาดแผลทางเขา หากตรวจพบหัว
กระสุนในรางกายก็จะชวยระบุขนาดของปนไดดีขึ้น ลักษณะของบาดแผลชวยบอกชนิดของปนได
วาเปนปนลูกโดดหรือปนลูกปราย 
 
4.  ใบรับรองแพทย 
 วิสูตร ฟองศิริไพบูลย (2542:59-60) ใบรับรองแพทยเปนเอกสารรายงานเกี่ยวกับการ
ตรวจรักษาผูปวยที่แพทยจัดทําขึ้นเมื่อผูปวยรองขอและเมื่อเจาหนาที่ของรัฐมีหนังสือขอมา ปญหา
ที่เกิดจากการใชใบรับรองแพทยเปนพยานเอกสารในคดีเกิดขึ้นเสมอดวยความไมเขาใจของผูปวย
และญาติเกี่ยวกับชนิดของใบรับรองแพทย โดยที่ใบรับรองแพทยมีมากกวาหนึ่งชนิด แตละชนิดที่
แพทยออกใหจะขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชประโยชนในกรณีตางๆ ดังนี้  
 1.  เพื่อรับรองสุขภาพ 
 2.  เพื่อการหยุดงาน, ลาศึกษาหรือประกอบการเบิกจายเงิน 
 3.  เพื่อรับรองวามารับการตรวจรักษาจริง 
 4.  เพื่อการดําเนินคดี (กรณีบาดแผล มักเรียกใบชันสูตรบาดแผล) 
 5.  เพื่อเขาทํางานหรือประเมินสภาพของผูปวยแรงงานเพื่อรับสวัสดิการจากกองทุน
เงินทดแทน 
 6.  เพื่อประกอบการทํานิติกรรมตางๆของผูปวยในโรงพยาบาล เชน การรับรองเรื่อง
สติสัมปชัญญะของผูปวย เปนตน 
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 7.  เพื่อเรียกรองสิทธิทางประกันเกี่ยวกับเงินประกันอุบัติเหตุหรือเงินชดเชยจาก
บริษัทประกันภัย 
 8.  อ่ืนๆ เชน เพื่อการกีฬา การศึกษา 
 ปญหาที่พบในทางปฏิบัติ โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นกับใบรับรองแพทย 2 ชนิด คือใบรับรอง
แพทยเพื่อการลางานหรือประกอบการเบิกจายคารักษาพยาบาล และใบชันสูตรบาดแผลเพื่อใชใน
การดําเนินคดี ซ่ึงจะพิจารณาไดดังนี้ (วิสูตร ฟองศิริไพบูลย 2542:65-66) 
 ก. ใบรับรองแพทยเพื่อการลางาน หรือ อาจใชในการเบิกจายคารักษาพยาบาล 
  เปนเอกสารรับรองที่ออกโดยแพทยอยางคราวๆเพื่อวัตถุประสงคสําหรับผูปวย
หรือผูที่เกี่ยวของไดทราบวามีการเจ็บปวยและมารับการตรวจที่สถานพยาบาลจริง การออกเพื่อใช
ประกอบใบเสร็จในการเบิกจายกับสถาบันตางๆ เชน จากตนสังกัด, จากบริษัทประกัน ฯลฯ หรือใช
เปนเอกสารการลาพักงานหรือลาเรียน เทานั้น แพทยมักจะไมลงรายละเอียดใหทั้งหมดเพราะไมมี
ความจําเปนตองกระทําเชนนั้น 
  ตัวอยางเชน ผูปวยไดรับอุบัติเหตุจราจรมา มีกระดูกตนขาขวาหัก, มีบาดแผล
ฉีกขาดที่ใบหนา, มีแผลถลอกตามลําตัวและแขนขาจํานวนมาก เมื่อแพทยออกเอกสารใบรับรองแพทย
เพื่อการเบิกหรือการลาก็จะออกใหเพียงส้ันๆวา “ผูปวยมีกระดูกตนขาขวาหัก ไดมารับการรักษาที่
สถานพยาบาลนี้จริง, หรือ ขณะนี้ยังคงรับตัวไวรักษายูในสถานพยาบาลแหงนี้” ไมจําเปนตองลง
รายละเอียดบาดแผลฉีกขาดและถลอกเพราะมิใชรายงานชันสูตรบาดแผลที่ออกใหกับพนักงาน
สอบสวนที่จะใชในการดําเนินคดี, ใบรับรองแพทยชนิดนี้จะเขียนสภาพการบาดเจ็บหรือปวยเจ็บที่
หนักที่สุดใหเทานั้น 
  ยิ่งกวานั้นใบรับรองแพทยชนิดนี้ยังอาจไมจําเปนตองบอกรายละเอียด สภาพการ
บาดเจ็บของผูปวยลงไปดวยก็มี เชน เขียนแตเพียงวา 
  “บาดเจ็บตามรางกาย ไดมารับการตรวจรักษาจริง” 
  “บาดเจ็บตามรางกาย สมควรหยุดพักรักษาตัว.....วัน ตั้งแตวันที่......” เปนตน 
  ทั้งนี้เพราะผูปวยหรือญาติจะนําใบรับรองแพทยเหลานี้ไปใชเพื่อความเหมาะสม
ตามวัตถุประสงคเทานั้น 
 ข.  ใบรับรองแพทยเพื่อการดําเนินคดี หรือรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผล 
  เปนเอกสารที่จะใชในการดําเนินคดี แพทยจะออกใหกับพนักงานสอบสวนเทานั้น 
ในรายงานจะเขียนบาดแผลอยางละเอียดหรืออยางนอยจะตองสรุปใหเห็นภาพพจนทั้งหมด หาก
ผูปวยประสงคที่จะขอเอกสารดังกลาวไปเพื่อฟองรองในคดีอาญาเอง ทางแพทยจะจัดทําใบรายงาน
ชันสูตรบาดแผลที่จะออกใหกับพนักงานสอบสวน โดยจะทําเปนสําเนาที่รับรองวาถูกตองใหกับ
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ผูปวย ทนายความของผูปวยหรือผูที่ผูปวยยินยอมใหเปดเผยชื่อและประวัติ (จะตองมีเอกสาร
ยินยอมแนบมาดวย) และจะตองมีใบคํารองขอจากผูที่มีสิทธิที่จะทราบประวัติของผูปวยลงไวเปน
ลายลักษณอักษรดวย 
 
5.  การบันทึกและรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผล 
 รายงานการชันสูตรบาดแผล (แมน อิงคตานุวัฒน และนันทนา ศิริทรัพย 2550) ที่
แพทยตองบันทึกมีองคประกอบเปน 3 สวน ไดแก 
 1.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูปวย สถานพยาบาล และวัน-เวลาที่มาตรวจ 
 2.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบาดเจ็บ 
 3.  ความเห็นทางการแพทย 
 ขอแนะนําทั่วไปในการเขียนรายงานทางการแพทยในงานนิติเวช (Medicolegal report) 
 1.  ภาษาที่ใชเขียนรายงานตองใชภาษาไทย เนื่องจากบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ไมใชแพทยซ่ึงตองอานรายงานที่แพทยเขียนนั้นไมสามารถเขาใจในศัพทเฉพาะของทาง
การแพทย โดยเฉพาะศัพทภาษาอังกฤษ และดวยเหตุผลทางกฎหมายที่กําหนดใหการพิจาณาคดเีปน
ภาษาไทย 
 ถามีศัพทบัญญัติโดยราชบัณฑิตยสภาควรใชศัพทบัญญัตินั้น ถาติดขัดดวยศัพทไม
สามารถหาภาษาไทยมาใชได ใหเขียนทับศัพทเปนภาษาไทยแลววงเล็บเปนภาษาอังกฤษไว เชน 
หลอดเลือดแดงคารอติด (carotid) ควรใชภาษาเขียนในรายงานมากกวาภาษาพูด ไมควรใชคํายอที่
ไมเปนสากล 
 2.  หามขูดลบ ถามีขอผิดพลาด ตกหลนในรายงาน ใหขีดฆาแลวเขียนลงใหม และให
ผูเขียนรายงานลงชื่อกํากับไวที่ริมกระดาษ ในกรณีขอความตกหลนใหเพิ่มเติมแลวลงลายมือช่ือ
หรือลงชื่อยอกํากับไว ถาแกไขในวันหลังจากการบันทึกรายงานครั้งแรกใหบันทึกวันที่แกไขดวย 
 3.  ใชภาษาที่เขาใจงาย เนื่องจากรายงานนี้มีบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่
เกี่ยวของ เชน ทนาย ตํารวจ อัยการ ผูพิพากษา เปนผูอาน จึงตองใชภาษาใหบุคลากรที่เกี่ยวของอาน
เขาใจงาย 
 4.  บันทึกรายละเอียดที่ตรวจเปนขอๆ เรียงลําดับตามหมวดหมูตามชนิดของบาดแผล 
หรือตามลําดับระบบอวัยวะของรางกาย โดยใหพิจารณาใหเหมาะสมในผูปวยแตละราย ในกรณีที่มี
บาดแผลและการบาดเจ็บตออวัยวะภายในขางใตบาดแผลควรเขียนใหอยูในลําดับเดียวกันโดย
ตอเนื่องเพื่อใหผูอานเขาใจถึงลักษณะกลไกการบาดเจ็บนั้น 
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 5.  แยกบันทึกรายละเอียดของการบาดเจ็บกับความเห็นออกจากกัน เพื่อใหรูปแบบ
รายงานเปนระเบียบ อานงาย และผูอานเขาใจไดวาสวนใดคือขอเท็จจริง สวนใดเปนความเห็น และ
ความเห็นที่ใหนั้นควรออกความเห็นใหตรงกับวัตถุประสงคของใบรับรองแพทย/รายงานทาง
การแพทยแตละชนิด 
 การบันทึกรายละเอียดในแตละสวน 
 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูปวย/ สถานพยาบาล/ วัน- เวลาท่ีมาตรวจ 
 -  เลขท่ี ใหใชเลขที่ทั่วไป (Hospital number, H.N.) ของผูปวยเมื่อลงทะเบียนเปน
ผูปวยของแตละสถานพยาบาล แตในกรณีที่มีหนวยนิติเวชรับผิดชอบควรใชเลขทะเบียนนิติเวช
ของผูปวยเมื่อเขาตรวจในหนวยนิติเวช เพื่อใหงายตอการสืบคนประวัติ  
 -  ตําบลที่แพทยตรวจ หมายถึงช่ือสถานพยาบาลที่แพทยตรวจผูปวย 
 -  ชื่อของผูบาดเจ็บ ในกรณีออกรายงานผูปวยใหขีดฆาคําวา“หรือศพ”ออก ให
บันทึกชื่อโดยมีคําระบุเพศ เชน นาย นาง นางสาว บันทึกนามสกุล และแนะนําใหบันทึกอายุของ
ผูปวยดวย เนื่องจากมีความสําคัญตอลักษณะความรุนแรงของการบาดเจ็บ ผลการรักษา และการให
ความเห็นทางการแพทยที่เกี่ยวกับคดี 
 -  สถานีตํารวจที่นําสง ดูไดจากดานหนาของใบนําสงวาสถานีตํารวจใดรับผิดชอบ 
 -  รับไววันท่ี ใหลงวัน และเวลาที่ผูปวยมาตรวจโดยระบุวัน-เวลาที่มาตรวจครั้งแรก     
ในการบาดเจ็บครั้งนี้ และในกรณีที่มีทั้งเวลาที่ผูปวยลงทะเบียนเปนผูปวยและยื่นบัตรเพื่อรอตรวจ 
และเวลาที่ผูปวยเขาพบแพทย ใหเลือกบันทึกเวลาที่ผูปวยไดพบแพทยเปนครั้งแรกในรายงาน    
ฉบับนี้ 
 รายการที่แพทยตรวจ 
 -   เขียนหัวขอชิดซายของบรรทัดแรก “รายการ/ส่ิง ที่ตรวจพบ” และบันทึก
รายละเอียดการตรวจเปนรายการยอยในหัวขอนี้ 
 -   ไมตองเขียนประวัติการบาดเจ็บ เนื่องจากเปนการบอกเลาซึ่งอาจจะจริงหรือไมก็
ได ซ่ึงแพทยไมสามารถทราบไดเพราะไมไดเปนประจักษพยานในขณะเกิดเหตุ 
 -   ประวัติที่สําคัญ และยืนยันความถูกตองได เชน ประวัติการสงตัว สัญญาณชีพแรก
รับ และความรูสึกตัว ควรบันทึกในรายการที่ตรวจเปนลําดับแรก โดยเพิ่มหัวขอ “ประวัติ” ใน
รายงานเปนหัวขอแรก 
 -   บันทึกบาดแผล และการบาดเจ็บของอวัยวะภายในที่ตรวจพบ จัดลําดับตามชนิด
บาดแผล หรือตามกลุมอวัยวะ หรือลําดับจากบนลงลาง 
 -   บันทึกบาดแผลโดย ระบุ ชนิดบาดแผล ตําแหนง และขนาดของบาดแผล 
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 -   การตรวจเพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับบาดแผลใด ใหบันทึกตอเนื่องใน
บาดแผลนั้นเลย เชน บาดแผลฉีกขาดบริเวณหนาผากขวา ยาว 3 เซนติเมตร เอ็กซเรยไมพบ  
กะโหลกแตก 
 -   ในกรณีไมพบบาดแผลภายนอก ควรบันทึกดวยวาไมพบบาดแผลภายนอก 
 -  การตรวจทางหองปฏิบัติการ ที่ไมเกี่ยวของกับบาดแผล แตมีความสําคัญในคดี      
ใหขึ้นหัวขอใหม และบันทึกผลการตรวจเปนลําดับ 
 -  ไมตองบันทึกผลการรักษา แตในกรณีที่คิดวาการรักษามีความสําคัญ ใหลงการ
รักษาที่สําคัญเทานั้น ไมตองบันทึกรายละเอียดของการรักษา 
 -   สามารถใชไดอะแกรมรูปตัวคนดานหนา-หลัง หรือบริเวณสวนของรางกาย 
ประกอบในรายงานเพื่อเพิ่มความเขาใจที่ชัดเจนใหกับผูอานรายงาน 
 ความเห็น 
 -   เขียนหัวขอ “ความเห็น” ชิดซายในบรรทัดถัดจากบันทึกสิ่งตรวจพบ 
 -   เนื่องจากจุดประสงคของรายงานการชันสูตรบาดแผลนี้ตํารวจจะนําไปเพื่อปรับ
เขากับการตั้งขอหา ดังนั้นความเห็นในรายงานจึงเปนความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลารักษา 
 -   ใหความเห็นวาการบาดเจ็บใชเวลารักษาประมาณกี่วัน โดยบันทึกวา “(ใชเวลา) 
รักษาประมาณ .... วัน” โดยใหวงเล็บตัวหนังสือหลังตัวเลข เพื่อปองกันการแกไข 
 -   ระบุระยะเวลาที่รักษาเปนวันเพียงตัวเลขเดียว เชน “รักษาประมาณ 7 (เจ็ด) วัน” 
ไมใหเขียนเปนชวง เชน “รักษาประมาณ 5-7 (หาถึงเจ็ด) วัน” 
 -   ไมมีความจําเปนตองใชคําซํ้า คําฟุมเฟอย ซ่ึงบงถึงความไมมั่นใจ เชน “สันนิษฐาน
วารักษาประมาณ...วัน ถาไมมีโรคแทรกซอน” 
 -   แตไมควรใชคําผูกมัดตัวเกินไป เชน “รักษาหายภายใน ... วัน” หรือ “รักษา ... วัน
หาย” 
 -   ถาการบาดเจ็บมีความรุนแรงที่ทําใหเสียชีวิตได ใหบันทึกในรายงานดวย 
 -   สําหรับการบาดเจ็บบางประเภท ตองมีการใหความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ระยะเวลาที่ใชในการรักษาดวย เชน กรณีการบาดเจ็บจากการขมขืนกระทําชําเรา และการบาดเจ็บ
จากอาวุธปน 
 -   การประมาณระยะเวลาการรักษาใหยึดประโยชนของผูปวยใหหายจากการบาดเจ็บ
นั้นจริงๆ ดังนั้นการประมาณระยะเวลาการรักษาตองอาศัยหลักวิชาทางการแพทย ซ่ึงควรเปนหลัก
วิชาในเชิงประจักษ (evidence-based) นํามาประเมินทั้งการหายทางพยาธิวิทยา (Pathological 
healing) ซ่ึงหมายถึงการหายเชิงกายภาพที่เห็นไดวาเนื้อเยื่อมีการซอมแซมกลับเขารูปแบบเดิม และ
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การหายทางสรีรวิทยา (Physiological healing) ซ่ึงหมายถึงอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บนั้นหายจน
สามารถทําหนาที่ไดตามปกติ 
 -   ในกรณีที่ยังไมสามารถประเมินได ใหบันทึกไปตามจริงวายังไมสามารถประเมิน
ได พรอมเหตุผลทางการแพทย 
 -   ไมจําเปนตองใหความเห็นทางขอกฎหมาย เชน “เปนการบาดเจ็บสาหัส” หรือ 
“หนาเสียโฉมอยางติดตัว” เพราะการวินิจฉัยเกี่ยวกับอันตรายสาหัสนั้นเปนดุลพินิจของศาล แตการ
ตรวจบางอยางเปนขอเท็จจริงทางการแพทยสามารถระบุตามสิ่งตรวจพบและใหความเห็นได เชน 
ตาบอด ล้ินขาด แขนขาด มือขาด “รักษาประมาณ 20 วัน” หรือ- ควรหลีกเลี่ยงการใหความเห็นวา 
ระยะเวลาใกลเคียง 20 วันไมวาจะเปน 18, 19, 21และ 22 วัน ซ่ึงอาจจะทําใหมีขอโตแยงวาจะ
มากกวาหรือนอยกวาไดหรือไม เพราะระยะเวลา 20 วัน เปนระยะเวลาที่กฎหมายใชแยกการเปน
อันตรายสาหัส 
 -   ในกรณีที่มีบรรทัดเหลือภายหลังการเขียนรายงาน ใหขีดขวางบรรทัดที่เหลือ
ทั้งหมด เพื่อปองกันการเพิ่มเติมรายงานในภายหลัง  
 การลงชื่อแพทยผูตรวจ  
 -   ลงลายมือช่ือ ผูรับผิดชอบในรายงาน  
 -   วงเล็บตัวช่ือสกุล เปนตัวบรรจงอานออก หรือประทับตรายางชื่อ สกุล  
 -   บันทึก วัน-เวลา ที่ เขียนรายงาน  
 โดยความเห็นเกี่ยวกับบาดแผลจะตองสอดรับกับลักษณะและสภาพของบาดแผลตามที่
เปนจริง มีความชัดเจนแนนอนตามสมควร และมีเหตุผลอธิบายไดตามหลักวิชาการที่ปรากฏเปน
หลักฐานซึ่งสามารถพิสูจนไดวาความเห็นนั้นเปนความจริง เชน การประมาณระยะเวลาในการ
รักษาผูบาดเจ็บแตละราย การประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะที่บาดเจ็บ เปนตน        
(วิชัย วงศชนะภัย 2549:174) 

 
6.  บทบาทของพยาบาลในงานนิติเวช 
 แสวง  บุญเฉลิมวิภาส (2546:95-103) โดยปกติการปฏิบัติงานดานนิติเวช ไมวาจะเปน
การชันสูตรศพ การตรวจผูปวยคดีหรืองานนิติเวชในสาขาอื่นๆ จะกระทําโดยแพทยพยาบาล
เพียงแตมีหนาที่เปนผูชวยเทานั้นและชวยเฉพาะภายในโรงพยาบาล แตตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาที่แกไขใหมในเรื่องการชันสูตรพลิกศพ ไดกําหนดใหการชันสูตรพลิกศพใน
บางกรณี พยาบาลสามารถทําแทนในบางขั้นตอนได สําหรับการตรวจผูกระทําผิดที่มีความผิดปกติ
ทางจิต พยาบาลจะมีบทบาทโดยตรงในการเฝาสังเกตอาการและตองใหความเห็นแกแพทยเพื่อ
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ประกอบคําวินิจฉัย ยิ่งถาเปนผูปวยคดีความเห็นของแพทยและพยาบาลจะมีผลตอรูปคดีอยางมาก 
การปฏิบัติงานของพยาบาลจึงเขาไปมีสวนเกี่ยวของในงานนิติเวชดวย 
 บทบาทของพยาบาลในฐานะผูประกอบวิชาชีพ งานรักษาพยาบาลผูปวยเปนงานที่ตอง
ทํารวมกันระหวางแพทยพยาบาลและบุคคลากรอื่นๆ ขณะเดียวกันทุกคนก็มีหนาที่เฉพาะของตวัเอง
ที่จะตองทําใหถูกตอง เพราะเปนบทบาทที่กฎหมายกําหนดไว การละเลยหนาที่ของตนเองหรือการ
ทําเกินกวาหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไว ถือเปนเรื่องที่ไมถูกตองและหากเกิดความเสียหาย โอกาสที่
จะถูกรองเรียนหรือฟองรองตามกฎหมายแพง กฎหมายอาญาและหรือตามกฎหมายวิชาชีพ ก็เปน
เร่ืองที่มีโอกาสเกิดขึ้นได 
 นอกจากเวชระเบียน (Medical record) ซ่ึงบันทึกโดยแพทยแลวในการดูแลรักษาผูปวย 
โดยเฉพาะผูปวยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล พยาบาลที่ดูแลจะตองทําบันทึกเกี่ยวกับอาการปวย
ดวย ซ่ึงบันทึกของพยาบาลนี้จะมีความสําคัญเปนอยางมากตอการรักษาผูปวย เพราะขอมูลท่ีแพทย
จะใชวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาตอไป  นอกจากนั้นหากมีปญหาเกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลจนถึงขั้นมีการรองเรียนหรือฟองรองกัน บันทึกของพยาบาลก็คือพยานเอกสารชิ้น
หนึ่งที่จะนํามาสืบเพื่อคนหาความจริงที่เกิดขึ้นได 
 แมบันทึกของพยาบาลหรือเวชระเบียนของแพทย จะเปนขอความที่พยาบาลหรือ
แพทยเขียนขึ้น แตก็เปนการเขียนขึ้นจากอาการของผูปวยจึงถือวาขอมูลตางๆที่ปรากฏในบันทึก
ของพยาบาลหรือเวชระเบียนของแพทยเปนของผูปวย เปนสิทธิของผูปวยที่จะขอขอมูลดังกลาวไป
ได นอกจากนั้นพยาบาลหรือแพทยจะนําขอมูลนั้นไปเปดเผยแกผูอ่ืนมิได เพราะถือวาเปนการ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูปวยและเปนความผิดฐานเปดเผยความลับดวย เวนแตจะเปนกรณีที่
ผูปวยยินยอมใหเปดเผยโดยใหบุคคลใดหรือญาติมาขอแทน หรือเปนเรื่องของคดีและหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมขอมา เชน อัยการหรือศาลเปนตน อนึ่ง แมปจจุบันนี้จะมีพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของทางราชการที่ใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลใหแกประชาชนที่ตองการทราบ 
แตในกรณีที่เปนประวัติเกี่ยวกับความเจ็บปวย ตามกฎหมายถือเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่
จะตองปกปดตามพระราชบัญญัติการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระบุในนิยาม
เกี่ยวกับความหมายของขอมูลขาวสารสวนบุคคลไววา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพะตัวของบุคคล 
เชนการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางานบรรดาที่มี
ช่ือของผูนั้นหรือเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชน ลายพิมพนิ้วมือ 
แผนบันทึกลักษณะ เสียงของคนหรือรูปถาย และใหความหมายรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
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 การบันทึกทางการพยาบาลดานนิติเวช ( อุบล ชุมจินดา 2550 )  
 บันทึกทางการพยาบาลดานนิติเวช คือขอความที่จดหรือบันทึกเกี่ยวกับบาดแผลหรือ
ส่ิงที่ปรากฏใหเห็นที่สามารถ นําไปใชประกอบการวิเคราะห ตามหลักนิติเวช 
 1.  บันทึกบาดแผล 
 2.  บันทึกวัตถุพยาน 
 3.  บันทึกจากการซักประวัติ และคําบอกเลา 
 ลักษณะการบนัทึก  
 1.  ถูกตองตรงความเปนจริง 
 2.  เปนปจจุบนั 
 3.  ความสมบูรณ 
 4.  เปนระบบเดียวกัน  
 ประเด็นสรุปจากการบันทึกทางการพยาบาลดานนิติเวช 
 1.  บาดแผลเกิดจากการกระทําของตนเอง / ผูอ่ืน/ อุบัติเหต ุ
 2.  บาดแผลเกิดจากอาวุธอะไร  
 3.  บาดแผลทําใหบาดเจ็บถึงตายหรือไม  
 4.  บาดแผลเกิดมานานเทาใด 
 5.  ถามีหลายบาดแผล บาดแผลใดทําใหตาย 
 6.  บาดแผลที่ทําใหตาย เหตุที่ทาํใหตาย 

 7.  บาดแผลทําใหตายทันทหีรือไม / มีการทรมานทารุณกอนตาย ชนดิบาดแผล   
สามารถบอกลักษณะการบาดเจ็บ หรืออาวธุที่ใชได  

 8.  บาดแผลจากของไมมีคม ( Blunt Force Injury )  
   -  Abrasion  
   -  Contusion  
   -  Laceration : Striae tear ผิวหนังปริขาด , Avulsion แผลฉีกขาด หนังถลอก, 
Crush แผลถูกบดทับ ,Traumatic Amputate แผลถูกบดทับ ตัดขาด 
 9.  บาดแผลจากของมีคม 
   -  Incise / Cut แผลถูกของมีคม หรือถูกฟน  
   -  Stab / Puncture แผลถูกแทง 
   - Chop บาดแผลถูกของมีคมตัด  
 10. บาดแผลเกิดจากกระสุนปน และวัตถุระเบดิ  
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   - Gun short wound แผลบาดแผลถูกกระสุนปน 
   -  Blast Injury แผลถูกระเบิด  
 11. บาดแผลเกิดจากความรอน  
   - Burn บาดแผลถูกไฟไหม 
   -  Scald บาดแผลถูกน้ํารอนลวก 
   -  Chemical Burn บาดแผลถูกสารเคมี 
   -  Electrical Burn บาดแผลถูกกระแสไฟฟาผาน 
   -  Lightening Injury บาดแผลถูกฟาผา 
   -  Radiation บาดแผลถูกรังสี  
   -  Frostbite บาดแผลถูกความเย็น 
 12.  ขนาดของบาดแผล 
   -  สามารถบอกชนิดของอาวุธได ขนาดของกระสุนปน 
   - ทางเขาของกระสุนปน 
   -  ทางออกกระสนุปน 
   -  การวัดขนาดบาดแผลใชเปน มม./ ซม. –> ความยาว กวาง ลึก เสนผานศูนยกลาง 
 13.  ตําแหนงของบาดแผล  
   -  ทราบอันตรายตออวัยวะใด 
   -  มีความรุนแรง อาจเปนอันตรายตอชีวิตหรือไม  
   -  เปนการปกปองรางกายหรือไม (Defence wound) 
 14.  การตรวจบันทกึตําแหนงของบาดแผล  
   -  จากซายไปขวา  
   -  จากบนลงลาง 
   - จากหนาไปหลัง 
 15.  การเก็บวตัถุพยานและการบนัทึก  
   -  ส่ิงที่ติดมากับผูปวย :บัตรประชาชน, ส่ิงของ มีดที่ปกกับผูปวย เส้ือผาที่มีรอย
กระสุนหรือของมีคม เขมาปน  
   - บันทึกใหครบถวน หรือโดยถายภาพ 
 16.  วิธีการบันทึก  
   -  การออกแบบการบันทึก เชน การบรรยาย บันทึกโดยใชภาพประกอบ บันทึก
โดยภาพถาย Computer หรือ electronic อ่ืนๆ  
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   -  แหลงการจดบันทึก บันทึกในเวชระเบียน บันทึกแยกเก็บจากเวชระเบียน  
 สรุปบทบาทพยาบาลในงานนิติเวช (พัฒนา  กิจไกรลาศ 2551:104) 
 -  พลเมืองดี 
 -  ประจักษพยาน 
 -  ชวยเหลือแพทย 
 -  รักษาโรคโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตรและศิลปะการพยาบาล 
 -  การเขียนบันทึกและรายงานทางการพยาบาล 
 การตรวจผูปวยคดี “ผูปวยคดี” หมายถึง ผูปวยที่ปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัย
วามีคูกรณี หรือคูสัญญาที่มีความผูกพันกันตามกฎหมาย เจาพนักงานตํารวจสงตัวมา เกี่ยวของกับ
คดีทางเพศ, ถูกทํารายรางกาย, อุบัติเหตุมีคูกรณีตกลงกันไมได, มีประกันภัยหรือประกันชีวิต
เจ็บปวยจากการทํางาน, มีบาดแผล,ไดรับยา หรือสารพิษ 
 ขั้นตอนการตรวจผูปวยคดี 
 -  การบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
 -  การซักประวัติไดแก การพิสูจนบุคคล วันเวลาตรวจ ขอมูลผูนําสง ประวัติจากผูปวย
หรือผูนําสง ประวัติเสื้อผา 
 -  การตรวจรางกายไดแก ความยินยอม สภาพเสื้อผาเครื่องแตงกาย คราบบนรางกาย 
บาดแผล (ชนิด, รูปราง, ขนาด, ตําแหนง, ส่ิงแปลกปลอม) ผลตอการตั้งครรภ  
 -  การตรวจผูเสียหายทางเพศไดแก พิสูจนอายุของผูเสียหาย, อวัยวะสืบพันธุภายนอก,
ภายใน, ตัวอสุจิ, น้ําอสุจิ, ภาวะติดเชื้อ,ภาวะตั้งครรภ, สารออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 
 -  การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ถูกตอง, พอเพียง, ผนึกสนิท, ขอมูลการสงตรวจ  
 -  การจัดทําใบรับรองแพทย เปนภาษาไทย, ทันทีถาไมมีโรคแทรกซอน, รวมกันตรวจ
รักษาหรือไม, ดุลยพินิจสวนตัว เปนตน  
 
7.  การปฏิบตังิานของแพทยและพยาบาลในเรือนจํา 
  แนวทางปฏิบัติตอผูตองขังปวยตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ (2533 : 9) แพทยในที่นี้
หมายถึงผูสําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตและเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ได ทั้งนี้นาจะรวมถึงทันตแพทยในสวนที่เกี่ยวกับโรคฟนและอนามัยในชองปากของผูตองขังดวย 
ตามหลักแลวทุกเรือนจําควรมีแพทยอยางนอย 1 คน ดูแลรักษาและตรวจการอนามัยรวมทั้ง
สุขาภิบาลเรือนจํา สําหรับเรือนจํากรุงเทพมหานครไมมีปญหาเพราะมีแพทยของกรมราชทัณฑ
ประจําอยูแลวสําหรับในตางจังหวัด กรมราชทัณฑไมสามารถหาแพทยประจําได จึงเปนไปตาม
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กฎกระทรวงมหาดไทย ออกพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 ขอที่ 23 ที่วา “ทุกเรือนจําใหมี
แพทยประจําการโดยเฉพาะ เรือนจําที่ไมมีแพทยประจําการ ใหแพทยสังกัดบังคับบัญชากรม
สาธารณสุขเปนแพทยเรือนจํา” 
 กรมสาธารณสุขตามกฎกระทรวงขอนี้ก็คือ กระทรวงสาธารณสุขนั่นเอง แพทยของ
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงทําหนาที่เปนแพทยเรือนจํา ยอมมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับแพทย
เรือนจําที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑและกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2479 อยางไรก็ตามไดมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
ปฏิบัติงานในเรือนจํา กําหนดหนาที่ของแพทยกระทรวงสาธารณสุขไวฉบับเกาไดถูกยกเลิกและได
ประกาศใชฉบับใหมป พ.ศ. 2521  
 เนื่องจากปญหาการขาดแคลนแพทย เปนปญหาใหญของประเทศ แพทยที่มีอยูไม
เพียงพอกับจํานวนผูปวย แพทยจึงไมมีเวลาใหแกผูตองขังตลอดเวลา จําเปนตองอาศัยบุคลากรทาง
การแพทยรองลงไป คือ พยาบาลและผูชวยพยาบาลเทาที่จะเปนไปไดเชนตามเรือนจําตางจังหวัดจัด
ใหมีเจาหนาที่พยาบาลหรือผูชวยพยาบาลประจําอยูที่สถานพยาบาลเรือนจําโดยมีแพทยเขาตรวจ
เยี่ยมเปนครั้งคราวหรือในกรณีจําเปน ทั้งนี้เปนไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 72 
 “เรือนจําทุกแหง ใหจัดใหมีสถานพยาบาลเพื่อเปนที่ทําการรักษาพยาบาลผูตองขังปวย 
และจัดใหผูมีความรูพอสมควรมีหนาที่ประจําสถานพยาบาลนั้น” 
 ผูมีความรูพอสมควรนั้น ควรเปนผูมีหนาที่ เกี่ยวกับดานการแพทยโดยตรง เชน
พยาบาล ผูชวยพยาบาลเปนตน ทั้งนี้ยอมเปนไปตามสถานการณดานการแพทยของกรมราชทัณฑ 
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามกฎระเบียบและสอดคลองกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน จึงจําเปนตองจัด
ใหมีสถานพยาบาลในเรือนจําทุกแหง สําหรับใหบริการดานการรักษาพยาบาลแกผูตองขังปวยใน
เบื้องตนและเพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนตามมาตรฐานเดียวกัน 
กรมราชทัณฑจึงส่ังการใหเรือนจําทั่วประเทศปฏิบัติตาม (กรมราชทัณฑ 2549:105) 
  
 หนาท่ีของแพทยเรือนจํา 
 ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ. 2479 ขอ 23 วรรค 2 กําหนดวา “แพทยตามวรรคกอน มีหนาที่จะตองปฏิบัติการเรือนจําใน
สวนที่กําหนดใหเปนหนาที่ของแพทย” แพทยตามวรรคกอนของขอ 23 นี้ คือแพทยประจําเรือนจํา
นั่นเอง สวนหนาที่ของแพทยดังกลาวนั้น มีปรากฏกระจัดกระจายในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 
2479 และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
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 หนาที่ของแพทยเรือนจํา มีกําหนดไวในมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 
2479 และไดรับการขยายความโดยกฎกระทรวงมหาดไทยขอ 35(ข) 37, 38, 39 กลาวคือ 
 มาตรา 10 ใหแพทยตรวจอนามัยของผูที่ถูกรับตัวเขาไวใหม 
 ขอ 35 เมื่อไดรับตัวของผูตองขังไวแลว ใหจัดการดังตอไปนี้ (ข) ใหแพทยตรวจ
อนามัยผูตองขัง 
 ขอ 37 เจาพนักงานเรือนจําตองจัดแยกผูตองขังที่รับตัวไวใหมจากผูตองขังอื่น         
เพื่อแพทยไดตรวจกอน หากสภาพการณไมอาจจัดดังนั้นได ใหพยายามปฏิบัติใหใกลเคียงกับที่
กําหนดไว  
 ขอ 38 ใหแพทยตรวจอนามัยผูตองขัง ที่เจาพนักงานเรือนจําไดรับไวใหมในวันรับตัว
นั้น ถาไมอาจมาตรวจในวันนั้นไดก็ใหมาตรวจในวันอื่นโดยเร็ว 
 เมื่อแพทยตรวจพบวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บ จักตองมีการรักษาพยาบาล หรือ
โรคติดตอซ่ึงจะลุกลามเปนภัยแกผูอ่ืน ใหแพทยช้ีแจงแนะนําการปฏิบัติแกพัศดี 
 เปนหนาที่ของพนักงานเรือนจํา ที่จะตองพยายามปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย ใน
สวนที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผูตองขังนั้น 
 หากแพทยตรวจพบวา ผูตองขังคนใดปวยเจ็บ ซ่ึงจําเปนตองสงออกไปรักษาตัวนอก
เรือนจํา ใหแพทยแจงตอพัศดีและทํารายงานยื่นตอผูบัญชาการเรือนจํา ในรายงานนั้นใหช้ีแจง
อาการเจ็บปวยที่ตรวจพบ  ความเห็นในเรื่องโรคหรือชนิดของอาการเจ็บปวย  และสถาน
รักษาพยาบาลนอกเรือนจําที่เห็นควรใหจัดสงตัวไปรักษาพยาบาล 
 ขอ 39 ในกรณีที่แพทยไมสามารถจะมาตรวจไดในวันที่รับตัวผูตองขังไวใหมและ    
เจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นวาผูตองขังมีอาการเจ็บปวย จําตองรักษาพยาบาล หรือมีโรคติดตอจะ
ลุกลามเปนภัยรายแรงแกผูอ่ืน ใหจัดแยกผูตองขังนั้นจากผูตองขังอ่ืนหรือจัดสงสถานพยาบาลของ
เรือนจํารอการตรวจของแพทยตอไป ถาเจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นหรือสงสัยวาผูตองขังปวย
หนัก ใหรีบแจงใหแพทยและผูบัญชาการเรือนจําทราบ ในระหวางรอคอยแพทยและคําสั่งของผู
บัญชาการเรือนจําหากเห็นจําเปน ใหติดตามขอความสงเคราะหจากผูมีอาชีพในทางใชวิชาแพทยที่
ใกลเคียงที่สุด และหากวาจะจัดการดังนั้นไมได ใหพัศดีจัดการชวยเหลือโดยประการอื่นเทาที่เห็น
จําเปน 
 เมื่อผูบัญชาการเรือนจําไดรับรายงานจากแพทยและพัศดีแลวผูบัญชาการเรือนจํามี
หนาที่พิจารณาวา สมควรอนุญาตหรือไม เพื่อพิจารณาอนุญาตใหนําตัวออกไปรักษาภายนอก
เรือนจําตามความเห็นของแพทย และรายงานใหอธิบดีกรมราชทัณฑทราบตอไป 
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 การปฏิบัติในการควบคุมผูตองหาที่บาดเจ็บ (สํานักงานตํารวจแหงชาติ 2550) 
 ขอ 1 กรณีผูตองหาไดรับบาดเจ็บและแพทยรับตัวไวรักษาในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล ถาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นอยูในเขตทองที่ที่ เกิดเหตุ ใหพนักงาน
สอบสวนเจาของคดี หรือพนักงานสอบสวนเวรที่ทราบเหตุรีบรายงานผูบังคับบัญชาระดับหัวหนา
สถานีตํารวจเพื่อจัดตํารวจในบังคับบัญชาไปควบคุม   ถาโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอยูนอก
เขตทองที่  ใหรีบแจงตํารวจทองที่ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลนั้นตั้งอยูจัดตํารวจไปควบคุม
ผูตองหานั้น  ใหหัวหนาสถานีตํารวจทองที่ที่ไดรับการรองขอจัดตํารวจไปควบคุม การควบคุมนี้
จะตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอํานาจการควบคุม 
 ขอ 2   ถาปรากฏแกเจาพนักงานตํารวจวามีผูบาดเจ็บมารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลหากเปนผูกระทําความผิดในเขตทองที่ใดแลวหลบหนีมาและมีเหตุที่จะจับกุมไดตาม
กฎหมาย ใหตํารวจผูพบผูพบเหตุนั้น รีบแจงพนักงานสอบสวนทองที่ที่ เกิดเหตุมารับตัวไป
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเร็ว 
 ขอ  3  ในกรุงเทพมหานคร ถาจะตองควบคุมผูตองหาหรือผูตองขัง หรือจําเลยในคดี
เกี่ยวกับความมั่นคง ซ่ึงตองรับการรักษายังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแลว ใหเปนหนาที่ของผู
บัญชาการ กองบัญชาการตํารวจสันติบาลจัดการควบคุม  ถาจังหวัดอื่นที่ไมมีหนวยงานของ
กองบัญชาการตํารวจสันติบาลตั้งอยูใหเปนหนาที่ของตํารวจทองที่รับดําเนินการควบคุมตาม
แนวทางที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  
 ขอ 4  ถาผูตองหามีเครื่องพันธนาการอยูและแพทยผูตรวจรักษาใหถอดเครื่อง
พันธนาการเพื่อสะดวกแกการตรวจรักษาแลว ก็ใหดําเนินการตามที่แพทยประสงค เมื่อเสร็จแลวจึง
ใชเครื่องพันธนาการตามเดิม 

 
 

8.  แผนปฏิบัติการแมบทวาดวยสิทธิมนุษยชนของผูตองคุมขัง  
 นโยบายสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (2542 : 12) 
 1.  การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา เปนขั้นตอนของการแสวงหาผูกระทําผิดมาลงโทษ 
ซ่ึงเปนขั้นตอนสําคัญ เพราะมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางสําคัญ พยาน หลักฐาน 
ที่ไดมาจากการสืบสวนสอบสวนจะเปนพยานหลักฐานที่ใชในการสั่ง ฟอง หรือส่ังไมฟองของ
พนักงานอัยการ และใชในการพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ ของจําเลย ในศาลดวย 
  ผูตองหาหรือจําเลยที่มิไดรับอนุญาตใหปลอยตัวช่ัวคราว จะถูกสงไปควบคุมใน 
เรือนจํา จํานวนเรือนจําที่มีจํานวนและสภาพพื้นที่ที่จํากัด มีความแออัด หากมีความลา ชาในการ
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ดําเนินคดี ไมวาจะเปนชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือในชั้นศาล ยอมมีผลกระทบตอ
ระบบการควบคุมดูแล และตอจําเลยซึ่งจะตองมีสภาพเปนผูตองขัง ในระยะเวลาอันยาวนาน บาง
รายตองประสบปญหาทุกขทรมาน เจ็บปวยทั้งทางรางกาย และจิตใจ จึงไมอาจอํานวยความ
ยุติธรรมแกประชาชนไดเทาที่ควร 
 2.  ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวา ผูตองหาหรือจําเลย ไมมีความผิด กอนมีคํา
พิพากษาอันถึงที่สุด  จะปฏิบัติตอจําเลย นั้นเสมือนเปนผูกระทําผิดมิได ปจจุบันยังพบวา ผูตองหา
หรือจําเลยอาจบอบช้ําจากการ รับหรือไมรับสารภาพ หรือการถูกนําออกมาปรากฏตอหนา
สาธารณชนทางสื่อสารมวลชน โดยมิไดมีความสมัครใจ การเผยแพรภาพ การทําแผนประทุษกรรม
ประกอบคํารับสารภาพโดยเฉพาะในคดีขมขืนกระทําชําเรา ซ่ึงนอกจากความไมเหมาะสมในสวน
ของผูตอง หาหรือจําเลยแลว ยังมีผลกระทบตอผูเสียหายและครอบครัวญาติพี่นองอีกดวย 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่มุงเนนในการ แก
แคนทดแทนแกผูเสียหาย และการลงโทษมิใหผูอ่ืนเอาเยี่ยงอยาง เปนการปรับปรุง แกไข และให
โอกาสในการกลับตนเปนพลเมืองดีของสังคมภายหลังพนโทษ โดยตระหนักถึง ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย และดวยความเชื่อที่วา บุคคลที่พลาดผิดไปแลว ยอมแกไขปรับปรุงตนใหมไดตามหลักการ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวย สิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับปฏิบัติ ตอผูตองขังกับขอเสนอแนะในเรื่องที่
เกี่ยวของขององคการสหประชาชาติ  สวนที่เกี่ยวของกับบุคคล ผูกระทําผิดฝาฝนกฎหมายของ
บานเมือง ตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพโดยผลของกฎหมาย ซ่ึงเปนบุคคลผูอยูภายใตการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการควบคุม กักขัง และ ของกรมราชทัณฑ มุงหวังที่จะใหบุคคลซึ่งถูกลงโทษ
เพราะเปนผูกระทําผิด ใหแยกตัว ออกไปจากสังคมในชวงระยะเวลาหนึ่ง แมจะถูกจํากัดสิทธิ
เสรีภาพไปแลวสวนหนึ่ง ยังใหไดรับการคุมครองในสิทธิบางประการที่ยังเหลืออยู และพึงไดรับ
ตามที่กฎหมาย บัญญัติ และเรียกรองใหเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตอบุคคลเหลานี้ ไม
วา จะอยูในสภาพของผูตองหา จําเลย ผูตองขังระหวางคดี นักโทษเด็ดขาด ผูตองกักขัง รวมทั้งผู
ตองกักกัน ตามวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมายอาญา ใหไดรับการ ปฏิบัติอยางมีมนุษยธรรม 
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีการใชดุล พินิจ การใหสิทธิและประโยชนที่จะพึงใหเปนรางวัล
ตอบแทนแกผูมีความ ประพฤติดี หรือในสิ่งซึ่งเปนความจําเปนในการดํารงชีวิต การทํางาน การให
การศึกษา การดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย การรักษาโรค หรือการ ลงโทษทัณฑ ตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย ดวยความชอบธรรมและมีเหตุผล 
 4.  ผูกระทําความผิดซึ่งตองโทษปรับ แตไมมีเงินชําระหรือไมมีทรัพยสินใหยึดใช 
คาปรับ เปนเหตุใหตองถูกกักขังแทนคาปรับ ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 ในปจจุบัน 
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กําหนดใหกักขังแทนคาปรับในอัตราเจ็ดสิบบาทตอหนึ่งวัน และใหกักตัวไว ในสถานที่กักขัง ซ่ึง
กําหนดไวอันมิใชเรือนจํา แตรัฐไมไดสรางสถานที่กักขังไวโดยเฉพาะ จึงตองนําไปฝากกักขังไวที่
สถานีตํารวจ ซ่ึงมีความแออัดยัดเยียดอยางยิ่ง ปะปนกันทั้ง ผูตองหาระหวาง สอบสวนและผูที่ตอง
รับโทษกักขังแทนคาปรับ บางแหงปะปนกันทั้ง ชายและหญิง และอาจตองกักขังไวนานถึงสองป 
ทําใหจําเลยที่ถูกกักขังแทนคาปรับ จํานวนไมนอย ไดรับความทุกขทรมานยิ่งกวาการคุมขังใน
เรือนจํา หลายคนเปนโรคติด ตอหรือถึงกับพิการ ทั้งเปนการสรางความบีบคั้น กดดันแกผูถูกกักขัง
อยางมาก 
 5.  ในสวนของผูตองขังยังปรากฏวาผูตองขังบางรายยังไดรับการปฏิบัติที่ไมถูกตอง
ตามกฎหมาย ทั้งในการลงโทษทัณฑทางวินัย มีการกําหนดใหมีการขังหองมืด การลงโทษเฆี่ยนไว
ในกฎหมายราชทัณฑ การละเมิดสิทธิในการตรวจคนส่ิงของตองหามตามเนื้อตัว รางกายผูตองขัง
โดยเฉพาะหญิง การรับรูขอมูลขาวสารสาธารณะ การใช เครื่องพันธนาการ การใชตรวนกับคนตอง
ขัง หรือคนฝากขัง การใหเครื่องนุงหมที่ไมเพียงพอ และไมเหมาะสมตามฤดูกาล อาหารเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพนอย และไมเพียงพอแก การบริโภค การแตงกายดวย เสื้อผาที่เรือนจํากําหนดแลวนํา
ผูตองขังออกนอกเรือนจํา เปนที่นาอับอาย การวางงานของผูตองขังในเรือนจํา การควบคุมผูตองขัง
อยูอยางแออัดยัดเยียดในเรือนจําเกินความจุของอาคารสถานที่ เปนผลใหเจาหนาที่เรือนจําไม
สามารถ ดูแลและปรับปรุงแกไขผูกระทํา ความผิดไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก 
อัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ และไมไดสัดสวนกับจํานวนผูตองขังที่เพิ่มขึ้น สงผล ตอพฤติกรรม
ของผูตองขังเพิ่มความเครียด กาวราว ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายกันเอง และเจาหนาที่ รวมตลอด
ถึงการคิดแหกหักหลบหนี ประการสําคัญ การดําเนินงานของ เจาหนาที่ตํารวจ เจาพนักงานเรือนจํา
ยังไมมีการตรวจสอบดูแลจากหนวยงานภายนอก ทําใหไมทราบวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผูตองหา จําเลย ผูตองขัง หรือผูกักขังมาก นอยเพียงใด และปญหาสุดทายคือ ผูที่พนโทษแลว ไมได
รับการสงเคราะหเทาที่ควร หรือถูกจํากัดสิทธิในการทํางาน ทําใหเปนสาเหตุตองกลับไปกระทํา
ความผิดซ้ําอีก เนื่อง จากไมมีที่พึ่งและไมสามารถชวยเหลือตนเองไดในระยะแรกของการพนโทษ 
 6.  สภาพปญหาดังกลาว มีสาเหตุมาจาก 
  6.1  ขอจํากัดของบุคลากรเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาเจาหนาที่ตํารวจ หรือ เจาหนาที่
ราชทัณฑ ขาดการพัฒนาดานความรู ความเขาใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนของ ผูตองหา จําเลย 
ผูตองขัง ผูตองกักขังเทาที่ควร 
  6.2  การบริหารกระบวนการยุติธรรม ขาดการประสานงาน มีการลงโทษ จําคุกใน
คดีเล็กๆ นอยๆ โดยไมจําเปน ทั้งที่สามารถจะใชมาตรการลงโทษอยางอื่น เชน ใชวิธีการคุม
ประพฤติ หรือการชะลอการฟองมาใชแทนไดในความผิดบางประเภท 
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  6.3  การบริหารการจัดการในสวนของกรมราชทัณฑ ซ่ึงมีเจาหนาที่จํานวนนอย 
ทําใหขาดประสิทธิภาพเทาที่ควร เชน ยังไมสามารถดําเนินการจําแนกผูตองขัง อยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อแยกปฏิบัติตอผูตองขังแตละประเภทอยางเหมาะสม ซ่ึงในทางปฏิบัติที่ไมสามารถดําเนินการได 
เนื่องจากจํานวนผูตองขังเกินอัตราความจุของเรือนจํา ทําใหผูตองขังตองอยูกันอยางแออัดยัดเยียด 
จึงไมสามารถดําเนินการแกไขฟนฟูได อยางมีประสิทธิภาพ 
  6.4  การขาดแคลนงบประมาณในการขยายสถานที่ควบคุม กักขัง การบริหาร
เรือนจํา และการดูแลสิทธิมนุษยชนของผูตองหา ของผูตองขังในเรือนจํา 
  6.5  กระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดบางประเภทยังขาดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยยังไมสามารถปรับทัศนคติและพฤติกรรมใหผูกระทําผิดกลับ ตนเปนคนดีและ
กลับคืนสูสังคม โดยไมกลับไปกระทําผิดอีกภายหลังพนโทษ 
  6.6  ขาดการสนับสนุนทั้งจากรัฐ องคกรเอกชน และสังคม ในการสงเคราะห
ชวยเหลือหลังการปลดปลอย อันเปนวิธีการที่จะชวยปองกันการกระทําผิดซํ้าอยาง จริงจัง 
 
9. บทบัญญัติของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีเก่ียวของ 
 
ตารางที่ 3 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในสวนที่เกี่ยวของ   
 
มาตรา เนื้อหา คําอธิบาย/หมายเหต ุ
สวนที่ 

3 
สิทธิและเสรีภาพสวน
บุคคล 

 
 

32 
 

 

บุคคลยอมมีสิทธิและ
เสรีภาพในชี วิ ตและ
รางกาย 

เปนบทบัญญัติที่รับรองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
ของบุคคล 
 

วรรค 3 การจับและการคุมขัง
บุคคล จะกระทํามิได 
เ ว น แต มี คํ า สั่ ง ห รื อ
หมายของศาล หรือมี
เ หตุ อ ย า ง อื่ น ต ามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การจับและคุมขังบุคคลใดจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีคําส่ังหรือ
หมายของศาลใหจับหรือคุมขังบุคคลหรือโดยอาศัยเหตอุยาง
อ่ืน เชน  กรณกีารกระทําความผิดซึ่งเปนความผิดซึ่งหนา 
ตํารวจ พนกังาน หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถจับตัวผูกระทําผิด
นั้นไดโดยไมตองอาศัยคําส่ังหรือหมายของศาล (ประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 78) 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 
มาตรา เนื้อหา คําอธิบาย/หมายเหต ุ
วรรค 4 การคนตัวบุคคลหรือ

การกระทําใดอัน
กระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
จะกระทํามิได เวนแตมี
เหตุตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีส่ิงของที่จะใชในการ
กระทําความผิด (เชน เห็นเด็กชางกลยืนรวมกลุมกัน) หรือ
ไดมาโดยการกระทําความผิด (เชน ขโมย) หรือมีไวเปน
ความผิด ( เชนยาเสพติด)(ป.วิ.อ.มาตรา 93) 

สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม 

 

39 
วรรค 2 

ในคดีอาญา ตอง
สันนิษฐานไวกอนวา
ผูตองหาหรือจาํเลยไม
มีความผิด 

วรรค 3 กอนมีคําพิพากษาอัน
ถึงที่สุดแสดงวาบุคคล
ใดไดกระทําความผิด 
จะปฏิบัติตอบคุคลนั้น
เสมือนเปนผูกระทํา
ความผิดมิได 

โดยใหถือวาทุกคนบริสุทธิ์หรือไมใชผูกระทําความผิด
จนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด  
และรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะปฏิบัติตอบุคคลผูนั้นเสมือน
เปนผูกระทําความผิดไมไดจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดวาเปนผูกระทําความผิด   (แตในทางปฏิบัติมักจะ
ตรงกันขามกับที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ) 

40 บุคคลยอมมีสิทธิใน
กระบวนการยตุิธรรม 
ดังตอไปนี ้

เปนบทบัญญัติสงเสริมและกําหนดสิทธิของบุคคลใน
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ทางแพง และทางปกครอง 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 
มาตรา เนื้อหา คําอธิบาย/หมายเหต ุ

(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดโดยงาย 
สะดวก 

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก  เชน การฟอง
คดีปกครองใชรูปแบบที่เรียบงาย โดยผูฟองคดีสามารถสง
คําฟองทางไปรษณียได  (มาตรา 46 พระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ )เปนตน 

(2) สิทธิพื้นฐานใน
กระบวนพิจารณา ซ่ึง
อยางนอยตองมีหลัก 
ประกันขั้นพื้นฐาน
เร่ืองการไดรับการ
พิจารณาโดยเปดเผย
การไดรับทราบขอ  
เท็จจริงและตรวจ
เอกสารอยางเพียงพอ 
การเสนอขอเท็จจริง 
ขอโตแยงและพยาน 
หลักฐานของตน การ
คัดคานผูพิพากษาหรือ
ตุลาการ การไดรับการ
พิจารณาโดยผู
พิพากษาหรือตุลาการ
ที่นั่งพิจารณาคดี    
ครบองคคณะและการ
ไดรับทราบเหตุผล
ประกอบคําวนิิจฉัย คํา
พิพากษา ฯ 

สิทธิดังกลาวนี้มีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความแพง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542  พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2534  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539  และกฎหมายอื่นๆ แลว 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 
มาตรา เนื้อหา คําอธิบาย/หมายเหต ุ

(3) บุคคลยอมมีสิทธิที่จะ
ใหคดีของตนไดรับ
การพิจารณาอยาง
ถูกตองรวดเรว็และ 
เปนธรรม 

บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลในการใชสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมวาจะตองไดรับการพิจารณาเปนไปอยางถูกตอง
และรวดเร็ว  เชน ศาลยุติธรรมไดกําหนดแนวทางในการ
พิจารณาคดีของศาลวาใหใชระบบพิจารณาคดีแบบตอเนื่อง 
เปนตน 

(4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก
จําเลย คูกรณี ผูมีสวนได
เสีย หรือพยานในคดีมี
สิทธิไดรับการปฏิบัติที่
เหมาะสมในการดําเนิน 
การตามกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งสิทธิใน
การไดรับการสอบสวน
อยางถูกตอง รวดเรว็ 
เปนธรรม 

แนวทางการดําเนินการตามอนุมาตรานี้มีกฎหมายหลายฉบับ
บัญญัติรับรองไวแลว เชน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 7/1 ไดบัญญัติวาผูถูกจับ หรือผูตองหา
ซ่ึงควบคุมหรือขังมีสิทธิแจงหรือขอใหเจาพนักงานแจงให
ญาติหรือผูซ่ึงถูกจับหรือผูตองหาไววางใจทราบถึงการ
จับกุมและสถานที่ที่ ถูกควบคุมและ ใหผูถูกจับกุมหรือ
ผูตองหามีสิทธิใหทนายความเขารับการฟงการสอบปากคํา
ได หรือไดรับการเยี่ยมจากญาติไดตามสมควร เปนตน 

(5) ผูเสียหาย ผูตองหา 
จําเลย และพยานใน
คดีอาญา มีสิทธิไดรับ
ความคุมครอง และ
ความชวยเหลือที่
จําเปนและเหมาะสม
จากรัฐสวน
คาตอบแทน คา
ทดแทน และคาใชจาย
ที่จําเปน 

บทบัญญัตินี้มีกฎหมายรองรับแลว เชน 
1. พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546  
ไดบัญญัติคุมครองผูที่จะเขามาเปนพยานในคดีอาญา
รวมทั้งสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานหรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับพยาน เพราะมีการกระทําความผิด
อาญาโดยเจตนาเนื่องจากการที่พยานจะมา หรือไดมาเปน
พยาน ซ่ึงไดแก  คดียาเสพติด  คดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศ  
คดีเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ฯลฯ โดยหากเกิดความ
เสียหายแกรางกายหรือชีวิตของบุคคลเหลานี้ ก็จะไดรับ
ความคุมครองและไดรับคาตอบแทนที่จําเปนจากรัฐ เชน  
คารักษาพยาบาล  คาขาดประโยชนในการทํามาหาได คา
ขาดอุปการะเลี้ยงดู  คาอุปการะดานการศึกษาแกบุตร  
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 
มาตรา เนื้อหา คําอธิบาย/หมายเหต ุ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ เปนตน 
2. พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน 
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2545 ไดบัญญัติ
เรื่องคาตอบแทนใหแกผูที่ไดรับความเสียหายจากการ
กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิด
เกี่ยวกับเพศและความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกายไว  แต  
ผูนั้นตองไมมีสวนเกี่ยวของจากการกระทําความผิดนั้นโดย
ผูมีสิทธิ(จําเลยในคดีอาญา)ที่จะไดรับคาทดแทนและ
คาใชจายตามกฎหมายนี้ที่จะมีสิทธิไดรับตองมีลักษณะเปน
จําเลยที่ ถูกดําเนินคดีโดยพนักงานอัยการ ,ถูกคุมขังใน
ระหวางการพิจารณาคดี  และปรากฏหลักฐานชัดเจนวา
จําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิดและมีการถอนฟองใน
ระหวางดําเนินคดี หรือปรากฏตามคําพิพากษาอันถึงที่สุด
ในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงไดเปนยุติวาจําเลยมิไดเปน
ผูกระทําความผิดหรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด 
โดยคาทดแทนและคาใชจายไดแก คาทดแทนการถูกคุมขัง 
คาใชจายที่จําเปนในการรักษาพยาบาล  

(6) 
 

เ ด็ ก  เ ย า ว ชน  สต รี
ผูสูงอายุ หรือผูพิการ
หรือทุพพลภาพ ยอมมี
สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค ว า ม
คุมครองในการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดี
อยางเหมาะสม  และ
ยอมมีสิทธิได รับการ
ปฏิบัติ 
 

กําหนดใหการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีกับเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพตองเปนไปอยาง
เหมาะสม  โดยปจจุบันไดมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว
บางสวนแลว เชน ในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดี
กับเด็ก เชน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 124 วรรคทาย   มาตรา 133 ทวิ   มาตรา 133 ตรี  
มาตรา 134/1  มาตรา 134/2  และมาตรา 172  ไดมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีเกี่ยวกับเด็กที่เปน
ผูเสียหาย พยาน ผูตองหา หรือจําเลยไวเปนการเฉพาะ 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 
 
มาตรา เนื้อหา คําอธิบาย/หมายเหต ุ
  
 

ที่เหมาะสมในคดีที่
เกี่ยวกับความรุนแรง
ทางเพศ 

 

 ทั้งในเรื่องการจดบันทึกคํารองทุกข  การถามปากคํา   การ
ช้ีตัวผูตองหา การสืบพยานในศาล  เปนตน 

 
 

(7) ในคดีอาญา ผูตองหา
หรือจําเลยมีสิทธิ
ไดรับการสอบสวน
หรือการพิจารณาคดี
ที่ถูกตองรวดเร็ว และ
เปนธรรม โอกาสใน
การตอสูคดีอยาง
เพียงพอ การ
ตรวจสอบหรอืได
รับทราบ
พยานหลักฐานตาม
สมควร การไดรับ
ความชวยเหลือ
ในทางคดีจาก
ทนายความ และการ
ไดรับการปลอยตัว
ช่ัวคราว 

เชนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให
การฟองคดีอาญาตองกระทําภายใน 48 ช่ัวโมง (มาตรา 
87)  นับตั้งแตวันที่ไดตัวผูตองหาเมื่อพนเวลาดังกลาวแลว
ตองผลัดฟอง(มาตรา 87)   การบัญญัติใหผูตองหามีสิทธิ
ใหทนายเขารับฟงการสอบสวนได   หามมิใหควบคุมผูถูก
จับกุมเกินกวาความจําเปนตามพฤติการณแหงคดี(มาตรา 
87)  และการบัญญัติใหการพิจารณาคดีในศาลตองกระทํา
โดยเปดเผยตอหนาจําเลย(มาตรา 172)  เปนตน 

 
ที่มา : รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย “ความรูที่เกี่ยวของกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับ
ประชาชน,” 1 มีนาคม 2551.  
 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) 
พ.ศ. 2550 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 และมีผลบังคับในวันที่ 13 
ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีสาระสําคัญที่นาสนใจดังนี้คือ  
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  -  ตอไปนี้เมื่อพนักงานสอบสวนยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอฝากขังผูตองหาในคดีอาญา 
จะขอนําตัวกลับมายังโรงพักไมไดแลว ซ่ึงจะเปนผลดีของผูตองหา กลาวคือ ถาตํารวจยื่นคํารองฝาก
ขังและขอนําตัวกลับมาที่โรงพัก ในทางปฏิบัติผูตองหามักถูกตํารวจขมขูและบังคับใหรับสารภาพ 
เชน ถูกทํารายรางกาย ถูกไฟชอต ถูกทรมาน เรียกมาสอบสวนทั้งคืนไมใหหลับไมใหนอน ถาไม
ยอมรับสารภาพ ซ่ึงสงผลใหผูบริสุทธิ์แตมิไดกระทําความผิด ตองรับสารภาพและติดคุกติดตาราง
เปนจํานวนมาก นับแตนี้เปนตนไป ตํารวจไมสามารถดําเนินการดังกลาวได ตามวิอาญา มาตรา 
89/1  
 - สําหรับนักโทษที่ถูกศาลพิพากษาจําคุกมาระยะหนึ่งแลว อาจจะไมจําเปนจะตอง
ควบคุมตัวไวในเรือนจํา แตจะใหจําคุกโดยวิธีการอื่นก็ได  
 - หญิงมีครรภเมื่อกระทําความผิดและถูกประหารชีวิตใหศาลลดโทษเหลือจําคุก
ตลอดชีวิตและใหเวลาเลี้ยงดูบุตรเปนเวลาสามปนับแตคลอดบุตร 
 รายละเอียดของกฎหมายปรากฏตามขางลางนี้  
 มาตรา 89 หมายขังหรือหมายจําคุกตองจัดการใหเปนไปตามนั้นในเขตของศาลซึ่งออก
หมายเวนแตบัญญัติไวเปนอยางอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น มาตรา 89/1 ในกรณีที่มี
เหตุจําเปนระหวางสอบสวนหรือพิจารณา เมื่อพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการ ผูบัญชาการ
เรือนจํา หรือเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายขังรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมี
คําสั่งใหขังผูตองหาหรือจําเลยไวในสถานที่ อ่ืนตามที่บุคคลดังกลาวรองขอหรือตามที่ศาล
เห็นสมควรนอกจากเรือนจําก็ได โดยใหอยูในความควบคุมของผูรองขอ หรือเจาพนักงานตามที่
ศาลกําหนด ในการนี้ ศาลจะกําหนดระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได 
 ในการพิจารณาเพื่อมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ศาลจะดําเนินการไตสวนหรือใหผูเสียหาย
หรือเจาพนักงานที่เกี่ยวของตามหมายขังคัดคานกอนมีคําส่ังก็ได 
 สถานที่อ่ืนตามวรรคหนึ่งตองมิใชสถานีตํารวจ หรือสถานที่ควบคุมผูตองหาของ
พนักงานสอบสวนโดยมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองกําหนดวิธีการควบคุมและ
มาตรการเพื่อปองกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย 
 เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว หากภายหลังผูตองหาหรือจําเลยไมปฏิบัติตาม
วิธีการหรือมาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณไดเปล่ียนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลง
คําส่ังหรือใหดําเนินการตามหมายขังได 
 มาตรา 89/2 ในกรณีที่มีเหตุจําเปน เมื่อพนักงานอัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือ  
เจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคําสั่งใหจําคุก
ผูซ่ึงตองจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดที่ไดรับโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสามของกําหนด
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โทษตามที่ระบุไวในหมายศาลที่ออกตามคําพิพากษานั้น หรือไมนอยกวาสิบป ในกรณีตองโทษ
จําคุกเกินสามสิบปขึ้นไปหรือจําคุกตลอดชีวิต โดยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ก็ได 
 1) ใหจําคุกไวในสถานที่อ่ืนตามที่บุคคลดังกลาวรองขอหรือตามที่ศาลเห็นสมควร
นอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุก ทั้งนี้ ลักษณะของสถานที่ดังกลาวให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองกําหนดวิธีการควบคุมและมาตรการเพื่อปองกันการ
หลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย 
 2) ใหจําคุกไวในเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุกหรือสถานที่อ่ืนตาม 
(1) เฉพาะวันที่กําหนดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 3) ใหจําคุกโดยวิธีการอื่นที่สามารถจํากัดการเดินทางและอาณาเขตของผูนั้นไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในการพิจารณาของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงฐานความผิด ความประพฤติ 
สวัสดิภาพดําเนินการไตสวนหรือสอบถามผูเสียหาย เจาพนักงานที่เกี่ยวของตามหมายจําคุก 
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจในทองที่นั้น หรือผูซ่ึงศาลเห็นวามีสวนเกี่ยวของ 
 คําสั่งของศาลตามวรรคหนึ่ง ใหศาลกําหนดใหเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมาย
นั้นเปนผูมีหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําสั่ง และใหนําความในมาตรา 89/1 วรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 5 ใหยกเลิกความในมาตรา 246 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และใหใชความตอไปนี้แทน “มาตรา 246 เมื่อจําเลย สามี ภริยา ญาติของจําเลย พนักงานอัยการ      
ผูบัญชาการเรือนจําหรือเจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาล
เห็นสมควร ศาลมีอํานาจสั่งใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอนจนกวาเหตุอันควรทุเลาจะหมดไป ใน
กรณีตอไปนี้ 
 1)  เมื่อจําเลยวิกลจริต 
 2)  เมื่อเกรงวาจําเลยจะถึงอันตรายแกชีวิตถาตองจําคุก 
 3)  ถาจําเลยมีครรภ 
 4)  ถาจําเลยคลอดบุตรแลวยังไมถึงสามป และจําเลยตองเลี้ยงดูบุตรนั้น 
 ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนั้นศาลจะมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวอยูในความควบคุมใน
สถานที่อันควรนอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุกก็ได และใหศาลกําหนดให
เจาพนักงานผูมีหนาที่จัดการตามหมายนั้นเปนผูมีหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินการตามคําส่ัง 
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 ลักษณะของสถานที่อันควรตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
ตองกําหนดวิธีการควบคุมและบําบัดรักษาที่เหมาะสมกับสภาพของจําเลย และมาตรการเพื่อ
ปองกันการหลบหนีหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย 
 เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว หากภายหลังจําเลยไมปฏิบัติตามวิธีการหรือ
มาตรการตามวรรคสามหรือพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่งหรือ
ใหดําเนินการตามหมายจําคุกไดใหหักจํานวนวันที่จําเลยอยูในความควบคุมตามมาตรานี้ออกจาก
ระยะเวลาจําคุกตามคําพิพากษา” 
 มาตรา 6 ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  247 แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “หญิงใดจะตองประหารชีวิต ถามีครรภอยู ใหรอไวจนพนกําหนดสามปนับแตคลอด
บุตรแลวใหลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต เวนแตเมื่อบุตรถึงแกความตายกอนพน
กําหนดเวลาดังกลาว ในระหวางสามปนับแตคลอดบุตร ใหหญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสม
ในสถานที่ที่สมควรแกการเลี้ยงดูบุตรภายในเรือนจํา” 
 มาตรา 7 บทบัญญัติมาตรา 247 วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับแกการขอรับพระราชทานอภัยโทษและ
การขอรับพระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเปนเบาหรือลดโทษ ที่ไดมีการถวายเรื่องราวหรือคําแนะนํา
ตอพระมหากษัตริยแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบัน
เรือนจํามีสภาพที่แออัดไมไดสัดสวนกับจํานวนของผูซ่ึงตองขังหรือตองจําคุก และไมเหมาะสมกับ
สภาพของผูซ่ึงตองขังหรือตองจําคุกบางลักษณะโดยเฉพาะสภาพชีวิตหญิงมีครรภซ่ึงตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษ ประกอบกับเทคโนโลยีในการควบคุมตัวบุคคลดังกลาวมีความกาวหนาเปนอันมาก 
ดังนั้น เพื่อใหผูซ่ึงตองขังหรือตองจําคุกไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสม สมควรปรับปรุงวิธีการขังและ
จําคุก โดยกําหนดวิธีการหรือสถานที่ในการขังหรือจําคุกนอกเรือนจําใหเหมาะสมกับสภาพของผู
ซ่ึงตองขังหรือตองจําคุกในแตละลักษณะตลอดจนปรับปรุงการทุเลาการบังคับโทษจําคุกหญิงมี
ครรภและเปลี่ยนโทษประหารชีวิตหญิงมีครรภเปนจําคุกตลอดชีวิตเพื่อใหบุตรไดรับการเลี้ยงดูจาก
มารดาและสืบสายสัมพันธทางครอบครัว อันจะเปนแนวทางใหบุตรเติบโตเปนผูใหญที่ดีในสังคม
ตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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10.  ปญหาและอุปสรรคในการนําผลการชนัสูตรบาดแผลมาใชในกระบวนการยุติธรรม 
 บาดแผลเปนหลักฐานสําคัญในทางคดีที่จะพิสูจนความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงในทาง
ปฏิบัติไดมีการใชผลการชันสูตรบาดแผลทางนิติเวชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีทางอาญาตาม
กระบวนการยุติธรรม ตั้งแตการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงการพิจารณา
ในชั้นศาล โดยยังพบวามีปญหาและอุปสรรคตางๆดังจะไดพิจารณาตอไป 
 การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน (สมพร พรหมหิตาธร 2544:176-177) 
 หลักเกณฑการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน โดยสังเขปมีดังนี้  
 1.  คํารองทุกขหรือคํากลาวโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
123 
  “ผูเสียหายอาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนได คํารองทุกขนั้นตองปรากฏชื่อ
และที่อยูของผูรองทุกขลักษณะแหงความผิด พฤติการณตางๆที่ความผิดนั้นไดกระทําลง ความ
เสียหายที่ไดรับ และชื่อหรือรูปพรรณของผูกระทําผิดเทาที่จะบอกได 
  คํารองทุกขนี้จะทําเปนหนังสือหรือรองดวยปากก็ได ถาเปนหนังสือตองมี วัน 
เดือน ป และลายมือช่ือของผูรองทุกข ถารองดวยปาก ใหพนักงานสอบสวนบันทึกไว ลงวันเดือนป 
และลงลายมือช่ือผูบันทึกกับผูรองทุกขในบันทึกนั้น” 
  คํากลาวหาก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน แตเปนการแจงความของผูที่มิใชผูเสียหายในคดี
นั้นก็ไดหรือเปนการแจงความของผูเสียหายในความผิดอาญาแผนดินก็ได 
 2.  การชันสูตรพลิกศพ ในคดีฆาตกรรม ตามมาตรา 129 “ใหทําการสอบสวนรวมทั้ง
การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายเปนผลแหงการกระทําผิดอาญาดั่งที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายนี้ อันวาดวยการชันสูตรพลิกศพ ถาการชันสูตรพลิกศพยังไมเสร็จ หามมิใหฟองผูตองหา
ยังศาล” 
  การตรวจชันสูตรบาดแผลของผูบาดเจ็บในคดีทํารายรางกายเปนการสอบสวน
อยางหนึ่งทั้งนี้เปนอํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 132 (1) คือ ตรวจตัวผูเสียหายเมื่อผูนั้นยินยอม ตามปกติพนักงานสอบสวนจะสงผูบาดเจ็บ
ไปใหแพทยตรวจชันสูตรบาดแผลให เพื่อใหพยาน หลักฐานยันผูตองหาหรือจําเลยตอไป 
 3.  ในการตรวจผูตองหา ผูเสียหาย หรือตรวจส่ิงของหรือท่ีทางอันสามารถอาจใชเปน
พยานหลักฐานได ฯลฯ ตามมาตรา 132 (1) รวมทั้งการสอบถามปากคําผูเสียหายและพยานอื่นในคด ี
ตามมาตรา 133 พนักงานสอบสวนจะทําการในที่ใด เวลาใด แลวแตจะเห็นสมควร โดยผูตองหาไม
จําเปนตองอยูดวย  
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  นี่เปนขอแตกตางกับการพิจารณาคดีอาญาชั้นศาล ซ่ึงจะตองกระทําโดยเปดเผย
และตอหนาจําเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 172 ดังนั้นพนักงาน
สอบสวนจึงมีอํานาจสอบสวนพยานหลักฐานตางๆทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุได
ทั้งในที่ลับและที่แจง จะสอบสวนตอหนาผูตองหาก็ไดลับหลังผูตองหาก็ได ในกรณีที่ยังจับตัว
ผูตองหาไมได พนักงานสอบสวนก็มีอํานาจรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ จนเสร็จสิ้นกระแสความ 
แลวสงสํานวนใหอัยการสั่งฟองหรือไมฟอง โดยไมตองรอใหจับผูตองหาไดกอน กรณีอัยการสั่ง
ฟอง ก็จะออกหมายจับผูตองหาภายในอายุความสําหรับความผิดนั้นๆ ตอไป 
 4.  ในการทําสํานวนการสอบสวน พนักงานสอบสวนมีอํานาจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 คือใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่
สามารถจะทําไดเพื่อประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูก
กลาวหา และเพื่อจะรูตัวผูกระทําผิดและพิสูจนใหเห็นความผิด 
 พยานหลักฐานชั้นสอบสวน (สมพร พรหมหิตาธร 2544:174) 
 พยานหลักฐานชั้นสอบสวน เปนพยานหลักฐานชั้นตนในคดีอาญา ที่ช้ีบงวาผูตองหา
สมควรถูกฟองเปนจําเลยหรือไม โดยพนักงานสอบสวนเปนผูรวบรวมพยานหลักฐานตางๆเปน
สํานวนการสอบสวนแลวสงใหอัยการกลั่นกรองวาขอเท็จจริงที่ไดจากการรวบรวมพยานหลักฐาน
ตางๆ เหลานั้นพอฟองหรือไมฟองผูตองหา 
 ถาเห็นวาพอฟองแลวก็จะฟองผูตองหาตอศาล และใชพยานหลักฐานตางๆเหลานั้น
เปนขอมูลในการสืบพยานชั้นศาลตอไปถาเห็นวาไมพอฟอง ก็จะสั่งไมฟองผูตองหา เมื่อมีคําสั่ง
เด็ดขาดไมฟองผูตองหาแลวผูตองหาเปนอันหลุดพนจากขอกลาวหานั้น 
 ถาอัยการเห็นวาการสอบสวนยังไมเสร็จสิ้นกระแสความ ก็มีอํานาจสั่งใหพนักงาน
สอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติมหรือใหสงพยานคนใดมาใหซักถามเพิ่มเติมก็ได จนกวาจะเห็นวา
การสอบสวนเสร็จสิ้นกระแสความแลว จึงจะสั่งฟองหรือไมฟอง 
 การสอบสวนพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน อาจมีความหมายแคบกวาในชั้นศาลก็ได 
คือในชั้นสอบสวนมุงสอบพยานหลักฐาน “เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิด และเพื่อ
จะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) 
ในขณะที่การสืบพยานชั้นศาลเปนการ “เพื่อพิสูจนวาจําเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์” ตาม มาตรา 226 
 ในชั้นสอบสวน สอบพยานหลักฐานเพื่อใหมัดตัวผูตองหาดานเดียว แตในชั้นศาลสืบ
พยานหลักฐานเพื่อใหเชื่อวาจําเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์คือสืบทั้งของฝายโจทกและของฝายจําเลย  
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยพยานหลักฐานในภาค 5 ยังไดกลาวถึง
การสอบสวนไวดวยคือ มาตรา 243 ผูใดโดยอาชีพหรือมิใชก็ตาม มีความชํานาญพิเศษในการใดๆ 
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เชน ในทางวิทยาศาสตร ศิลปะฝมือ พาณิชยการ การแพทย หรือกฎหมายตางประเทศ และซึ่ง
ความเห็นของเขานั้นอาจมีประโยชนในการวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไตสวนมูลฟองหรือ
พิจารณา อาจเปนพยานในเรื่องตางๆเปนตนวาตรวจรางกายหรือจิตของผูเสียหาย ผูตองหา ฯลฯ 
ตรวจลายมือ ทําการทดลองหรือกิจการอยางอื่นๆ 
 ตามปกติพยานผูชํานาญพิเศษในคดีอาญา จะเริ่มตนสอบตั้งแตช้ันสอบสวน เชน การ
ใหแพทยตรวจชันสูตรบาดแผลของผูเสียหาย การใหแพทยตรวจชันสูตรพลิกศพผูตาย ในการให
ผูชํานาญการพิเศษในเรื่องลายมือช่ือ ลายมือเขียนหนังสือ ตรวจพิสูจนลายมือช่ือปลอมหรือเอกสาร
ปลอมแปลง การใหผูชํานาญการพิเศษในเรื่องยาเสพติด ยาพิษ สารพิษ ตรวจพิสูจนของกลางที่มีไว
เปนความผิดหรือที่ใชในการกระทําผิดฯลฯ เหลานี้เปนตน 
 เมื่อสอบสวนผูชํานาญพิเศษเหลานี้เสร็จแลว พนักงานสอบสวนจะรวบรวมไวใน
สํานวนการสอบสวนเพื่อสงใหอัยการใชเปนหลักฐานในการสั่งฟองหรือไมฟองและหากสั่งฟองก็
จะไดเปนขอมูลในการสืบพยานหลักฐานชั้นศาลตอไป 
 ผูบาดเจ็บหรือผูเสียหาย 
 ในทางปฏิบัติผูปวยหรือผูเสียหายที่ไดรับบาดเจ็บอาจมาพบแพทยเพื่อใหแพทยตรวจ
รักษาบาดแผลจากการบาดเจ็บกอนไปแจงความตอพนักงานสอบสวน หรือไปแจงความกอนแลว
ใหพนักงานสอบสวนสงตัวมาพบแพทยเพื่อตรวจชันสูตรบาดแผลก็ไดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 132(1)  
 หากผูปวยหรือผูเสียหายรวมถึงผูที่นําสงผูบาดเจ็บเขาใจคลาดเคลื่อนหรือไมเห็น
ความสําคัญของการชันสูตรบาดแผล ไมไดมาพบแพทยเพื่อตรวจบาดแผลตั้งแตตน ยอมทําให
เกิดผลเสียหายในทางคดีตอผูเสียหายเองตัวอยางเชน 
 1.  ผูปวยมาพบแพทยลาชา มักมาเมื่อบาดแผลมีปญหาการอักเสบที่ไมหายไดเอง
ตามที่คาดไว หรือมาภายหลังเกิดเหตุหลายวัน ทําใหการตรวจชันสูตรบาดแผลในภายหลังไมตรง
กับลักษณะบาดแผลที่เกิดขึ้นในขณะเกิดเหตุ เชน พบบาดแผลแตไมพบลักษณะเลือดไหล และ
ผูเสียหายเบิกความสืบบาดแผลไมตรงกับแพทยผูตรวจชันสูตรบาดแผล ตามคําพิพากษาฎีกาที่ 
2485/2543 และในหลายรายที่บาดแผลหายแลวจึงมาพบแพทยเนื่องจากพนักงานสอบสวนตองการ
ใบชันสูตรบาดแผล  
 2.  ผูปวยไมมาตามแพทยนัด เนื่องจากในการรักษาบาดแผลสวนใหญแพทยมีความ
จําเปนตองนัดผูปวยมาตรวจซ้ําอีกเปนระยะๆ เพื่อประเมินผลการรักษาและสมรรถภาพการทํางาน
ของรางกายรวมทั้งความเสียหายของรางกายที่ยังปรากฏอยู ทําใหไมมีหลักฐานการรักษาอยาง
ตอเนื่อง  
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 3.  ผูปวยอาจไมเขาใจลักษณะพยาธิสภาพการบาดเจ็บของตนเองทําใหเบิกความ
ขัดแยงกับรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย เชน ตามรายงานผลการตรวจชันสูตร
บาดแผลของแพทยระบุวา มีเอ็นฉีกขาด แตผูเสียหายตอบทนายจําเลยถามคานวาเอ็นขอมือไมขาด  
  ดังนั้นการที่ผูปวยมิไดมาพบแพทยเพื่อตรวจชันสูตรบาดแผลภายหลังเกิดเหตุ
ตั้งแตระยะแรกยอมทําใหการนําผลการชันสูตรบาดแผลไปประกอบพิจารณาคดีไมตรงกับความ
จริงของการไดรับบาดเจ็บและการที่ผูปวยไมเขาใจลักษณะของการบาดเจ็บของตนเองทําใหเบิก
ความไมตรงกับแพทย 
 พยานทางการแพทย 
 พยานทางแพทย (Medical Witness) ศาสตราจารยนายแพทยวิรัติ พาณิชยพงษ หมายถงึ 
พยานหลักฐานทางการแพทยที่สามารถนํามาใชประกอบการพิจารณาคดีในชั้นสอบสวนชั้นอัยการ
และช้ันศาล โดยใชหลักวิชาทางนิติเวชศาสตร วิทยาศาสตรการแพทยกาวหนา นิติวิทยาศาสตร
พิสูจนหลักฐาน กฎหมายวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และจรรยาแพทยในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมมาดําเนินการใหถูกตองตามหลักวิชาและหลักความยุติธรรม  
 พยานทางแพทยถือเปนพยานหลักฐานประเภทหนึ่ง ซ่ึงหมายถึงบุคคลหรือส่ิงใดๆที่
คูความนํามาสู หรือทําใหปรากฏตอศาล หรือนําเขาสูสํานวนความ (ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพง)  
 พยานหลักฐานมี 3 ประเภท ดังนี้  
 1. พยานบุคคล หมายถึง ถอยคําของบุคคลที่เบิกความตอหนาศาล และศาลไดจด
บันทึกเปนขอความรวมไวในสํานวนความ เปนพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากคําเบิกความของบุคคล
ตอหนาศาล ในการไตสวนหรือพิจารณาโดยตรง หรือ โดยผานลามก็ได 
 2. พยานเอกสาร หมายถึง ขอความใดที่สารอาจอานหรือตรวจดูไดจากหนังสือลาย
ลักษณอักษร หรือรูปรอยใดโดยประการที่วา รูปรอยนั้น เปนเครื่องหมายใชแทนคําพูดในภาษาใด 
ภาษาหนึ่ง   
  ประมวลกฎหมายอาญา (ป.อาญา) มาตรา 1(7) บัญญัติวา “เอกสาร” หมายถึง 
กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงไดทําใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอยาง
อ่ืน จะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพ และวิธีอ่ืนเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น  
  สวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(18) บัญญัติวา “ส่ิงของ” 
หมายความรวมถึง เอกสารอยางอื่นๆ ดวย  
 3. พยานวัตถุ หมายถึง ส่ิงใดๆ ที่คูความอางอิงใหศาลตรวจดูเพื่อประโยชนแหงคดี
ของตนฉะนั้นพยานเอกสารและพยานวัตถุ จึงมีขอแตกตางกันตรงที่วาวัตถุประสงคแหงการอางอิง
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ใหศาลตรวจดูนั้น เปนการอางอิงเพื่อใหศาลอานหรือตรวจดูขอความหรือเปนการอางเพื่อใหศาล 
ตรวจดูรูปลักษณะรับรูถึงสภาพความมีอยูหรือความเปนไปของสิ่งนั้นเอง (เชน รส กลิ่น เสียง) 
จึงเห็นไดวา หนังสือเอกสารฉบับหนึ่ง อาจเปนทั้งพยานเอกสารและพยานวัตถุ  
 การที่แพทยสามารถเปนพยานทางแพทยในกรณีดังกลาวได เนื่องจาก  
 1.  แพทยรูวิธีเก็บรักษาพยานวัตถุสําคัญจากบาดแผลของผูบาดเจ็บไวใหคงสภาพ 
เพื่อใหพนักงานสอบสวนนําไปตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตร เชน หัวกระสุนปนจากบาดแผล
ของผูบาดเจ็บ หรือมีดที่มีลายพิมพนิ้วมือแฝงของคนรายติดอยูบนดามมีดจากรางกายผูบาดเจ็บ 
เปนตน  
 2.  แพทยเขาใจวิธีทําบันทึกการตรวจรักษาผูบาดเจ็บและสามารถเขียนรายงานแพทย
เพื่อเปนพยานเอกสารในการดําเนินคดีไดอยางถูกตองตามประเด็นพิสูจนของเจาหนาที่ใน
กระบวนการยุติธรรม  
 3.  แพทยเปนผูรูเห็นบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บของผูปวย รวมทั้งพยานวัตถุตางๆ 
จากรางกายผูปวย ดังนั้นแพทยจึงมีหนาที่เปนพยานบุคคลในชั้นสอบสวนและในชั้นศาลในฐานะ
ประจักษพยานและในฐานะพยานผูชํานาญการพิเศษ ที่สามารถแสดงความเห็นทางการแพทย ไดวา  
  3.1 บาดแผลหรืออาการบาดเจ็บของผูปวย เปนอันตรายตออวัยวะใด  
  3.2  สามารถรักษาใหหายเปนปกติไดหรือไม  
  3.3  ใชเวลารักษานานเทาใด  
  3.4  มีการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บหรือไม  
  3.5  นาจะเปนอันตรายสาหัสตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม  
  3.6  อาการบาดเจ็บนี้หากไมไดรับการรักษาอยางถูกตองทันทวงทีจะทําใหถึงแก
ชีวิตหรือไม เพราะเหตุใด  
 ในกรณีถาผูบาดเจ็บเสียชีวิต แพทยก็สามารถชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายและ
พฤติกรรมที่ทําใหเสียชีวิตได ถาแพทยสรุปรายงานขอเท็จจริง และลงความเห็นตามหลักวิชาที่
ทันสมัย ไดมาตรฐานและอยูในกรอบของกฎหมาย คุณธรรม จรรยาแพทย ก็สามารถผดุงความ
ยุติธรรมใหสังคมไดดีอยางดียิ่ง นับเปนการชวยเหลือผูปวยครบหลักองครวม คือ รักษารางกาย 
จิตใจผูปวยใหหายจากการบาดเจ็บและชวยใหไดรับความเปนธรรมในสังคมจากกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อเปนสวัสดิการในการดํารงชีวิตของผูปวยและครอบครัว หลังการบาดเจ็บที่มีกฎหมาย
คุมครอง การที่แพทยสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยนําความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยที่
กาวหนา ไดมาตรฐาน มาผสมผสานกับความรูทางกฎหมายที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง ดีงามตาม
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หลักจริยธรรมของสังคม ดวยใจที่มีคุณธรรม ยอมจะเกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย ครอบครัว สังคม 
สถาบันแพทยและตัวแพทยเอง   
 สําหรับแพทยในฐานะเปนพยานในศาล แบงไดเปน 2 ประเภทดวยกัน กลาวคือ 
 ประเภทที ่ 1 ในฐานะที ่แพทยเป นพยานผู เชี ่ยวชาญหรือผู ชํานาญการพิเศษ               
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243 ในกรณีที่ขอเท็จจริงทางการแพทย
บางอยางมีเงื่อนงําซับซอนยากแกการพิจารณา บุคคลธรรมดาสามัญไมอาจพิสูจนเองได จําเปนตอง
รับฟงพยานแพทยซ่ึงเปนผูชํานาญการพิเศษมาชวยอธิบายใหขอเท็จจริงนั้นมีความกระจางชัดแจง 
(สถิตย เล็งไธสง 2546:215-216) แพทยจะถูกเรียกไปใหความเห็นตอศาล ในเรื่องเกี่ยวกับงานใน
วิชาชีพของแพทยโดยเฉพาะ 
 ตามปกติการสืบผูชํานาญการพิเศษ โจทยหรือจําเลยจะอางเพื่อนําสืบตอศาลเปนการ
สนับสนุนพยานฝายตนในฐานะพยานความเห็น เชน เกี่ยวกับบาดแผล เกี่ยวกับยาพิษ เกี่ยวกับการ
ตาย เปนตน ถาโจทยหรือจําเลยนําสืบผูชํานาญการพิเศษดังกลาวแลว ยังไมเปนที่พอใจของศาล 
ศาลอาจเรียกผูชํานาญการพิเศษนั้น หรือผูชํานาญการพิเศษอื่นมาสืบอีกได ซ่ึงจะใหผูชํานาญการ
พิเศษทําความเห็นเปนหนังสือก็ได แตตองใหมาเบิกความประกอบหนังสือนั้นและศาลตองสง
สําเนาหนังสือความเห็นดังกลาวแกคูความทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันเบิกความ 
เพื่อใหคูความไดศึกษาความเห็นผูชํานาญการพิเศษไดเต็มที่ เพื่อใชในการซักถาม ถามคาน หรือ
ถามติงผูชํานาญการพิเศษนั้นในวันสืบ โดยขอสําคัญพยานผูชํานาญการพิเศษนี้จะตองพรอมที่จะ
ถูกซักคานหลอกลอหรือลองภูมิจากคูความฝายตรงขามไดอยางไมติดขัดดวย มิฉะนั้นจะการถูก
ทําลายน้ําหนัก 
 ประเภทที่ 2 ในฐานะที่แพทยเปนประจักษพยาน ในกรณีที่แพทยไดตรวจชันสูตร
บาดแผลในผูปวยคดีหรือผูตาย และไดทํารายงานการชันสูตรบาดแผลหรือทํารายงานการตรวจ
ชันสูตรพลิกศพไว แพทยอาจถูกเรียกมาเปนพยานที่ศาลในฐานะเปนประจักษพยาน 
 แพทยในฐานะประจักษพยานกลาวคือ เปนพยานผูรูเห็นเหตุการณในเรื่องที่จะมาเบิก
ความนั้นดวยตนเอง เปนตนวาแพทยเปนผูตรวจชันสูตรบาดแผลของผูปวยดวยตนเอง 
 บางกรณีแพทยอาจทําหนาที่ทั้งในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญและเปนประจักษพยาน ทั้งนี้
แลวแตความประสงคของผูอางและตามสภาพที่เปนจริง อาทิเชน ในกรณีที่แพทยตรวจบาดแผล
คนไขหรือผูตาย และทํารายงานชันสูตรบาดแผลหรือรายงานการชันสูตรพลิกศพไว ในสวนที่
เกี่ยวกับการตรวจลักษณะบาดแผลแพทยก็เปนประจักษพยานแพทยบันทึกรายงานและมาเบิกความ
ประกอบตามที่เห็นจริง สวนในเรื่องความเห็นแพทย แพทยก็บันทึกและมาเบิกความประกอบใน
ฐานะเปนผูเชี่ยวชาญ (สงกรานต นิยมเสน, ธานินทร กรัยวิเชียร และเอื้อ บัวสรวง 2517:6) 
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 แตความเห็นของพยานผูชํานาญการพิเศษนั้น คูความในคดีอาญาอาจแถลงรับกันได 
เชน ความเห็นของแพทยในเรื่องบาดแผลหรือศพ ถาโจทกอางขอสืบ ถาจําเลยยอมรับตามรายงาน
นั้นตอหนาศาลและศาลไดจดรายงานไวแลว ยอมรับฟงไดตามนั้น โดยถือวาจําเลยไมตอสูใน
ประเด็นนั้นแลว โจทกไมตองสืบตอไปในสวนของจําเลยก็เชนเดียวกัน ศาลก็รับไวติดสํานวนเลย 
เชนนี้มีการปฏิบัติเปนประจําในคดีอาญา แตจะมีน้ําหนักใหศาลรับฟงไดหรือไมเปนอีกสวนหนึ่ง 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 76/2529: รายงานการตรวจรางกายของผูเสียหายตามใบตรวจ
ชันสูตรบาดแผลของแพทย แมโจทกจะไมไดนําแพทยผูตรวจมาเบิกความประกอบ หากจําเลยได
แถลงรับไวในรายงานกระบวนพิจารณาวาแพทยไดตรวจรางกายผูเสียหายและทําบันทึกการตรวจ
ไวจริง เอกสารดังกลาวรับฟงเปนพยานได 
 กรณีนี้ไดนํามาใชในทางปฏิบัติเปนประจําเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เชน แพทยติด
ราชการหรือมีภารกิจสําคัญมาเบิกความที่ศาลตามวันนัดไมได ก็จะใหจําเลยรับรองรายงาน
ความเห็นของแพทยดังกลาว ถาจําเลยรับรองไปก็ไมเสียเปรียบ ก็จะรับรองใหเพื่อความรวดเร็วแหง
คดี ซ่ึงการปฏิบัติดังกลาวก็ไมขัดตอประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา172 เพราะได
กระทําโดยเปดเผยตอหนาจําเลยเองแลว ถาจําเลยตองการซักคานแพทยเจาของความเห็นดังกลาวก็
จะไมยอมรับรองและขอใหเล่ือนไปซักคานแพทยเจาของความเห็นในประเด็นที่ศาลเห็นวาสําคัญ
และจําเปนแกจําเลย ซ่ึงศาลจะยอมใหอยูแลว เพราะการไดซักคานเจาของรายงาน อาจทําใหการรับ
ฟงเอกสารนั้นของศาลเปลี่ยนแปลงไปก็ได (สถิตย เล็งไธสง 2546:79) 
 
11.  กฎหมายที่เก่ียวกับการชันสูตรบาดแผล 
 บาดแผลกับความผิดตามกฎหมาย (มนตชัย ชนินทรลีลา 2548:77-78) 
 จากการศึกษาบาดแผลและพิจารณาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา สามารถแบง
ระดับความรุนแรงของบาดแผลที่เปนความผิดทางอาญาไดเปน 4 ระดับ คือ 
 1.  บาดแผลทําใหถึงตาย 
 2.  บาดแผลเปนอันตรายสาหัส 
 3.  บาดแผลเปนอันตรายแกกาย 
 4.  บาดแผลไมเปนอันตรายแกกาย 
 บาดแผลทําใหถึงตาย 
 ในแงกฎหมายการทํารายผูอ่ืนจนผูถูกทํารายนั้นถึงแกความตาย ผูทํารายอาจมีความผิด
ฐานฆาผูอ่ืนตามมาตรา 288 หรืออาจมีความผิดฐานทํารายผูอ่ืนจนผูนั้นถึงแกความตาย ตามมาตรา 
290 ก็ได  
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 มาตรา 288 “ผูใดฆาผูอ่ืน ตองระวางโทษประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต หรือจําคุก
ตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป” 
 มาตรา 290 “ผูใดมิไดมีเจตนาฆา แตทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหผูนั้นถึงแกความตายตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป 
 ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 289 ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงยี่สิบป” 
 หากการฆานั้นเปนการฆาผูอ่ืนโดยทรมานหรือโดยกระทําทารุณโหดราย ผูกระทํา
จะตองรับโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 289 (5) คือไดรับโทษประหารชีวิตสถานเดียว 
 การที่จะพิจารณาวา ผูทํารายมีเจตนาฆา หรือเจตนาทํารายนั้น จากการศึกษาแนว
ทางการวินิจฉัยของศาลฎีกาทั้งหลายที่วินิจฉัยวามีเจตนาฆาหรือเจตนาทําราย สามารถสรุปหลักการ
พิจารณาไดดังนี้  
 1.  อาวุธที่ใชในการกระทํา เชน การใชอาวุธปนยิงมักจะสันนิษฐานไวกอนวามีเจตนา
ฆา เวนแตเปนปนที่มีกําลังแรงนอยมากจนไมมีความรุนแรงพอที่จะทําอันตรายแกชีวิตได ก็จะเปน
เพียงการพยายามฆา ตามมาตรา 288 ประกอบมาตรา 81 วรรคหนึ่ง หรือเพียงแตชักอาวุธปนออกมา
เพื่อขมขูในระยะใกล โดยไมปรากฏวาไดงางนกปนขึ้นหรือนิ้วมือของจําเลยอยูในโกรงไกปน
พรอมที่จะยิงได และไมมีสาเหตุโกรธเคืองกันมากอน ยอมไมมีความผิดฐานพยายามฆา อยางมากก็
มีความผิดฐานทํารายรางกายหรือเปนการกระทําโดยประมาท เชน คําพิพากษาฎีกาที่ 6802/2545: 
การที่จําเลยใชอาวุธปนที่มีประสิทธิภาพในการทําลายลางสูงและสามารถกอใหเกิดอันตรายถึงแก
ชีวิตไดโดยงายยิงผูเสียหายในระยะใกล และยิงถูกรางกาย ผูเสียหายกระสุนปนเขาที่ปอดดานซาย 
ชองทอง ถูกลําไสใหญและลําไสเล็กอันเปนอวัยวะสวนสําคัญ แมจําเลยจะอางวากระทําไปโดย
อารมณช่ัววูบดวยความหึงหวงก็ตองถือวาจําเลยกระทําโดยเจตนาฆาผูเสียหาย 
 2.  ลักษณะของการกระทํา รวมทั้งพฤติการณหรือโอกาสที่ผูกระทําสามารถเลือกที่จะ
กระทําไดหรือไม เชน การใชอาวุธมีดฟนผูตายหลายสิบครั้งจนถึงแกความตาย ยอมแสดงใหเห็นวา
มีเจตนาฆา  แตการใชอาวุธปนยิงในระยะใกลและมีโอกาสเลือกยิงที่อวัยวะตรงตําแหนงใดก็ไดแต
กลับยิงผูเสียหายที่ขา ยอมแสดงใหเห็นวามีเจตนาทํารายเทานั้น 
 3.  ลักษณะบาดแผล หรือความรุนแรงของบาดแผล โดยพิจารณาจากบาดแผลที่ผูถูก
ทํารายไดรับ ซ่ึงจะพิจารณาถึงลักษณะของบาดแผลอยู 3 ประการ (วิฑูรย อ้ึงประพันธ 2548:287) คือ 
  3.1  ตําแหนงของบาดแผล ตรงกับอวัยวะสําคัญหรือไม 
  ตัวอยางอวัยวะที่คําพิพากษาฎีกาจัดวาสําคัญ เชน ศีรษะ จําเลยใชมีดพราที่มีความ
ยาวจากปลายมีดถึงดาม 3 ฟุต ฟนผูเสียหายบริเวณศีรษะดานหลังซ่ึงเปนอวัยวะสําคัญจนเปนเหตุให
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ผูเสียหายไดรับอันตรายแกกาย หนังศีรษะหลุดขาด บาดแผลกวางถึง 5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร 
ลึกถึงกะโหลกศีรษะ แสดงวาจําเลยฟนผูเสียหายอยางแรง เมื่อผูเสียหายไมถึงแกความตาย จําเลย
จึงตองมีความผิดฐานพยายามฆาผูอ่ืน 
  3.2  จํานวนบาดแผลมีกี่แผลแสดงจํานวนครั้งที่ทํา 
  ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนบาดแผล แทง, ตี, หรือฟน เพียง
ทีเดียว แมจะเปนการกระทําเพียงทีเดียว แตถูกอวัยวะที่สําคัญมากและกระทําโดยแรง ยอมแสดง
เจตนาฆา จําเลยใชอาวุธมีดเลือกแทงที่ชองทองของผูตายอันเปนอวัยวะที่สําคัญ แมจะแทงไปเพียง 
1 คร้ัง แตถูกลําไสและเสนเลือดแดงใหญในชองทองฉีกขาดเปนเหตุใหผูตายถึงแกความตายทันที 
แสดงวาจําเลยมีเจตนาฆาผูตาย 
  3.3 บาดแผลมีความรุนแรงมากนอยเทาใด 
  ตัวอยางคําพิพากษาฎีกาที่พิจารณาเกี่ยวกับความรุนแรงของบาดแผล กระทืบอยาง
รุนแรง เชน  ภายหลังจากจําเลยชกตอยผูตายลมลงที่พื้นแลว จําเลยเขาไปกระทืบที่ศีรษะและตาม
ลําตัวผูตายอยางรุนแรงและใชมีดปาดคอผูตายดวย เปนเหตุใหผูตายมีบาดแผลตามรางกายหลาย
แหงที่สําคัญ คือ มามซึ่งอยูบริเวณชองทองแตกมีเลือดตกในชองทอง 1,700 ซี.ซี.และผูตายถึงแก
ความตายเพราะบาดแผลดังกลาว แสดงใหเห็นวาจําเลยกระทืบผูตายที่บริเวณทองซ่ึงเปนที่ตั้ง
อวัยวะสําคัญของรางกายอยางรุนแรง อีกทั้งขณะทํารายจําเลยก็พูดแสดงเจตนาวาจะทํารายผูตายให
ตาย ในชั้นสอบสวนจําเลยไดใหการรับสารภาพฐานฆาผูอ่ืนโดยเจตนาชั้นพิจารณาจําเลยก็ใหการ
รับสารภาพไมตอสูคดีพยานหลักฐานที่โจทกนําสืบมาฟงไดวา จําเลยทํารายผูตายโดยมีเจตนาฆา 
 4.  สาเหตุหรือพฤติการณแวดลอมกรณี สําหรับ “สาเหตุ” เปนตนวา มีสาเหตุโกรธ
เคืองทะเลาะวิวาททํารายกันมากอน สวน “พฤติการณแวดลอมกรณี” ไดแก กิริยาวาจาที่ผูกระทําได
แสดงออกมาในการกระทํา เชน ขณะใชกําลังประทุษรายผูตายจําเลยพูดวา มึงอยาอยูเลยตายเสีย
เถอะ หรือทํารายพรอมกับตะโกนบอกพวกของตนวาฆามัน โดยปกติยอมแสดงใหเห็นไดวา
ผูกระทํามีเจตนาฆา  
 บาดแผลเปนอันตรายสาหัส 
 มาตรา 297 “ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกกระทํารายรับ
อันตรายสาหัสตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป 
 อันตรายสาหัสนั้น คือ 
 1)  ตาบอด หูหนวก ล้ินขาด หรือเสียฆานประสาท 
 2)  เสียอวัยวะสืบพันธุ หรือความสามารถสืบพันธุ 
 3)  เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอ่ืนใด 
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 4)  เสียโฉมอยางติดตัว 
 5)  แทงลูก 
 6)  จิตพิการอยางติดตัว 
 7)  ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บเรื้อรัง ซ่ึงอาจถึงตลอดชีวิต 
 8)  ทุพพลภาพหรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบวัน หรือจนประกอบ
กรณียกิจตามปกติไมได เกินกวายี่สิบวัน” 
 องคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ไดแก (1) กระทํา
ความผิดฐานทํารายรางกาย (2) ผูอ่ืน (3) จนเปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัส (4) โดย
เจตนา ซ่ึงผล “เปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายสาหัส”ตามมาตรา 297 และ 298 
 มาตรา 298 “ผูใดกระทําความผิดถาความผิดตามมาตรา 297 ถาความผิดนั้นมีลักษณะ
ประการหนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 289 ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึง
สิบป” 
 คําวา “อันตรายสาหัส” นั้น เปนคําในกฎหมายที่มีความหมายตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 การตัดสินวาบาดแผลหรือบาดเจ็บสาหัสรายแรงขนาดไหนเปน
อันตรายสาหัสหรือไม มิไดถือเอาความรูสึกของบุคคลเปนบรรทัดฐาน แตตองดูวาบาดแผลหรือ
บาดเจ็บนั้นตรงกับบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ขอใดการพิจารณาวาบาดแผล
หรือบาดเจ็บของผูปวยจะถือไดวาเปนอันตรายสาหัสขอใดนั้น เปนหนาที่ของฝายกฎหมายในการ
ตีความกฎหมาย หรือการปรับขอเท็จจริงเขากับขอกฎหมายแพทยไมมีหนาที่เกี่ยวของดวย ดังนั้น
บาดแผลขนาดไหนจะเปนอันตรายสาหัสหรือไม ไมใชหนาที่ที่แพทยจะออกความเห็น แพทยจึง
ตองใหความเห็นเกี่ยวกับบาดแผลตามหลักวิชาแพทยเทานั้น  
 “การประกอบกรณียกิจตามปกติไมได เกินกวา 20 วัน”ในทางปฏิบัติมักจะใชผลการ
ชันสูตรบาดแผลและหรือคําใหการของพยานแพทยเปนพยานหลักฐานอยูเสมอ โดยผูปวยหรือ
ผูเสียหายจะตองการใหแพทยเขียนผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือใบรับรองวาตองใชเวลารักษา
เกิน 20 วัน หรือตั้งแต 21 วันขึ้นไป เพื่อประโยชนในการนําไปตั้งขอหาหรือฟองรองคดีอาญาใน
ขอหาที่หนักขึ้น  
 การประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกิน  20 วันนั้น  ศาลมิไดพิจารณาแตเพียง
ความเห็นแพทยวาใชเวลารักษาประมาณนานเทาใดเทานั้น ยังพิจารณาถึงพยานหลักฐานอื่น
ประกอบดวย แมแพทยจะใหความเห็นวาตองรักษาเกินกวา 20 วัน ศาลอาจวินิจฉัยวาบาดแผลนั้น
ไมเปนอันตรายสาหัสก็ได  
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 บาดแผลเปนอันตรายแกกาย (มนตชัย ชนินทรลีลา 2548:58) 
 มาตรา 295 “ผูใดทํารายผูอ่ืน จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจของผูอ่ืนนั้น 
ผูนั้นกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 องคประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ไดแก (1) ทําราย (2) 
ผูอ่ืน (3) จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจของผูอ่ืน (4) โดยเจตนา ซ่ึงผล “เปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกกายหรือจิตใจ”ตามมาตรา 295 และ 296 
 มาตรา 296 “ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย ถาความผิดนั้นมีลักษณะประการ
หนึ่งประการใดดังที่บัญญัติไวในมาตรา 289 ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ
ไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 “ทําราย” เปนการทําโดยเจตนา ใชแรงกายภาพ จนเปนเหตุใหผูถูกกระทําเกิดอันตราย
แกกายหรือจิตใจ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295, 296 หรือไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกกายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 และหากเปนกรณีที่ผลของการทํารายเปน
เหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตายก็ยอมเปนความผิดตาม มาตรา290 (ฆาคนตายโดยไมเจตนา) แลวแต
กรณี 
 สําหรับความผิดฐานทํารายรางกายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 
ตามมาตรา 295 นี้เปนเรื่องที่ใกลเคียงกันกับความผิดฐานทํารายจนเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตราย
สาหัสตามมาตรา 297 หรือ 298 ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทยยอมมีความสําคัญในการ
วินิจฉัยของศาล วาการทํารายเพียงไรเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรืออยางไรเปนการ
ทํารายจนเปนเหตุใหผูอ่ืนรับอันตรายสาหัสและบาดแผลที่เกิดจากการทํารายนั้นตามมาตรา 295 
อาจไมถือวาเปนอันตรายแกกายเสมอไป บาดแผลที่มีลักษณะเปนบาดแผลถลอกหรือบาดแผล    
ฟกช้ําที่ไมรุนแรง ศาลฎีกาวินิจฉัยไวหลายคดีแลววา เปนบาดแผลที่ยังไมถึงขนาดเปนอันตรายแก
กายตามมาตรา 391 
 บาดแผลนั้นไมเปนอันตรายแกกาย 
 มาตรา 391 “ผูใดใชกําลังทํารายผูอ่ืน โดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือ
จิตใจ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 สําหรับความผิดฐานใชกําลังทํารายผูอ่ืนโดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย
หรือจิตใจตามมาตรา 391 นี้ การ “ใชกําลัง” ยอมแสดงอยูในตัววา ตองมีเจตนา ประกอบกับคําวา 
“ทําราย” เปนการชัดแจงวาจะตองมีเจตนากระทําตอรางกายหรือจิตใจของผูอ่ืน ซ่ึงเปนเรื่องที่
ใกลเคียงกันกับความผิดฐานทํารายผูอ่ืนจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจตามมาตรา 295 
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หรือ 296 ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทยยอมมีความสําคัญในการวินิจฉัยของนักกฎหมาย
วาการทํารายเพียงไรไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรืออยางไรเปนการทําราย
จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 
 ดังนั้นจากการศึกษาขางตนที่วางหลักการพิจารณาถึงพฤติการณความรุนแรงแหงการ
กระทําของจําเลยประกอบกับบาดแผลที่ผูถูกทํารายไดรับ พอที่จะเห็นแนวทางการพิจารณา
บาดแผลที่เกิดจากการทํารายแลวถือวาเปนอันตรายแกกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 
ซ่ึงแตกตางจากบาดแผลที่ถือวาไมเปนอันตรายแกกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 391 โดย
ผูกระทําความผิดจะมีความผิดตามมาตรา 295 หรือ มาตรา 391 ขึ้นอยูกับสภาพของบาดแผลที่จะ 
ถือวาเปนอันตรายแกกายหรือไมโดยพอจะสรุปลักษณะบาดแผลที่ศาลใชเปนแนวทางวินิจฉัยวา
เปนอันตรายแกกายได ดังนี้ (ณรงค สิงหประเสริฐ 2527:22) 
 1. บาดแผลฉีกขาดถึงหนังแท (dermis หรือ corium) 
 2. บาดแผลมีโลหิตออก (hemorrhage) 
 3. บาดแผลเปนหนอง 
 4. บาดแผลเนา 
 5. บาดแผลที่ฟองวาสาหัสตามมาตรา 297 หากศาลพิจารณาวาไมสาหัสก็จะมี
ความผิดตามมาตรา 295 เปนอันตรายแกกายเทานั้น 
 6. บาดแผลถลอก บวม ฟกช้ํา จะเปนอันตรายแกกายหรือไมขึ้นอยูกับพฤติการณของ
การกระทําและการรักษา 
   
12.  ความจําเปนท่ีตองมีการประสานงานระหวางองคกรในกระบวนการยุติธรรม 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขานิติศาสตร (2550:8-15) จาการสัมมนาในระดับ
ระหวางประเทศเปนที่ปรากฏชัดวาการควบคุมและการปองกันอาชญากรรมยังไดผลไมเปนที่นา
พอใจ เหตุสําคัญอยางหนึ่งก็เนื่องมาจากระบบงานยุติธรรมที่ทําหนาที่ตรวจสอบพฤติกรรมในการ
กระทําความผิดปฏิบัติภารกิจหลายอยางโดยมิไดประสานงานกัน และบางครั้งบางคราวก็มิได
สงเสริมเกื้อกูลกันองคกรตางๆที่รับผิดชอบในการควบคุมและปองกันอาชญากรรม ซ่ึงประกอบไป
ดวย ตํารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ และองคกรในชุมชน ตางมีความรับผิดชอบในระดับหนึ่งในการ
แกปญหาสาเหตุของอาชญากรรม ดําเนินการใหเกิดความรวดเร็วและความยุติธรรมในการพิจารณา
คดี รวมทั้งมีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดหลังจากศาลตัดสินโทษ เพื่อใหผูกระทําผิด ไดกลับเขาสู
สังคมอยางผสมกลมกลืน องคกรตางๆดังกลาวแลวปฏิบัติกิจเพื่อแกไขปญหาอาชญากรรม โดย
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ปราศจากความเขาใจอยางเพียงพอตอความรับผิดชอบรวมกันและบรรลุวัตถุประสงคอันเดียวกัน 
(กมลทิพย กิตยารักษ 2541:284-334) 
 การขาดความเขาใจในเรื่องดังกลาวมานั้นมีผลมาจากความลมเหลวของแตละองคกร
ที่มิใชความพยายามรวมกันกระทําอยางจริงจัง นอกจากนั้นยังมีการกระทบกระทั่ง การขัดแยง และ
บกพรองในการติดตอสัมพันธกับองคกรที่เกี่ยวของ ความลมเหลวดังกลาวมานี้เปนผลใหการใช
ทรัพยากรดําเนินไปอยางขาดประสิทธิภาพ และนําไปสูการควบคุมและการปองกันอาชญากรรม
ที่ไมไดผล 
 ความไมเขาใจในเรื่องความรับผิดชอบรวมกันนับเปนเรื่องสําคัญยิ่ง เรื่องของความ
รับผิดชอบยอมหมายถึงการกระทําตามหนาที่ใหเกิดผลตามวัตถุประสงคของระบบงานยุติธรรม
หนาที่ตางๆของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมนั้นมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันตลอด ไมมงีานใด
ที่จะสามารถแยกออกไปทําตามลําพังโดยมิไดเกี่ยวของกับสวนอ่ืนๆภายในระบบงานยุติธรรม ใน
องคกรตํารวจอาจจะแบงงานออกไดเปน 2 งานใหญๆ คือ งานที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายและ
งานที่ไมเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมาย งานที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายก็คือการจับกุม
และการสืบสวนสอบสวน สวนงานขององคกรอัยการก็คือการฟองหรือไมฟองคดีที่รับชวงมาจาก
ตํารวจ การตัดสินใจวาฟองหรือไมฟองถือเปนเรื่องสําคัญของอัยการ สวนผูพิพากษาก็ดําเนินงาน
ตอเนื่องจากอัยการคือ การคนหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดีและการตัดสินโทษจําเลย สําหรับภารกิจ
สําคัญของราชทัณฑก็คือการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหเปนคนดี จะเห็นไดวาทุกสวนงานในองค
ตางๆ ของระบบงานยุติธรรมมีความสัมพันธกันตลอดสาย และทุกสวนงานยังเกี่ยวของกับชุมชน
อีกดวย เพราะอาชญากรรมเกิดขึ้นในชุมชน ชุมชนจะตองเขามามีสวนรวมอยางจริงจังจึงจะแกไข
ปญหาบรรเทาเบาบางลง และการที่จะทําใหงานตางๆ ที่กลาวถึงประสบผลดีก็ตองอาศัยการ
ประสานงานเปนหลักสําคัญซึ่งเทคนิคหลายอยางในการประสานงานก็จําเปนตองนํามาใชดังได
กลาวมาแลวแตตน 
 เมื่อพิจารณาประเด็นตางๆ อยางละเอียดถ่ีถวนพอสมควรแลว อาจจะกลาวสรุปเปน
ขอๆ ถึงความจําเปนที่จะตองมีการประสานงานระหวางองคกรตางๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดย
มีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ คือ 
 1. องคกรตางๆ ในระบบงานยุติธรรมมีวัตถุประสงครวมกันนั่นคือ การทําใหเกิด
ความยุติธรรมทางอาญาหรืออีกนัยหนึ่งคือการแกปญหาอาชญากรรมอยางยุติธรรม 
 2. องคตางๆ ในระบบงานยุติธรรมมีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบรวมกัน นั่นคือ 
ภาระหนาที่ในการลดปญหาอาชญากรรม 
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 3. องคกรตางๆ ในระบบงานยุติธรรมจําเปนตองทําใหสังคมเกิดความรูสึกวา การ
แกไขปญหาอาชญากรรมจะตองอาศัยความรูความสามารถของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
เปนหลักหรือเปนผูนําในการดําเนินงาน 
 4. องคกรตางๆ ในระบบงานยุติธรรมจําตองสรางภาพพจนที่ดีใหเกิดขึ้นในสังคม 
เพื่อสังคมจะไดเกิดความมั่นใจวาระบบงานยุติธรรมเปนที่พึ่งไดและไววางใจไดในเรื่องของการ
แกไขปญหาอาชญากรรมและความขัดแยงในสังคม 
 5. กิจกรรมตางๆ ในระบบงานยุติธรรม ไมวาในองคกรใดมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ
กันไมอาจจะปฏิบัติอยางโดดเดี่ยวโดยมิตองพึ่งพาองคกรอ่ืน 
 กระบวนการยุติธรรมในการสรางความเสมอภาคใหแกผูตองหาและจําเลยในคดีอาญา
ของไทย วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ สํานักวิชานิติศาสตร (2546) ภายใตระบบการดําเนินคดีอาญา
แบบกลาวหา คูความตองใชความสามารถของตนเองในการพิสูจนและปฏิเสธความผิด แตการ
พิสูจนความจริงในการดําเนินคดีระบบนี้จะประสบความสําเร็จได คูความสองฝายตองมีความ 
สามารถในการตอสูคดีอยางเทาเทียมกันเรียกวา  ทฤษฎีอาวุธเทากัน จึงจะตอสูกันไดอยางเปนธรรม 
อยางไรก็ดีโดยสภาพแลว ผูตองหาและจําเลยในคดีอาญาจะอยูในสถานะที่ดอยกวาฝายโจทกคือ
พนักงานอัยการ ซ่ึงมีระบบงานและการสนับสนุนจากรัฐที่มีประสิทธิภาพกวา ผูตองหาและจําเลย
จําเปนตองมีทนายความชวยเหลือเพื่อเสริมศักยภาพในการตอสูคดีใหทัดเทียมกับฝายโจทก แตหาก
วาผูตองหาและจําเลยเปนผูยากจน ไมสามารถจางทนายวาตางแกตางได เขาจะตกอยูในสถานะที่ไม
อาจไดรับความเปนธรรมตามกฎหมายไปทันที ความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจนอกจากเปน
สาเหตุประการหนึ่งของอาชญากรรมแลว ยังซํ้าเติมบุคคลที่ตกเขามาสูกระบวนการยุติธรรมใหถูก
ปดกั้นความยุติธรรมอีกดวย 
 สวนการที่ผูถูกควบคุมหรือคุมขังไมอาจหาทนายความได  รัฐจะตองหาทนายความให
โดยเร็วนั้นเปนมาตรการใหม  ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีกฎหมายรับรองไวโดยชัดแจงวา การจัดหา
ทนายความนั้นจะตองทําโดยเร็ว แตในทางปฏิบัติศาลจะตองจัดหาใหหากมีการรองขอใหศาล      
ตั้งทนายความและจายเงินรางวัลใหตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม แตมิไดกําหนดวาตองจัดหา  
เวลาใด ในกรณีที่ถูกผูควบคุมหรือคุมขังนั้นไมใชเด็กที่เปนผูตองหาที่ไมเกินสิบแปดป  หรือจําเลย
ที่ยังไมถูกพิจารณาคดี 
 จากหลักเกณฑที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และบทบัญญัติที่
กฎหมายไทยกําหนดถึงหนาที่ของรัฐในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาและจําเลย  รวมถึง
ขอจํากัดสําหรับผูที่ไมมีทนายความ  ในกรณีที่ผูถูกคุมหรือคุมขังประสงคจะขอรับคําปรึกษาจาก
ทนายความหรือการไดรับการคุมครองสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดกอนที่จะมีการสอบปากคํา
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ผูตองหาหรือการสอบพยานจําเลยซึ่งสวนหนึ่งเปนเพราะไมมีเงินจางทนายความ  และกฎหมาย
รัฐธรรมนูญใหรัฐมีหนาที่จัดหาทนายความใหโดยเร็ว  ทั้งนี้เพราะการไดรับความยุติธรรมนั้นไม
ควรจะมีขอจํากัดเพราะเหตุผูตองหาหรือจําเลยมีฐานะยากไร  จึงไมอาจหาทนายความได 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับงานของนักนิติวิทยาศาสตร นักนิติวิทยาศาสตรจะมีสวนสําคัญในการ
ลดภาระ ในการตัดสินคดีความตามกระบวนการยุติธรรมของชั้นศาลใหนอยลง โดยอาศัยการ
ชวยเหลือของผูที่มีความสามารถในการตัดสินใจ (decision-maker) ชวยตัดสินคดีลวงหนา กอนที่
จะมาถึงชั้นศาล ขอเท็จจริงที่วิเคราะหขึ้นโดยนักนิติวิทยาศาสตร จะอาศัยขอมูลพ้ืนฐานของการ
สืบสวนสอบสวนตามหลักการทางวิทยาศาสตร มิไดเปนหลักฐานที่เกิดขึ้นตามสภาพการณ 
(circumstantial evidence) และมิใชจากการใหปากคําของพยานที่อาจเชื่อถือไมได เพื่อเปนขอมูล
ใหแกทนายฝายโจทกหรือจําเลย คณะลูกขุน (Grand jury) รวมทั้งอาจเปนขอมูลเพิ่มเติมอื่น ที่เอ้ือ
ประโยชนตอศาลในการพิจารณาคดีดวยได 
 งานของนักวิทยาศาสตร คือ การพิสูจนลักษณะของอาชญากรรมหรือสรางการ
เชื่อมโยงไปถึงอาชญากรรมนั้นๆโดยอาศัยขอมูลที่เปนประโยชนจากความเชี่ยวชาญของตน เพื่อ
ชวยบรรดา ผูสอบคดีความ ทนายความ คณะลูกขุน หรือผูพิพากษา ในการพิจารณาผูกระทําผิดหรือ
ผูบริสุทธิ์ในคดีความตางๆ ซ่ึงนักนิติวิทยาศาสตรนั้นจะตองรับผิดชอบตอส่ิงที่เขาไดดําเนินการลง
ไปดวยตนเอง เพราะไมมีผูใดที่จะมาตรวจสอบกิจกรรมหรือดุลยพินิจของเขาเหลานั้นอีก อยางไรก็
ตาม พวกเขาเหลานั้นมักจะตองทํางานรวมกันเปนทีมในการพิจารณาคดีเสมอ ไมวาจะเปนการ
ทํางานรวมกับตํารวจ ทนายฝายโจทกหรือจําเลย เปนตน นอกจากนี้ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีการเก็บขอมูล หรือผลการวิเคราะหตางๆ อยางเปนระบบและมีความแมนยํา ชัดเจนรวมทั้งตอง
มีการบริหารจัดการขอมูลดังกลาวอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาหลักฐานหรือขอมูล
ทุกอยางยังคงไดรับการจัดการอยางถูกวิธี ดวยความถูกตอง ตลอดเวลาที่นํามาใช หรือนําไปเก็บ
รักษา 
 
13. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 13.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
 วิชัย วงศชนะภัย (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการชันสูตรบาดแผลกับกระบวนการ
ยุติธรรม โดยศึกษาจากคําพิพากษาฎีกา การตรวจวินิจฉัยบาดแผลทางนิติเวช มีวัตถุประสงคเพื่อให
ทราบชนิด, รูปราง, ขนาด,ตําแหนง, จํานวน, ทิศทางและความรุนแรงของบาดแผลเปนสําคัญ 
รวมท้ังวัตถุแปลกปลอมที่ติดมากับบาดแผล โดยบาดแผลที่ปรากฏตามรางกายในตําแหนงตางๆจะ
แสดงใหเห็นความสัมพันธกับการทํารายได อาทิ ชนิดของบาดแผลแสดงใหทราบชนิดของอาวุธ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 61

ที่มาทําราย, รูปรางของบาดแผลแสดงใหทราบถึงรูปรางของอาวุธได, ขนาดของบาดแผลแสดงให
ทราบถึงขนาดของอาวุธได, ตําแหนงของบาดแผลแสดงลักษณะของการกระทํา บาดแผลเปน
หลักฐานสําคัญในทางคดีที่จะพิสูจนความผิดตามกฎหมาย ซ่ึงในทางปฏิบัติไดมีการใชผลการ
ชันสูตรบาดแผลทางนิติเวชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีทางอาญาตามกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต
การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงการพิจารณาในชั้นศาล จากการศึกษาคํา
พิพากษาฎีกาตางๆซึ่งไดวางหลักเกณฑการวินิจฉัยขอเท็จจริงที่ไดจากการชันสูตรบาดแผลและ
ความเห็นแพทยเกี่ยวกับบาดแผลรวมกับพฤติการณและสภาวะแวดลอมแหงคดีใหเขากับปญหาขอ
กฎหมายไวนั้น  ผลการวิจัยพบวามีปญหาและอุปสรรคตางๆที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากตัว
ผูไดรับบาดเจ็บเองและจากใบรับรองแพทยหรือรายงานการชัน สูตรบาดแผลอยูหลายประการ 
 สรุปไดวา การชันสูตรบาดแผลของแพทยมีความสําคัญมากตอผูบาดเจ็บ เพราะเปน
หลักฐานสําคัญตอการนําไปใชในกระบวนการยุติธรรม 
 ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์, ธีรโชติ จองสกุล และอุดมศักดิ์ หุนวิจิตร (2549) ไดทําการศึกษาวิจัย
เรื่อง แนวทางการเขียนรายงานการชันสูตรบาดแผล โดยศึกษาจากแนวทางการเขียนรายงานการ
ชันสูตรบาดแผลภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงค 
เพื่อเปนแนวทางใหแพทยเขียนรายงานการชันสูตรบาดแผลไดถูกตอง เหมาะสม และมีรูปแบบ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูนํารายงานนี้ไปใชในกระบวนการยุติธรรม 
และเพื่อใหเกิดมาตรฐานในวิชาชีพ      เวชกรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาในวิชาชีพ เพื่อประโยชนใน
การเรียนการสอน และเพื่อประโยชนตอกระบวนการยุติธรรมรายงานการชันสูตรบาดแผล หรือใบ
นําสงผูบาดเจ็บหรือศพใหแพทยตรวจชันสูตร เปนรายงานทางการแพทยที่พนักงานสอบสวนผูรับ
แจงจะจัดทําใบนําสงมาใหแพทยผูทําการตรวจผูที่ไดรับบาดเจ็บหรือผูเสียชีวิต เพื่อรายงานสิ่งที่
ตรวจพบและออกความเห็นทางการแพทย จากนั้นพนักงานสอบสวนจะนําผลการตรวจชันสูตรและ
ความเห็นไปประกอบการสอบสวน และจัดทําสํานวนสอบสวนตอไป ผลการวิจัยพบวาการทํา
รายงานอาจใชวิธีการเขียน หรือวิธีพิมพก็ได แตตองลงลายมือช่ือผูทําทุกครั้ง และการเขียนรายงาน
ควรเขียนดวยลายมือที่ผูอ่ืนอานออกไดงายแพทยผูทํารายงานเปนผูรับผิดชอบ ขอความทั้งหมดใน
รายงาน ดังนั้นตองมีหลักฐานยืนยันสิ่งที่ตรวจพบ และความเห็นที่ออกไป สามารถใหคําอธิบาย
หรือแกขอสงสัยที่อาจมีขึ้นจากรายงานได 
 สรุปไดวา การเขียนรายงานการชันสูตรบาดแผล อาจเขียนดวยลายมือ หรือพิมพก็ได 
แตตองลงลายมือผูตรวจทุกครั้ง และสามารถอานออกไดงาย เพราะตํารวจหรือผูบาดเจ็บตองนําไป
ประกอบในสํานวนการสอบสวน 
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 ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์ และคณะ (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาระยะเวลา และ
คดี ที่ออกรายงานการชันสูตรบาดแผล โดยฝายนิติเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โดยศึกษาจาก
รายงานการชันสูตรบาดแผลเปนเอกสารราชการที่ตํารวจนํามาใหแพทยผูตรวจรักษาคนไขซ่ึงออก
โดยแพทยนิติเวชศาสตร ซ่ึงไดรับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร และแพทยประจําบานสาขานิติเวชศาสตร 
ของฝายนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ มีวัตถุประสงคเพื่อการบันทึกวาไดตรวจใคร เมื่อใด ตรวจ
พบสิ่งใด และมีความเห็นทางการแพทยอยางไร เพื่อตํารวจจะไดนํามาประกอบสํานวนในการ
ดําเนินคดี ในอดีตยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาที่ตํารวจจะมาขอเอกสารนี้ และยังขาดขอมูล
เกี่ยวกับรูปแบบคนไขที่มักจะมีการรองขอใบชันสูตรบาดแผล  จากการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ตํารวจมาขอรับรายงาน และรูปแบบคนไขที่มีแนวโนมจะมีการขอรายงานชันสูตร
บาดแผล ผลการวิจัยพบวาสวนใหญตํารวจจะมาขอรายงานการชันสูตรบาดแผลภายใน 30 วัน
ภายหลังคนไขเขารับการรักษา คนไขสวนใหญไดรับบาดเจ็บที่ไมรุนแรงใชเวลารักษาตัวนอยกวา 
20 วัน 
 สรุปไดวา ระยะในการออกรายงานการชันสูตรบาดแผลนับเปนสิ่งสําคัญในการ
ดําเนินคดีอยางหนึ่ง ซ่ึงในกรณีการเจ็บทางคดีแพทยจะสงใหแพทยทางนิติเวชเปนผูประเมิน
ความเห็นตออยูแลว ดังนั้นการที่พนักงานสอบสวนจะมาขอรายงานการชันสูตรบาดแผล ขึ้นอยูกับ
ตํารวจ พนักงานสอบสวน หรือผูบาดเจ็บวาจะตองมาดําเนินการเอง สวนใหญไมควรเกิน 30 วัน 
 อุทิศ สุภาพ (2545)ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การนําปรัชญาอาชญาวิทยามาใชในการ
กําหนดโทษของศาลไทย โดยศึกษาเฉพาะกรณีผูกระทําผิดที่เปนผูรายและผูกระทําความผิดโดย
พล้ังพลาด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิดในการนําปรัชญาอาชญาวิทยามาใชในการกําหนดโทษ
และหาขอสรุปเกี่ยวกับแนวคิดและในการนําปรัชญาอาชญาวิทยามาประยุกตใชในการกําหนดตอ
ผูกระทําผิดรวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของผูพิพากษาตอขอสรุปที่ได ซ่ึงมีขอบเขตในการศึกษา
เฉพาะกรณีผูกระทําผิดที่เปนผูรายและผูกระทําผิดโดยพลั้งพลาด โดยใชวิธีดําเนินการวิจัยจาก
เอกสารและการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนหลักและนําผลที่ไดมาสังเคราะหเปนขอสรุป เมื่อได
ขอสรุปแลวจึงนําไปสอบถามความคิดเห็นของผูพิพากษาวาเห็นดวยหรือไม โดยศึกษาจากกลุม
ตัวอยางประชากรผูพิพากษาที่รับราชการเปนผูพิพากษามาตั้งแต 10 ปขึ้นไปมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
1,249 คน ซ่ึงอาศัยแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทุกคนโดยไมมีการสุม
ตัวอยางแตอยางใด เพื่อนําผลที่ไดซ่ึงเปนคาสถิติรอยละมาสนับสนุนวาผูพิพากษาเห็นดวยกับ
ขอสรุปนั้นเพียงใด 
 ผลการวิจัยพบวา การกําหนดโทษควรจะตองใหมีความเหมาะสมกับความผิดและตัว
ผูกระทําผิดดวย สําหรับองคประกอบสําคัญในการกําหนดโทษประกอบดวย (1) ขอเท็จจริงแหงคดี 
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(2) หลักทฤษฎี สําหรับขอเท็จจริงแหงคดีที่สําคัญไดแก พฤติการณแหงคดีและประวัติภูมิหลังของ
ผูกระทําผิด สวนหลักทฤษฎีที่สําคัญไดแกทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ปองกัน ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟู และทฤษฎีการลงโทษเพื่อปองกันสังคมสําหรับ
แนวทางในการนําทฤษฎีการลงโทษมาใชในการกําหนดโทษนั้น ควรจะตองนําทฤษฎีการลงโทษ
มาใชรวมกัน โดยใหยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเปนหลักและนําทฤษฎีอ่ืนมาเสริม ซ่ึงความผิดที่มีความ
รุนแรงมากใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนเปนหลัก สําหรับความผิดที่มีความรุนแรงนอยใช
ทฤษฎีการลงโทษเพื่อปรับปรุงแกไขฟนฟูเปนหลัก สวนผูกระทําผิดซ้ําใชทฤษฎีการลงโทษเพื่อ
ปองกันเปนหลัก เมื่อนํามาประยุกตใชกับผูกระทําผิดในแตละประเภทไดแกผูกระทําผิดที่เปนผูราย
และผูกระทําผิดโดยพลั้งพลาดแลวจะไดแนวทางในการกําหนดโทษแตกตางเปนกรณีๆไป เชน
ผูกระทําผิดที่มีความรุนแรงมากโดยหลักแลวควรกําหนดโทษสูง และผูกระทําผิดที่มีความรุนแรง
นอยโดยหลักแลวควรกําหนดโทษต่ําตามสัดสวนของการกระทําความผิด เวนแตผูกระทําผิดโดย
บันดาลโทสะการกําหนดโทษไมจําตองเปนสัดสวนกับการกระทําผิดสําหรับผูกระทําผิดซ้ําหรือ
ซํ้าซากนั้น โดยหลักควรกําหนดโทษใหสูงกวาปกติหรือสูงสุดแลวแตกรณีไป เปนตน 
 สรุปไดวา การกําหนดโทษผูกระทําผิดตองเปนไปตามหลักกฎหมาย โดยแยกผูกระทํา
ผิดเปนสองประเภทคือผูกระทําความผิดที่เปนผูราย และผูกระทําผิดโดยพล้ังพลาด ซ่ึงการนําทฤษฎี
การลงโทษมาใชตองใหเหมาะสมกับความผิดอยางแทจริง ดังนั้นการตรวจสอบหาพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตรก็เปนสวนหนึ่งของการระบุวาเปนผูกระทําผิดโดยแทจริง หรือเปนผูกระทําผิด
โดยพล้ังพลาดได 
 13.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของในตางประเทศ 
  โอชิมา (Ohshima, 2000)ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การตรวจบาดแผลทางนิติ
วิทยาศาสตร โดยศึกษาจากงานดานนิติพยาธิวิทยา ชีววิทยาระดับเซลล(cell-biological method) มี
วัตถุประสงคเพื่อการตรวจวิเคราะหบาดแผลเพื่อการประเมินและบันทึกชนิดของบาดแผลไดอยาง
ถูกตองแมนยําและตรงกับวัตถุประสงคมากยิ่งขึ้น เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและอุปกรณเครื่องมือ
ตางๆตางก็มีความกาวหนาและทันสมัยมากยิ่งขึ้นพอๆกัน จึงไดมีการนําวิธีการที่กาวหนา ทันสมัย
นั้น  เพื่อในการตรวจสอบบาดแผล  ยกตัวอยางเชน  การตรวจทางรังสีวิทยา(radiological), 
endoscopic หรือ magnetic resonance imaging(MRI) ไดถูกนํามาใชในทางนิติเวชในการชันสูตรศพ
เปนประจําอยูแลว ผลการวิจัยพบวามีประโยชนอยางมากในการทําใหสามารถตรวจสอบและระบุ
รายละเอียดและชนิดของบาดแผลไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจําเปนในการที่จะชวยในการ
กําหนดหรือระบุไดวาบาดแผลนั้นเปนบาดแผลที่เกิดขึ้นในขณะที่มีชีวิตอยูหรือไม และถาเปน
บาดแผลที่เกิดขึ้นกอนตาย บาดแผลนั้นเกิดขึ้นนานเทาไหรกอนตาย  
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 แรคกาลลิโอ (Rackallio, 1986) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประมาณอายุของ
บาดแผล โดยมีการทดสอบหนาที่การทํางานของ enzyme ในบริเวณบาดแผลโดยใชวิธีการ 
enzyme-histochemical ไดกําหนดไววาสวนของบาดแผลจากริมบาดแผลไป 500 um. จะเรียกสวนนี้
วา peripheral zone และสวนที่หางออกมาจาก central zone อีก 100-200 um. จะเรียกวา central zone 
 จากการศึกษาของ Rackallio ไดแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของ enzyme จะลด
นอยลงที่บริเวณ central zone ในทางตรงกันขามที่บริเวณ peripheral zone จะพบวาการทํางานของ 
enzyme จะเพิ่มขึ้น ที่บริเวณ peripheral zone ของบาดแผลจะสามารถสังเกตการณทํางานของ 
enzyme ไดงายกวาการตรวจสอบทางเนื้อเยื่อเชนการอักเสบของเซลล เปนตน และโดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง adenosine triphosphatase จะถูกกระตุนไดงายมากหลังจากเกิดบาดแผลเพียง 1 ช่ัวโมง ถัดมาก็จะ
เปน enzyme esterase,aminopeptidase,acidphosphatase และ alkalinephosphatase 
 เบทซ (Betz , 1993) ไดทําการการศึกษาเรื่อง อนุกรมของ immunohistochemical ใน
การประมาณอายุของบาดแผล ผลการศึกษาสรุปไดวาระหวางตัวแปร p-selectin เปนตําแหนงที่พบ
งายที่สุดตามมาดวย fibronectin,E-selectin และICAM-1 และสวนที่สรางภายนอก cell เชน 
collagens,tenascin และ laminin จะกลายเปนตัวแปรหรือปจจัยที่มีประโยชนเปนอยางมากในวันที่
1-5 หลังจากไดรับบาดเจ็บ  นอกจากนี้แบบรอง(subtyping) เซลลเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ
(macrophage) ก็ยังเปนสิ่งที่มีประโยชนในการประมาณอายุของบาดแผลในระยะตอมาของ
กระบวนการรักษาเยียวยาของบาดแผลอีกดวย 
 เบิรก (Berg, 2000) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การตรวจสอบการทํางานของ 
serotonin,histamine และhistidine-decarboxylase ในผิวของบาดแผลไดตรวจสอบหนาที่การทํางาน
ของเอนไซม myeloperoxidase ในบาดแผลที่ผิวมีการลอก หรือแผลที่โดนผาหรือมีรอยตัดรอยบาก
และยังตรวจสอบวาอิทธิพลที่มีผลตอการเสียเลือด  ความลึกของบาดแผล แอลกอฮอลและยาบาง
ชนิดที่มีผลทํางานของเอนไซม myeloperoxidase  ไดสํารวจการแสดงออกของ collagens ใน
ระหวางที่บาดแผลกําลังจะหาย นอกจากนี้ ไดตรวจสอบการสังเคราะห RNAและDNA ของ cell 
ช้ันนอกหลังจากเกิดแผล    
 คารเกอร (Karger, 2002) ไดกลาวไววาบาดแผลที่เกิด vadiologically, pathologically 
และวิธี histologically ซ่ึงจะสําคัญมากในการประมาณระยะยิ่งเพื่อแยกแยะความแตกตางของ
ทางเขาและออกของกระสุนปน เพื่อนรวมงานไดแสดงการวิเคราะหภาพถายของบาดแผลทางเขา
ของกระสุนปน และสรุปวามันเปนไปไดที่จะจําแนกการยิงระยะประชิด ออกจากการยิงที่ระยะหาง
อ่ืนๆ ได และการยิงที่ระยะนอยกวา 20 cm ออกจากการยิงที่ระยะหางมากกวา 20 cm ได การ
วิเคราะหภาพถายนี้สามารถนํามาใชไดอยางเหมาะสมในกรณีที่มีความแตกตางระหวางระยะใกล
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หรือชวงระยะที่มากกวานั้นเปนหลัก จากบทความพบวามีวิธีการหนึ่งที่จะนํามาใชในการแยกแยะ
หรือวินิจฉัยบาดแผลทางเขาออกจากบาดแผลทางออกของกระสุนปน คือการวิเคราะหของ
สารอินทรียที่เปนตะกั่วในบาดแผลโดยใช AAS (atomic absorption spectrophotometer) และความ
เขมขนของสารอินทรียที่เปนตะกั่วในบาดแผลทางเขาจะมีคาความเขมขนสูงกวาบาดแผลทางออก 
 สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา การใหความสําคัญตอการตรวจบาดแผลเปน
ส่ิงจําเปนในการคนหาความจริงอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยใชหลักทางนิติวิทยาศาสตรมา
ตรวจพิสูจนรวมกับการตรวจวินิจฉัยของแพทย เพราะการใชผลการชันสูตรบาดแผลทางนิติเวชเปน
หลักฐานในการดําเนินคดีทางอาญาตามกระบวนการยุติธรรม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
1.  วิธีการศึกษา 
 ในการศึกษาเรื่องการตรวจบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขาเรือนจํา เปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงแบงการศึกษาวิจัยเปน 2 วิธี คือ 
 1.1  การศึกษาจากเอกสาร (Document Research) คําพิพากษาฎีกา รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงานการชันสูตรบาดแผลของแพทย การศึกษาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวของในประเทศ และตางประเทศ เพื่อนํามาประกอบการศึกษาวิจัย 
 1.2  การศึกษาภาคสนาม (Field Research) โดยใชวิธีการตรวจ (Examination) และ
วิธีการสัมภาษณ (Interview) 
  1.2.1 ผูวิจัยสรางแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํา เนื่องจาก
ปญหาและอุปสรรคในการตรวจผูตองหาแรกเขา ไมมีรูปแบบชัดเจนในการบันทึกของเจาหนาที่
เรือนจํา ผูวิจัยจึงพัฒนารูปแบบการบันทึกโดยสรางแบบฟอรมการตรวจผูตองหาแรกเขาเรือนจําขึ้น 
3 ฉบับ ไดแก แบบฟอรมหมายเลข 1 คือ แบบบันทึกขอมูลและประเมินผูตองขังแรกเขา แบบฟอรม
หมายเลข 2 คือ แบบใบสรุปการตรวจและการรักษาเบื้องตน และแบบฟอรมหมายเลข 3 คือใบ
บันทึกบาดแผล (โปรดดูภาคผนวก ก) 
  1.2.2 ผูวิจัยทําการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ไดแก แพทยนิติเวชโรงพยาบาลนครปฐม 
1 ราย, แพทยหวงเวลาที่เขามาตรวจในเรือนจํากลางนครปฐม 1 ราย, พยาบาลประจําเรือนจํากลาง
นครปฐม 2 ราย และเจาหนาที่ราชทัณฑที่ปฏิบัติงานภายในเรือนจํากลางนครปฐม 3 ราย โดย
ประเมินการใชแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจําทั้ง 3 ฉบับโดยใหอิสระตอผูให
สัมภาษณดวยการถามใหไดรายละเอียดครบถวนตามใบยินยอมในการใหสัมภาษณดวยคําถาม 5 ขอ
โดยผูวิจัยเพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชประกอบการวิเคราะหขอมูล (โปรดดูภาคผนวก ค) 
 
2.    ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 วิธีการสัมภาษณผูปฏิบัติงาน การซักประวัติ และการตรวจรางกายผูตองหาที่เขามาใน
เรือนจํากลางนครปฐมใหมทุกคน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 รวมเปน
เวลา 5 เดือนและวิเคราะหบาดแผลทางนิติเวชผูตองหาที่มีบาดแผลเทานั้น 
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3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 3.1  การสํารวจขอมูลจากหนังสือ และเอกสารตางๆ (Document Survey) โดยการ
คนควารวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการตางๆ ขอมูลเอกสารทางราชการ คําพิพากษาฎีกา รายงาน
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รายงานการชันสูตรบาดแผลของแพทย การศึกษาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 3.2  การสํารวจขอมูลภาคสนาม (Field Survey) โดยการตรวจรางกายของผูตองหาที่ถูก
สงเขาเรือนจํา การสัมภาษณแพทย พยาบาล เจาหนาที่ราชทัณฑที่ปฏิบัติงานในเรือนจํากลาง
นครปฐม ตามแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํา โดยแพทย และพยาบาลใน
เรือนจํากลางนครปฐมซึ่งเปนผูตรวจและคัดกรองครั้งแรก  
 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 4.1  ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูบัญชาการเรือนจํากลางนครปฐมและกรมราชทัณฑ เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล และทําการตรวจสัมภาษณ ซ่ึงจะใชการสนทนา การซักประวัติ
การตรวจโรคและการตรวจบาดแผลตามรางกาย แลวจดบันทึกในแบบฟอรมการตรวจทั้ง 3 ฉบับ 
คือแบบฟอรมหมายเลข 1 เปนบันทึกขอมูลและประเมินผูตองขังแรกเขา แบบฟอรมหมายเลข 2 
เปนใบสรุปการตรวจและการรักษาเบื้องตน สวนแบบฟอรมหมายเลข 3 เปนใบบันทึกบาดแผล โดย
ผูที่ไมมีบาดแผลและถูกทํารายมากอนเขาเรือนจําจะใชเฉพาะแบบฟอรมหมายเลข 1 สวนผูตองหาที่
เปนผูปวยคดีหรือ มีบาดแผลและมีการถูกทํารายรางกายกอนเขาเรือนจําจะใชแบบฟอรมการตรวจ
รางกายผูตองหาแรกเขาทั้ง 3 ฉบับ เพื่อการวิจัยคร้ังนี้ ไดอยางสมบูรณครบถวน 
 4.2  ผูวิจัยติดตอประสานงานกับโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อติดตามการตรวจของ
ผูตองหาบางรายที่ไดผานการตรวจจากแพทยโรงพยาบาลนครปฐมกอนเขาเรือนจํา พรอมกับ
สัมภาษณแพทยนิติเวชโรงพยาบาลนครปฐม 
 4.3  ผูวิจัยทําการสัมภาษณแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ราชทัณฑภายหลังการใช
แบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาที่มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา 
5.  การนําเสนอผลการศึกษา  
 การนําเสนอผลการศึกษานั้น จะนําเสนอโดยอธิบายขอมูลที่ไดมาจากการรวบรวม
เอกสาร การตรวจและสัมภาษณกลุมประชากรที่ใชในการศึกษามาวิเคราะห เพื่อตอบประเด็นที่
กําหนดไวในวัตถุประสงค 3 ขอคือ 
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 5.1 เพื่อใหทราบชนิดบาดแผลของผูตองหาที่ถูกสงเขาเรือนจํา โดยการศึกษาจาก
เรือนจํากลางนครปฐมเปนตนแบบ จากนั้นจึงขยายผลในการศึกษาจากเรือนจําอื่นๆ ทั่วประเทศ 
    
 5.2 เพื่อใหเกิดการเรียนรู การวิเคราะหลักษณะบาดแผล การบันทึกบาดแผลทางนิติเวช
ของผูตองหาอยางถูกตอง และเปนระบบ 
 5.3 เพื่อใหทราบถึงแนวทางการพัฒนาแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองแรกเขา
เรือนจําใหเปนมาตรฐานทางนิติเวช และทางการแพทย 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  การตรวจบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขาเรือนจํา   
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน  ดังตอไปนี้   
 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตองหาที่ถูกสงเขามาในเรือนจํา  
 2.  ขอมูลทางบาดแผลของผูตองหาที่ตรวจพบ 
 3.  ปจจัยทางคดีของผูตองหา จากการสัมภาษณ มีผลตอผูที่เกี่ยวของไดแกแพทย 
พยาบาล เจาหนาที่ราชทัณฑที่ปฏิบัติงานในเรือนจํา ประเด็นการสัมภาษณ ไดแก 
  3.1 ในการสัมภาษณแพทย เกี่ยวกับการใหความเห็นและแบบฟอรมการตรวจ
รางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจําแบบใหม การเขียนใบชันสูตรบาดแผลของแพทยมีความเหมาะสม
ตอกระบวนการยุติธรรมหรือไม อยางไร 
  3.2 การตรวจและการบันทึกบาดแผลตามแบบฟอรมการตรวจแบบใหมโดย
พยาบาลมีแนวทางการปฏิบัติอยางไร และมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด 
  3.3  การตรวจบาดแผลทางนิติเวชตามแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขา
เรือนจํา ทานคิดวาผูตองหาใหความสําคัญกับการตรวจบาดแผลและพอใจกับการตรวจบาดแผลมาก
นอยเพียงใด 
  3.4  การบันทึกบาดแผลและการตรวจรางกายของผูตองหาแรกเขาเรือนจํา จาก
วิธีการเดิมกับแบบฟอรมใหมของผูวิจัยมีความแตกตางกันหรือไม ถาแตกตางมีความแตกตาง
อยางไร 
  3.5 ในฐานะที่ทานตองประสานงานกับพนักงานสอบสวนและทนายของผูตองหา
บอยคร้ัง ทานคิดวาการทําแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํามีความจําเปนตอ
พนักงานสอบสวนและทนายของผูตองหาหรือไม อยางไร  
 4.  วิธีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย  ไดแก 
  - กระบวนการวินิจฉัยทางนิติเวช 
  - แนวทางการบันทึก รายงานการชันสูตรบาดแผล 
 5.  แนวทางการแกไขปญหาการชันสูตรบาดแผลของผูตองหาใหสอดคลองกับ
กระบวนการยุติธรรม 
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1.   ขอมูลท่ัวไปของผูตองหาที่ถูกสงเขามาในเรือนจํา 
 จากการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํากลางนครปฐมพบวาผูตองหาที่เขาใหม
ทั้งหมดตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 จํานวน 1,167 คน เปนเพศ
ชาย 971 คน เพศหญิง 196 คน มีผูที่มีบาดแผลจํานวน 32 คน เปนเพศชาย 30 คน เปนเพศหญิง 2 
คน นํามาศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 จําแนกเดือนกับจํานวนผูตองหาที่มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํากลางนครปฐม 
 

เดือนท่ีเก็บขอมูล เพศชาย (คน) เพศหญิง(คน) 
ธันวาคม 2550 2 1 
มกราคม 2551 4 - 
กุมภาพนัธ 2551 6 - 
มีนาคม 2551 7 - 
เมษายน 2551 11 1 

รวม 30 2 
 
 จากการเก็บขอมูลในระยะเวลา 5 เดือน พบวาเดือนเมษายนมีผูตองหาที่มีบาดแผลเขา
มามากที่สุด คือชาย 11 คน หญิง 1 คน รองลงมาคือเดือนมีนาคมเปนชาย 7 คน เดือนกุมภาพันธ 
เปนชาย 6 คน เดือนมกราคม เปนชาย 4 คน และเดือนธันวาคมนอยสุด เปนชาย 2 คน หญิง 1 คน 
 
ตารางที่  5 จําแนกคดีกับจํานวนของผูตองหาที่ตรวจพบบาดแผล 
 

ขอมูลเก่ียวกับคดีของผูตองหา จํานวน รอยละ 
1 ขับรถประมาท 2 6.26 
2 ปลนทรัพย 3 9.38 
3 คดียาเสพติด 9 28.12 
4 ชิงทรัพย, พยายามฆา 3 9.38 
5 พรากผูเยาว 1 3.12 
6 ลักทรัพย 8 25.00 
7 ปลน, ฆา 1 3.12 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
 

 ขอมูลเก่ียวกับคดีของผูตองหา จํานวน รอยละ 
8 ฆาผูอ่ืน 2 6.26 
9 วิ่งราว     1 3.12 
10 พยายามฆา 1 3.12 
11 ทํารายรางกายผูอ่ืน 1 3.12 
 รวม 32 100 

 
 ในการกระทําผิดของผูตองหาที่มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา พบวาสวนใหญเปนคดี 
พ.ร.บ. ยาเสพติด รอยละ 28.12 รองลงมาเปนคดีลักทรัพย รอยละ 25.00 ปลนทรัพยกับชิงทรัพย
เทากัน รอยละ 9.38 สวนขับรถประมาทกับฆาผูอ่ืนเทากัน รอยละ 6.26 นอยที่สุดคือคดีพรากผูเยาว, 
ปลนฆา, วิ่งราว, พยายามฆา และทํารายรางกาย เทากัน รอยละ 3.12 
 
2. ขอมูลทางบาดแผลของผูตองหาตรวจที่พบ 
 
ตารางที่ 6  จําแนกชนิดของบาดแผลกับจํานวนของผูตองหา 
 

ชนิดของบาดแผล จํานวน รอยละ 
1 บาดแผลถลอก 11 34.37 
2 บาดแผลฟกช้าํ 12 37.50 
3 บาดแผลฉีกขาด 6 18.75 
4 บาดแผลรอยกระสุนปน 1 3.12 
5 บาดแผลจากการผาตัดจากแพทย 2 6.26 
 รวม 32 100 

 
 ในการกระทําผิด พบวา ผูที่มีบาดแผลสวนใหญเปนบาดแผลฟกช้ํา รอยละ 37.50
รองลงมาเปนบาดแผลถลอกรอยละ  34.37 บาดแผลฉีกขาด รอยละ 18.75 บาดแผลจากการผาตัด
จากแพทย รอยละ 6.26 และนอยสุดคือบาดแผลรอยกระสุนปน รอยละ 3.12  
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           1)  เพศชาย อายุ 40 ป คดีขับรถประมาท 
                                          มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 5 วัน  
                                          - บาดแผลถลอกบริเวณแกมหนาขางซาย แหงลอกตกสะเก็ด  
                                             กวาง 5 เซนตเิมตร ไมไดรับการตรวจจากแพทยกอนเขา 
  

                    2)  เพศชาย อายุ 33  ป  คดี  ขับรถประมาท 
                       มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 3 วนั  

  - บาดแผลถลอกบริเวณขอบหลังดานขวา ถึงชั้นหนังแท    
    ขอบแผลเริ่มแหง กวาง 4 เซนติเมตร ไมไดรับการ 
     ตรวจจากแพทยกอนเขา 

3) เพศชาย อายุ  29 ป  คดีปลนทรัพย  
       มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา  ประมาณ 4 วัน 

 - บาดแผลถลอกบริเวณเหนอืปลายหางคิ้วขวา และ 
   บริเวณแกมหนาขวา ทําลายเฉพาะผวิหนงัชั้นนอก     
   กวาง 1 เซนติเมตร และ2-3 เซนติเมตร ตามลําดับ 

                                            ไมไดรับการตรวจจากแพทยกอนเขา 

  ตัวอยางบาดแผลผูตองหาที่ตรวจพบและนํามาวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
  2.1 บาดแผลถลอก (Abrasion wound) แผลถลอก เปนการถลอกหลุดไปของ
ผิวหนังทําใหเกิดเปนแผลขึ้น สาเหตุอาจเกิดจาก Direct impact หรือ Pressure หรือแรงเสียดสีก็ได 
เชน รอยฟน รอยเล็บ รอยเชือกรัด รอยถลอกจากปลอกกระสุนปน หรือรอยขีดขวนจากหนามก็ได 
ตัวอยางผูตองหาที่ตรวจพบและนํามาวิเคราะหมี 11 คน ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 
  

ภาพที่ 9  วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 1              
                                                            
 
 
 

      
 

 
ภาพที่ 10 วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 2 
 

 
 
 
 
 

  
 
ภาพที่ 11 วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 3 
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             4)   เพศชาย อายุ  24 ป   คดียาเสพติด 
                                               มีบาดแผลกอนเขาเรือนจาํ ประมาณ 3 วัน 

                                            - บาดแผลถลอกบริเวณตนแขนขวา เปนรอยครูดยาวกวาง  
                                              ประมาณ 5 เซนติเมตร ไมไดรับการตรวจจากแพทยกอน


5) เพศชาย อายุ  31 ป  คดีลักทรัพย  
       มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 3 วัน 

                                                 - บาดแผลถลอกบริเวณชายโครงซาย จํานวน 2 รอย  
                                                   มีรูปรางชัดเจนตามรอยยาวของวัตถุที่ใช บาดแผลกวาง  
                                                   ประมาณ 2 เซนติเมตร 

6) เพศชาย อายุ  27 ป  คดี พรากผูเยาว  
       มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 3 วัน 

                                                - บาดแผลถลอกบริเวณปลายหางคิว้ซาย เปนบาดแผล 
                                                  รอยไหมรอยกลมคลายถูกธูปหรือบุหร่ีจีห้ลายจุด กวาง 
                                                  ประมาณ 1 เซนติเมตรไมไดรับการตรวจจากแพทยกอน     

7) เพศชาย อายุ  32 ป  คดี ปลน, ฆา  
       มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 4 วัน 

                                                 - บาดแผลถลอกบริเวณบนศีรษะหนาขางขวา เร่ิมแหง 
                                      สะเกด็สีน้ําตาล กวางประมาณ 5 เซนติเมตร ไมไดรับ 
                                      การตรวจจากแพทยกอนเขา            

 
 
 
 
 
ภาพที่ 12  วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13  วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 5 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 14  วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 6 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 15  วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 7 
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8) เพศชาย อายุ  21  ป  คดีลักทรัพย 
      มีบาดแผนกอนเขาเรือนจาํ ประมาณ5-6 วัน 

                                                  - บาดแผลถลอกบริเวณหางตาขวาและรอบริมฝปาก  
                                                    มีการหลุดลอกของสะเกด็ กวางประมาณ 3 เซนติเมตร      
                                                    และ 1-2 เซนติเมตร ตามลําดับ ไมไดรับการตรวจ 
                                                    จากแพทยกอนเขา         

                               9)  เพศชาย อายุ  29 ป  คดียาเสพติด  
                                    มีบาดแผลกอนเขาเรอืนจํา ประมาณ 5 วนั 

                                                  - บาดแผลถลอกบริเวณเขาขวา มีน้ําเหลืองซึม  กวาง 
                                                    ประมาณ 6 เซนติเมตรไมไดรับการตรวจจากแพทย 
                                                    กอนเขา       

10)  เพศชาย อายุ 32 ป  คดีฆาผูอ่ืน  
        มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 4 วัน 

                                    - บาดแผนถลอกบริเวณกน เปนรอยครูดรุนแรง 
                                                        สะเก็ดแหงช้ํา กวางประมาณ 10 เซนติเมตร  
                                                      - ไมไดรับการตรวจจากแพทยกอนเขา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 16 วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 8 
 

 
 
                                                     

 
 
 
 

ภาพที่ 17  วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 9 
 
          

 
 

 
 

                                                           
 

 

ภาพที่ 18  วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 10 
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            11)  เพศชาย อายุ 32 ป  คดี วิ่งราว 
                                                    มีบาดแผลกอนเขาเรือนจาํ ประมาณ 5 วัน 
                                                   - บาดแผลถลอกหนาผากขางขวา แหงสะเก็ดหลุดลอก  
                                                     ประมาณ 1 เซนติเมตรไมไดรับการตรวจจากแพทย 
                                                     กอนเขา            

2) เพศชาย อายุ  26 ป  คดียาเสพติด 
      มีบาดแผลกอนเขาเรือนจาํ ประมาณ 1-2 วัน 

                                                 - บาดแผลฟกช้ําบริเวณตาซาย ถูกของแข็งกระแทก  
                                                   มีเลือดออกใตตา สีมวงแดง กวางประมาณ 1-2 เซนติเมตร  
                                                   ไดรับการตรวจจากแพทยโรงพยาบาลกอนเขา 
    

1) เพศชาย อายุ 30  ป  คดีลักทรัพย 
                           มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 3 วนั 
                           - บาดแผลฟกช้ําบริเวณตาขวา ถูกของแข็งกระแทก  
                             สีน้ําตาล กวางประมาณ 2 เซนติเมตร 

                                                        ไมไดรับการตรวจจากแพทยกอนเขา 

 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 19 วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 11 
 
  2.2 แผลฟกช้ํา (Contusion or Bruise) แผลฟกช้ํา เปนแผลที่มีเลือดออกใตผิวหนัง 
เกิดจากอาวุธชนิดใดก็ได รูปรางของบาดแผลจะบงบอกถึงขนาดของอาวุธที่ใช เชน ทอนไม หมัด 
บังโคลนรถ หรือดามปน แผลชนิดนี้ความรุนแรงไมมากนัก มี   ตัวอยางผูตองหาที่ตรวจพบและ
นํามาวิเคราะหมี 12 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้าํผูตองหา รายที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 21 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้าํผูตองหา รายที่ 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 76

                     4)  เพศชายอายุ  30 ป  คดียาเสพติด 
                                                   มีบาดแผลกอนเขาเรือนจาํ ประมาณ 1-2 วัน 
                                                   - บาดแผลบริเวณเหนือไหลขวา ถูกของแข็งกระแทก 
                                                     สีมวงแดง กวางประมาณ 3 เซนติเมตร ไมไดรับ 
                                                     การตรวจจากแพทยกอนเขา 

5) เพศหญิง อายุ  29 ป คดีลักทรัพย  
      มีบาดแผลกอนเขา เรือนจํา ประมาณ 3 วัน 

                                                    - บาดแผลฟกช้ําบริเวณตนขาซาย ถูกของแข็งกระแทก 
                                                      สีมวงแดงขอบน้ําตาล กวางประมาณ 5 เซนติเมตร  
                                                     ไมไดรับการตรวจจากแพทยกอนเขา          

                                             3)  เพศชายอายุ 29 ป คดียาเสพติด       
                                                  มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 5 วนั 
                                                  - บาดแผลฟกช้ําบริเวณกระดูกหนาอก ถูกของแข็ง 
                                                    กระแทกสีเขียวออน กวางประมาณ 4 เซนติเมตร 
                                                   ไมไดรับการตรวจจากแพทยกอนเขา   
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22  วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้าํผูตองหา รายที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 23 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้าํผูตองหา รายที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้าํผูตองหา รายที่ 5 
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7) เพศชาย อายุ 26 ป คดี ลักทรัพย 
      มีบาดแผลกอนเขาเรือนจาํ ประมาณ 3 วัน 

                                                     - บาดแผลฟกช้ําบริเวณตาขวา ถูกของแข็งกระทบ  
                                          สีน้ําตาลออน กวางประมาณ 2 เซนติเมตร  ไมไดรับ 
                                          การตรวจจากแพทยกอนเขา   

                        8)  เพศชาย อาย ุ  19 ป  คดีชิงทรัพย,พยายามฆา 
               มีบาดแผลกอนเขาเรอืนจํา ประมาณ 3 วนั 
                                                     - บาดแผลฟกช้ําบริเวณตาขวา ถูกของแข็งกระทบ  
                                                       สีน้ําตาล กวาง 2 เซนตเิมตร  ไมไดรับการตรวจ 
                                                       จากแพทยกอนเขา             

6) เพศชาย อายุ 24 ป คดี ชิงทรัพย, พยายามฆา  
       มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 1-2 วัน 

            - บาดแผลฟกช้ําบริเวณดานหลัง ถูกของแข็งกระแทก 
                                                        หลายครั้ง สีมวงแดง กวางหลายจุด ไมไดรับการ 
                                                        ตรวจจากแพทยกอนเขา 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 25  วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้าํผูตองหา รายที่ 6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 26  วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้ําผูตองหา รายที่ 7 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 27  วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้าํผูตองหา รายที่ 8 
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9) เพศชาย อายุ 18 ป คดี พยายามฆา 
       มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 1- 2 วัน 

                                                      - บาดแผลฟกช้ําบริเวณหนาผากดานขวา ถูกของ 
                                                        แข็งกระทบ เปนรอยรปูรางตามวัตถุชัดเจน สีมวง 
                                                        แดง มีลักษณะเปนลายคลายรอยรองเทา ไมไดรับ 
                                                        การตรวจจากแพทยกอนเขา   

                       10)  เพศชาย อาย ุ 56 ป  คดีลักทรัพย  
                                                     มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 4 วัน 
                                                     - บาดแผลฟกช้ําบริเวณตาทั้งสองขาง ถูกของแข็ง 
                                                       กระแทก ตาขวามีเลือดออกใตตา ขอบตาทั้งสอง 
                                                       ขางออกสีน้ําตาล กวางขางละประมาณ 3 เซนติเมตร  
                                                       ไดรับการตรวจจากโรงพยาบาล              

                      11)   เพศชาย อายุ  39  ป  คดีลักทรัพย  
                                                       มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 5 วัน 
                                               - บาดแผลฟกช้ําบริเวณตาขวา ถูกของแข็งกระแทก  
                                                ขอบตาสีเขียว กวางประมาณ 2 เซนติเมตรเยื่อบุตา 
      สีเหลืองทั้งสองขางอาจมีภาวะของโรคตบัอักเสบได 
                                                ไมไดรับการตรวจจากแพทยกอนเขา          

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 28  วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้าํผูตองหา รายที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 29 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฟกช้าํผูตองหา รายที่ 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 11 
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1) เพศชาย อายุ  23 ป  คดี ปลนทรัพย  
      มีบาดแผลกอนเขาเรือนจาํ ประมาณ 5 วัน   

                                                     - บาดแผลฉีกขอบไมเรียบขาดบริเวณเหนือขอเทา 
                                                       ซาย ยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร ถูกเย็บรักษาจาก 
                                                       สถานพยาบาลกอนเขาเรือนจํา แผลแหงติดกันด ี
                                                       ไมมีการติดเชื้อ     

                                                  12) เพศชาย อายุ 36 ป คดยีาเสพติด 
         มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 5 วัน 

                                                        - บาดแผลฟกช้ําบริเวณหนาทอง ถูกของแข็ง 
                                                          กระทบหรือเกิดจากการจับบิดอยางแรงมีลักษณะ 
                                                          เขียวช้าํ หลายจุด ไมไดรับการตรวจจากแพทย 
                                                          กอนเขา      

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31 วเิคราะหลักษณะบาดแผลถลอกผูตองหา รายที่ 12 
 
  2.3 บาดแผลฉีกขาด (Laceration wound) แผลฉีกขาด เปนการแยกหรือฉีกขาดของ
ช้ันผิวหนังมีลักษณะคือ 1) ตองมีสะพานเนื้อเยื่อ (tissue bridge) 2) ตองมีโพลงบาดแผล 3)       มี
รอยถลอกและช้ําที่ขอบบาดแผล 4) ขอบบาดแผลไมเรียบ บาดแผลชนิดนี้รุนแรงกวาแผลฟกช้ํา 
บาดแผลฉีกขาดเกิดจากการถูกของแข็งกระแทก ตัวอยางผูตองหาที่ตรวจพบและนํามาวิเคราะห     
มี 6 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 32 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฉีกขาดผูตองหา รายที่ 1 
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2)  เพศชาย อายุ  27  ป  คดี  ลักทรัพย 
        มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 3 วัน 

                                                            - บาดแผลฉีกขาดขอบไมเรียบบรเิวณกลางศีรษะ 
                                                              ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร ถูกเย็บรักษาจาก 
                                                              สถานพยาบาลกอนเขาเรือนจํา แผลแหงดีไมมี 
                                                              การติดเชื้อ            

                       4)  เพศชาย อาย ุ29 ป  คดียาเสพติด  
               มีบาดแผลกอนเขาเรอืนจํา ประมาณ 4 วนั 

        - บาดแผลฉีกขาดขอบไมเรียบบริเวณริมฝปากบน 
              ดานใน ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร มีสีเหลือง 
              เนื่องจากการติดเชื้อไมไดรับการตรวจรักษากอนเขา       

  

                          3)  เพศชาย อาย ุ23 ป  คดี    ชิงทรัพย,พยายามฆา                  
                                                     มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 4 วัน 
                                                    - บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบบริเวณคิ้วซาย ยาวประมาณ  
                                                    5 เซนติเมตร ถูกเย็บรักษาจากสถานพยาบาล 
                                                    กอนเขาเรอืนจํา แผลแหงดีไมมีการติดเชื้อ            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฉีกขาดผูตองหา รายที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 34 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฉีกขาดผูตองหา รายที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 35 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฉีกขาดผูตองหา รายที่ 4 
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                        6)   เพศชาย อายุ 22 ป   คดี ฆาผูอ่ืน  
                                                        มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 3 วัน 

                             - บาดแผลฉีกขาดขอบเรียบหลายแผลบริเวณนิ้ว 
                               มือขวา อาจเปนแผลปองกันได ถูกเย็บรักษาจาก 
                               สถานพยาบาลกอนเขาเรือนจําแผลไมลึก เย็บติด 
                               ดีไมมีการติดเชื้อ     

                         1)   เพศชาย อายุ  31  ป  คดยีาเสพติด  
                   มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 5 วนั 
                                                         - บาดแผลผาตัดจากแพทยบริเวณเขาขวา เกดิจาก 
                                                           กระดกูหัก แพทยทําการผาตัดเพื่อยึดติดกระดกู  
                                                           มีลักษณะสะอาด แผลแหงติดดี           

  5)  เพศชายอายุ 20 ป คดีทํารายรางกาย 
   มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 4 วนั 
   - บาดแผลฉีกขาดขอบไมเรียบบริเวณหลัง 
     นิ้วนางและนิว้กอยมือขวา ยาวประมาณ 2-3 
     เซนติเมตร ถูกเย็บรักษาจากสถานพยาบาล 
        กอนเขาเรือนจํา แผลเริ่มแหงติดด ี
     
  ภาพที่ 36  วเิคราะหลักษณะบาดแผลฉีกขาดผูตองหา รายที่ 5 
  
 
 
 
 
 
 
            
 
  ภาพที่ 37 วเิคราะหลักษณะบาดแผลฉีกขาดผูตองหา รายที่ 6 
 
  2.4  บาดแผลผาตัด ( Surgical or Operative wound ) เปนบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการ
ผาตัดของแพทยเพื่อรักษาผูปวย ตัวอยางผูตองหาที่ตรวจพบและนํามาวิเคราะหมี 2 คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 38 วเิคราะหลักษณะบาดแผลผาตดัผูตองหา รายที่ 1 
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                                                     2)   เพศชาย อายุ    34  ป  คดียาเสพตดิ 
               มีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา ประมาณ 4 วัน 

 - บาดแผลผาตัดจากแพทยบริเวณทองนอย   
ดานขวา เกิดจากแพทยทําการผาตัดเพื่อรักษา
ภายในชองทอง มีลักษณะสะอาด แผลติดด ี

               

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 39 วเิคราะหลักษณะบาดแผลผาตัดผูตองหา รายที ่2 
 
  2.5  บาดแผลถูกกระสุนปน (Fire-arm wound) เปนบาดแผลที่มีลักษณะเฉพาะ 
สวนใหญที่พบแบงได 2 ประเภท คือ  
   Gunshot wound เปนบาดแผลถูกกระสุนปนพกหรือปนลูกโม มีลักษณะสําคัญ 
คือเปนแผลรูปกลมหรือรี จากการหมุนตัวของหัวกระสุนปนออกจากลํากลอง ขอบดานในของแผล
จะเปอนน้ํามันที่มาจากหัวกระสุนและผิวหนังจะมีรอยถลอกรอบๆติดกับขอบแผลที่เปอนน้ํามัน  
   Shotgun wound บาดแผลที่เกิดจากปนลูกซองหรือปนแกปทําเอง บาดแผลจะ
มีลักษณะแตกตางกันไปตามระยะยิง ดังนี้  
   -  การยิงระยะใกล คือ นอยกวา 1 หลา บาดแผลจะเปนรูเดียวขนาดใหญ 
เสนผาศูนยกลางของบาดแผลโตขนาดใกลเคียงกับเสนผาศูนยกลางของลํากลอง ขอบแผลจะฉีก
ขาด  ขอบแผลไมเรียบเนื่องจากแรงดันของแกส รอบๆแผลจะมีรอยไหมสีดําเปนวงกวาง
พอประมาณจากเขมาดินปน  
   - การยิงระยะปานกลาง คือ ระยะ 1-3 หลา ลักษณะของบาดแผลจะเปนรู
ใหญอยูตรงกลางเกิดจากกลุมลูกปรายจํานวนหนึ่งยังรวมกลุมกันอยู มีรูเล็กๆทีเกิดจากลูกปรายแต
ละเม็ดที่เร่ิมกระจายหางออกไป รอบๆแผลไมพบรอยเขมาดินปน  
   -  การยิงระยะไกล คือ ระยะยิงมากกวา 3 หลาหรือ 8 ฟุตขึ้นไป บาดแผลที่
เกิดจะเปนรูขนาดเล็กขนาดเดียวกับเสนผาศูนยกลางของลูกปราย  ประมาณคราวๆวา
เสนผาศูนยกลางของกลุมบาดแผลวัดเปนนิ้วจะเทากับระยะยิงเปนหลา  
   ผูตองหาที่นํ ามาวิ เคราะห ถูกกระสุนปนที่ เข ามาในเรือนจําในชวงที่
ทําการศึกษาวิจัยมี 1 คน ดังนี้ 
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 เพศหญิงอายุ    23  ป  คดี  ปลนทรัพย   ส่ิงตรวจพบ –บาดแผลทางเขากระสุนปน
บริเวณตนแขนซาย 3 แผล ขนาด 1 เซนติเมตร เฉี่ยวเขาบริเวณราวนมซายไมมีเขมาหรือดินปน
รอบบาดแผล กระสุนฝงใน ภาพถายเอ็กซเรยทรวงอกตรวจพบหัวกระสุนฝงใน บริเวณ ขาง
ขอบกระดูกสันหลังและปอดซายมีเลือดและลมออกคั่งในชองเยื่อหุมปอดขางซาย -รักษาโดย
ผาตัด และการใสทอระบายลมและเลือดที่คั่งอยู  
    ความเหน็ -  ใชเวลารักษาประมาณหนึ่งเดอืน  

                        -  ถารักษาไมทันทวงทีทําใหเสียชีวติได  
                                      -  ระยะยิงระยะไกล  
                                      -  วิถีกระสุน จากหลังซายแนวเฉียงไปหนา จากซายไปขวา จากบนลง
ลาง 
                                           -  จากการตรวจสอบกระสุนฝงใน 2 ลูก เปนกระสุนปนขนาด .38 มม. 
หมายเหตุ -ขอมูลไดจากการถามผูตองหา การตรวจ และขอมูลจากโรงพยาบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40  วเิคราะหลักษณะบาดแผลถูกกระสุนปนผูตองหา  
 
 หมายเหตุ  ในการตรวจบาดแผลของผูตองหาบางรายอาจมีบาดแผลมากกวาหนึ่ง
ชนิดได ซ่ึงผูวิจัยใหความสําคัญกับบาดแผลที่มีผลตอรางกายของผูตองหามากที่สุด เพราะงายตอ
การนํามาวิเคราะห สวนการประมาณบาดแผลไดจากการถามผูตองหาโดยตรงและจากการตรวจ
ประเมินตามความเห็นของแพทยเปนหลัก  
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3.   ปจจัยทางคดีของผูตองหา  
 ขอมูลจากการสัมภาษณ 

  คําถาม ในการสัมภาษณแพทย เกี่ยวกับการใหความเห็นและแบบฟอรมการตรวจ
รางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจําแบบใหม การเขียนใบชันสูตรบาดแผลของแพทยมีความเหมาะสม
ตอกระบวนการยุติธรรมหรือไม อยางไร 
  แพทยนิติเวชประจําโรงพยาบาลนครปฐม: มีประสบการณในการตรวจบาดแผล
ทางนิติเวชและเขามาชันสูตรพลิกศพในเรือนจํามานานกวา 10 ป         
  ขอแนะนําในการเขียนใบชันสูตรบาดแผล ขอควรจํา มีดังนี้  
  1.  ควรบันทึกวัน-เวลาที่มารับการตรวจครั้งแรก  
  2.  ควรเขียนบันทึกส้ัน ๆ เปนขอ ๆ แตไดความละเอียดและรัดกุม ไมควรเขียน
บรรยายความยืดยาว  
  3.  ไมควรใชศัพทแพทย ควรใชภาษาไทย หากทับศัพทควรวงเล็บความหมาย
หรือคําแปลไวดวย  
  4.  ควรบันทึกเฉพาะบาดแผลที่พบและความเห็นตามหลักวิชาเทานั้น ไมควร
เขียนประวัติผูปวยลงไป แมจะเปนคําบอกเลาจากญาติหรือผูปวยเองก็ตาม เพราะจะเปนการผูกมัด
แพทย  
  5.  ควรบันทึกในสําเนาดวยวาผูปวยนําใบชันสูตรมาเอง หรือ พนักงานสอบสวน
นําสง รวมทั้งประวัติที่ไดจากญาติหรือผูปวย เพราะอาจถูกศาลหรืออัยการถามได  
  6.  เมื่อบันทึกแลว ควรเซ็นชื่อและวงเล็บชื่อ-สกุล ตําแหนงและสถานที่ทํางานไว
ใหชัดเจน เพื่อใหศาลสงหมายเรียกไดถูกตอง  
  สาระสําคัญของการเขียนใบชันสูตรบาดแผลในคดีทั่วไป  
  1.  ลักษณะบาดแผล  
   1.1  ความกวาง ยาว ลึก ของแผล เชน กวาง 0.5 ซม. ยาว 1.5 ซม. ลึกถึง
กะโหลกศีรษะ เปนตน  
   1.2  บอกลักษณะบาดแผล เชน ขอบแผลเรียบ ขอบไมเรียบ รุงหร่ิง เปนตน 
   1.3  บอกจํานวน และ ตําแหนงของบาดแผล  
   1.4  บันทึกรายละเอียดอื่น ๆ เชน รอยถลอก รอยขีดขวน หรือ แผลตกสะเก็ด 
เปนตน และถามีการตรวจพิเศษอยางอื่น เชน เอกซเรย ก็ควรลงผลไวดวย  
   1.5  หากมีการตรวจซ้ําครั้งตอ ๆ ไป ควรบันทึกการเปลี่ยนแปลงของบาดแผล
ไวดวย  
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   ในทางนิติเวชแบงบาดแผลเปน 6 ชนิด คือ บาดแผลฟกช้ํา บาดแผลถลอก ลาด
แผลถูกของมีคม บาดแผลถูกของแข็งไมมีคม บาดแผลถูกแทง และ บาดแผลกระสุนปน 
  2.  ความเห็นของแพทย  
   2.1 บาดแผลที่ตรวจพบนาจะเกิดจากสาเหตุอะไร  เชน ถูกแทง ถูกยิง ถูก
ของแข็งไมมีคม เปนตน แตอยาระบุลงไปใหรัดตัว เชน ถูกแทงดวยเหล็กขูดชารป ถูกแทงดวยมีด
สองคม หรือ ถูกยิงดวยปนลูกซองสั้น เปนตน เพราะแพทยไมไดเห็นเหตุการณดวยตนเอง  
   2.2  ระยะเวลาในการรักษาบาดแผลนั้น ๆ วากี่วันหาย โดยถือประมาณตาม
หลักวิชาการ เชน 3 วันหาย หรือ 4-6 เดือน เปนตน แตจะไมระบุวาหายไดภายใน 21 วันหรือ หาย
ไดภายใน 20 วัน เพราะการใหความเห็นเชนนี้อาจทําใหถูกมองวามีเจตนาไมบริสุทธิ์  
   2.3  ขณะอยูในระหวางการรักษา ผูบาดเจ็บสามารถทํางานไดมากนอยเพียงใด
และเมื่อบาดแผลนั้นหายแลวจะเปนแผลเปนมากนอยแคไหน หรือ ถาเกิดกับอวัยวะแขน ขา ใหระบุ
วาจะทํางานไดปกติหรือพิการมากนอยอยางไร   
   ทางกฎหมายอาญา มาตรา 297 ระบุวา ถารักษานานมากกวา 20 วันจะถือวา 
เปนอันตรายสาหัส 
   “อยาใหความเห็นวาบาดแผลนั้น ๆ เปนอันตรายสาหัส หรือ เสียโฉมหรือไม 
เพราะการใหความเห็นดังกลาวเปนหนาที่ของศาลที่จะตัดสินตอไป สรุปการทํารูปแบบการเขียน
รายงานการตรวจหรือการชันสูตรบาดแผลตองมีความชัดเจน นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความรูและ
ประสบการณของผูตรวจดวย ซ่ึงรูปแบบการตรวจใหมของผูวิจัยที่จัดทําขึ้นถือวาชัดเจนดีเหมือน
การตรวจของแพทยโดยทั่วไป 
   แพทยหวงเวลาที่เขามาตรวจภายในเรือนจํา :  แพทยสาขาประสาทศัลยศาสตร มี
ประสบการณการตรวจผูตองหาและผูตองขังในเรือนจํามานานกวา 10 ป        
   หมอก็คงอางสิทธิ์ในเรื่องการที่จะไมเปดเผยประวัติการรักษาหรือขอมูลของ
คนไข ถาถามวาตํารวจจะตองดําเนินการอยางไร พนักงานสอบสวนก็คงจะตองอธิบายวาขอมูลที่
ตํารวจตองการเปนขอมูลในเรื่องผลการวินิจฉัยและความเห็นเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรบาดแผล ซ่ึง
เปนขอมูลโดยทั่วไป เชนบาดแผลมีลักษณะเปนอยางไร กวาง ยาว ลึก  เทาใด  รักษากี่วันจึงจะหาย  
การเปดเผยขอมูลดังกลาวไมถือวาเปนขอมูลความลับของคนไขและไมกอใหเกิดความเสียหายตอ
คนไข ขอมูลดังกลาวจะตองนําไปประกอบในการพิจารณาคดีในชั้นศาล  หากเปนกรณีที่เปนการ
ขอประวัติการรักษาหรือประวัติขอมูลของคนไขซ่ึงเปนขอมูลในเชิงลึกก็ตองขอหมายศาลหรือให
คนไขเปนผูไปขอขอมูล 
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   การเปนพยานในศาล  แพทยจะตองทําหนาที่ เปนพยานในชั้นพนักงาน
สอบสวน อัยการ และศาล   การใหแพทยไปเปนพยานในศาลไมวาจะเปนพยานประเภทใด มี
วัตถุประสงคเพื่อใหแพทยเปนผูชวยศาลแสวงหาความจริงในประเด็นที่พิพาท ในคดีนั้น แพทยผูทํา
รายงานนั้นก็จะตองถูกเรียกตัวมาเบิกความประกอบรายงานนั้นดวย เมื่อคูความสงสัยในเรื่องใดใน
รายงานนั้นก็จะไดมีโอกาสซักถาม ถามคาน และถามติงดวย ดังนั้นจึงตองมีหมายเรียกใหแพทยมา
เบิกความประกอบเอกสาร ซ่ึงแพทยเองเปนผูเขียนนั้น ในการตรวจตามแบบฟอรมการตรวจรางกาย
ผูตองหาแรกเขาเรือนจําแบบใหมดีขึ้นกวาแตกอนมากเพราะใหขอมูลที่ชัดเจนเปนที่นาเชื่อถือใน
การนําไปประกอบพยานหลักฐานไดเปนอยางดี 
   คําถาม ในการสัมภาษณ การตรวจและการบันทึกบาดแผลตามแบบฟอรมการ
ตรวจแบบใหมโดยพยาบาลมีแนวทางการปฏิบัติอยางไร และมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด 
   พยาบาลวิชาชีพ รายท่ี 1 : เพศชาย ประสบการณปฏิบัติงานสถานพยาบาล
เรือนจํากลางนครปฐม จังหวัดนครปฐมมานานกวา 10 ป 
   เรือนจําไดบันทึกภาพบาดแผลและรองรอยการถูกทํารายไวตั้งแตรับตัวเขา
เรือนจํา ในรายที่มีอาการหนักจะใหแพทยมาตรวจรางกายและทําบันทึกการตรวจรางกายไวดวย 
โดยหลักฐานดังกลาวก็จะสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการตอสูคดีของผูตองขังได สวน
รายละเอียดเบื้องลึกที่วาผูตองขังรายใดจะเปนผูบริสุทธิ์บางนั้น เรือนจําไมมีอํานาจตัดสินชี้ขาด เรา
มีหนาที่เพียงใหความชวยเหลือและแนะนําในขอกฎหมาย ซ่ึงผูตองขังแตละราย ตองใหความ
รวมมือเปดเผยขอมูลทั้งหมด เพื่อใหพนักงานสอบสวนนําไปขยายผล สวนการขอนําเอกสารไปใช
เพื่อตอสูคดีนั้นยังเปนปญหาการถกเถียงกันอยูภายในเรือนจํา เพราะวายังเปนเอกสารของทาง
ราชการ การนําออกไปใชภายนอกตองไดรับความยินยอมจากหลายฝาย เพราะทางตํารวจที่สง
ผูตองหาสวนใหญก็ยืนยันวาไมไดทํารายรางกายใหผูตองหามีบาดแผล แตสวนใหญถาทนายของ
ผูตองหาทําเรื่องมาขอใบชันสูตรของแพทย ก็จะสงใหไป แตถาผูตองหามาขอเองก็จะใหเขียนคํา
รองผานผูบัญชาการเรือนจํา ใหอนุญาตกอน และจะถายเพียงสําเนาใหเทานั้น ขณะนี้การออกแบบ
บันทึกมีความชัดเจนมากขึ้น เพราะการบันทึกไดทําการหลายขั้นไมวาจะเริ่มตั้งแตการบันทึกของ
เจาหนาที่ประจําแดนแรกรับที่อยูเวร การบันทึกของพยาบาล และการบันทึกความเห็นของแพทยที่
เขามาตรวจภายในเรือนจํา ไมวาสวนใดของการบันทึกยอมมีความสําคัญอยางยิ่ง แตความนาเชื่อถือ
จากการบันทึกของแพทยยอมไดรับความนาเชื่อถือมากกวา นอกจากนี้ความเจริญทางดาน
คอมพิวเตอรทําใหการบันทึกการตรวจรางกายของผูตองหาที่ถูกสงเขาเรือนจํา มีการถายภาพบันทึก
ไวดวย แตปญหาการนําภาพถายไปเปนพยานในชั้นศาลจะตองไดรับหมายเรียกจากศาลเพื่อขอดู
พยานหลักฐานเพิ่มเติมเสียกอน เพราะถือวาเปนเอกสารลับ ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาระหวางสวน
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ราชการได จากการประเมินแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจําแบบใหมที่ผูวิจัย
สรางขึ้นนับวามีประโยชนในการเก็บบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ มีความเหมาะสม นาเชื่อถือ
ไดมากขึ้น  
   พยาบาลวิชาชีพ รายท่ี 2: เพศหญิง ประสบการณปฏิบัติงานสถานพยาบาล
เรือนจํากลางนครปฐม แดน 1 (แดนหญิง) จังหวัดนครปฐม มานานกวา 8 ป 
   สวนใหญ จะเนนไปที่การสังเกตอาการสําคัญ และอาการแสดงกอนโดยการ
ซักประวัติ ถาตรวจพบบาดแผลผูตองขังใหมมักจะบอกวาถูกอะไรมาแตพยาบาลจะไมเขียนลงใน
ใบชันสูตรบาดแผล แตจะสังเกตบาดแผล ณ ขณะนั้นวามีลักษณะ ขนาดเปนอยางไร อาจจะบอกแค
เพียงวาเปนบาดแผลชนิดใด เชน บาดแผลถลอก บาดแผลฟกช้ํา บาดแผลฉีกขาด เปนตน ซ่ึงไม
สามารถลงลึกไปถึงชนิดอาวุธ สวนการจะบอกระยะเวลาอายุบาดแผลอาจสอบถามจากผูตองหา
โดยตรงได สวนระยะเวลาในการหายแมบอกไดแตอาจไมใชหนาที่โดยตรงตองสงใหแพทยเปน
ผูรักษาตอไป สวนการนําไปใชในศาล อาจตองใหผูเชี่ยวชาญเปนผูดูวามีความนาเชื่อถือเพียงใด 
พยาบาลมีหนาที่บันทึกเทาที่มีความรูในขณะนั้นและใหความสําคัญในการรักษาเปนหลัก สวนการ
ใชแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจําแบบใหมเปนมาตรฐานกวาวิธีเกาคือแบบเกา
จะใชเปนสมุดบันทึก สวนแบบใหมจะเปนแบบฟอรมการตรวจรางกายเหมือนของโรงพยาบาล 
สามารถบันทึกการตรวจโดยพยาบาลและแพทย เปนที่เขาใจงายใหความชัดเจนดีมีความสําคัญเปน
พยานหลักฐานทางคดีได 
   คําถาม ในการสัมภาษณ การตรวจบาดแผลทางนิติเวชตามแบบฟอรมการ
ตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํา  ทานคิดวาผูตองหาใหความสําคัญกับการตรวจบาดแผลและ
พอใจกับการตรวจบาดแผลมากนอยเพียงใด 
   เจาพนักงานราชทัณฑ 5 รายที่ 1: เพศชาย ประสบการณปฏิบัติงานในการ
ควบคุมสถานพยาบาลเรือนจํากลางนครปฐม จังหวัดนครปฐม มานานกวา 20 ป 
   การตรวจบันทึกผูตองขังที่เขาใหมมีทั้งขอดีและขอเสียแตกตางกัน เมื่อ
ผูตองหาหรือผูขังใหมเขามาภายในเรือนจําจะยังรูสึกกวา ไมไวใจเจาหนาที่นอกจากผูที่เคยติดคุก
หลายครั้งแลว ดังนั้นการใหขอมูลของผูตองหาบางครั้งอาจบิดเบือนจากความเปนจริงได เจาหนาที่
ที่อยูเวรแรกรับจึงไมควรบันทึกคําบอกเลาทั้งหมด แตควรบันทึกเฉพาะลักษณะจํานวนบาดแผล
และตําแหนงเทานั้น แลวสงตัวใหพยาบาลประจําสถานพยาบาลหรือแพทยทําการตรวจบันทึกรักษา
ตอไป ขอดีของแบบฟอรมการตรวจรางกายแบบใหมที่ผูวิจัยทําขึ้นนั้น ทําใหการตรวจมีความรัดกุม
มากขึ้น สามารถตรวจสอบได ผูตองหารูสึกใหความไววางใจและสบายใจมากขึ้นเพราะไดรับการ
รักษาตั้งแตแรกเขา แตก็อาจมีการขอเอกสารการตรวจนี้เพื่อไปใชในการตอสูคดีมากขึ้นบางครั้งทํา
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ใหเจาหนาที่รูสึกไมสบายใจเพราะสวนใหญผูตองหาจะอางวาถูกเจาหนาที่ตํารวจทํารายรางกาย
กอนเขาเรือนจําขณะทําการสอบสวน จึงทําใหเจาหนาที่จะตองเก็บรักษาเอกสารเปนอยางดี จะให
เฉพาะกรณีที่ทนายหรือศาลทําเรื่องขอมาโดยตรงเทานั้น 
   คําถาม ในการสัมภาษณ การบันทึกบาดแผลและการตรวจรางกายของ
ผูตองหาแรกเขาเรือนจํา จากวิธีการเดิมกับแบบฟอรมใหมของผูวิจัยมีความแตกตางกันหรือไม ถา
แตกตางมีความแตกตางอยางไร 
   เจาหนาท่ีราชทัณฑ 7 รายท่ี 2: เพศชาย ประสบการณปฏิบัติงานสวนควบคุม
ผูตองขังเรือนจํา มานานกวา 20 ป 
    เมื่อกอนการบันทึกบาดแผลผูบาดเจ็บที่เขามาในเรือนจําเบื้องตนจะทําอยาง
คราวๆ ไมมีการใชความรูทางการแพทย บันทึกโดยเจาหนาที่ราชทัณฑที่อยูเวร ไมมีการตรวจของ
เจาหนาที่พยาบาลเพราะผูตองหาหรือผูตองขังใหมจะถูกสงมานอกเวลาราชการสวนใหญ ในชวง
เวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น. และเมื่อกอนนี้ไมมีพยาบาลอยูเวรลวงเวลา เจาหนาที่ผูคุมที่อยูเวรจึง
บันทึกในสมุดบันทึกประจําวัน โดยการจดชื่อ นามสกุล คดี ประวัติการบาดเจ็บ ลักษณะ จํานวน 
ตําแหนงของบาดแผล แลวสงตัวไปตรวจที่สถานพยาบาลในวันถัดไป และไมมีการถายภาพบันทึก
ไว สวนการบันทึกการตรวจรางกายแบบใหมจะเปนการบันทึกโดยพยาบาลที่อยูเวรเองโดยตรงมี
เอกสารการตรวจ 3 ฉบับ คือ 1. เอกสารการซักประวัติ  2. เอกสารการตรวจรักษา 3. เอกสารบันทึก
บาดแผลในรูปภาพจําลอง และนอกจากนี้ยังมีการถายภาพบันทึกไวดวย จึงทําใหการตรวจรูปแบบ
ใหมมีความชัดเจนนาเชื่อถือ แตการบันทึกประจําวันในสวนของผูคุมที่เขาเวรก็ยังมีอยู เพราะเปน
การรับรูของเจาหนาที่ที่อยูเวรเองและรายงานประจําวันใหผูบังคับบัญชาใหทราบดวย ผมเห็นวา
การบันทึกแบบใหมนาจะใชเปนพยานหลักฐานที่ดีแนนอน แตปญหาจะทําใหผูตองหาใชสิทธิใน
การรับรูของตนเองมากขึ้น เพราะมีการตรวจและบันทึกบาดแผลขณะเขาเรือนจําอาจเปนเครื่องชวย
ใหผูตองหานําไปฟองรองการกระทําของเจาหนาที่ระหวางจับหรือสืบสวนได  
   คําถาม  ในการสัมภาษณ ในฐานะที่ทานตองประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนและทนายของผูตองหาบอยครั้ง ทานคิดวาการทําแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหา
แรกเขาเรือนจํามีความจําเปนตอพนักงานสอบสวนและทนายของผูตองหาหรือไม อยางไร  
   เจาหนาท่ีราชทัณฑ 5 รายท่ี 3: เพศชาย ประสบการณปฏิบัติงานฝาย
รักษาการณเรือนจํากลางนครปฐม มานานกวา 13 ป 
   สังเกตจากการใชสิทธิของผูตองหามีมากขึ้นโดยจะมีทนายของผูตองหาและ
ตํารวจเขามาพบผูตองหาเพื่อสืบสวนหาขอมูลอยูบอยๆโดยมีการขอเอกสารบันทึกจากเรือนจําไป
ใชในการประกอบคดีดวย ซ่ึงทางฝายรักษาการณก็จะสงแบบการขอขอมูลแจงไปที่สถานพยาบาล
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หรือแพทยผูทําการตรวจ เพื่อนําใบชันสูตรมาใหทนายหรือตํารวจตอไป ดังนั้นการตรวจบันทึกของ
ผูตองหาหรือผูตองขังแรกเขามีความจําเปนมาก เพราะสามารถยืนยันการมีบาดแผลตั้งแตแรกเขา
ไมไดมีบาดแผลขณะเขามาแลวหรือมีบาดแผลภายหลังเขาเรือนจํา ยิ่งขณะนี้มีการบันทึกดวยกลอง
ดิจิตอลแลวความสําคัญของพยานหลักฐานก็ยิ่งมีความนาเชื่อถือในชั้นศาลมากขึ้น อาจเปนเหตุให
ทุกฝายที่เกี่ยวของตองมีความระมัดระวังในเรื่องสิทธิของผูตองหามากขึ้น ไมวาจะเปนทางดาน
กฎหมายหรือดานสิทธิมนุษยชน ที่มีการฟองและรองเรียนกันอยูเปนประจํา 
 
4.   วิธีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย ไดแก 
   -  กระบวนการวินิจฉัยทางนิติเวช  
   -  แนวการบันทึก รายงานการชันสูตรบาดแผล  
   ขอมูลจากการสัมภาษณและศึกษารายงานการชันสูตรบาดแผลของแพทย
นิติเวชโรงพยาบาลนครปฐม 
   แพทยตองบันทึกรายละเอียดการบาดเจ็บโดยครบถวนสมบูรณแมในกรณีเปน
การบาดเจ็บเพียงเล็กนอยที่ไมรุนแรงทางการแพทย แตพบวามีการฟองรองคดีซ่ึงจําเปนตองอาศัย
ขอมูลทางการแพทยในการวินิจฉัยคดี และแพทยจะตองเตรียมความพรอมในการเขียนรายงาน
ขอมูลเนื่องจากปจจุบันการดําเนินการทางกระบวนการยุติธรรมมีความรวดเร็วขึ้นแตกอน ซ่ึง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความคดีอาญา มาตรา 226 พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคล 
ซ่ึงนาจะพิสูจนไดวา จําเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์ใหอางเปนพยานหลักฐานได แตตองเปนพยาน
ชนิดที่มิไดเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็น หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และใหสืบ
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยาน  ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความคดีอาญา มาตรา 243 ผูใดโดยอาชีพหรือมิใชก็ตามมีความชํานาญพิเศษในการใดๆ 
เชน ในทางวิทยาศาสตร ศิลป ฝมือพาณิชยการ การแพทยหรือกฎหมายตางประเทศและซึ่ง
ความเห็นของเขานั้น อาจมีประโยชนในทางวินิจฉัยคดี ในการสอบสวน ไตมูลฟอง หรือ พิจารณา 
อาจเปนพยานในเรื่องตางๆ เปนตนวา ตรวจรางกายหรือจิตของผูเสียหาย ผูตองหา หรือจําเลย ตรวจ
ลายมือ ทําการทดลองหรือกิจการอื่นๆ   ศาลจะใหผูชํานาญการพิเศษทําความเห็นเปนหนังสือก็ได 
แตตองใหมาเบิกความประกอบหนังสือนั้น ใหสงสําเนาหนังสือดังกลาวแลวแกคูความทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนเบิกความ  มาที่แนวทางการตรวจบันทึกบาดแผล ในชีวิตคนเรา
ตั้งแตเล็กจนโตคงไมมีใครที่ไมเคยมีบาดแผลและในการดูแลรักษาผูปวยก็คงไมมีใครที่ไมเคยตรวจ
รักษาผูปวยที่มาดวยเรื่องบาดแผลเชนกัน ดังนั้นเรื่องบาดแผลจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองทราบ
เพราะไมเพียงแตบอกชนิดบาดแผลและใหการรักษาเทานั้นแตยังคงเกี่ยวของกับคดีความในฐานะ
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การเปนพยานศาลดวย บาดแผล คือ การชอกช้ําฉีกขาดของผิวหนังหรือเนื้อเยื่อของรางกาย ซ่ึงเปน
ผลจากการกระทําที่ทําใหบาดเจ็บ อาจจะเห็นไดจากภายนอก หรือเปนอยูภายใน และอาจจะมี
เลือดออกมาภายนอกหรือออกอยูภายในก็ได คําวาแผล มีคําที่เกี่ยวของอยู 2 คํา คือ Wound และ 
Ulcer ซ่ึงบางคนอาจสับสนได จะมีความหมายแตกตางกัน คือ Wound หมายถึง บาดแผล หรือการ
บาดเจ็บตางๆของรางกาย เชน แผลถลอก แผลฟกช้ํา แผลฉีกขาด แผลจากกระสุนปน เปนตน สวน 
Ulcer หมายถึง แผลเปอย แผลอักเสบเรื้อรัง เชน แผลเบาหวาน แผลในกระเพาะอาหาร เปนตน 
    รายการ/ส่ิง ที่ตรวจพบ และบันทึกรายละเอียดการตรวจเปนรายการยอยใน
หัวขอนี้ไมตองเขียนประวัติการบาดเจ็บ เนื่องจากเปนการบอกเลาซึ่งอาจจะจริงหรือไมก็ได ซ่ึง
แพทยไมสามารถทราบไดเพราะไมไดเปนประจักษพยานในขณะเกิดเหตุ ประวัติที่สําคัญ และ
ยืนยันความถูกตองได เชน ประวัติการสงตัว สัญญาณชีพแรกรับ และความรูสึกตัว ควรบันทึกใน
รายการที่ตรวจเปนลําดับแรก โดยเพิ่มหัวขอ “ประวัติ” ในรายงานเปนหัวขอแรก บันทึกบาดแผล 
และการบาดเจ็บของอวัยวะภายในที่ตรวจพบ จัดลําดับตามชนิดบาดแผล หรือตามกลุมอวัยวะ หรือ
ลําดับจากบนลงลาง บันทึกบาดแผลโดย ระบุ ชนิดบาดแผล ตําแหนง และขนาดของบาดแผล การ
ตรวจเพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการที่เกี่ยวกับบาดแผลใด ใหบันทึกตอเนื่องในบาดแผลนั้นเลย เชน 
บาดแผลฉีกขาดบริเวณหนาผากขวา ยาว 3 เซนติเมตร เอกซเรยไมพบกะโหลกแตกในกรณีไมพบ
บาดแผลภายนอก ควรบันทึกดวยวาไมพบบาดแผลภายนอก การตรวจทางหองปฏิบัติการ ที่ไม
เกี่ยวของกับบาดแผล แตมีความสําคัญในคดี ใหขึ้นหัวขอใหม และบันทึกผลการตรวจเปนลําดับไม
ตองบันทึกผลการรักษา แตในกรณีที่คิดวาการรักษามีความสําคัญ ใหลงการรักษาที่สําคัญเทานั้น 
ไมตองบันทึกรายละเอียดของการรักษา สามารถใชไดอะแกรมรูปตัวคนดานหนา-หลัง หรือบริเวณ
สวนของรางกาย ประกอบในรายงานเพื่อเพิ่มความเขาใจที่ชัดเจนใหกับผูอานรายงาน ในสวน
ความเห็นนั้นเขียนหัวขอ “ความเห็น” ชิดซายในบรรทัดถัดจากบันทึกสิ่งตรวจพบ เนื่องจาก
จุดประสงคของรายงานการชันสูตรบาดแผลนี้ตํารวจจะนําไปเพื่อปรับเขากับการตั้งขอหา ดังนั้น
ความเห็นในรายงานจึงเปนความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลารักษา ใหความเห็นวาการบาดเจ็บใชเวลา
รักษาประมาณกี่วัน โดยบันทึกวา “(ใชเวลา)รักษาประมาณ .... วัน” โดยใหวงเล็บตัวหนังสือหลัง
ตัวเลข เพื่อปองกันการแกไข ระบุระยะเวลาที่รักษาเปนวันเพียงตัวเลขเดียว เชน “รักษาประมาณ 7 
(เจ็ด) วัน” ไมใหเขียนเปนชวง เชน “รักษาประมาณ 5-7(หาถึงเจ็ด) วัน”ไมมีความจําเปนตองใชคํา
ซํ้า คําฟุมเฟอย ซ่ึงบงถึงความไมมั่นใจ เชน “สันนิษฐานวารักษาประมาณ...วัน ถาไมมีโรคแทรก
ซอน” แตไมควรใชคําผูกมัดตัวเกินไป เชน “รักษาหายภายใน ... วัน” หรือ “รักษา ... วันหาย”ถาการ
บาดเจ็บมีความรุนแรงที่ทําใหเสียชีวิตได ใหบันทึกในรายงานดวย สําหรับการบาดเจ็บบางประเภท 
ตองมีการใหความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากระยะเวลาที่ใชในการรักษาดวย เชน กรณีการบาดเจ็บ
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จากการขมขืนกระทําชําเรา และการบาดเจ็บจากอาวุธปน การประมาณระยะเวลาการรักษาใหยึด
ประโยชนของผูปวยใหหายจากการบาดเจ็บนั้นจริงๆ ดังนั้นการประมาณระยะเวลาการรักษาตอง
อาศัยหลักวิชาทางการแพทย ซ่ึงควรเปนหลักวิชาในเชิงประจักษ(evidence-based) นํามาประเมินทั้ง
การหายทางพยาธิวิทยา(Pathological healing)ซ่ึงหมายถึงการหายเชิงกายภาพที่เห็นไดวาเนื้อเยื่อมี
การซอมแซมกลับเขารูปแบบเดิม และการหายทางสรีรวิทยา(Physiological healing)ซ่ึงหมายถึง
อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บนั้นหายจนสามารถทําหนาที่ไดตามปกติ ขอเสนอแนะการเขียนรายงานการ
ชันสูตรบาดแผลที่ดี ตองอาศัยการฝกฝน การตรวจสอบกับผูมีความรู และมีประสบการณในงาน
นิติเวช ไมควรออกความเห็นนอกเหนือจากความรูความเชี่ยวชาญที่ตนมี ตองมีระบบการบันทึกเวช
ระเบียน และการเก็บรักษาเวชระเบียนที่ดี ตองตระหนักถึงความสําคัญในการบันทึกเวชระเบียน 
โดยเฉพาะการบันทึกเวลาที่ผูปวยมาพบแพทย และลักษณะบาดแผลภายนอก เพราะบาดแผลมี
ความสําคัญในการชี้ถึงกลไก และพฤติการณของการบาดเจ็บ ซ่ึงแพทยทั่วไปที่ไมใชแพทยนิติเวช
อาจไมใหความสําคัญกับบาดแผลเหลานี้เพราะเห็นเปนบาดแผลเล็กนอย หรืออาจตระหนักถึง
ความสําคัญแตไมมีเวลาบันทึกเพราะมีภาระสําคัญที่ตองชวยชีวิตของผูรับบาดเจ็บ จึงควรมีการ
อบรมผูชวยทั้งในระดับพยาบาลหรือรองลงมาใหทําหนาที่บันทึกขอมูลเหลานี้ และถามีการบันทึก
ดวยกลองถายรูปจะเปนบันทึกชวยจําและเปนหลักฐานที่ดีในกระบวนการยุติธรรม  
   ขอมูลจากการสัมภาษณและศึกษารายการชันสูตรบาดแผลของแพทยหวง
เวลาท่ีเขามาตรวจในเรือนจํากลางนครปฐม 
   การตรวจของแพทยจะตรวจตามความเปนจริงที่เห็นในขณะนั้น วาเปน
บาดแผลลักษณะใด เปนมากี่วัน มีจํานวนเทาใด บริเวณใดบาง และการรักษาใชเวลากี่วันจึงจะหาย 
เปนตน ซ่ึงจะทําการบันทึกใหเห็นตอหนา ถาผูตองหาหรือผูตองขังตองการที่จะขอใบรับรองแพทย
ดวยก็จะออกไวเปนหลักฐานแลวสงใหญาติหรือทนายในภายหลัง ดังนั้นขอมูลที่บันทึกใน
ใบรับรองแพทยและใบรายงานการตรวจรักษาจะตองตรงกัน เพื่อความยุติธรรมของทุกคน ฝาย
แพทยไมมีหนาที่ในการชี้ตัวผูกระทําผิดแตจะบันทึกบาดแผลตามลักษณะที่ตรวจพบและเนนไปที่
การรักษาเปนสวนใหญ ในฐานะที่หมอเองเขามาตรวจในเรือนจําไมนอยกวาหาป หมอไปเปน
พยานที่ศาลหลายครั้งก็จะใหขอมูลตามที่บันทึกไวและตามความรูที่ไดเรียนมา เมื่อศาลเห็นวาขอมูล
ของแพทยเปนประโยชนตอคดีก็จะชวยใหผูตองหาหรือผูตองขังไดรับประโยชนไปดวย บางครั้ง
ตํารวจหรือเจาหนาที่ควบคุมตองหันกลับมามองตนเองวาการทํารายรางกายผูตองหาหรือผูตองขัง 
ไมใชสิทธิที่ทําไดตามกฎหมาย เพราะสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูตองหาหรือผูตองขังก็มีเหมือน
คนทั่วไป โดยเฉพาะขณะนี้ทุกอยางมีการบันทึกโดยกลองดิจิตอลหรือโทรศัพทมือถือไดโดยงาย 
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สามารถเปนพยานหลักฐานได หมอจึงคิดวาการดําเนินตามกระบวนการยุติธรรมตองอาศัยทุกสวน
ชวยกัน ควรมีการประสานงานกันอยางผูกพันธุใกลชิด เพื่อปองกันการขัดแยงภายหลังตอไป 
   ศึกษาจากรายงานชันสูตรบาดแผลของแพทยโดยทั่วไปประกอบดวย
สาระสําคัญ  2  สวนคือ 
   1.   ขอเท็จจริง 
   2.   ความเห็น 
   สวนที่เก่ียวกับขอเท็จจริง ไดแก 
   1.   สถานที่ตรวจ  ใหระบุช่ือของสถานพยาบาลที่ตรวจลงไป 
   2.    ช่ือสกุลของผูบาดเจ็บ 
   3.   วัน  เวลาที่ตรวจ    หมายถึงวันเวลาที่ตรวจครั้งแรก 
   4.    รายละเอียดของการบาดเจ็บ  สวนนี้เปนสวนที่สําคัญที่สุด  เพราะแสดง
ถึงการบาดเจ็บที่ไดรับ  ซ่ึงผูตรวจจะตองบันทึกผลการตรวจในหัวขอสําคัญ 6  ประการ คือ 
     -   ชนิดของบาดแผล -   รูปรางและขนาดของบาดแผล 
     -   ตําแหนงของบาดแผล -   จํานวนของบาดแผล 
     -   ทิศทางของบาดแผล -   ส่ิงแปลกปลอมในแผล 
   5.   ช่ือสกุลแพทยผูตรวจ 
     สวนที่เก่ียวกับความเห็น ไดแก 
     1.   ความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการรักษา   จะถือเปนสวนสําคัญ
ที่สุดก็วาไดเพราะระยะเวลาที่ใชในการรักษาที่แพทยกําหนดใหนั้นใชประโยชนไดทั้งคดีอาญา  คดี
แพง  ทางอาญา  ใชพิจารณาวาอันตรายที่ไดรับนั้นเปนอันตรายสาหัสหรือไมในทางแพงใชพจิารณา
ถึงคาสินไหมทดแทนที่พึงไดรับ นอกจากนั้นยังนําไปใชประโยชนในการ ลางาน และอ่ืน ๆ อีกมาก
ปญหาของเราอยูที่วาจะใชอะไรเปนเกณฑ ในการพิจารณาวาบาดแผลนั้นรักษาหายเมื่อใดจะใช 
Pathological  healing  เปนเกณฑหรือ  Physiological  healing 
     2.   ความเห็นอื่น ๆ  เชน   ที่มาของบาดแผล ภาวะแทรกซอน  ถาไมรักษา
จะทําใหเสียชีวิต ฯลฯ ความเห็นเกี่ยวกับที่มาของบาดแผล  หมายถึง  บาดแผลนั้นเกิดจากอาวุธ  
หรือวัตถุอะไรซึ่งสามารถสันนิษฐานไดจากชนิดของบาดแผลนั้นเอง  เชน  
      -  บาดแผลผิวหนังถลอก (Abrasion)    เกิดจากากรเสียดสีของผิวหนัง
กับของแข็งที่หยาบ 
      - บาดแผลฟกช้ํา (Contusion or Bruise) เกิดจากการกระแทกกับ
ของแข็งไมมีคม  เชน   ถูกตีดวยตะพด,  ถูกตอย 
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      -  บาดแผลถูกแทง  (Stab wound)   เกิดจากการทิ่มแทง จากของแข็งที่
มีลักษณะเปนแทงปลายแหลม เชน มีดชายธง   กรรไกร   เหล็กขูดชารป ฯลฯ 
     การเขียนรายงานชันสูตรบาดแผล 
     1.  ใหใชภาษาไทย  ในกรณีที่ไมมีคําไทยที่จะใชกับศัพทแพทยนั้น  หรือ
มีแตนึกไมออกใหเขียนทับ ศัพทเปนภาษาไทย   แลวจึงวงเล็บเปนภาษาอังกฤษ 
     2.  ใหลําดับบาดแผลเปนขอ ๆ  อยาเขียนปะปนกันไปหมด 
     3.  การบรรยายลักษณะของบาดแผลใหเ ร่ิมจากชนิดของบาดแผล  
ตําแหนงของบาดแผลและขนาดของบาดแผลตามลําดับ  เชน  บาดแผลฉีกขาดขอบไมเรียบบริเวณ
เขาขวา   ขนาด   กวาง 2  เซนติเมตร ยาว  4   เซนติเมตร 
     4.  ใหบันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญลงไปดวย  เชน  
เอกซเรยพบวากะโหลกศีรษะสวนทายทอยขางขวาแตก 
     5.  รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษา เชน  การใหยาชนิดตางๆ  เปนส่ิงที่ไม
จําเปน คงรายงานเฉพาะวิธีการรักษาที่สําคัญ  เชน มามแตก รักษาโดยการผาตัดมามออก แขนหัก   
รักษาโดยการผาตัด  (ORIF  with  PLATE  &  SCREW) 
     6.  แยกสวนที่เปนขอเท็จจริงกับความเห็นออกใหชัดเจน  ผูอานรายงาน
จะไดเขาใจงาย 
     7.   พึงสังวรวาการลงความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษานั้นเปนสิ่ง
ที่สําคัญมาก  โดยเฉพาะในกรณีที่จะพิจารณาวาเปนอันตรายสาหัสหรือไม  ดังนั้นเมื่อประมาณ
ระยะเวลาที่ใชในการรักษาเปนตัวเลขไวแลวควรวงเล็บเปนตัวอักษรไวดวย  เพื่อปองกันการแกไข 
เชน  รักษาประมาณ  15 วัน(สิบหาวัน) 
     8.  ลงชื่อแพทยผูตรวจรายงาน  แลววงเล็บเปนตัวบรรจง  เพื่อผูที่ใช
รายงานจะไดทราบวาแพทยผูตรวจนั้นเปนใคร   รายงานชันสูตรบาดแผลที่ไมลงชื่อแพทยผูตรวจ
ถือเปนรายงานที่ไมสมบูรณ 
     การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจร มีประเด็นที่พนักงานสอบสวน
ตองการขอพิสูจนจากแพทย คือ 
     1.   เปนการบาดเจ็บตอรางกายหรือไม 
     2.   บาดเจ็บตออวัยวะใด 
     3.   อาการบาดเจ็บเขาขายเปนอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 ดังตอไปนี้หรือไม 
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     4.   ผูปวยมีอาการเมาสุราหรือไดรับยา ส่ิงเสพติดหรือไม 
     5.    ลักษณะการบาดเจ็บเขาไดกับประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรือไม  เชน  
ผูบาดเจ็บนาจะเปนคนขับรถ ผูโดยสารหรือคนเดินถนน 
     6.    ผูบาดเจ็บมีโรคประจําตัวที่นาจะเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไดงายกวา
บุคคลทั่วไป  หรือไม  เชน  มีโรคลมชัก โรคหัวใจ  ตาบอด   หูหนวก  ฯลฯ 
     การบาดเจ็บจากการถูกทํารายรางกาย    
     1.    อาวุธที่ใชทํารายผูปวยคืออะไร มีลักษณะพิเศษหรือไม เขาไดกับ
อาวุธของกลางที่พนักงานสอบสวนนํามาใหดูหรือไม ฯลฯ 
     2.    อาการบาดเจ็บ  ถาไมไดรับการรักษาอยางถูกตองทันทวงทีจะทําให
เสียชีวิตหรือไม เพราะเหตุใด 
     3.    บาดแผลที่เกิดจาการบาดเจ็บอยูที่ตําแหนงของอวัยวะสําคัญหรือไม  
มีลักษณะการกระทําโดยเจตนาหรือไม   มีลักษณะของการตอสูปองกันตัวหรือไม  เปนอุบัติเหตุได
หรือไม 
     4.    อาการบาดเจ็บเปนอันตรายสาหัสตามขอกฎหมายหรือไม 
     5.   ถาเสียชีวิต  สาเหตุการตายเกิดจากการบาดเจ็บครั้งนี้หรือไม  มี
หลักฐานการชันสูตรพลิกศพเรียบรอยหรือไม 
     หลักการบันทึก 
     1.    ช่ือและนามสกุลผูปวย 
     2.    อายุ   อาชีพ  และที่อยู 
     3.    วัน  เวลา ที่เกิดเหตุ 
     4.    วัน  เวลา  ที่มาถึงโรงพยาบาล 
     5.    สถานที่เกิดเหตุ 
     6.    สาเหตุการเกิดบาดแผล 
     7.    ผูนําสงโรงพยาบาล 
     วัตถุพยาน 
     1.   ไมทําลายคุณคาของวัตถุพยาน 
     2.   ไมทําใหวัตถุพยานดอยคาลง 
     3.   ปองกันการสับเปลี่ยนวัตถุพยาน 
     4.   ทําบันทึกการรับและสงมอบวัตถุพยาน 
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5.    แนวทางการแกไขปญหาการชันสูตรบาดแผลของผูตองหาใหสอดคลองกับกระบวนการ
ยุติธรรม 
   5.1  ศึกษาจากตัวอยางคําพิพากษาฎีกา 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี 1949/2529: จําเลยใชสันไมแปขนาดหนากวาง 4 นิ้ว 
หนา 1 นิ้วยาวประมาณ 1 เมตร ตีผูตายอยางแรง 1 ที ที่บริเวณคางดานขวา  บาดแผลเฉียงขึ้นไปทาง
ดั้งจมูกยาว 7 เซนติเมตร กวาง 2 เซนติเมตรลึก 5 เซนติเมตรขากรรไกรขวาหักดั้งจมูกยุบ ปลายจมูก
ฉีกขาด บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสวางจากกองไฟพอที่จะเห็นเหตุการณในบริเวณนั้นไดซ่ึงจําเลย
ยอมจะมีโอกาสเลือกตีผูตายไดการที่จําเลยตีผูตายที่บริเวณซึ่งเปนอวัยวะสําคัญจนเกิดบาดแผล
ฉกรรจและผูตายไดถึงแกความตายแทบจะทันทีทันใดเชนนี้ ฟงไดวาจําเลยมีเจตนาฆา 
    สรุปไดวา จําเลยมีความผิดฐานฆาผูอ่ืนตามมาตรา 288 เพราะบริเวณ
ตําแหนงบาดแผลที่จําเลยตีผูตายอยางแรง 1 ที ตรงกับอวัยวะสําคัญคือศีรษะดวย สามารถวิเคราะห
วาทําใหถึงตายได  
    คําพิพากษาฎีกาท่ี 3743/2543: ผูเสียหายมีบาดแผลฉีกขาดที่ดานซายของ
คอขนาดยาว 7 เซนติเมตร ลึกถึงชั้นกลามเนื้อคอและเสนเลือดขางคอ ตัดเสนประสาทและ
กลามเนื้อขางคอหลายมัดแพทยผูตรวจรักษาเบิกความวาหากไมไดรับการรักษาโดยทันที อาจเสีย
เลือดและ ชอคถึงแกชีวิตได ลักษณะบาดแผลที่ผูเสียหายถูกฟนที่คอ แมจะไมไดความชัดวาอาวุธที่
ใชฟนดังกลาวเปนมีดหรือขวานก็ตาม แตการที่จําเลยกับพวกใชอาวุธดังกลาวฟนไปที่คอของ
ผูเสียหายอันเปนสวนสําคัญของรางกายจนไดรับบาดแผลฉกรรจ ซ่ึงหากไมไดรับการรักษาโดย
ทันทีแลวผูเสียหายจะถึงแกความตาย ฟงไดวาจําเลยกับพวกกระทําการดังกลาวโดยมีเจตนาฆา เมื่อ
ผูเสียหายไมถึงแกความตายจําเลยจึงมีความผิดฐานพยายามฆาผูอ่ืน 
    สรุปไดวา จําเลยกับพวกมีความผิดฐานพยายามฆาผูอ่ืน เพราะบริเวณ
ตําแหนงบาดแผลถือวาเปนอวัยวะสําคัญ มีเสนเลือดใหญสําคัญไหลผาน ถือวาการกระทําดังกลาว
จําเลยมีเจตนาฆา แตผูเสียหายไมถึงแกความตายจึงไดรับความผิดฐานพยายามฆาผูอ่ืน   
    คําพิพากษาฎีกาที่ 5506/2541: จําเลยฟนผูเสียหายเพียงครั้งเดียวโดยมี
สาเหตุมาจากจําเลยดาวาผูเสียหายและถามวาไปเอาตูกับขาวของใครมา ผูเสียหายบอกใหจําเลยดูให
ดีเสียกอนสาเหตุเพียงเทานี้ มิใชสาเหตุรายแรงถึงกับจะตองเอาชีวิตกัน ทั้งไดความวา ม. ไดเขาหาม
จําเลยก็เช่ือฟง นอกจากนี้มีดที่จําเลยใชเปนอาวุธก็เปนมีดทําครัวทั้งใบมีดและดามมีความยาวเพียง
ประมาณ 1 ฟุต ถือไมไดวาเปนมีดขนาดใหญบาดแผลที่ผูเสียหายไดรับก็มีขนาดเพียง 1 คูณ 5 
เซนติเมตร ไมปรากฏวากระดูกแขนบริเวณที่ถูกฟนแตกหรือหักแตอยางใด ฟงไมไดวาจําเลยฟน
โดยแรง สวนที่จําเลยพูดวามึงตายเสียเถอะอยาอยูเลย นั้น ก็นาจะเกิดจากความโมโหที่ทะเลาะกัน
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และนาจะเปนเพียงการขมขูมากกวาที่จะประสงคทําตามนั้นจริง พฤติการณยังฟงไมไดวาจําเลยมี
เจตนาฆา คงฟงไดเพียงวาจําเลยมีเจตนาทํารายรางกายผูเสียหาย 
    สรุปไดวา จําเลยไมมีเจตนาฆาแตมีความผิดฐานทํารายรางกายตามมาตรา 
295 “ผูใดทํารายอื่น จนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกาย หรือจิตใจของผูอ่ืนนั้น ผูนั้นกระทําความผิด
ฐานทํารายรางกาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี 1094/2543: ผูเสียหายทั้งสองถูกจําเลยทั้งสามกับพวก
รวมกันใชมีด ขวดเบียร และไมฟนแทง ตี จนไดรับบาดเจ็บ ผูเสียหายที่ 2 มีบาดแผลฉีกขาดที่
ใบหนาและศีรษะสําหรับที่ใบหนามีบาดแผลฉีกขาดที่แกมซายขนาดยาว 6 เซนติเมตร และยาว 5 
เซนติเมตรตองเย็บถึง 100 เข็ม ซ่ึงบาดแผลดังกลาวหลังเกิดเหตุ 20 วัน สามารถมองเห็นไดชัดใน
ระยะ 5 เมตร แมจะทําศัลยกรรมตบแตงบนใบหนาก็ไมสามารถทําใหหายเปนปกติไดแตจะจางลง 
วันที่ผูเสียหายที่ 2 มาเบิกความเปนพยานโจทกหางจากวันเกิดเหตุประมาณ 8 เดือนเศษ ก็ยังปรากฏ
รอยแผลเปนใหเห็นไดชัดทําใหหนาเสียโฉมอยางติดตัว เปนอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 297(4) 
    สรุปไดวา จําเลยทั้งสามกับพวกมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 “ผูใดกระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกทํารายรับอันตรายสาหัสตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป” อันตรายสาหัสตามขอ 4 คือเสียโฉมอยางติดตัว 
    คําพิพากษาฎีกาท่ี 69/2539: ผูเสียหายถูกจําเลยที่ 6 ทํารายไดรับบาดเจ็บที่
ดั้งจมูก แตผูเสียหายมิไดรักษาโดยวิธีผาตัดตามความเห็นแพทยคงเอายามากินที่บานตั้งแตเกิดเหตุ
จนปจจุบันเปนเวลานานถึง 10 เดือนเศษ แสดงวาผูเสียหายสามารถไปทํางานหรือทําธุรกิจอื่นได 
แมแพทยผูตรวจจะทํารายงานวาตองรักษาโดยวิธีผาตัดแลวใชเวลารักษาอยางนอย 21 วัน จึงจะหาย
เปนปกติก็เปนเพียงขอสันนิษฐานของแพทยที่กะประมาณไวในขณะทําการตรวจซึ่งไมแนนอนวา
จะถูกตองตามนั้นหรือไม บาดแผลอาจจะหายเร็วกวากําหนดไวนั้นก็ได ดวยเหตุนี้จึงยังไมพอฟงวา
บาดแผลของผูเสียหายดังกลาวเปนเหตุใหผูเสียหายปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาหรือจนประกอบ
กรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวา 20 วัน อันจะเขาลักษณะเปนอันตรายสาหัส 
    สรุปไดวา จําเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 “ผูใด
กระทําความผิดฐานทํารายรางกาย จนเปนเหตุใหผูถูกทํารายรับอันตรายสาหัสตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหกเดือนถึงสิบป” อันตรายสาหัสตามขอ 8 คือทุพพลภาพหรือปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนา
เกินกวายี่สิบวัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมได เกินกวายี่สิบวัน 
    คําพิพากษาฎีกาที่ 7562/2542: ผูเสียหายไดรับบาดแผลที่คอ มีรอยถลอก
ทางยาว 3 เซนติเมตร กวาง 2 เซนติเมตร และมีรอยขีดขวน 2 รอย ขนาดเล็กๆ บาดแผลถลอกเล็ก ๆ 
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อีก 2 ถึง 3 แหง ที่หลังมือซาย ขอมือซายบวมแดงเปนหยอมๆ และมีบาดแผลถลอกที่ริมฝปากบน
ทางดานซาย แพทยมีความเห็นวาจะใชเวลาในการรักษาประมาณ 7 วัน ดังนี้ บาดแผลของผูเสียหาย
มีเพียงเล็กนอย ไมถึงกับเปนเหตุใหผูเสียหายไดรับอันตรายแกกายและจิตใจ 
    สรุปไดวา บาดแผลที่มีลักษณะเปนบาดแผลถลอกหรือบาดแผลฟกช้ําที่
ไมรุนแรง ศาลฎีกาวินิจฉัยไวหลายคดีแลววา เปนบาดแผลที่ยังไมถึงขนาดเปนอันตรายแกกายตาม
มาตรา 391 “ผูใดใชกําลังทํารายผูอ่ืน โดยไมถึงกับเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
      
   5.2 ศึกษาจากรายงานการรองเรียนในการสอบสวนของขณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ป พ.ศ. 2548 
    รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

 
รายงงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบ ที่ 6/2548 
เร่ือง เจาหนาทีต่ํารวจทํารายรางการเพื่อใหรับสารภาพ 
ผูรอง นายดํารง จุลพันธ และนางบาํรุง วงษพินจิ 
ผูถูกรอง เจาหนาทีต่ํารวจภูธรอําเภอเนินมะปราง จงัหวัดพิษณุโลก 
 
 นายดํารง  จุลพันธและนายบํารุง  วงษพินิจ ไดยื่นหนังสือรองเรียน ตามคํารองที่ 
43/2544 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2544 วานายสมบูรณ จุลพันธ ซ่ึงเปนพี่ชายของผูถูกรองถูกเจาหนาที่
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จับกุมในขอหาฆาคนตาย และถูกทํา
รายรางกายเพื่อใหรับสารภาพ จึงขอใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาตรวจสอบ
และใหความเปนธรรมในเรื่องดังกลาว 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพิจารณาแลวเห็นวา เร่ืองดังกลาวมีมูลและอยูใน
อํานาจหนาที่ จึงมอบหมายใหคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบเรื่องที่รองเรียนกอนป 2545 
ตรวจสอบปรากฏผลดังนี้ 
 ขอ 1 ความเปนมา 
 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 เวลาประมาณ 17.30 น. ไดมีคนรายใชอาวุธปนยิงนาย
พิทักษ  โตนวุธ แกนนํากลุมอนุรักษลุมน้ําชมพูซ่ึงคัดคานโรงโมหินในพื้นที่เสียชีวิต บนถนนสาย
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บานซํารัง-บานชมพู หมูที่ 12 ตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในขณะขับขี่
รถจักรยานยนต ตอมาในวันที่ 25 มิถุนายน 2544 นายอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไดออก
หมายจับนายสมบูรณ จุลพันธ และทํารายนายสมบูรณฯ เพื่อใหรับสารภาพตามที่เจาหนาที่ตํารวจ
กลาวหา 
 ขอ 2 การตรวจสอบ 
 คณะอนุกรรมการฯดําเนินการตรวจสอบโดยใหผูรองชี้แจงเปนลายลักษณอักษร ซ่ึง
นายสมบูรณ จุลพันธไดช้ีแจงดวยวาจาที่เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก และคณะอนุกรรมการฯขอใหผู
กํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด
พิษณุโลก ผูบังคับการกองปราบปราม ช้ีแจงขอเท็จจริงเปนลายลักษณอักษร และใหเจาหนาที่
ตํารวจที่เกี่ยวของเขาชี้แจงขอเท็จจริงดวยวาจา ซ่ึงเปนไปตามกระบวนการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
  2.1  คําชี้แจงของผูรอง 
   2.1.1  ผูรองไดยื่นคํารองเรียนเปนลายลักษณอักษรรองเรียนวา เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2544 ขณะที่นายสมบูรณฯ กําลังทําไรอยูกับภรรยา เวลาประมาณ 14.00 น.เจาหนาที่
ตํารวจเรียกนายสมบูรณฯใหไปคุยที่รถยนตเมื่อไปถึงรถยนตเจาหนาที่ตํารวจไดนํานายสมบูรณฯ
ขึ้นรถยนตไปโดยไมทราบวาถูกนําตัวไปที่ใด และมีการซอมนายสมบูรณฯอยางหนัก จนไดรับ
บาดเจ็บทั้งตัว โดยเจาหนาที่ตํารวจบังคับใหรับสารภาพวาเปนผูจัดหามือปนไปฆานายพิทักษ  
โตนวุธ ผูนําการเคลื่อนไหวลุมแมน้ําชมพู ซ่ึงกอนหนานี้เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมนายครีม  ขําจันทร 
ราษฎรหมูบานเดียวกันมาซอมบังคับใหซัดทอดวา นายสมบูรณฯ เปนผูจัดหามือปนดังกลาว 
นายครีมฯ ทนการซอมไมไหว จึงไดซัดทอดตามที่เจาหนาที่ตํารวจตองการ ซ่ึงเจาหนาที่ตํารวจบอก
วาจะกันนายครีมฯไวเปนพยาน แลวจึงปลอยตัวนายครีมฯ แตนายสมบูรณฯไมยอมรับวาเปนผู
จัดหามือปนเจาหนาที่ตํารวจจึงผลัดกันทํารายนายสมบูรณฯ จนไดรับบาดเจ็บอยางหนัก 
    เจาหนาที่ตํารวจจับตัวนายสมบูรณฯ ไปตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2544 
โดยผูรองและญาติของนายสมบูรณฯ ไมทราบวา เจาหนาที่ตํารวจนําตัวนายสมบูรณฯไปควบคุมไว 
ณ ที่ใด ผูรองไปสอบถามที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเนินมะปราง และสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลกแตเจาหนาที่ตํารวจทั้งสองแหงแจงวาไมทราบเรื่อง เมื่อเวลาผานไปหลายวัน ผูรอง
ไดไปแจงความที่สถานีตํารวจอําเภอเนินมะปราง แตเจาหนาที่ตํารวจไมรับแจงความ ผูรองไป
ปรึกษากับผูใหญบานหมู 3 ตําบลชมพู จึงไดรับการชวยเหลือในการจัดหาทนายความ และไดไป
ติดตอที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2544 เจาหนาตํารวจ
ยอมใหทนายความเขาพบนายสมบูรณฯ เพียงคนเดียว ทราบวานายสมบูรณฯ ถูกจับมาจากไร แลว
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นํามากักขังไว และถูกทํารายรางกายตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2544 รองรอยการถูกทํารายปรากฏตาม
ภาพจํานวน 4 ภาพ ซ่ึงทนายความไดบันทึกภาพมาให และไดแนบมากับคํารองเรียน 
   2.1.2  นายสมบูรณ  จุลพันธ ผูถูกละเมิด ช้ีแจงขอเท็จจริงดวยวาจา สรุปสาระ 
สําคัญไดดังนี้ 
    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 เวลาประมาณ 14.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ
นอกเครื่องแบบเขาไปในไรและแจงใหตนไปคุยดวยที่รถยนต เมื่อเดินทางไปถึงรถยนตเจาหนาที่
ตํารวจไดล็อกคอแลวใสกุญแจมือ โดยใหนั่งในรถยนตกระบะตอนหลังและใชผาปดตา เมื่อรถวิ่ง
ไปไดระยะหนึ่ง เจาหนาที่ตํารวจใหกมศีรษะลงและเอาผาคลุมตัวไว ไปถึงที่ใดไมทราบเจาหนาที่
ตํารวจใหตนลงจากรถยนต เปลี่ยนจากใสกุญแจมือขางหนามาไขวมือไวขางหลัง แลวตบ เตะ เอา
โซลามที่ขาใชถุงคลุมศีรษะแลวใชไมตีบริเวณลําตัว ตบที่ปากกับบริเวณใบหนา ไดยินเสียงตํารวจ
พูดวา “มึงทําใหกูลําบากรับสารภาพซะ มึงรับผูใหญเกี่ยวไปติดตอมือปนใชมั๊ย” ในคืนนั้น
เจาหนาที่ตํารวจไดพาตนไปขังที่แฟลตตํารวจเรือนไม ในวันรุงขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2544 พัน
ตํารวจตรีจรัญ ทิมัน สอบปากคําและบอกวาใหรับสารภาพ โทษหนักจะไดเปนเบา ดวยความ
หวาดกลัวจึงไดรับสารภาพ ขณะนั้นคิดอยูอยางเดียววาเอาตัวใหรอดไวกอน หลังจากนั้นตํารวจพา
ตนไปทําแผนที่หมูบานฉัตรแกวและพาไปกราบศพ ในการสอบปากคําตอนชวงหลังมีปลัดอาวุโส 
พันตํารวจตรีจรัญฯ และเจาหนาที่ตํารวจอีก 2-3 คนรวมสอบสวน เจาหนาที่ตํารวจสั่งใหตนลงชื่อ
รับรองวาไมไดถูกทํารายรางกาย ตอนนั้นตนหวาดกลัว จึงแจงไปวาตอนเปดตาไมไดทําราย แต
ตอนปดตามีการทําราย 
   2.1.3  พยานเอกสารของฝายผูรอง 
    ผูรองมีภาพถายรองรอยแผลฟกช้ําบริเวณรางกาย รวม 4 ภาพ ซ่ึงปรากฏ
มีรอยแผลฟกช้ําหลายแหง ทั้งที่บริเวณใบหนาและที่หลังของนายสมบูรณฯ 
  2.2  คําชี้แจงของผูถูกรอง 
   เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกได
ช้ีแจงขอเท็จจริง ดังนี้ 
   2.2.1  พันตํารวจตรีจรัญ ทิมัน มีหนังสือช้ีแจงสรุปความไดวา เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2544 เวลาประมาณ 14.00 น. เจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวนจับเขากุมตัวนายสมบูรณฯ ขณะ
ทําไรขาวโพดกับภรรยา เมื่อจับกุมแลวไดพานายสมบูรณฯ ขึ้นรถยนตกระบะของตํารวจโดยใหนาย
สมบูรณฯ นั่งในรถดานหลังคนขับ เนื่องจากพื้นที่ตําบลชมพูมีความขัดแยงรุนแรงระหวางกลุม
คัดคานกับกลุมสนับสนุนโรงโมหิน เกรงวาผูตองหาจะไมปลอดภัย เมื่อรถผานบริเวณชุมชนจึงใช
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ผาคลุมตัวนายสมบูรณฯและเนื่องจากคดีนี้เปนคดีอุกฉกรรจเปนที่สนใจของสื่อมวลชนและ
ประชาชนประกอบกับกลุมอนุรักษลุมน้ําชมพูและกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงเคลือ่นไหว
เดินขบวนอยูตลอดมา เกรงวาผูตองหาจะไมปลอดภัยในการควบคุมตัวไวในพื้นที่อําเภอเนิน
มะปราง ผูบังคับบัญชาจึงสงตัวผูตองหาไปควบคุมตัวไวที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ในวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ระหวางควบคุมตัว ไมไดมีการซอมผูตองหาแตอยางใด 
   2.2.2  พันตํารวจตรีจรัญฯ ช้ีแจงดวยวาจาตอคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 8 
เมษายน 2546 สรุปไดวา ในวันแรกที่ทําการสอบสวนคือเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยชุด
สอบสวนผูรับผิดชอบคดีดําเนินการสอบสวน ทุกครั้งที่มีการสอบสวนจะมีฝายปกครองเขารวมรับ
ฟงและมีการถายวิดีทัศนระหวางการสอบสวนไวดวย บาดแผลรอยฟกช้ําบริเวณใบหนาและลําคอ
ของนายสมบูรณฯนั้น ในการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 และ 29 มิถุนายน 2544 ไมพบบาดแผลแตอยาง
ใด มาพบเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2544 และทราบจากตัวนายสมบูรณฯวา เกิดจากอุบัติเหตุหกลมใน
หองขัง 
   2.2.3  พันตํารวจโทแดนชัย งามทรง สารวัตรสืบสวนผูจับกุมนายสมบูรณ จุล
พันธช้ีแจงตอคณะอนุกรรมการฯเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2546 สรุปไดวาในขณะเขาจับกุมนายสมบูรณ
ฯที่บานวังแดง นายสมบูรณฯมีรางกายสมบูรณดีทุกประการ เมื่อจับกุมตัวแลวไดพาไปนั่งใน
รถยนตกระบะตอนหลัง แตเนื่องจากพื้นที่นั้นมีความขัดแยงรุนแรง เกรงวาผูตองหาจะไมปลอดภัย
เมื่อรถผานบริเวณหมูบานไดใชผาคลุมเพื่อไมใหเห็นตัวนายสมบูรณฯ เมื่อไปถึงสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเนินมะปราง  เกรงวาจะไมไดรับความปลอดภัยและเกิดความวุนวายขึ้น จึงขออนุมัตินําตัว
นายสมบูรณฯไปควบคุมตัวไวที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คดีนี้ผูตองหารับ
สารภาพในชั้นจับกุม 
   2.2.4 กองปราบปรามมีหนังสือช้ีแจงวา ในคดีนี้นางจําลอง  โฉมงาม นองสาว
ของนายสมบูรณฯ ไดแจงความรองทุกขไวที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2544 โดยกลาวหาวาเจาหนาที่ตํารวจทํารายรางกายของนายสมบูรณฯ จน
ไดรับอันตรายแกกาย และคุมขังนายสมบูรณฯโดยไมชอบดวยกฎหมาย และเนื่องจากคดีนี้เปนการ
กลาวหาเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดกฎหมาย จึงสงเรื่องใหคณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณา และคณะกรรมการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดมีมติรับพิจารณา แตจากการตรวจสอบขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน ไมปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟงไดวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิด จึงมี
มติใหขอกลาวหาตกไป 
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  2.3  คําชี้แจงของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดพิษณุโลกมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริงวา ในการรับ
ผูตองหามาควบคุมไวที่เรือนจํานั้น ทางเรือนจําไดตรวจรางกายนายสมบูรณ จุลพันธ โดยพยาบาล
เทคนิค 3 และบันทึกไวกรณีผูตองขังไดรับบาดเจ็บจากภายนอกเรือนจํา โดยระบุวานายสมบูรณฯ 
ไดเขามาในเรือนจํา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 ใหประวัติวา ไดรับแรงกระแทกบริเวณรางกาย เหตุ
เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 มีการเจ็บบริเวณเอวทั้งสองขางและจุกแนนบริเวณหนาอก จากการ
ตรวจรางกายพบรอยฟกช้ําบริเวณเอวซายกวางประมาณ 10 เซนติเมตร บริเวณเอวขวามีรอยฟกช้ํา
กวางประมาณ 10 ×  10 เซนติเมตร บริเวณหนาอกไมพบรอยฟกช้ํา 
   ขอ 3 ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
   ในการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อาศัยหลักเกณฑ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และกติการะหวางประเทศ วาดวย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึงประเทศไทยมีพันธกรณีที่ตองปฏิบัติตาม เปนบรรทัดฐาน 
กลาวคือ 
   3.1  รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
    มาตร 4 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ยอมไดรับ
ความคุมครอง” 
    มาตรา 31 “บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน 
ทารุณกรรม หรือการลงโทษโดยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได การจับ คุมขัง 
ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได 
เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” 
    มาตรา 234 วรรคสามบัญญัติวา “บุคคลผูถูกควบคุม คุมขัง หรือจําคุก 
ยอมมีสิทธิพบและปรึกษาทนายความเปนการเฉพาะตัว และมีสิทธิไดรับการเยี่ยมตามสมควร” 
    มาตรา 241 “ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยยอมมีสิทธิไดรับการ
สอบสวนหรือการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม 
    ในชั้นสอบสวน ผูตองหามีสิทธิใหทนายความหรือผูซ่ึงตนไววางใจเขาฟง
การสอบปากคําตนได...” 
    มาตรา 243 “บุคคลยอมมีสิทธิไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเองอันอาจ
ทําใหตนถูกฟองคดีอาญา 
    ถอยคําของบุคคลซึ่งเกิดจากการจูงใจ มีคํามั่นสัญญา ขูเข็ญ หลอกลวง   
ถูกทรมาน ใชกําลังบังคับ หรือกระทําโดยมิชอบประการใดๆไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานได” 
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   3.2  กติการะหวางประเทศ วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซ่ึง
ประเทศไทยเขาเปนภาคีเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539 มีผลบังคับใชกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2540 โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของ คือ 
    ขอ 9 ขอ 1 ยอย “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของ
รางกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอําเภอใจมิได บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพตนมิได 
ยกเวนโดยเหตุและโดยเปนไปตามกระบวนการที่บัญญัติไวในกฎหมาย” 
    คณะกรรมการฯพิจารณาแลวเห็นวา เจาหนาที่ตํารวจจับกุมนายสมบูรณฯ 
แลวนําไปฝากขังไวที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองพิษณุโลก โดยไมแจงสิทธิใหผูตองหาทราบและ
ไมไดแจงญาติและภรรยาของผูตองหาวาผูตองหาวาผูตองหาถูกคุมขังไวที่ใด ทําใหผูตองหาเสีย
สิทธิในการรับเยี่ยมและพบทนายความ เปนการละเมิดสิทธิของผูตองหาตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บัญญัติ 
    สําหรับประเด็นที่รองเรียนวา นายสมบูรณฯ ถูกทํารายรางกายเพื่อใหรับ
สารภาพนั้น จากพยานหลักฐานปรากฏวา นายสมบูรณฯ ถูกทํารายรางกายในระหวางการควบคุม
ตัวของเจาหนาที่ตํารวจ และในขั้นตอนการสงมอบตัวผูตองหาใหพนักงานสอบสวนนั้นไมไดมีการ
ตรวจรางกายผูตองหาวาผูตองหามีบาดแผลบริเวณรางกายหรือไม สาเหตุของการที่ผูตองหาถูกทํา
รายรางกายนาจะเปนการบังคับใหรับสารภาพ ซ่ึงถาหากเจาหนาที่ตํารวจมีพยานหลักฐานแนนหนา
และชัดเจนเพียงพอก็สามารถฟองผูตองหาได โดยไมมีความจําเปนที่จะตองบังคับใหผูตองหารับ
สารภาพตั้งแตในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนผูตองหาจะใหการหรือไมใหการก็ได เปนสิทธิของ
ผูตองหา 
    การที่ผูตองหามีบาดแผลในขณะที่อยูในการควบคุมของเจาหนาที่ตํารวจ 
จึงนาเชื่อวาเจาหนาที่ตํารวจเปนผูทํารายผูตองหาเพื่อบังคับใหสารภาพ เปนการปฏิบัติหนาที่โดย    
มิชอบของเจาหนาที่ตํารวจ และเปนการละเมิดสิทธิผูตองหา เห็นสมควรเสนอใหกองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๖ พิจารณาดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงกรณีที่มีการทํารายผูตองหารายนี้ตอไป
และเห็นควรใหสํานักตํารวจแหงชาติชดใชเยียวยาความเสียหายใหแก นายสมบูรณ  จุลพันธ ดวย 
    ขอ 4 มาตรการการแกไขปญหา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึง
ขอเสนอตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ และกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6 กลาวคือ 
    4.1 ใหกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 6 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณี
ดังกลาวโดยองคประกอบของคณะกรรมการสอบสวนควรมีผูทรงคุณวุฒิที่มาจากบุคคลภายนอก
รวมดวยในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ทั้งนี้ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 
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    4.2  เนื่องจากมีความชัดเจนวาผูรองไดรับบาดเจ็บระหวางอยูในการ
ควบคุมของเจาหนาที่ตํารวจ จึงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ ชดใชหรือเยียวยาความเสียหายใหแก
นายสมบูรณ  จุลพันธ จากการที่นายสมบูรณฯ ถูกทํารายรางกายดังกลาว ภายใน 30 วัน นับแตวัน
ไดรับรายงานฉบับนี้ 
    4.3 ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติดําเนินการใหมีการออกระเบียบกฎเกณฑ 
เพื่อใหมีการบันทึกกรณีผูตองหาไดรับบาดเจ็บในระหวางการควบคุมตัวของเจาหนาที่ตํารวจ 
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงายฉบับนี้ 
 

รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี 16/2548 
 
เร่ือง   ผูตองหาถูกทํารายรางกาย 
ผูรอง   นายรุง  ศรีมวง 
ผูถูกรอง   เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
 
 นายรุง  ศรีมวง ผูตองหาคดีลักทรัพย เขาเรือนจําไดรองเรียนตอผูบัญชาการเรือนจํา
กลางกําแพงเพชรวา ถูกทํารายรางกายในระหวางการควบคุมตัวที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง 
จังหวัดกําแพงเพชร ผูบัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร จึงไดมีหนังสือท่ี ยธ 0743/1364 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2547  รายงานตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการคุมครอง
สิทธิมนุษยชน 2 พิจารณาตรวจสอบคํารองนี้ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2545 
 สาระสําคัญคํารองเรียน สรุปไดวา เรือนจํากลางกําแพงเพชรไดรับตัวนายรุง  ศรีมวง 
ผูตองหาคดีลักทรัพยเครื่องมือเกษตรกรรม ซ่ึงถูกนําตัวสงเรือนจํากลางกําแพงเพชรในวันที่ 23 
มีนาคม 2547 โดยเจาหนาที่ราชทัณฑไดตรวจพบบาดแผลบริเวณหัวไหลขวา และดานหลังใบหูขวา
มีรองรอยการเย็บบาดแผล ซ่ึงนายรุงฯไดแจงตอเจาหนาที่ราชทัณฑวา บาดแผลดังกลาวเกิดจากการ
ที่เจาหนาที่ตํารวจทํารายระหวางการถูกควบคุมตัวที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง เรือนจํากลาง
กําแพงเพชร จึงไดรายงานขอเท็จจริงมาใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรับทราบ 
 การตรวจสอบขอเท็จจริง คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 2 ไดพิจารณา
ตรวจสอบ โดยรับฟงพยานหลักฐานฝายผูรองและผูถูกรอง ดังนี้ 
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 1. การรับฟงพยานหลักฐานฝายผูรองปรากฏดังนี้ 
  พยานบุคคล 1. นายรุง  ศรีมวง 

           2. นายเฉลิม  จิระเดชประไพ  นักทัณฑวิทยา เรือนจํากลาง 
                   กําแพงเพชร 

 2. การฟงพยานหลักฐานฝายผูถูกรองปรากฏดังนี้ 
  พยานบุคคล 1. พันตํารวจโทธนภณ  เอี่ยมเจริญ สารวัตรสืบสวนสถานี  

                                   ตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง                     
                                                  2. พันตํารวจตรีจําเริญ  สีสังข พนักงานสอบสวนสถานี             
                                                      ตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง 
                                                  3. ด.ต. ไสว  ชินวงษทัน ผูบังคับหมูงานสืบสวนสถานี        
                                                      ตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง 

   4. จ.ส.ต. สุวรรณ  อรชร เจาหนาที่ตํารวจงานสืบสวนสถานี 
                              ตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง 

  พยานเอกสาร 1.  หนังสือสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง ที่ กพ 0229 
                                                       (ส)/5910 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 
                                                  2.  หนังสือสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุงที่ กพ 0229 
                                                       (สส)/พิเศษ ลงวันที่ สิงหาคม 2548 
 3. การรับฟงพยานหลักฐานจากแพทย คือ หนังสือโรงพยาบาลคลองขลุง ที่ กพ 
0027.301/886 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 พรอมสําเนาเวชระเบียน 
  คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 2 ไดกําหนดประเด็นตรวจสอบคํา
รองเรียนนี้วาเจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวนไดทํารางกายนายรุง  ศรีมวงจริงหรือไม โดยตรวจสอบ
พยานหลักฐานตางๆพบขอเท็จจริง ดังนี้ 
  1. ขอเท็จจริงจากผูเสียหาย 
   นายรุง  ศรีมวง ใหถอยคําวา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2547 ขณะทํางานอยู
รานอาหารแหงหนึ่งในอําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไดถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมในขอหาลัก
เครื่องสูบน้ํา และนําตังสงไปยังสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง ในระหวางที่ถูกคุมขังอยูที่สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุงนั้น ไดถูกนําตัวไปยังหองสืบสวนที่มีลักษณะเปนหองแถว เพื่อ
สอบถามขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิด และผูรวมกระทําผิดหลายครั้งหลายหน ทุกครั้งที่ถูกนําตัวไป
สอบถามนั้น เจาหนาที่ตํารวจจะทํารายรางกาย 
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   ในการสอบสวนครั้งแรก เจาหนาที่ตํารวจไดใสกุญแจมือไขวหลัง เอาผาปดตา
และเอาถุงคุมศีรษะแลวเอาเทปรัดคอใหหายใจไมออก โดยกลุมที่ทํารายรางกายนายรุงฯ นั้นมี
หัวหนากลุมที่ผูรองไดยินการเรียกชื่อวา สารวัตรสืบ มีลักษณะสูง และหัวบุบ 
   ในการสอบสวนครั้งที่สอง เจาหนาที่ตํารวจไดกระทําแบบเดียวกันกับครั้ง
แรก เพื่อใหนายรุง ศรีมวง บอกที่อยูของนายสอย(ไมทราบนามสกุล) ผูรวมกระทําความผิดอีกคน
หนึ่ง 
   ในการสอบสวนครั้งที่สาม เจาหนาที่ตํารวจไดทํารายรางกายนายรุงฯอีก โดย
เจาหนาที่ตํารวจชุดดังกลาวคนหนึ่งไดถีบนายรุงฯไปถูกกระจกบานเกล็ดประตูบาดเปนแผลที่
หัวไหลขวา หลังจากนั้นเจาหนาที่ตํารวจจึงนําตัวนายรุงฯไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลคลองขลุง 
  2.  ขอเท็จจริงจากเจาหนาท่ีตํารวจชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง 
ไดความวา 
   เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2547 ขณะที่พันตํารวจโทธนภณ  เอ่ียมเจริญ สารวัตร
สืบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง พรอมดวยกําลังตํารวจชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
คลองขลุงกําลังตรวจสอบรานคาของเกาซ่ึงเปนแหลงรับซื้อ-ขายเครื่องมือเกษตรขนาดใหญ ตั้งอยู
ในหมูบานตลาดวังบัว หมู 3 ตําบลวังบัว อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อระวังปองกันมิ
ใหมีการรับซื้อเครื่องมือทางการเกษตรที่ถูกขโมยมา และหาขอมูลเกี่ยวกับขบวนการโจรกรรม
เครื่องมือทางการเกษตรในเขตอําเภอคลองขลุง 
   ขณะกําลังปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ตํารวจสายตรวจไดวิทยุรายงานใหทราบวา 
ไดรับการแจงจากนายอํานวย  อินทนู วาไดพบเครื่องสูบน้ํายี่หอคูโบตาของนายอํานวยฯ ซ่ึงถูก
โจรกรรมในคืนกอน วางขายอยูในรานคาของเกาของนายชญานิน  มะรินิล พันตํารวจโทธนภณ 
เอี่ยมเจริญ จึงนํากําลังไปตรวจสอบ ณ รานคาของเกาของนายชญานิน มะรินิล 
   เมื่อไดตรวจสอบสมุดบัญชีรับซ้ือของเกาของนายชญานินฯ พบวาผูที่นําเครื่อง
สูบน้ําของนายอํานวยฯ มาขาย คือนายพา สุขเกิด อายุ 41 ปอาศัยอยูบานเลขที่ 151 หมู 3 ตําบล
คลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร จึงขออนุมัติจับกุมนายพา สุขเกิด ตามหมายจับของ
ศาลจังหวัดกําแพงเพชร ที่ 318/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ 2547 
   เมื่อจับกุมตัวนายพาฯ ไดใหการซัดทอดวา นายรุง ศรีมวง บุตรเขยของตนเปน
ผูลักเครื่องสูบน้ําของนายอํานาย อินทนู แลวฝากตนใหเปนผูนําไปขาย พันตํารวจโทธนภณ เอ่ียม
เจริญ จึงไดขออนุมัติจับกุมนายรุงฯ ตามหมายจับของศาลจังหวัดกําแพงเพชร ที่ 354/2547 ลงวันที่ 
16 กุมภาพันธ 2547 เพราะนายรุงฯ ไดหลบหนีเจาหนาที่ตํารวจไปตั้งแตวันที่เจาหนาที่ตํารวจเขา
จับกุมนายพา สุขเกิด 
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   วันที่ 10 มีนาคม 2547 ชุดจับกุมไดจับกุมนายรุงฯ ระหวางการควบคุมตัว   
นายรุงฯ ณ สถานนีตํารวจภูธรคลองขลุง ชุดสอบสวนโดยการนําของพันตํารวจโทธนภณ         
เอี่ยมเจริญ ไดนําตัวนายรุงฯ ออกจากหองควบคุมหลายครั้ง เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขบวนการโจรกรรมเครื่องมือทางการเกษตร ณ หองปฏิบัติการสืบสวนของสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
คลองขลุงมีลักษณะเปนหองแถวขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 4 เมตร ตั้งอยูดานหลังอาคารสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง ดานหลัง ดานซาย และดานขวาของหองปฏิบัติการสืบสวนเปนทองนา
กวางไมมีบานหรือชุมชนใดๆ วันที่ 16 มีนาคม 2547 พันตํารวจโทธนภณ เอี่ยมเจริญ จ.ส.ต.ไสว ชิน
วงษทัน(ยศในขณะนั้น)  และสิบตํารวจตรีสราวุฒิ  คงชื่น  ไดนําตัวนายรุ ง  ศรีมวง  มา  ณ 
หองปฏิบัติการสืบสวนของสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุงเชนเดิม ระหวางการสอบสวนปรากฏ
วานายรุงฯ ไดถูกกระจกบาดที่ไหลขวาบาดเจ็บเปนแผลลึก 
   เจาหนาที่ตํารวจผูใหขอเท็จจริงอางวา ขณะสอบปากคําอยูนั้น ระหวางที่ดาบ
ตํารวจไสวฯ ออกไปเขาหองน้ําที่อยูแยกจากอาคารหนึ่ง นายรุงฯพยายามหลบหนี จึงตองเขาไป
ควบคุมตัวนายรุงฯมิใหหลบหนีจนนายรุงฯ เสียหลักไปชนกระจกที่แตกอยูกอนไดรับบาดเจ็บ
สภาพของประตูทางเขา-ออกหองปฏิบัติการสืบสวน หากไมมีการใสกลอนประตูไวนายรุงฯจะตอง
หนีไปไดอยางแนนอน 
   สวนแรงจูงใจที่อาจทําใหนายรุงฯ พยายามหลบหนีนาจะเกิดจากความกลัวท่ี
จะไดรับโทษ นายรุงฯใหความรวมมือในการใหปากคําดวยดี เพียงแตปดบังขอมูลบางประการไว 
เชน ไมยอมบอกชื่อและนามสกุลจริงของผูรวมขบวนการ  
   เจาหนาที่ตํารวจไดสงฟองคดีนายรุงฯในขอหารวมกันลักเครื่องกลที่ผูมีอาชีพ
กสิกรรมมีไวสําหรับประกอบอาชีพกสิกรรมในเวลากลางคืน โดยใชยานพาหนะเพื่อความสะดวก
แกการกระทําผิดหรือการพาทรัพยนั้นไปหรือรับของโจรในมูลความผิดที่ไดลักเครื่องสูบน้ําของ
นายอํานวย อินธนู เพียงคดีเดียว คือคดีหมายเลขดําที่ 775/2547 คดีหมายเลขแดงที่ 73/2547 
พิพากษาใหนายรุง ศรีมวง เปนเวลา 2 ป 3 เดือน และใหริบรถจักรยานยนตของกลาง 
  3. ขอเท็จจริงจากโรงพยาบาลคลองขลุง 
   โรงพยาบาลคลองขลุงไดมีหนังสือ ที่ กพ 0027.301/886 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 
2547 พรอมสําเนาเวชระเบียนรายงานวา นายรุง ศรีมวง ไดรับบาดเจ็บจากการถูกกระจกบาดที่ไหล
ขวาเปนแผลลึกยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ลึก 3 เซนติเมตร จํานวน 1 แผล และแผลอื่นในลักษณะ
รอยครูดอีกจํานวน 3-4 แผล ใบหูมีแผลฉีกขาดยาว 1.5 เซนติเมตร ลึกถึงกระดูก มีรอยชํ้าบริเวณ
หนาทองกดเจ็บทั่วทองหลายรอย และใบหนายังมีรอยบวมช้ําและแดงช้ําหลายรอย และที่ขอมือยัง
ถูกสวมกุญแจมืออยู 
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  ความเห็นคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 2 จากการรวบรวมพยาน
เอกสารการรับฟงขอเท็จจริงจากการชี้แจงของพยานบุคคลที่เกี่ยวของ คณะอนุกรรมการคุมครอง
สิทธิมนุษยชน ๒ ไดพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 23/2548 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 มีความเห็น
ดังนี้ 
  1. บาดแผลที่ปรากฏอยูบนรางกายของนายรุง ศรีมวงขัดกับคําใหการเจาหนาที่
ตํารวจที่อางวานายรุงฯ พยายามหลบหนีจนวิ่งไปชนกระจกประตู ซ่ึงนาจะเกิดบาดแผลบริเวณ
ดานหนาของรางกายแตตามระเบียนของโรงพยาบาลคลองขลุงกับปรากฏวา บาดแผลที่รางกายนาย
รุงฯ เกิดที่ดานหลังใบหู และเกิดบาดแผลลึกยาวบริเวณไหลขวาดานหลัง บริเวณทองมีรอยช้ําบวม
กดเจ็บทั่วทองซึ่งขัดกับคําใหการของเจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวน  
   บริเวณหองปฏิบัติการสืบสวนเปนหองแถวที่สรางดานหลัง แยกจากสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง ประกอบดานหลังของหองสืบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง
เปนทุงนาโลงและระหวางการสอบสวนขยายผล ไดมีการปดประตูลงกลอนแนนหนา รวมทั้งมี
เจาหนาที่ตํารวจที่เขาเวรปฏิบัติงานอยูประมาณ 10 นาย และขณะสอบสวนมีเจาหนาที่ตํารวจนั่ง
ควบคุมอยูขางๆอีกทั้งมีการใสกุญแจมือผูรอง จากเหตุผลขอเท็จจริงดังกลาว จึงไมนาเชื่อวาผูรองจะ
หลบหนี 
  2. หากนายรุง ศรีมวง จะพยายามหลบหนี เพราะกลัวความผิดที่จะไดรับตามที่
เจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวนกลาวอาง ปรากฏวานายรุงฯ ไดรับสารภาพในขอหาที่ตนกระทําผิดใน
การลักทรัพยเครื่องสูบน้ําของนายอํานวย อินทนูอยูกอนแลว และเจาหนาที่ตํารวจมิไดแจงขอหา
อ่ืนๆกับนายรุงฯ ดังนั้นการกลัวความผิดที่จะไดรับจึงไมมีเหตุผลที่รับฟงได 
  ดังนั้น การกระทําของเจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลอง 
ขลุง จังหวัดกําแพงเพชร จึงเปนการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
  มติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ 24/2548 เมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2548 มีมติวา การกระทําของเจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูธรอําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชรที่ปฏิบัติตอนายรุง ศรีมวง ผูตองหาในระหวางคุมตัว เปนการกระทํา
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาและขอเสนอแนะตอสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ดังนี้ 
  มาตรการแกไขปญหา สถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง 
  1. ควรตั้งคณะกรรมการการสอบสวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจชุด
สืบสวนของพันตํารวจโทธนภณ เอ่ียมเจริญ เพราะนายรุง ศรีมวง ไดรับบาดเจ็บสาหัสขณะที่อยูใน
ความควบคุมของเจาหนาที่ตํารวจชุดดังกลาว 
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  2. ควรจัดอบรมเจาหนาที่ตํารวจผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญาของสถานีตํารวจภูธร
อําเภอคลองขลุง โดยเนนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อยาง
เครงครัด โดยเฉพาะแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องของการสืบสวนขยายผล 
  ทั้งนี้ ใหสถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุงดําเนินการทั้งสองประการขางตนภายใน 
60 วันนับแตวันที่ไดรับทราบรายงานผลการตรวจฉบับนี้ 
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  จากการตรวจสอบคํารองเรียนเกี่ยวกับคํารองเรียนเกี่ยวกับการทํารายรางกาย
ผูตองหานั้น เปนกรณีที่เกิดขึ้นในชั้นการสืบสวนเพื่อขยายผลของเจาหนาที่ตํารวจชุดสืบสวน 
ดังนั้นสํานักงานตํารวจแหงชาติควรมีมาตรการที่กําหนดเปนระเบียบเพื่อปองกันมิใหเกิดเหตุการณ
ทํารายรางกายของผูตองหาเกิดขึ้นอีก เชน ในขณะดําเนินการสืบสวนเพื่อขยายผลนั้น จะตองมี
พยานซึ่งเปนบุคคลที่สามอยูดวยเสมอขณะดําเนินการสืบสวนขยายผล เปนตน 

 
รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี 117/2548 

 
เร่ือง ผูตองขังหญิงทัณฑสถานหญิงกลาง ถูกเจาหนาที่ตํารวจทํารายรางกาย 
ผูรอง นางอนงคกมล แซอ้ึง 
ผูถูกรอง เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลสามเสน 
 
 คํารองเรียน กรณีตามคํารองที่ 414/2546 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 เปนเรื่องที่
คุณหญิงจันทนี  สันตะบุตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประธานอนุกรรมการดานราชทัณฑ
และสถานพินิจไดเดินทางไปตรวจเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2546 ซ่ึงจาก
การสัมภาษณและเก็บขอมูลผูตองขัง ทราบวามีการซอมและทรมานผูตองขังกอนสงตัวเขาคุมขัง
ในทัณฑสถานหญิง จึงขอใหทัณฑสถานหญิงกลาง ตรวจสอบและจัดสงเอกสารการตรวจรางกาย
ผูตองขังที่สงสัยวาอาจถูกซอมหรือทรมานมาเพื่อดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงตอไป 
 ตอมาผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงกลางไดแจงผลการตรวจสอบ สรุปไดวา เมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2546 ในขณะที่นางอนงคกมล แซอ้ึง ผูตองขังหญิง อยูกับเพื่อนที่ปากซอยองครักษ 
14 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ไดถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุม และผล
การตรวจคนพบเฮโรอีนของกลางอยูที่เพื่อนของนางอนงคกมลฯ แตไมพบของกลางที่ตัวนางอนงค
กมลฯจากนั้นเจาหนาที่ตํารวจไดนําตัวนางกมลฯ ไปสอบสวนที่สถานีตํารวจนครบาลสามเสน ซ่ึง
นางอนงคกมลฯไดปฏิเสธทุกขอกลาวหา เจาหนาที่ตํารวจจึงใชกระบอง ตีและทุบบริเวณหลังและ
แขนจนเปนรอยฟกช้ําหลายแหง ซ่ึงตอมาเจาหนาที่ตํารวจไดสงฟองนางอนงคกมลฯในขอหา มี
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ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย และศาลอาญาไดมีคําพิพากษา ตาม
คดีอาญาหมายเลขแดง ที่ ย. 345/2546 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2546 ลงโทษจําคุกนางอนงคกมลฯ 3 
ปและกักขัง 1 ป แทนคาปรับ จํานวน 200,000 บาท ในความผิดฐานมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 
ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยทัณฑสถานหญิงกลาง ไดรับตัวผูตองขังไว ตั้งแตวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2546 
 ประธานอนุกรรมการราชทัณฑและสถานพินิจ จึงไดสงเรื่องดังกลาวใหคณะอนุกรรมการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน 1 พิจารณาดําเนินการตอไป 
 
การตรวจสอบขอเท็จจริง 
 คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 1 ไดพิจารณาตรวจสอบเรื่องนี้แลวรับฟง
ขอเท็จจริงโดยสรุปไดดังนี้ 
 สถานีตํารวจนครบาลสามเสนไดมีหนังสือช้ีแจงวา ไดตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
กรณีรองเรียนดังกลาวแลว นางอนงคกมลฯ ผูรองไดยืนยันวาไมไดถูกดาบตํารวจสามารถ พูนผล 
และเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลสามเสนทํารายรางกายตามที่รองเรียนโดยกอนที่จะถูก
เจาหนาที่ตํารวจจับกุมไดเกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว และถูกสามีของผูรองทํารายจนเกิดรอย
ฟกช้ําตามตัว ผูรองไมติดใจในเรื่องที่รองเรียน จึงไดลงลายมือช่ือในบันทึกคําใหการ และไดขอยุติ
เร่ืองที่ไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 แตจากการที่คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 1 ไดรับฟงขอเท็จจริงจากผูรอง
โดยตรงผูรองยืนยันวาถูกดาบตํารวจสามารถ พูนผล เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลสามเสน 
ทํารายรางกายจริง สาเหตุการทําราย เนื่องมาจากดาบตํารวจสามารถฯ ใหเงินผูรอง จํานวน 9,000
บาท เพื่อใหเปนสายในการลอซ้ือยาบาจากผูขายที่คลองเตย แตผูรองปฏิเสธ และไดคืนเงินใหแก
ดาบตํารวจสามารถฯ แลวในวันที่ถูกจับกุม ทั้งนี้หลังจากทัณฑสถานหญิงกลาง ไดรายงานกรณี
ผูตองขังมีรองรอยถูกทํารายรางกาย ใหประธานอนุกรรมการดานราชทัณฑและสถานพินิจทราบ 
ดังกลาวแลวขางตนไดมีเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลสามเสนชื่อ รอยตํารวจเอกนครินทร 
วิทยเจษฏา และดาบตํารวจสามารถ พูนผล ไปพบผูรองที่ทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อขอไกลเกลี่ย
กรณีที่เกิดขึ้น โดยจะขอชดใชคารักษาพยาบาลใหแกผูรอง ซ่ึงดาบตํารวจสามารถฯ ไมไดเขารวม
เจรจาเกี่ยวกับคาเสียหายดังกลาวดวยแตไดใหรอยตํารวจเอกนครินทรฯ เปนผูเจรจาแทน ผูรอง
เสนอขอคารักษาพยาบาลจํานวน 10,000 บาท แตรอยตํารวจเอกนครินทรฯขอตอรองเหลือ 5,000
บาท ผูรองยินยอมรับเงินคารักษาพยาบาลดังกลาวเนื่องจากเคยมีทนายความ ซ่ึงผูรองจําไมไดวาอยู
หนวยงานใด ไปพบผูรองที่ทัณฑสถานหญิงกลางหลังจากผูรองถูกพิพากษาใหจําคุกแลวและแจง
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ใหผูรองทราบวา กรณีที่เจาหนาที่ตํารวจกระทําตอผูรองจะดําเนินการไดเพียงการลงโทษทางวินัย 
ลดขั้นเงินเดือนหรือภาคทัณฑ ผูรองจึงเห็นวาหากดําเนินการตอไปก็ไมมีประโยชน สวนการ
จายเงินคารักษาพยาบาล รอยตํารวจเอกนครินทรฯ แจงวาจะนําเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรอง
ที่ทัณฑสถานหญิงกลาง แตผูรองไดรับเงินเพียงสองพันกวาบาทนอกจากนั้น รอยตํารวจเอก
นครินทรฯ ยังไดแจงวา หากผูรองถูกยายที่คุมขังใหแจงใหทราบดวย เพื่อจะไดสงเงินไปใหที่ที่คุม
ขังใหม เมื่อผูรองถูกยายที่คุมขังก็ไดมีจดหมายแจงรอยตํารวจเอกนครินทรฯแลวแตยังไมไดรับเงิน
สวนที่เหลือ และไมไดรับการติดตอจากรอยตํารวจเอกนครินทรฯ แตอยางใดทั้งนี้ผูรองแจงวามี
กําหนดพนโทษ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2549 ขณะถูกคุมขังอยูที่ทัณฑสถานหญิงปทุมธานีผูรองมี
ความปลอดภัย ไมมีผูใดมาขมขู 
 
ความเห็นของคณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 1 
 คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 1 พิจารณาเห็นวา กรณีมีประเด็นที่ตอง
พิจารณาวาผูรองถูกเจาหนาที่ตํารวจถูกทํารายรางกายตามที่รองเรียนหรือไม ซ่ึงจากขอเท็จจริงที่รับ
ฟงจากเจาหนาที่สถานีตํารวจนครบาลสามเสน และขอเท็จจริงจากผูรองมีประเด็นที่นาสงสัย หลาย
ประการ กลาวคือ 
 - ลายมือช่ือของผูรองจากบันทึกของทัณฑสถานหญิงกลาง ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2546 
เทียบกับที่ปรากฏตามบันทึกคําใหการของสถานีตํารวจนครบาลสามเสน ลงวันที่ 11 มกราคม 2547 
มีความแตกตางกัน 
 - ในการสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงของสถานีตํารวจนครบาลสามเสน ไมไดมีการ
สอบสวนเจาหนาที่ตํารวจ ซ่ึงอยูในชุดจับกุมในวันเกิดเหตุทั้งหมด แตสอบสวนเฉพาะดาบตํารวจ
สามารถฯเพียงผูเดียว 
 - บันทึกการควบคุมผูตองหาของเจาหนาที่ ไมไดแจงวาไดมีการตรวจรางกาย
ผูตองขังในระหวางการควบคุมตัวหรือไม ดังนั้น เจาหนาที่อาจจะไมทราบวาผูตองขังถูกทําราย 
 - ผูรองอาจถูกขมขูใหลงลายมือช่ือในสมุดยุติเร่ืองรองเรียน เนื่องจากทําขึ้นในทัณฑ
สถานหญิงกลาง 
 เมื่อพิจารณาขอเท็จจริงที่รับฟงไดจากผูรอง จึงไดนาเชื่อวาผูรองถูกเจาหนาที่ตํารวจถูก
ทํารายรางกายจริง ถือวาเจาหนาที่ตํารวจมีการกระทําอันเปนการละเมิดตอสิทธิในชีวิตและรางกาย
ของผูรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 31 
 นอกจากนั้น ตามเอกสารประกอบคําชี้แจงของสถานีตํารวจนครบาลสามเสน ปรากฏ
วารอยตํารวจเอกนครินทรฯ ซ่ึงเปนบุคคลเดียวกันกับที่ผูรองแจงวาไปเจรจาไกลเกลี่ย ไดเปนผู
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สืบสวนขอเท็จจริงกรณีที่ผูรอง รองเรียนวาถูกดาบตํารวจสามารถฯและเจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุม
ทําราย และไดสรุปวาผูรองไดใหการยืนยันวาไมไดถูกดาบตํารวจสามารถฯ และเจาหนาที่ตํารวจทํา
รายรางกายตามที่รองเรียน จากพฤติกรรมดังกลาวแสดงใหเห็นวา มีการกระทําอันเปนการชวยเหลือ
เจาหนาที่ตํารวจดวยกันเอง ทั้งที่รูวามีการกระทําผิดกฎหมายเกิดขึ้น จึงถือไดวารอยตํารวจเอก
นครินทรฯ ละเวนการปฏิบัติหนาที่ดวย 
 กรณีรับฟงไดวาจาหนาที่ตํารวจทํารายผูรองจริง อันเปนการกระทําละเมิดตอสิทธิใน
ชีวิตและรางกายของผูรอง จึงควรเสนอมาตรการการแกไขปญหา ดังนี้ 
 1. ใหเจาหนาที่ตํารวจที่ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกลาว ชดใชคาเสียหายใหกับผู
รองจนเปนที่พอใจ 
 2. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการทางอาญาและวินัยตอเจาหนาที่ตํารวจที่
กระทําผิดตอไป 
 
มติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ในการประชุมครั้งที่ 30/2548 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2548 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติไดมีมติวา กรณีรองเรียนมีการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
จึงใหกําหนดมาตรการการแกไขปญหา ตามที่คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิมนุษยชน 1 เสนอ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตรวจบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขาเรือนจํามี

วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาชนิดบาดแผลของผูตองหาที่ถูกสงเขาเรือนจํา ศึกษาจาก
เรือนจํากลางนครปฐม 2) เพื่อศึกษาวิเคราะหลักษณะบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหา ศึกษาจาก
เรือนจํากลางนครปฐม และ 3) เพื่อพัฒนาแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํา โดย
ทําการตรวจรางกายของผูตองหาที่ถูกสงเขาเรือนจํา   ตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2550 ถึง วันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2551 รวมระยะเวลา 5 เดือน นําขอมูล ภาพถายของผูตองหาที่มีบาดแผลกอนเขา
เรือนจําแลวมาวิเคราะหจํานวน 32 ราย  และการศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของใน
กระบวนการตรวจบาดแผล   จํานวน 7 ราย ประกอบดวย แพทยนิติเวชประจําโรงพยาบาลนครปฐม 
1 ราย แพทยหวงเวลาประจําเรือนจํากลางนครปฐม 1 ราย พยาบาลวิชาชีพ 2 ราย เจาหนาที่
ราชทัณฑ 3 ราย  และสุดทายเปนการศึกษาจากคําพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับคดีอาญาที่เกี่ยวของ
กับรายงานการรองเรียนในการสอบสวนของขณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ป พ.ศ. 2548 
 การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาเปน 4 ตอน ดังตอไปนี้  

 
1.   ขอมูลท่ัวไปของผูตองหา 
 จากการศึกษาพบวา สถิติขอมูลทั่วไปของผูตองหาที่ถูกสงเขาเรือนจําทั้งหมด ตั้งแต 
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2550 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551  มีจํานวน  1,167  คน พบวาผูตองหา 
สวนใหญเปนเพศชาย  พบผูที่มีบาดแผลตามรางกายจํานวน 32 คน เปนเพศชาย 30 คน เพศหญิง 2 
คน คดีของผูตองหาสวนใหญเปนคดี พ.ร.บ. ยาเสพติดจํานวน 9 คน รองลงมาเปนคดีลักทรัพย
จํานวน 8 คน และชนิดบาดแผลที่พบมากที่สุด คือบาดแผลฟกช้ําจํานวน 12 คน รองลงมา คือ
บาดแผลถลอก จํานวน 11 คน  

 
2.  การวิเคราะหบาดแผลทางนติิเวชของผูตองหา จากการศกึษาพบวา  
 2.1 วิธีการซักประวัติ และการตรวจรางกาย ที่บงชี้วาผูตองหามีบาดแผลกอนเขา
เรือนจําหรือถูกทํารายรางกายกอนเขาเรือนจํา สาเหตุจากการมีบาดแผลโดยการซักประวัติจาก
ผูตองหา คือ 1.จากอุบัติเหตุ 2.จากการถูกซอม และ3.จากการกอคดี เปนตน จากการตรวจรางกาย

112 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 113

สามารถแยกบาดแผลไดวา บาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุจะพบบาดแผลถลอก รอยครูดตางๆตาม
รางกายสวนใหญเกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต สวนบาดแผลที่ผูตองหาบอกวาเกิดจากการซอม
ขณะถูกสอบสวนจะพบบาดแผลเปนรอยฟกช้ําบริเวณ ตา ดานหลัง อกและทอง จะมีรอยเขียวชํ้าซึ่ง
ไมเปนอันตรายมากนัก และสุดทายบาดแผลจากการกอคดีของผูตองหาเอง สวนใหญจะพบเปน
บาดแผลฉีกขาด และไดรับการเย็บรักษามาจากภายนอกเรือนจําแลว บาดแผลฉีกขาดที่ตรวจพบนี้
จะเห็นวาเปนผูตองหาคดีลักทรัพย ฆาผูอ่ืน และทํารายรางกาย เปนสวนใหญ  
 2.2  วิธีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย การตรวจบันทึกของเรือนจําเพื่อใหเกิดความ
ยุติธรรมแพทยจะทําการบันทึกลักษณะบาดแผลไวตามที่ไดเห็นในขณะนั้น และทําการรักษาเพื่อ
เยียวยาใหหายหรือทุเลา สวนในการดําเนินคดีของเจาหนาที่ตํารวจที่เกี่ยวของกับการทํารายรางกาย 
การประทุษรายรางกาย (อาจจะรวมถึงชิงทรัพย,ปลนทรัพย)   เจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงาน
สอบสวนตองการผลการตรวจชันสูตรบาดแผลจากแพทยและการวินิจฉัยจากแพทยวา บาดแผลที่
ถูกทํารายมีลักษณะเปนอยางไร บาดแผลดังกลาวรักษากี่วันจึงจะหาย เพื่อจะวินิจฉัยหรือตีความ
ตอไปวาไดรับอันตรายแกกาย ไดรับบาดเจ็บ หรือไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือไม อยางไรในเบื้องตน
ในการสงตัวผูบาดเจ็บไปใหแพทยรักษา พนักงานสอบสวนจะสงใบนําสงผูบาดเจ็บหรือใบชันสูตร
บาดแผลไปดวย แพทยจึงมี 2 หนาที่ คือ รักษาพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ และใหความเห็นในใบตรวจ
ชันสูตรบาดแผลตามแบบฟอรมการตรวจรางกาย แตเมื่อเปนการตรวจบันทึกตามแบบฟอรมที่เปน
เอกสารของเรือนจําจึงถือวาเปนเอกสารลับ ถาไมมีการรองขอจากทางราชการทางเรือนจําก็ไม
สามารถใหใครได นอกจากแพทยจะออกเปนแคใบรับรองแพทยใหเทานั้น กรณีที่ผูตองขังหรือญาติ
รองขอมา 
  ทั้งนี้การซักประวัติ ตรวจรางกาย และการตรวจดวยเครื่องมือทางการแพทย การ
ตรวจทางหองปฏิบัติการอื่นๆรวมดวย จะทําใหการวินิจฉัยโรครวมถึงการวินิจฉัยบาดแผลทาง
นิติเวชเพื่อเปนพยานทางการแพทยในกระบวนการพิจารณาคดีเปนไปดวยความถูกตอง เชื่อถือได
มากขึ้น 
 2.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลการทํางานของแพทย และเจาหนาที่ภายในเรือนจําเนื่องจาก
เรือนจําเปนสวนราชการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมนอกจากการมีหนาที่คุมขังผูตองขังตาม
บทลงโทษแลว ยังมีหนาที่ในการดูแลผูตองหาหรือผูตองขังทุกคนตามสิทธิสวนบุคคลที่ควรจะมี
หรือตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดไว จากการศึกษาพบวา มีขอกลาวหาจํานวนมากอยาง
ตอเนื่อง จากรายงานทั้งในประเทศและตางประเทศวา เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะในกระบวนการ
ยุติธรรมไทย ไดใชการทรมานตอผูตองสงสัยหรือ ผูกระทําผิด โดยไมมีกลไกในการคุมครอง แม
จะมีขาวปรากฏทางสื่อมวลชนเปนระยะๆ เนื่องจากการรองเรียนของญาติผูตองสงสัยที่ถูกทรมาน 
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แตกระบวนการสืบสาวหาตัวผูกระทําผิด มักกระทําโดยผูที่อยูในวงการเดียวกัน จึงเปนการยากยิง่ที่
จะนําเจาหนาที่ของรัฐมาลงโทษ หากเจาหนาที่ของรัฐมีวิธีคิดเชนนี้จริง สาธารณชนควรตั้งคําถาม
วา เจาหนาที่ของรัฐกําลังละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง อีกทั้งยังทําการกบฏตอรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบันอีกดวยใชหรือไม เพราะรัฐไดใหอํานาจและเครื่องมือแกเจาหนาที่ที่จะดําเนินการ
สืบสวน สอบสวนกับผูตองสงสัยและผูที่เกี่ยวของตามกระบวนการยุติธรรม ตามที่กฎหมายได
กําหนดไวอยางเต็มที่อยูแลว  
  ทําใหทุกหนวยงานและเจาหนาที่ทุกคนตองทํางานอยางตรงไปตรงมา รวมทั้ง
แพทย และเจาหนาที่ในเรือนจําจึงตองมีการตรวจรางกายอยางถูกตอง มีแบบฟอรมที่ชัดเจน  และ
ซักประวัติของผูตองหาหรือผูตองขังใหมตั้งแตแรกเขาเรือนจําอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบได 
เพื่อความยุติธรรมของทุกฝายตอไป 
 2.4 แนวทางการแกไขปญหาการตรวจบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขา
เรือนจํา ไดแก 
  - ควรมีการบันทึกการตรวจรางกายของเจาหนาที่ตํารวจหรือพนักงานสอบสวน
คร้ังแรกที่มีการจับผูตองหาทุกครั้ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 ไดวาง
หลักไววา ใหเจาพนักงานสอบสวนทําหนาที่รวบรวมหลักฐานทุกชนิดเพื่อประสงคจะทราบ
ขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆซึ่งเกี่ยวกับความผิด ที่ถูกกลาวหา ดังนั้นเมื่อมีผูเสียหายเขารับการ
รักษาเปนผูปวยภายในโรงพยาบาล ตํารวจตองสอบสวนแพทย และขอใหแพทยผูดูแลรักษา
ผูเสียหายทําหนังสือรายงานรับรองวาตรวจพบหรือใหการวินิจฉัยผูปวยอยางไร รวมไปถึงการขอ
ความเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการรักษาการเจ็บปวยนั้น วาตองใชเวลารักษานานเพียงใดเพื่อจะ
นําเขาประกอบสํานวนการสอบสวนและตั้งขอหาตามกฎหมายแกผูตองหา 
  - กรณีที่ผูตองหามีบาดแผลตามรางกายควรสงไปใหแพทยทางนิติเวชหรือ
แพทยประจําสถานพยาบาลตรวจกอนทุกครั้งกอนเขาเรือนจํา แมบาดแผลนั้นจะบาดแผลเพียง
เล็กนอยก็ตาม 
  - การสงตัวผูตองหาเขาเรือนจําควรมีการบันทึกการตรวจรางกายของเจาหนาที่
ตํารวจสงตอใหเจาหนาที่เรือนจํา ไดรับทราบไวเปนลายลักษณอักษร 
  - ควรมีการอบรมผูชวยทั้งในระดับพยาบาลหรือรองลงมาภายในเรือนจําทุก
แหงใหทําหนาที่บันทึกขอมูลการตรวจรางกายของผูตองหาอยางถูกตอง และถามีการบันทึกดวย
กลองถายรูปจะเปนบันทึกชวยจําและเปนหลักฐานที่ดีในกระบวนการยุติธรรม  
  - การตรวจรางกายผูตองหากรณีบาดเจ็บหรือมีบาดแผลแรกเขาเรือนจําตอง
ไดรับการตรวจจากพยาบาลหรือเจาหนาที่ทางการแพทยประจําเรือนจําโดยทันที เพื่อประเมิน
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ลักษณะบาดแผล อาการและทําการรักษาเบื้องตน แลวสงตอใหแพทยที่เขามาตรวจภายในเรือนจํา
หรือแพทยประจําเรือนจําตอไป แพทยตองบันทึกรายละเอียดการบาดเจ็บโดยครบถวนสมบูรณใน
แบบฟอรมแมในกรณีที่เปนการบาดเจ็บเพียงเล็กนอยที่ไมรุนแรงทางการแพทย ก็พบวามีการ
ฟองรองคดีซ่ึงจําเปนตองอาศัยขอมูลทางการแพทยในการวินิจฉัยคดีดวย 
  - การปองกันการทารุณกรรมที่ประเทศสมาชิกของอนุสัญญาพึงกระทํา ไดแก 
การใหการทารุณกรรมเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย การหามใชขอมูลท่ีไดมาจากการทรมานบุคคล
เปนหลักฐานในการดําเนินคดี การทบทวนระเบียบ กฎเกณฑ คําส่ัง และแนวปฏิบัติในการไตสวน 
ตลอดจนการควบคุมผูที่ถูกจับ กักขัง หรือจําคุก ที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งการ 
อบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ หรือในกรณีที่มีขอกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการทรมาน 
จะตองมีการตรวจสอบโดยพลันอยางเปนธรรม และหากเกิดเหตุการณขึ้นจริง จะตองมีการนํา 
ผูกระทําผิดมาลงโทษ และชดใชสินไหม เยียวยา บําบัดฟนฟู แกผูที่ถูกกระทํา แตหากผูถูก ทําราย
เสียชีวิต ผูอยูในอุปการะจะตองไดรับสินไหมทดแทน 

 
3.   เอกสารคําพิพากษาศาลฎีกา    
 จากการศึกษาพบวา หลักความเปนอิสระในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน หมายความ
วา ในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานเปนหนาที่ของศาล หลักนี้ปรากฏอยูในบทบัญญัติกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 277 วรรคแรกวา “ใหศาลใชดุลพินิจวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐาน
ทั้งปวง” อาทิ 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 696/2503: ศาลไมจําเปนตองเชื่อความเห็นผูชํานาญการพิเศษ     
เสมอไป 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 49/2528: วินิจฉัยช้ีขาดขอเท็จจริงแหงคดี ศาลจะตองใชดุลยพินิจ  
ช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานทั้งปวงในสํานวนวา ควรจะฟงไดเพียงใดหรือไม มิใชวาพยานเบิกความ
อยางไรแลวจะตองรับฟงขอเท็จจริงตามคําเบิกความของพยานเสมอไป และไมมีกฎหมายบทใด
บัญญัติหามมิใหศาลรับฟงคําใหการชั้นสอบสวนของพยาน เปนขอประกอบการพิจารณาของศาล 
สวนจะรับฟงไดเพียงใดหรือไมนั้นก็สุดแลวแตเหตุผลเปนเรื่องๆไป 
 เมื่อมีความจําเปนเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกคดีศาลอาจหยิบยกคําใหการของแพทย
ในชั้นสอบสวนมาพิจารณา  ศาลไดนําคําใหการในชั้นสอบสวนของแพทยผูตรวจบาดแผลวา 
“บาดแผลของผูเสียหายดังกลาวหากรักษาไมทันจะทําใหถึงตายได” มาพิจารณาพิพากษาเพื่อให
เกิดความเปนธรรมแกคดี ดังนั้นในชั้นสวบสวนพนักงานสอบสวนจึงควรสอบถามความเห็นแพทย
เกี่ยวกับผลการตรวจชันสูตรบาดแผลไวอยางครบถวน 
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 แตมีกรณีที่ศาลมิไดนําความเห็นแพทยในการประมาณระยะเวลารักษาบาดแผลมาใช
พิจารณาโดยใหเหตุผลวาเปนเพียงขอสันนิษฐานที่คาดคะเนเวลาการรักษาบาดแผลใหหายเปนปกติ
ไวในขณะทําการตรวจซึ่งไมแนนอนวาจะถูกตองตามนั้นหรือไม  
 ความเห็นของแพทยควรเปนความเห็นในขอเท็จจริง สวนปญหาขอกฎหมายเปนเรื่อง
ของศาลโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน แพทยจะกลาวในรายงานการชันสูตรบาดแผลวาคนไขไดรับ
อันตรายสาหัสไมไดเพราะตามกฎหมายคําวา “อันตรายสาหัส” มีความหมายเฉพาะเชนเดียวกัน 
แมในสายตาแพทยอาจดูวาเปนอันตรายสาหัส แตในสายตาของกฎหมายอาจจะมิใชอันตรายสาหัส
ก็ได ศาลเทานั้นที่จะเปนผูช้ีขาดวาผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัสหรือไม ดังนั้นการพิจารณาคดี
เกี่ยวกับบาดแผลเปนอันตรายสาหัสเปนเรื่องที่ศาลจะเปนผูพิจารณาเอง เชน 
 - บรรยายฟองเพียงวาสาหัสรักษาเกิน 20 วัน แตในใบชันสูตรไมมีขอเท็จจริงที่จะ
ใหศาลปรับเขากับขอกฎหมายในเรื่องสาหัส ศาลก็ไมลงโทษสาหัส  
 - ตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทยระบุวามีเอ็นฉีกขาดและเสน
เลือดแดงเล็กฉีกขาด ตองใชเวลารักษาประมาณ 21 ถึง 28 วันจึงจะหายเปนปกติ แตโจทกมไิดนาํสบื
ใหปรากฏวาบาดแผลดังกลาวเปนเหตุใหผูเสียหายตองปวยเจ็บดวยอาการทุกขเวทนาเกินกวายี่สิบ
วันหรือประกอบกรณียกิจตามปกติไมไดเกินกวายี่สิบวันตลอดระยะเวลานั้นดวย ศาลจึงฟงไมไดวา
ผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัส  
 - ในบางกรณีแพทยเขียนรายงานไวกวางๆวา รักษาไมเกิน 20 วันหาย ความจริงวัน
เดียวหรือ 7 วันหรือ 15 วันก็ไมเกิน 20 วันแตผลในแงผูปวยเจ็บมากนอยก็แตกตางกันอยู ศาลจึงใช
ดุลพินิจในการลงโทษจําเลยหรือใหจําเลยรับผิดชดใชคาเสียหายเพื่อละเมิดลําบาก กลาวคือในกรณี
ที่สงสัยตองยกประโยชนแหงขอสงสัยใหแกจําเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 227 
 ประเด็นปญหาการใหความเห็นของแพทยเกี่ยวกับการประมาณระยะเวลาในการรักษา
นั้นมีปจจัยที่ตองพิจารณาที่สําคัญคือการที่ผูปวยไมมาตรวจตามแพทยนัดเพื่อติดตามการรักษา และ
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนขอใหแพทยออกรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลกอนที่การรักษา
ยังไมส้ินสุดโดยอางการสิ้นสุดระยะเวลาควบคุมตัวผูตองหาตองรีบสงใหอัยการสั่งฟอง ซ่ึงโดย
หลักการทั่วไปแพทยจะไมลงความเห็นการพยากรณโรคจนกวาจะแนใจวาตรวจรักษาสมบูรณแลว 
แตการรองขอของพนักงานสอบสวนดังกลาวแพทยจึงตองใหความรวมมือในการออกรายงานผล
การตรวจชันสูตรบาดแผลโดยคาดคะเนตามหลักวิชาการเกี่ยวกับระยะเวลาการรักษาตามลักษณะ
การบาดเจ็บที่ตรวจพบ 
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4.   รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 จากผลการศึกษาการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รายงานผลการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประจําป 2548 ยังตองเผยแพรกวางขวางออกไปใหเกิด
คุณูปการตอการเรียนรูตอๆกันไป ไมใชเพียงจากแงมุมของการประสานงานเผยแพรจากภายใน
องคกรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเทานั้น หากหมายรวมไปถึงการพัฒนาสิ่งที่เรียกกันวา 
“สิทธิมนุษยชนศึกษา” ใหกลมกลืนสอดคลองตอสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นจริง และสภาพความ
เปนจริงของสังคมไทยโดยแทจริงแลว ภารกิจการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิ ก็คือ กระบวนการ
สิทธิมนุษยชนศึกษาอันแตกตางหลากหลายอยางเปนรูปธรรมตามชีวิตจริงของมวลประชาชน
สามัญนั่นเอง ขอนี้เปนเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตระหนักกันดีอยู และก็ได
พยายามถือปฏิบัติเทาที่เวลาและโอกาสจะเอื้ออํานวย แตอยางนอยก็ไดปูพื้นฐานเอาไวระดับหนึ่ง
เปนเบื้องตน 
 อนึ่ง  ในดานของสถิติขอมูลเกี่ยวกับปริมาณจํานวนกรณีการเรียกรอง  หรือที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหยิบยกขึ้นเองนั้น พึงเปนที่เขาใจวา ไมอาจถือเปนการ
สะทอนสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดทั้งหมดทั่วประเทศ แตกระนั้นแมจะเปนจํานวนไม
มากอะไรนัก แตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติก็ยึดถือเปนหลักปฏิบัติเสมอมาวา ทุกๆกรณี 
แตละกรณีเปนเรื่องสําคัญอยูในตัวเอง และทั้งในฐานะที่เปนสวนสะทอนสถานการณปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทํานองเดียวกันในที่อ่ืนๆ และกรณีอ่ืนๆอีกมากมายในแงนี้ความพยายาม
แกไขปญหาของแตละกรณี จึงเปนที่คาดหวังวาจะสงผลเปนคุณูปการตอๆไป 
 การที่รัฐบาลของประเทศที่เปนสมาชิกหรือภาคีของอนุสัญญา มีหนาที่หรือพันธกรณีที่
จะตองปองกันไมใหเจาหนาที่ของรัฐ หรือผูที่อยูในตําแหนง หนาที่ กระทํา ยุยง ยินยอมหรือรูเห็น
เปนใจ หรือแมแตเพียงขมขู บังคับขูเข็ญ ที่จะกระทํา “การทรมาน” ที่กอใหเกิดความเจ็บปวดอยาง
แสนสาหัส ไมวาทางรางกายหรือจิตใจแกบุคคล เพื่อใหไดขอมูลหรือคําสารภาพจากบุคคลนั้น หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของ 
 ตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่แสดงใหเห็นวาการเขาเปนภาคีอนุสัญญาตอตานการทรมาน
จะทําใหเกิดการปองกัน แกไข หรือปรับปรุงสถานการณใหดีขึ้น ไดแก การที่คณะกรรมการที่ 
ตั้งขึ้นตามอนุสัญญาฉบับนี้ สามารถเขาไปตรวจสอบในประเทศสมาชิก เมื่อไดรับขอมูลที่นา 
เชื่อถือวา เจาหนาที่ของรัฐไดใชการทรมานอยางกวางขวาง ซ่ึงประเทศสมาชิกตองใหความ รวมมือ
แกคณะกรรมการ ดังเหตุการณเมื่อป พ.ศ. 2536 คณะกรรมการไดเขาไปสอบสวนในตุรกี ซ่ึงใน
ขณะนั้น มีรายงานอยางกวางขวางวา เจาหนาที่ของรัฐไดทรมานผูตองสงสัย โดยเฉพาะกับผูที่ตอง
สงสัยวาจะกอความไมสงบที่ เปนชนกลุมนอย ซ่ึงจากการสอบสวนพบวา มีการกระทําจริง 
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คณะกรรมการจึงเสนอใหรัฐบาลแกไขกฎหมายและปรับปรุงการบริหารกระบวนการยุติธรรม 
สงผลใหรัฐบาลตุรกีตองออกมาตรการตางๆ เพื่อแกปญหา เชนเดียวกับในประเทศเปรู ที่
คณะกรรมการไดเขาไปตรวจสอบ รวมทั้งใหแพทยตรวจรางกายของผูที่ รองเรียนวาถูกทารุณกรม 
โดยประสานกับองคการเอกชนในทองถ่ิน สงผลใหการกระทําทารุณกรรมมีจํานวนลดลง ใน
ประเทศกรีก คณะกรรมการไดมีสวนผลักดันใหรัฐบาลออกกฎหมาย รับรองสถาบันที่คุมครองสิทธิ
ของนักโทษ รวมทั้งการใชบุคลากรที่ไมไดเปนบุคลากรของเรือนจํา แตไดรับการฝกอบรมเขาเปน
ตัวกลางเมื่อเกิดเหตุการณรุนแรงในเรือนจํา 

 
การอภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ”การตรวจบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขาเรือนจํา”ในชวง
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2550 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2551 ณ เรือนจํากลางนครปฐม
ผลการวิจัยพบวา ผูตองหาสวนใหญ เปนเพศชาย ไมมีบาดแผลกอนเขาเรือนจํา สําหรับผูตองหาที่มี
บาดแผลกอนเขาเรือนจําสวนมากเปนคดียาเสพติด สาเหตุเพราะเปนคดีที่พบมากที่สุดในขณะนี้ 
รองลงมา คือคดีลักทรัพย บาดแผลที่ตรวจพบมากที่สุดคือบาดแผลฟกช้ํา รองลงมาคือบาดแผล
ถลอกซ่ึงมีจํานวนที่ใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นวาบาดแผลที่พบเปนบาดแผลที่เกิดจากอาวุธไมมีคม 
ไมมีอันตรายสาหัส คือ รักษาไมเกิน 20 วัน สวนใหญไมไดรับการตรวจรักษาจากแพทยภายนอก
กอนเขาเรือนจํา  
 ผลการวิจัยพบวาผูตองหาที่มีบาดแผลมาจากภายนอกเรือนจําใหความรวมมือกับ
เจาหนาที่ภายในเรือนจําเปนอยางดี ในการซักประวัติ ใหขอมูล การบันทึกการตรวจรางกายตาม
แบบฟอรมการตรวจ พรอมทั้งถายภาพเก็บไว และลงลายมือช่ือยอมรับการตรวจทุกครั้ง สาเหตุที่
ผูตองหาใหความสําคัญในการตรวจรางกาย มีเหตุผลสองประเด็น คือ ประเด็นแรกตองการรักษา
บาดแผลจากแพทย สวนประเด็นที่สองเพราะเชื่อวาการบันทึกการตรวจสามารถนําไปตอสูคดีของ
ตนเองได ในการซักประวัติแพทยและพยาบาล จะไมลงขอความบอกกลาวของผูตองหาถึงสาเหตุ
ของการไดรับบาดเจ็บ เชน ไมลงในบันทึกวาผูตองหาไดรับบาดเจ็บจากการถูกซอม จะลงแตเพียง
วาผูตองหาไดรับบาดเจ็บ มีบาดแผล(ตามที่ตรวจพบในขณะนั้น) กอนเขาเรือนจํา เปนตน 
 ผลการวิจัยพบวาจากการสัมภาษณแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ภายในเรือนจํา ทุกคน
ใหความสําคัญในการตรวจรางกายผูตองหาหรือผูตองขังใหม โดยเฉพาะแบบฟอรมการตรวจ
บันทึกมีความชัดเจนดีขึ้น เหมาะสม มีการรับรองอยางเปนระบบ มีการถายภาพบันทึกเก็บไว แต
ภายหลังพบวาผูตองหามาขอแบบฟอรมบันทึกการตรวจแรกเขาหรือใบรับรองจากแพทยมากขึ้น 
ทางเรือนจําเห็นวาเปนเอกสารลับของทางราชการ จึงใหผูตองหาที่ตองการนําแบบฟอรมการตรวจ
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ดังกลาวไปใชเปนพยานหลักฐาน ตองทําเปนหนังสือขออนุญาตถึงผูบัญชาการเรือนจําโดย
เจาหนาที่ตํารวจ พนักงานสอบสวน ทนายหรือศาล เทานั้น โดยพิจารณาเปนรายๆไป สวนกรณีที่
ผูตองหาหรือผูตองขังหรือญาติเปนคนขอทางเรือนจําจะออกเฉพาะใบรับรองแพทยใหเทานั้น  
 จากการศึกษาดานรายงานการชันสูตรบาดแผล พบวาเอกสารจากการทําบันทึกมี
ความสําคัญในการฟองรองคดี ไมวาการบันทึกนั้นจะเกิดจากผูที่ไมมีความรูทางดานการแพทย
โดยตรง แตก็ถือเปนเอกสารทางราชการ นอกจากเปนการปองกันการทํางานสําหรับหนวยงานและ
ตนเองแลวยังเปนการกระทําตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และทางดาน
จริยธรรมอีกดวย แตในชั้นศาลจะใหความสําคัญการตรวจบาดแผลทางนิติเวชโดยความเห็นของ
แพทยทางนิติเวชมาก เพราะนาเชื่อถือมากที่สุด สวนการตรวจบันทึกโดยแพทยทั่วไปหรือพยาบาล
หรือบุคลากรทางการแพทย ก็นาที่จะเปนการยอมรับไดในระดับหนึ่งโดยเฉพาะผูที่ผานการอบรม
ทางดานนี้มาแลว เพราะไมสามารถจัดแพทยทางนิติเวชไวตามสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลตางๆ
ไดทุกแหง รายงานการชันสูตรบาดแผลหรือบันทึกการตรวจรางกายของเรือนจํานั้นถือเปนเอกสาร
สําคัญ ที่เจาพนักงานสอบสวนอาจตองใชประกอบกับสํานวนในการฟองรองดําเนินคดี เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม เกิดประโยชนและความเปนธรรมตอทุกฝาย แพทย พยาบาลจึง
ตองมีการตรวจและบันทึกการรักษาอยางละเอียดรอบคอบในทุกกรณีของผูปวยและใหความเห็น
ทางการแพทยไปตามหลักวิชาแพทย 
    
ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 การเขียนรายงานการชันสูตรบาดแผลที่ดี ตองอาศัยการฝกฝน การตรวจสอบกับผูมี
ความรู และมีประสบการณในงานนิติเวช ไมควรออกความเห็นนอกเหนือจากความรูความ
เชี่ยวชาญที่ตนมี ตองมีระบบการบันทึกเวชระเบียน และการเก็บรักษาเวชระเบียนที่ดี ตองตระหนัก
ถึงความสําคัญในการบันทึกเวชระเบียน โดยเฉพาะการบันทึกเวลาที่ผูปวยมาพบแพทย และ
ลักษณะบาดแผลภายนอก เพราะบาดแผลมีความสําคัญในการชี้ถึงกลไก และพฤติการณของการ
บาดเจ็บ ซ่ึงแพทยทั่วไปที่ไมใชแพทยนิติเวชอาจไมใหความสําคัญกับบาดแผลเหลานี้เพราะเห็น
เปนบาดแผลเล็กนอย หรืออาจตระหนักถึงความสําคัญแตไมมีเวลาบันทึกเพราะมีภาระสําคัญที่ตอง
ชวยชีวิตของผูรับบาดเจ็บ จึงควรมีการอบรมผูชวยทั้งในระดับพยาบาลหรือรองลงมาภายในเรือนจํา
ใหทําหนาที่บันทึกขอมูลเหลานี้ และถามีการบันทึกดวยกลองถายรูปจะเปนบันทึกชวยจําและเปน
หลักฐานที่ดีในกระบวนการยุติธรรม และปฏิบัติตามขอเสนอดังตอไปนี้ 
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 1. เผยแพรความรูแกประชาชนใหเขาใจถึงความสําคัญของการมาพบแพทยเพื่อตรวจ
ชันสูตรบาดแผลเมื่อไดรับบาดเจ็บและการรักษาอยางตอเนื่อง ถึงแมขณะนั้นจะอยูในฐานะผูตองหา
หรือจําเลยก็ตาม 
 2. ผูตองหาหรือผูบาดเจ็บควรไดรับทราบลักษณะการบาดเจ็บของตนเองจากแพทย
ผูตรวจชันสูตรบาดแผลเพื่อลดการเบิกความขัดกัน 
 3. สงเสริมใหเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ราชทัณฑ แพทย พยาบาลตระหนักถึง
ความสําคัญของแบบฟอรมการตรวจรางกายของผูตองหาเพื่อความยุติธรรมในคดี โดยเฉพาะการ
เขียนรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทยที่มีขอเท็จจริงเกี่ยวกับบาดแผลอยางครบถวนวา
บาดแผลนั้นเปนชนิดใด ที่ไหน ลักษณะเปนอยางไร มีอาการอยางไร รักษานานเทาใด ทุพพลภาพ
หรือเส่ือมเสียไปแคไหน อาจตลอดชีวิตหรือไม  
 4. จัดใหมีแนวทางปฏิบัติโดยองคกรวิชาชีพ เจาหนาที่ตํารวจ และเจาหนาที่ราชทณัฑ
ในเรื่องการตรวจรักษาผูปวยที่เปนผูตองหาหรือผูตองขังที่บาดแผลกอนเขาเรือนจําหรือมีอาการ
เจ็บปวดแตตรวจไมพบพยาธิสภาพ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุของการเสียชีวิตตามมาได 
 5. จัดสัมมนารวมกันระหวางศาล อัยการ พนักงานสอบสวน ทนายความ เจาหนาที่
ราชทัณฑ และแพทย เพื่อใหทุกฝายเขาใจขอจํากัดในทางปฏิบัติของการชันสูตรบาดแผลและ
รวมกันหาแนวทางแกไขอยางเปนระบบ 
 6. ควรจัดใหมีการประชุมวิชาการรวมกันระหวางสถาบัน เพื่อสรางเสริมบรรยากาศ
ทางวิชาการ ความสามัคคี และสรางองคกรแหงการเรียนรูรวมกัน เปนการเสริมแรงกันในขณะที่ยัง
มีบุคลากรจํานวนนอย การกระทําดังกลาวนี้อาจทํา ใหเกิดผลงานวิจัยไดอยางรวดเร็วเนื่องจากเปน
งานสหสถาบัน และเปนการรวมผูมีความรูความสามารถจากที่ตางๆมาสรางงานรวมกัน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
 ผูวิจัยเห็นวา การวิจัยที่จะนํามาเสริมกับผลการวิจัยในครั้งนี้นั้น ควรจะเปนการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมาตรการรองรับการตรวจบาดแผลของผูตองหาหรือผูตองขัง แนวทางแกไข
ปญหา และอุปสรรคตางๆ ไมวาจะเปนการตรวจบันทึกรางกายจากเจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่
เรือนจํา พยาบาล และแพทยที่ไมใชแพทยสาขานิติเวช เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ และความยุตธิรรม
จะมีเกณฑการพิจารณาอยางไร จึงจะถือวาเปนผูถูกกระทําหรือถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย เพื่อ
นํามาใชประกอบในการกําหนดใหมีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งยังจะนํา
ผลการวิจัยไปใชในการวางแผนสรางรูปแบบเรือนจํารองรับผูกระทําความผิดไดอยางเหมาะสมและ
เพียงพอกับปริมาณผูกระทําความผิดสําหรับในกรณีที่จําเปนตองใชเรือนจําในการปรับปรุงแกไข

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 121

และแยกผูกระทําผิดออกจากสังคมดวย นอกจากนี้ยังนําไปใชเปนประโยชนในการจําแนกผูกระทํา
ผิดที่เปนผูปวยคดีหรือผูไดรับบาดเจ็บกอนเขาเรือนจําเพื่อทําการบําบัดฟนฟูและปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมกับตัวผูกระทําผิดเปนราย ๆ ไปอีกดวย 
 เพื่อความกาวหนาของกองบริการทางการแพทย กรมราชทัณฑ ตลอดจนงานวิจัยทาง
นิติเวชศาสตร รัฐบาลและกรมราชทัณฑอาจตองพัฒนาผูมีความรูความชํานาญในสาขานิติเวชหรือ
สาขาขางขางเคียง เพื่อศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการชันสูตรบาดแผลของ
ผูตองหาและผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ตอไป  
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํา 
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                                                                                                                                                แบบฟอรมหมายเลข  1   
บันทึกขอมูลและประเมินผูตองขังแรกเขา 
สถานพยาบาลเรือนจํากลางนครปฐม 

ช่ือ-สกุล...............................................อายุ......ป เพศ.............. คดี............................................เลขที่บันทึก............. 
ที่อยูกอนเขา.............................................................................................................................................................. 
 ......................................................................................................................โทรศัพท............................................ 
1.วัน/เวลา แรกเขา..................................วัน/เวลา ที่ตรวจ........................................................................................ 
2.อาการสําคัญ.......................................................................................................................................................... 
3.สัญญาณชีพ อุณหภูมิ............C ชีพจร........./นาที อัตราการหายใจ........../นาที ความดัน.......................mm Hg 
4.(สําหรับผูตองขังหญิงที่ต้ังครรภ)
GRAVIDA................PARA...............LMP...................EDC...................ABORTION......................... 
STILLBIRTH............................. 
5. ประวัติในอดีต 
    5.1 การเจ็บปวย             ไมมี             มี.............................................  
    5.2 การรักษาตัวในโรงพยาบาล( ภายใน 1 ป)            ไมเคย  เคยที่รพ. ...................................... 
    5.3 การผาตัด            ไมเคย         เคย เมื่อ.................................................... 
    5.4 การแพยา        ไมเคย          เคย ระบุ......................................... อาการ......................................... 
 6. สภาพรางกายแรกรับ 
     6.1 ระดับการรูสึกตัว      รูสึกตัวดี         สับสน         ซึมหลับปลุกตื่น      ไมรูสึกตัว 
     6.2 รางกาย  อวน         ผอม       แข็งแรง    ออนเพลีย          อื่นๆ ระบุ....................................... 
     6.3 จิตใจและอารมณ      ปกติ        วิตกกังวล        ซึมเศรา      กาวราว        กลัว         อื่นๆ ระบุ........................ 
  7. สุขนิสัยสวนตัว 
     7.1 การรับประทานอาหาร          เปนเวลา           ไมเปนเวลา 
     7.2 การขับถายอุจจาระ       ถายทุกวัน             ไมถายทุกวัน...........วัน/ครั้ง 
     7.3 การใชยาระบาย              ใช                  ไมใช 
     7.4 การนอน                          เปนเวลา         ไมเปนเวลา 
8. สิ่งเสพติด                 ไมเสพ 
                                      เสพ            สุรา             บุหรี่            ยาแกปวด       อื่นๆ ระบุ........................ 
9. สภาพสังคมเศรษฐกิจ 
      9.1 การศึกษา         ปริญญาตรี          ประถมศึกษา           มัธยมศึกษา         ปวช.          ปวส.      ไมไดเรียน 
      9.2 บทบาทในครอบครัว           หัวหนาครอบครัว      สมาชิกในครอบครัว 
      9.3 จํานวนบุตร...............คน     ชาย............คน   หญิง............คน 
      9.4 อาชีพ                มี ระบุ...........................................        ไมมี 
      9.5 รายได/ เดือน           ไมมี         ตํ่ากวา 4,000       4,000- 8,000       มากกวา 8,000                                             
                                                                                          
                                                                                                    ลงช่ือผูบันทึก.......................................................... 
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                                                                                                              แบบฟอรมหมายเลข 2 
ใบสรุปการตรวจและการรักษาเบื้องตน 
สถานพยาบาลเรือนจํากลางนครปฐม 

 
ช่ือ...............................................สกุล........................................... อายุ............ป วันที่......................................... 
 
1.ประวัติการเจ็บปวยในปจจุบัน........................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................. 
2. ผลการตรวจรางกายและการชันสูตรที่สําคัญกอนเขาเรือนจํา(กรณีมีการบาดเจ็บและเปนผูปวยทางคดี)                  
                ไมไดรับการตรวจจากแพทย              ไดรับการตรวจจากแพทยกอนเขาที่........................................... 
    ผลการตรวจที่เรือนจํา........................................................................................................................................ 
    .......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................... 
    .......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
3. การรักษาเบื้องตน............................................................................................................................................. 
    .......................................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
                                                     
                                                     ลงช่ือผูรับการตรวจ............................................................. 
                                                                                
                                                                                ลงช่ือผูทําการตรวจ............................................................ 
                                                                                                              (...........................................................) 
                                                                                 ตําแหนง............................................................................. 
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ช่ือผูบันทึก…................................ 
ตําแหนง......................................... 
วันที่ 

แบบฟอรมหมายเลข 3 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พทุธศักราช 2479 
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ พทุธศักราช 2479 
กรมราชทัณฑ  กระทรวงยุตธิรรม 

พระราชบัญญัติราชทัณฑ  
พุทธศักราช 2479  

ในพระปรมาภไิธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  
คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค  

(ประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร)  
ลงวันท่ี 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2478  

อาทิตยทิพยอาภา  
เจาพระยายมราช  

พล.อ.เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน  
ตราไว ณ วนัที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2479  

เปนปท่ี 3 ในรัชการปจจุบัน 
 โดยที่สภาผูแทนราษฎรลงมติวา สมควรปรับปรุงกฎหมายการราชทัณฑเพื่อใหเหมาะสม
แกกาลสมัย  จึงมีพระบรมราชโองการใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้  
มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้ ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479”  
มาตรา 2   ใหใชพระราชบัญญัตินี้ภายหลัง 4 เดือน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา 3   ตั้งแตวันใชพระราชบัญญัตินี้เปนตนไป ใหยกเลิก พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจํา ร.ศ.
120 กับทั้งบรรดากฎหมาย กฎและขอบังคับอ่ืนๆ ในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ หรือ
ซ่ึงมีขอความขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 4   ในพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะมีขอความแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น  

(1)  “เรือนจํา” หมายความวา ที่ซ่ึงใชควบคุมกักขังผูตองขัง กับทั้งสิ่งที่ใชตอเนื่องกัน 
และใหหมายความรวมตลอดถึงที่อ่ืนใดที่รัฐมนตรีไดกําหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาง
อาณาเขตไวโดยชัดเจน  

(2) “ผูตองขัง” หมายความรวมตลอดถึงนักโทษเด็ดขาด คนตองขังและคนฝาก  
(3)   “นักโทษเด็ดขาด” หมายความวา บุคคลซึ่งถูกขังไวตามคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายให

ลงโทษดวย  
(4)   “คนตองขัง” หมายความวาบุคคลที่ถูกฝากขังไวตามหมายขัง  
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(5)  “คนฝาก” มายความวาบุคคลที่ถูกฝากใหควบคุมไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือ กฎหมายอื่น โดยไมมีหมายอาญา  

(6)  “นักโทษพิเศษ” หมายความวา นักโทษเด็ดขาดซึ่งสงไปอยูทัณฑนิคมตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(7)   “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวง ซ่ึงบังคับบัญชาการราชทัณฑ  
(8)  “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมราชทัณฑ  

 มาตรา 5   พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับถึงเรือนจําทหาร  
 

ลักษณะ 1 
เรือนจํา 
หมวด 1 

ขอความทั่วไป 
มาตรา 6   รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดประเภทหรือช้ันของเรือนจํา หรือ ส่ังใหจัดอาณาเขตภายใน
เรือนจําออกเปนสวนๆ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประเภท ช้ัน เพศ ของผูตองขัง หรือ ความประสงคในการ
อบรมผูตองขังดวย  
มาตรา 7   บุคคลภายนอกซึ่งไดรับอนุญาตใหเขาไปในเรือนจํา เพื่อกิจธุระก็ดี เยี่ยมผูตองขังก็ดีเพื่อ
ประโยชนอยางอื่นก็ดี จักตองปฏิบัติตามขอบังคับ ซ่ึงอธิบดีไดตั้งและประกาศไวโดยเปดเผย  
 

หมวด 2 
การรับตัวผูตองขงั 

มาตรา 8   เจาพนักงานเรือนจําจะไมรับบุคคลใดๆ ไวเปนผูตองขังในเรือนจําเวนแตจะไดรับหมาย
อาญา หรือ เอกสารอันเปนคําส่ังของเจาพนักงานผูมีอํานาจ  
มาตรา 9   ถาผูตองขังมีเด็กอายุต่ํากวา 16 ป อยูในความดูแลของตนติดตามมายังเรือนจํา และ
ปรากฏวาไมมีผูใดจะเลี้ยงดูเด็กนั้น จะอนุญาตใหเด็กนั้นอยูในเรือนจําภายใตบังคับเงื่อนไขดังระบุ
ไวในขอบังคับที่อธิบดีตั้งขึ้น หรือจะสงไปยังสถานที่อ่ืนใดอันไดจัดขึ้นเปนพิเศษเพื่อการนี้ก็ได  
บทบัญญัติในวรรคกอนใหบังคับแกเด็กที่เกิดในเรือนจําดวย  
มาตรา 10  ใหแพทยตรวจอนามัยของผูที่ถูกรับตัวเขาไวใหม   
 อนึ่ง ใหเจาพนักงานหรือ เรือนจําตรวจและบันทึกขอความเกี่ยวแกลักษณะแหงความผิด
ที่ผูนั้นไดกระทําตําหนิรูปพรรณความแข็งแรงของรางกาย และความสามารถทางสติปญญากับ
ขอความอื่นๆ ตามขอบังคับที่อธิบดีไดตั้งขึ้นไว เมื่อเจาพนักงานเรือนจํารองขอ ใหเจาพนักงานฝาย
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ปกครอง ผูมีอํานาจทําการสอบสวนหรือสืบสวนการกระทําผิดอาญา สงรายงานแสดงประวัติของ
ผูตองขังใหแกเจาพนักงานเรือนจํา 

หมวด 3  
การแยกและยายผูตองขัง 

มาตรา 11  รัฐมนตรีมีอํานาจแยกประเภทหรือช้ันของผูตองขัง และวางเงื่อนไขในการยายจาก
ประเภทหรือข้ันหนึ่ง ไปยังอีกประเภทหรือข้ันหนึ่ง โดยวิธีเล่ือนขึ้น หรือลดลง ตลอดจนการปฏิบัติ
ตางๆ สําหรับผูตองขัง คนตองขังและคนฝาก ใหแยกขังไวตางหากจากนักโทษเด็ดขาดเทาที่จะ
กระทําได  
มาตรา 12  การยายผูตองขังจากเรือนจําหนึ่งไปยังอีกเรือนจําหนึ่งนัน้ ใหเปนไปตามคําส่ังของอธิบดี 
 

หมวด 4 
อํานาจและหนาท่ีของเจาพนกังานเรือนจํา 

มาตรา 13  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดอํานาจและหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจําในสวนที่เกี่ยวแกการ
งานและความรับผิดชอบ ตลอดจนเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่นั้น  
มาตรา 14 หามมิใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังเวนแต  

(1)  เปนบุคคลที่นาจะทําอันตรายตอชีวิต หรือรางกายของตนเองหรือผูอ่ืน  
(2)  เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตไมสมประกอบ อันอาจเปนภยันตรายตอผูอ่ืน  
(3)  เปนบุคคลที่นาจะพยายามหลบหนีการควบคุม  
(4) เมื่อถูกคุมตัวไปนอกเรือนจําเจาพนักงานผูมีหนาที่ควบคุมเห็นเปนการสมควรที่

จะตองใชเครื่องพันธนาการ 
 (5) เมื่อรัฐมนตรีส่ังวาเปนการจําเปนตองใชเครื่องพันธนาการเนื่องแตสภาพของเรือนจํา

หรือสภาพการณของทองถ่ิน ภายใตบังคับอนุมาตรา (4) และ (5) แหงมาตรานี้ใหพัศดีเปนเจาหนาที่
ที่มีอํานาจที่จะสั่งใหใชเครื่องพันธนาการแกผูตองขังและที่จะเพิกถอนคําส่ังนั้น  
มาตรา 15  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดชนิดอาวุธที่เจาพนักงานเรือนจําจะพึงใชและวางเงื่อนไขในการ
ถือหรือมีอาวุธนั้นๆ  
มาตรา 16 เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธนอกจากอาวุธปนแกผูตองขังได ในกรณีตอไปนี้  

(1)  เมื่อปรากฏวาผูตองขังกําลังกําลังหลบหนีและไมมีทางจะปองกันอยางอื่นนอกจากใช
อาวุธ  

(2)  เมื่อผูตองขังหลายคนกอความวุนวาย หรือพยายามใชกําลังเปดหรือทําลายประตู ร้ัว 
หรือกําแพงเรือนจํา 
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(3)  เมื่อปรากฏวา ผูตองขังจะใชกําลังกายทํารายเจาพนักงาน หรือผูอ่ืน  
 มาตรา 17  เจาพนักงานเรือนจําอาจใชอาวุธปนแกผูตองขังไดในกรณีตอไปนี้  

(1)  ผูตองขังไมยอมวางอาวุธ เมื่อเจาพนักงานสั่งใหวาง  
(2)  ผูตองขังกําลังหลบหนี ไมยอมหยุดเมื่อเจาพนักงานสั่งใหหยุด และไมมีทางอื่นที่จะ

จบักุมได  
(3) ผูตองขังตั้งแต 3 คนขึ้นไป กอการวุนวาย หรือพยายามใชกําลังเปดประตูหรือทําลาย

ประตูร้ัว หรือกําแพงเรือนจํา หรือใชกําลังกายทํารายเจาพนักงานหรือผูอ่ืน และไมยอมหยุดในเมื่อ
เจาพนักงานสั่งใหหยุด ถามีเจาพนักงานเรือนจําผูมีอํานาจเหนือตนอยูในขณะนั้นดวย จะใชอาวุธ
ปนไดก็ตอเมื่อไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานผูนั้นแลวเทานั้น  
มาตรา 18  ในกรณีฉุกเฉินอันอาจเปนอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของผูตองขัง ถาเจา
พนักงานเรือนจําไมสามารถจะยายผูตองขังไปควบคุมไว ณ ที่อ่ืนใดไดทันทวงทีจะปลอยให
ผูตองขังไปชั่วคราวก็ได แตผูตองขังที่ถูกปลอยไปนั้นตองกลับมาเรือนจําหรือรายงานตนยังสถานี
ตํารวจ หรือที่วาการอําเภอ ภายในกําหนด24 ช่ัวโมง นับตั้งแตเวลาที่ปลอยไป และปฏิบัติตามคําสั่ง
ของเจาหนาที่นั้นๆ ถาผูตองขังที่ถูกปลอยไปละเลยไมปฏิบัติดังกลาวนี้ ใหถือวามีความผิดฐาน
หลบหนีการควบคุมเวนแตจะมีขอแกตัวอันควร  
มาตรา 19 ในการจับกุมผูหลบหนีภายใน 24 ช่ัวโมง นับตั้งแตเวลาที่ที่หนีไป เจาพนักงานเรือนจํา 
อาจใชอํานาจตามที่บัญญัติไวในมาตรา 15 ถึง 17 แหงพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม เมื่อส้ิน
กําหนดเวลานี้แลว จะใชอํานาจเชนวานั้นตอไปมิได แตทั้งนี้ไมเปนการตัดอํานาจของเจาพนักงาน
เรือนจํา ในการที่จะจัดการจับกุมผูหลบหนีโดยประการอื่น  
มาตรา 20 ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงตายในขณะชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา ทําการ
ตามหนาที่ดังกลาวไวในหมวดนี้ ใหนําบทบัญญัติมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดย
อนุโลม  
มาตรา 21 เจาพนักงานเรือนจําผูใชอํานาจ ที่ไดใหไวในหมวดนี้โดยสุจริตและตามเงื่อนไขที่ระบุไว 
ไมตองรับผิดทั้งทางแพงหรืออาญาในผลแหงการกระทําของตน  
 

หมวด 5 
การงาน 

มาตรา 22 นักโทษเด็ดขาด ตองทํางานตามคําส่ังของเจาพนักงานเรือนจํา  
มาตรา 22 ทวิ ในกรณีเจาพนักงานเรือนจําสั่งใหนักโทษเด็ดขาดออกไปทํางานสาธารณะ

นอกเรือนจําใหอธิบดีแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ไมนอยกวาสามคน เปนผูพิจารณาคัดเลือก
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นักโทษเด็ดขาด ซ่ึงเหลือโทษจําคุกไมเกินสองป เพื่อทํางานสาธารณะตามมาตรานี้ นักโทษเด็ดขาด
ซ่ึงตองโทษในลักษณะความผิดดังตอไปนี้ ไมอยูในขายไดรับการพิจารณาคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง  

(1) ความผิดตอองคพระมหากษัตริย พระราชินี รัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทน
พระองค  

(2)  ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร  
(3) ความผิดตอความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณาจักร  
(4)  ความผิดตามกฎมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ  
ลักษณะของงานสาธารณะ การแตงตั้งกรรมการ การสงและการงดสงนักโทษเด็ดขาด

ออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  
มาตรา 23 คนตองขังและคนฝาก ตองทํางานแตเฉพาะที่เกี่ยวกับความสะอาดหรืออนามัยของตน 
หรือการสุขาภิบาลในสวนใดสวนหนึ่งแหงเรือนจํา คนตองขังในระหวางอุทธรณหรือฎีกาตอง
ทํางานเพื่อยังการบํารุงรักษาเรือนจําใหดียิ่งขึ้น ผูตองขังคนใดสมัครเขาทํางานอยางอื่นก็อาจขอ
อนุญาตใหทําได  
มาตรา 24 การงานที่ ผูตองขังไดทําไปแลวนั้น อาจคํานวณเปนราคาเงินตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง   
มาตรา 25 ผูตองขังไมมีสิทธิจะไดคาจาง แตกฎกระทรวงที่กลาวไวในมาตรากอนอาจกําหนดให
แบงรายไดอันเกิดจากการงานของผูตองขัง โดยหักคาใชจายออกเสียกอนใหเปนรางวัลแกผูตองขัง
และเจาพนักงานเรือนจํา  
มาตรา 26  ถาผูตองขังไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงตายในขณะทําการตามหนาที่อันอาจเปนอันตราย
ตอความปลอดภัย หรือชีวิตของผูตองขัง ดั่งระบุไวในกฎกระทรวงก็ใหไดรับรางวัลเปนจํานวน
ตามแตเจากระทรวงจะวินิจฉัยโดยพิเคราะหถึงพฤติการณแหงกรณี รางวัลเชนวานี้ถาผูตองขังตาย 
ใหจายแกผูรับมรดก  
   

หมวด 6 
การศึกษาและการอบรม 

มาตรา 27  อธิบดีมีอํานาจออกขอบังคับวาดวยการศึกษาและการอบรมผูตองขัง  
มาตรา 28 บรรดาเครื่องอุปกรณ ในการศึกษาและการอบรม เชน เครื่องมือ เครื่องใช สมุดหนังสือ
นั้น รัฐบาลจะเปนผูจัดหาให แตผูตองขังจะนําของตนเองมาใชก็ไดเมื่อไดรับอนุญาตแลว  
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หมวด 7 
อนามัยและสุขาภิบาล 

มาตรา 29 ใหผูตองขังที่ปวยเจ็บหรือเปนหญิงมีครรภ ไดรับการรักษาพยาบาลตามสมควร  
มาตรา 30 เมื่อแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขัง ยื่นรายงานแสดงความเห็นวาผูตองขังคนใด
ปวยเจ็บและถายังคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีขึ้น อธิบดีจะอนุญาตใหผูตองขังคนนั้น
ไปรักษาตัวในสถานที่อ่ืนใดนอกเรือนจํา โดยเงื่อนไขอยางใดแลวแตจะเห็นสมควรก็ได  
 ในกรณีดังกลาวมาในวรรคกอน มิใหถือวาผูตองขังนั้นพนจากการคุมขัง และถาผูตองขัง
ไปเสียจากสถานที่ซ่ึงไดรบอนุญาตใหไปอยูรักษาตัว ใหถือวามีความผิดฐานหลบหนีการควบคุม  
 

หมวด 8 
วินัย 

มาตรา 31  ผูตองขังจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของเรือนจํา  
มาตรา 32  นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงใหเห็นความประพฤติดี มีความอุตสาหะความกาวหนาใน
การศึกษา และทําการงานเกิดผลดี หรือทําความชอบแกราชการเปนพิเศษอาจไดรับประโยชนอยาง
หนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  
 (1) ใหความสะดวกในเรือนจําตามที่อธิบดีกําหนดไวในขอบังคับ 
 (2)  เล่ือนชั้น  
 (3) ตั้งใหมีตําแหนงหนาที่ชวยเหลือเจาพนักงานเรือนจํา  
 (4) ลาไมเกิน 4 วัน ในคราวหนึ่งโดยไมรวมเวลาที่ตองใชในการเดินทางเขาดวยเมื่อมี
ความจําเปนเห็นประจักษ เกี่ยวกับกิจธุระสําคัญ หรือกิจการในครอบครัว แตหามมิใหออกไปนอก
ราชอาณาจักรสยามและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีไดกําหนดไวระยะเวลาที่อนุญาตใหลานีม้ิ
ใหหักออกจากการคํานวณกําหนดโทษ  
 (5) พักการลงโทษภายใตบังคับเงื่อนไขตามรัฐมนตรีกําหนดไว แตการพักการลงโทษนี้
จะพึงกระทําไดตอเมื่อนักโทษเด็ดขาดไดรับโทษมาแลว ไมนอยกวา 1ใน 3 ของกําหนดโทษตาม
หมายศาลในขณะนั้น หรือ ไมนอยกวา 10 ป ในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตและระยะเวลาที่
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ใหกําหนดไมนอยกวา 1 ป แตไมเกินกวากําหนดโทษที่ยังเหลืออยู  
 (6) ลดวันตองโทษจําคุกเดือนละไมเกินหาวันตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง แตการลดวันตองโทษจําคุกจะพึงพระทําไดตอเมื่อนักโทษเด็ดขาดไดรับ
โทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวาหกเดือน หรือไมนอยกวาสิบป ในกรณีที่
ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลา  
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 (7) ในการลดวันตองโทษตาม (6) ใหคณะกรรมการประกอบดวยผูแทนของกรม
ราชทัณฑ กรมตํารวจ กรมอัยการ กรมประชาสงเคราะห และจิตแพทย จากกรมการแพทย เปนผู
พิจารณา โดยมติเสียงสวนมาก  
 (8) นักโทษเด็ดขาดที่สงออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา ตามมาตรา 22 ทวิ ใหได
ลดวันตองโทษลงอีกไมเกินจํานวนวันที่ทํางานสาธารณะนั้น และอาจไดรับรางวัลดวยก็ได ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา 33 ใหผูตองขังไดรับการเยี่ยมเยียนหรือติดตอจรากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอยางยิ่ง จาก
ทนายความตามที่บัญญัติไวในมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ภายใต
ขอบังคับที่อธิบดีวางไว  
มาตรา 34  ภายใตบังคับบทบัญญัติในภาค 7 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวย
อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนโทษเบาและลดโทษ ผูตองขังยังมีสิทธิในอันที่จะยื่นคํารองทุกข หรือ
เร่ืองราวใดๆ ตอเจาหนาที่เรือนจํา อธิบดี รัฐมนตรี หรือทูลเกลาฯ ถวายฎีกาตอพระมหากษัตริยได
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดไว  
มาตรา 35  เมื่อผูตองขังคนใดกระทําผิดวินัย ใหเจาพนักงานเรือนจําผูมีหนาที่พิจารณาโดยถองแท 
แลวลงโทษสถานหนึ่งสถานใดหรือหลายสถาน ดังตอไปนี้  
 (1)  ภาคทัณฑ  
 (2) งดการเลื่อนชั้นโดยมีกําหนด  
 (3) ลดชั้น  
 (4)  ตัดการอนุญาตใหไดรับการเยี่ยมเยียน หรือติดตอไมเกิน 3 เดือน เวนไวแตกรณีที่
ระบุไวในมาตรา 8 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 (5) ลดหรืองดประโยชนและรางวัลทั้งหมด หรือแตบางสวนบางอยาง  
 (6) ขังเดี่ยวไมเกิน 3 เดือน  
 (7) ขังหองมืดไมมีเครื่องหลับนอน ไมเกิน 2 วัน ในสัปดาหหนึ่ง โดยความเห็นชอบของ
แพทย  
 (8) เฆี่ยนคราวหนึ่งไมเกิน 20 ที ในความควบคุมของแพทย แตหามเฆี่ยนคราวตอไป 
เวนแตจะลวงพนเวลา 30 วันจากวันที่เฆี่ยนคราวที่แลว ถาผูตองขังเปนหญิงหามเฆี่ยน  
 (9) ตัดจํานวนวันที่ไดรับการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา 32 (6) ในกรณีและเงื่อนไข
อยางใดจะลงโทษดังระบุไวขางตนใหกําหนดไวในกฎกระทรวง  
มาตรา 36  ถาปรากฏวา ผูตองขัง ที่จะไดรับโทษดังวามาในมาตรากอนนั้นปวยเจ็บหรือมีเหตุอัน
ควรอยางอื่นใด ซ่ึงจะตองยกขึ้นพิจารณา จะงดการลงโทษนั้นไวกอนก็ได  
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 อนึ่ง พนักงานเจาหนาที่อาจเพิกถอนการลงโทษอยางใดๆ เสียไดเมื่อมีเหตุสมควรแตตอง
ไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจํา  
มาตรา 37  ในกรณีที่ผูตองขังไดกระทําความผิดอาญาขึ้นภายในเรือนจํา และความผิดนั้นเปนเพียง
ลหุโทษ หรือความผิดตอมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัตินี้ก็ดี หรือความผิดฐานประทุษรายแก
ทรัพยสินของเรือนจําก็ดี ฐานพยายามจะหลบหนีก็ดี แทนที่จะนําเรื่องนี้เสนอตอเจาหนาที่เพื่อ
ดําเนินการสอบสวน หรือฟองรองตามกฎหมาย ใหผูบัญชาการเรือนจํา  มีอํานาจวินิจฉัยลงโทษฐาน
ผิดวินัยตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัตินี้ได ขอความตามมาตรานี้ไมตัดสิทธิของเอกชนที่จะเปน
โจทกยื่นฟองคดีอาญา หรือคดีแพงดังบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 

หมวด 9 
ทรัพยสินของผูตองขงั 

มาตรา 38  ใหกําหนดไวในกฎกระทรวงวา ทรัพยสินชนิดใด ผูตองขังอาจหรือไมอาจนําเขามาเก็บ
รักษาไวในเรือนจํา กับทั้งการเก็บรักษาใหความปลอดภัยและคืนทรัพยสินนั้นๆ  
มาตรา 39 ทรัพยสินของผูตองขังนําเขามาหรือเก็บรักษาไวในเรือนจํา โดยมิไดอนุญาตเพื่อการนั้น
โดยชอบจากเจาพนักงานเรือนจํา ถาเปนสิ่งของตองหามตามมาตรากอนใหริบเปนของแผนดิน ถา
เปนสิ่งที่มีสภาพเปนของสดเสียได หรือเปนของอันตรายหรือโสโครก ใหเจาพนักงานเรือนจําทําลาย
เสีย ส่ิงของอันจะเก็บรักษาไวในเรือนจําไมได เนื่องจากขนาดน้ําหนักหรือสภาพและผูตองขังไม
สามารถจะฝากไวกับบุคคลภายนอกได นั้น อาจทําลาย หรือขายทอดตลาดเสียได เงินที่ขายนั้น ให
เก็บไวใหแกผูตองขัง  
มาตรา 40  ทรัพยสินของผูตองขังซ่ึงตกคางอยูในเรือนจําใหริบเปนของแผนดินในกรณีตอไปนี้ 
 (1)  ผูตองขังหลบหนีพนกําหนด 1 ป นับจากวันหลบหนี  
 (2) ผูตองขังถูกปลอยตัวแลวไมรับทรัพยสินหรือรางวัลของตนไป ภายในกําหนด 3 เดือน 
นับจากวันปลอยตัว  
   

หมวด 10 
การปลอยและพักการลงโทษ 

มาตรา 41 ในกรณีที่ผูตองขังถึงกําหนดปลอยปวยหนักไมสามารถไปจากเรือนจําได และขออนุญาตอยู
รักษาตัวในเรือนจําตอไปใหผูบัญชาการเรือนจําใชดุลยพินิจอนุญาตตามคําขอนั้นได แตทั้งนี้ตอง
รายงานใหอธิบดีทราบ  
มาตรา 42  นักโทษเด็ดขาดที่ถูกปลอยพนโทษไปนั้น มีสิทธิไดรับใบสําคัญในการปลอยตัว  
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มาตรา 43  นักโทษเด็ดขาดซึงไดรับการพักการลงโทษ ตามมาตรา 32 (5) หรือนักโทษเด็ดขาดซึ่งไดลด
วันตองโทษจําคุก ตามมาตรา 32 (6) หรือ (8) และถูกปลอยตัวไปกอนครบกําหนดโทษตามหมายศาล
ในขณะนั้น ตองปฏิบัติตนโดยเครงครัด ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับความประพฤติของตน ถาไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นขอหนึ่ง ขอใด นักโทษเด็ดขาดผูนั้นอาจถูกจับมาอีกโดยมิตองมีหมายจับ หรือ
หมายจําคุก และนํากลับเขาจําคุก ตอไป ตามกําหนดโทษที่ยังเหลืออยู และใหผูมีอํานาจสั่งการพักการ
ลงโทษตามมาตรา 32 (5) หรือการลดวันตองโทษจําคุกตามมาตรา 32 (6) หรือ (8) ส่ังถอนการพักการ
ลงโทษ หรือถอนดารลดวันตองโทษจําคุกที่ยังเหลืออยูและจะลงโทษทางวินัยอีกดวยก็ได  
   

หมวด 11 
การตรวจเรือนจํา 

มาตรา 44 รัฐมนตรีมีอํานาจตั้งคณะกรรมการเรือนจําและกําหนดอํานาจหนาที่ ของคณะกรรมการ
ในการตรวจพิจารณากิจการของเรือนจําและใหคําแนะนําแกเจาพนักงานเรือนจํา คณะกรรมการนี้         
มีจํานวนไมเกิน 5 นาย ซ่ึงจะไดแตงตั้งจาก  
 (1)  ขาราชการตุลาการสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
 (2) ขาราชการสังกัดกระทรวงธรรมการ  
 (3)  ขาราชการสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ  
 (4)  ขาราชการสังกัดกระทรวงการคลัง  
 (5)  ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ  
 (6)  เจาพนักงานแพทย  
 (7)   เจาพนักงานอัยการ และ  
 (8)   ขาราชการ หรือบุคคลอื่นตามแตรัฐมนตรีนุเห็นสมควร  

หมวด 12 
ความผดิเก่ียวกับเรือนจํา 

มาตรา 45  ผูใดเขาไปในเรือนจําโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานเจาหนาที่ก็ดี หรือบังอาจรับจาก
หรือสงมอบแกผูตองขัง นําเขามา หรือเอาออกไปจากเรือนจําซ่ึงเงินหรือส่ิงของตองหามโดยทางใดๆ 
อันฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับของเรือนจําก็ดี ผูนั้นมีความผิด ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500 บาท 
หรือจําคุกไมเกิน 1 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาผูกระทําผิดเปนเจาพนักงานมีหนาที่เกี่ยวของกับเรือนจํา 
หรือกรมราชทัณฑใหเพิ่มโทษเปนทวีคูณ เงินหรือส่ิงของตองหามที่นําเขามาในเรือนจําโดยฝาฝนบท
มาตรานี้ ใหริบเปนของแผนดิน  
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มาตรา 46  บุคคลใด ไดรับมอบหมายโดยขอสัญญาใหการทําการงานของเรือนจําและไดรับผูตองขังไว
ในความควบคุมเพื่อทําการงานนั้น การทําใหผูตองขังหลบหนีไป  โดยเจตนาหรือประมาท ใหถือวามี
ความผิดตามมาตรา 168 และ169 แหงกฎหมายลักษณะอาญา แลวแตกรณี  

ลักษณะ 2  
ทัณฑนิคม 

มาตรา 47 รัฐมนตรีมีอํานาจตั้งทัณฑนิคมเพื่อควบคุมและดําเนินการฝกอบรมนักโทษเด็ดขาดใน
ขั้นถัดจากเรือนจําตอไป และมีอํานาจที่จะยุบเลิกทัณฑนิคมนั้น การตั้งและยุบเลิกทัณฑนิคมให
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการประกาศตั้งตั้งใหกําหนดเขตของทัณฑนิคมไวโดยชัดเจ 
มาตรา 48 นักโทษเด็ดขาดคนใดมีคุณสมบัติดังจะกลาวตอไปนี้ อาจถูกสงไปอยูทัณฑนิคม  
 (1)  เปนผูประพฤติดี  
 (2)  มีความอุตสาหะ  
 (3)  มีความสามารถโดยแสดงใหเห็นผลดีในการศึกษาและการงาน  
 นักโทษเด็ดขาดเชนนี้ตองรับโทษในเรือนจํามาแลวไมนอยกวา 1 ใน 4 ของกําหนดโทษ 
 แตโทษที่เหลือตองไมนอยกวา 2 ป หรือถาเปนโทษจําคุกตลอดชีวิตตองรับโทษมาแลวไมนอยกวา 
7 ป  
มาตรา 49 นักโทษพิเศษ อาจไดรับอนุญาตใหนําสามีภรรยา ญาติสืบสายโลหิตโดยทางตรงลงมา 
หรือตรงขึ้นไป ไปอยูรวมดวยได บุคคลดังกลาวมาในวรรคกอน เมื่อขณะอยูในทัณฑนิคม ตอง
ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของทัณฑนิคมนั้นๆ  
มาตรา 50 นักโทษพิเศษ อาจไดรับอนุญาตใหนาประโยชนบนที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง ซ่ึงไดจัดไว
เพื่อการนั้น เปนการชั่วคราว โดยเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งที่เห็นสมควร และอาจไดรับเครื่องมือ 
เครื่องใชและเครื่องอุปกรณอยางอื่นตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อทําการเพาะปลูกบนที่ดินนั้น  
มาตรา 51  ครอบครัวของนักโทษพิเศษนั้น อาจไดรับเครื่องนุงหมและเครื่องยังชีพอยางอื่นที่จําเปน
มีปริมาณโดยควร  
มาตรา 52  คาเครื่องมือเครื่องใชเครื่องอุปกรณอยางอื่นตามมาตรา 50 กับคาเครื่องนุงหมและเครื่อง
ยังชีพตามมาตรา 51 ใหหักใชจากผลประโยชนที่นักโทษพิเศษหรือครอบครัวของนักโทษ ผูนั้นทํา
ไดจากการงานในทัณฑนิคม  
มาตรา 53  นักโทษพิเศษ อาจไดรับสวนแบงจากราคาขายพืชผลท่ีตนไดเพาะปลูกหรือประกอบขั้น
โดยหัตถกรรม หรือกระทําขึ้นดวยประการอื่น  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 141

มาตรา 54  นักโทษพิเศษผูไดกระทําหนาที่พิเศษตั้งกําหนดไวในกฎกระทรวงไดรับเบี้ยเล้ียงราย
เดือนเปนรางวัลตามจํานวนซึ่งรัฐมนตรีจะไดกําหนดให  
มาตรา 55  ทัณฑนิคมใดดําเนินไปถุงขนาดที่ควรยกเปนนิติบุคคล ใหตั้งขึ้นเปนคณาภิบาลโดย
ประกาศพระราชกฤษฎีกา และใหมีสภาพเปนทบวงการเมือง องคการ ขอบังคับ และการยุบเลิก
คณาภิบาล ใหตราออกเปนพระราชกฤษฎีกา  
มาตรา 56  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในลักษณะนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวยเรือนจํามาใชบังคับ
แกทัณฑนิคมและคณาภิบาลดวย โดยอนุโลม แตใหนักโทษพิเศษไดรับความยกเวนไมตองรับโทษ
ดังบัญญัติในมาตรา 35 อนุมาตรา (7) และ (8)  
มาตรา 57  นักโทษพิเศษกระทําผิดวินัยอยางรายแรงจะสงตัวไปยังเรือนจําก็ได  
 

ลักษณะ 3  
การรักษาพระราชบัญญัต ิ

 
มาตรา 58  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้  
                               กฎกระทรวง นั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พ.อ.พหลพลพยุหเสนา 

นายกรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ใบยินยอมในการใหสัมภาษณ 
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ใบยินยอมในการใหสัมภาษณ 
( Informed   Consent ) 

การวิจัย   เร่ือง การตรวจบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขาเรือนจํา 
ขาพเจา..........................................................................................................ยินยอมในการให

สัมภาษณเพื่อเปนสวนหน่ึงของการศึกษาวิจัยเรื่องการตรวจบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขาเรือนจํา  โดย 
นายภวนันท อินริน ขาพเจาไดรับทราบคําอธิบายจากผูวิจัย และเขาใจดีวา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการตรวจบาดแผลทางนิติเวชของผูตองหากอนเขาเรือนจํา ซึ่งจะ สะทอนภาพและทํา
ใหมีความเขาใจการตรวจบาดแผลทางนิติเวชอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูลใชหลายวิธี เชน 
การศึกษาจากเอกสาร การซักประวัติและการตรวจผูตองหาหรือผูตองขังใหม งานวิจัยที่เกี่ยวของ  การสัมภาษณ
เปนเพียง วิธีการหนึ่งเทานั้น ขาพเจาใหสัมภาษณดวยความสมัครใจ โดยมิไดถูกบังคับและขูเข็ญแตอยางใด 
ขาพเจาสามารถเพิกถอนหรือยุติการสัมภาษณไดเมื่อตองการโดยไมตองอธิบายเหตุผลและจะไมมีผลกระทบใด ๆ 
ตอตัวขาพเจาทั้ง ในเรื่องสวนตัวและการงาน ขาพเจาจะไดรับการสัมภาษณโดยนายภวนันท อินริน    ดวยคําถาม 
5 ขอ ดังนี้ 
1. ในการสัมภาษณแพทย เกี่ยวกับการใหความเห็นและแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจําแบบ
ใหมการเขียนใบชันสูตรบาดแผลของแพทยมีความเหมาะสมตอกระบวนการยุติธรรมหรือไมอยางไร  
2. การตรวจและการบันทึกบาดแผลตามแบบฟอรมการตรวจแบบใหมโดยพยาบาลมีแนวทางการปฏิบัติอยางไร 
และมีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด 
3. การตรวจบาดแผลทางนิติเวชตามแบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํา ทานคิดวาผูตองหาให
ความสําคัญกับการตรวจบาดแผลและพอใจกับการตรวจบาดแผลมากนอยเพียงใด 
4. การบันทึกบาดแผลและการตรวจรางกายของผูตองหาแรกเขาเรือนจํา จากวิธีการเดิมกับแบบฟอรมใหมของ
ผูวิจัยมีความแตกตางกันหรือไม ถาแตกตางมีความแตกตางอยางไร 
5. ในฐานะที่ทานตองประสานงานกับพนักงานสอบสวนและทนายของผูตองหาบอยครั้ง ทานคิดวาการทํา
แบบฟอรมการตรวจรางกายผูตองหาแรกเขาเรือนจํามีความจําเปนตอพนักงานสอบสวนและทนายของผูตองหา
หรือไม อยางไร   

 ในการสัมภาษณจํานวน 5 คําถามหลัก ผูรับการสัมภาษณอาจถูกสัมภาษณเพียงคําถามเดียวที่เกี่ยวของ
หรือมากกวาหนึ่งคําถามไดและอาจจะมีการสัมภาษณดวยคําถามยอย ๆอื่นเพิ่มเติมไดโดยไมตองลงรายละเอียด 
ผูวิจัยจะบันทึกคําตอบของขาพเจาดวยดวยการจดบันทึกแลวนํามาสรุปอีกครั้ง ซึ่งขาพเจายินยอมใหกระทําการ
ดังกลาวได การนําเสนอผลงานวิจัยจะนําเสนอในภาพรวมโดยไมมีการระบุช่ือของขาพเจาแตอยางใดขาพเจา
สามารถสอบถามขอสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวของกับการวิจัยไดที่ ศ.พ.ต.อ.นพ.อุทัย ตีระวนินทร ที่หมายเลขโทรศัพท 086-
307-6686 และขาพเจาสามารถอานรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณไดที่หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะจัดทําใน
รูปแบบของสารนิพนธที่มีเนื้อหาสาระมาจาก ผลงานวิจัยเปนหลัก (research-based book) ขาพเจาสามารถรองขอ
บทคัดยอของงานวิจัยฉบับนี้ไดเมื่อการ วิจัยไดสิ้นสุดลง  
                    การลงนามของขาพเจานี้ บงช้ีวาขาพเจาไดอานและเขาใจขอมูลที่เขียนไวขางตนแลว และยินดีเขารวมใน 
การวิจัยในครั้งนี้  
ลงนาม ................................................ (ผูเขารวมวิจัย)  ลงนาม…………………………......... (ผูวิจัย)      
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล   นายภวนนัท อินริน 
ที่อยู  171 หมู 11 ตําบลหนองกี ่อําเภอกบินทรบุรี จังหวดัปราจนีบุรี 25110 
ที่ทํางาน   สถานพยาบาลเรือนจํากลางนครปฐม ถนนหนาพระปฐมเจดีย  
  ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองจังหวดันครปฐม โทรศัพท  
  0 3425 1972 ตอ 114 โทรสาร 0 3421 3161 
 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 6โรงเรียนกบินทรวิทยา อําเภอ
กบินทรบุรีจังหวัดปราจีนบรีุ 

พ.ศ. 2539   สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรระดับตน โรงเรียนพยาบาล 
  กองการศึกษา กรมแพทยทหารเรือ  
พ.ศ. 2543  สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
พ.ศ. 2545 สําเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ. 2549  ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร
     มหาวิทยาลัยศลิปากร     
  
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2539  พยาบาลเทคนคิ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ 
พ.ศ. 2540  พยาบาลเทคนคิศูนยปฏิบัติการพิเศษประจาํชายแดนจันทบุรี-

ตราด 
พ.ศ. 2541   พยาบาลเทคนคิหนวยลําแมน้ําโขง จังหวดัเลย 
พ.ศ. 2542 พยาบาลเทคนคิ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา 

กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2547- ปจจุบัน พยาบาลวิชาชพี 5 เรือนจํากลางนครปฐม กรมราชทัณฑ 

กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	Title_page
	Abstract
	Content
	Chapter1
	Chapter2
	Chapter3
	Chapter4
	Chapter5
	Bibliography
	Appendix
	History

	Button16: 


