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บทคัดย่อ
การตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคคลของศพนิรนามด�ำเนินการเพื่อให้ทราบว่า
ศพนิรนามนั้นเป็นใคร และเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยน�ำไปสู่
การสืบสวนสอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิดส�ำหรับกรณีที่สงสัยว่าเป็นคดี
ฆาตกรรม ปัจจุบันยังคงมีศพนิรนามจ�ำนวนมากที่ยังรอการตรวจพิสูจน์
เพือ่ ยืนยันบุคคล สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรือ่ งนี้ ดังนัน้
จึงน�ำไปสู่การจัดท�ำระบบการฝังศพนิรนามให้เป็นมาตรฐาน เพื่อการได้มา
ซึง่ ข้อมูลการฝังศพนิรนามทีม่ คี วามถูกต้อง รวมถึงแนวทางการจัดการศพนิรนาม
หลังจากฝังเพือ่ การจัดเก็บรักษาโครงกระดูกให้มสี ภาพสมบูรณ์ จากการศึกษา
ข้ อ มู ล การฝั ง ศพนิ ร นามจ� ำ นวน 9 หลุ ม ในสุ ส านและศึ ก ษาระยะเวลา
การเน่าเปือ่ ยของศพในสุสานในเวลา 1 ปี พบว่า การฝังศพนิรนามทีเ่ ป็นระบบ
ส่งผลให้เกิดความแม่นย�ำและเชื่อถือได้ในการติดตามการฝังศพนิรนาม
และการขุดศพนิรนาม ซึง่ ประกอบด้วยขัน้ ตอนการฝังศพนิรนามทีก่ ำ� หนดขึน้
การท�ำแผนผังหลุมศพ การจัดท�ำป้ายศพที่คงทน การถ่ายภาพศพก่อนฝัง
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การควบคุมด้วยทะเบียนคุมการฝังศพเพื่อการ
ตรวจสอบข้อมูล วิธกี ารทีเ่ ป็นระบบในการบันทึก
ข้ อ มู ล การฝั ง ศพในสุ ส านช่ ว ยให้ ก ารขุ ด ศพ
และการตรวจวิเคราะห์กระดูกทางห้องปฏิบตั กิ าร
ได้อย่างแม่นย�ำ  นอกจากนี้มีการจัดการพื้นที่
ฝั ง ศพนิ ร นามเพี ย งพอในแต่ ล ะปี สามารถ
วางแผนขุดศพนิรนามในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เพื่ อ จั ด เก็ บ โครงกระดู ก ศพนิ ร นามที่ ส ภาพ
สมบูรณ์ในการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
เพื่อประโยชน์ในการติดตามศพนิรนามหรือ
คนหายต่อไป อย่างไรก็ตามต้องมีการหารือ
ร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า น
ศพนิรนามและศพไร้ญาติ เพื่อก�ำหนดแนวทาง
การจัดการศพร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน
เดียวกันและถูกต้องตามกฎหมาย
ค�ำส�ำคัญ: ศพนิรนาม, การฝังศพ, การพิสูจน์
อัตลักษณ์บุคคล
Abstract
The examination and proper analysis of
human remains is a very important process
in establishing the identity of deceased
persons, as well as protecting their rights
and civil liberties, even if that person has
passed away. This combined scientific and
legal process assists in the investigation
and prosecution of offenders when homicide
is suspected.Currently, in Thailand, there
are many unidentified human remains
awaiting identification and verification that
fall under the responsibility of the Central
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Institute of Forensic Science (CIFS). The CIFS
recognizes the extreme importance of human
identification and as a result, has established
standardized procedures for the temporary
burial and subsequent identification to
ensure the accuracy of unidentified human
remains. This procedure includes standardized
guidelines and protocols to manage and track
unidentified bodies after burial in a cemetery
to ensure that skeletonized human remains
are properly stored and maintained in good
condition.
A study of nine graves unidentified burials
and the stages of bodily decomposition
conducted by CIFS over a period of one year
revealed that a systematic protocol resulted
in the accurate and reliable tracking and
exhumation of unidentified human remains.
The protocol included information on the
condition of the body prior to temporary
burial in a cemetery, interment in a marked
and numbered in-ground concrete grave,
notation on a plat map, and photographs
of the remains before being buried, and a
logbook documenting all of this information.
A systematic approach documenting the
condition of the body and location of the
remains in the cemetery facilitated the
accurate exhumation and laboratory
examination of unidentified human remains.
Additionally, the study revealed that there
are enough graves in the cemetery to hold
unidentified bodies each year, thereby
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allowing the CIFS to plan for the excavation
of unidentified bodies at the appropriate time
and to be able to house/store the remains
in a suitable and secure condition until they
are identified. While it is beneficial to track
unidentified bodies and missing persons,
it is also important to have a good working
relationship and open lines of communication
between medical-legal agencies responsible
for the examination and identification of
unidentified and unclaimed bodies. A good
working relationship along with shared
information, standardized procedures,and
established protocols will allow for the
effective management of data and the
accurate and timely identification of human
remains.  
Keywords: Unidentified Remains, Bodies,
Burial, Human Identification
บทน�ำ 
“ศพนิรนาม” หมายความว่า ศพหรือชิน้ ส่วน
อวัยวะของมนุษย์ท่ีทําให้เชื่อหรือมีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีบคุ คลใดเสียชีวติ โดยไม่สามารถระบุ
ได้วา่ ศพหรือชิน้ ส่วนอวัยวะเป็นบุคคลใด (ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านติดตามคนหายและพิสจู น์ศพนิรนาม
พ.ศ. 2558, 2558) ในปัจจุบันศพนิรนามที่ยัง
ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใคร เกิดได้จากหลาย
ปัจจัย ได้แก่ คนหายคนนิรนามทีอ่ ยูใ่ นสถานแรกรับ
คนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อนหรือไร้ที่อยู่ (homeless)

พบทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น
ประเทศอิ น เดี ย คนไร้ บ ้ า นที่ อ าศั ย ในเมื อ ง
จ� ำ นวนมากกลายเป็ น เหยื่ อ ในคดี ฆ าตกรรม
(Chattopadhyay, Shee, & Sukul, 2013)
และในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเพิ่มขึ้นของ
ศพนิรนามจากการถูกฆาตกรรมและเหยื่อจาก
อุบัติเหตุ และรวมถึงผู้สูญหายที่เกิดจากภัย
ทางธรรมชาติ (Sixwise.com, 2011) นอกจากนี้
การหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประชากร
ที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งบุคคลเหล่านี้
อาจเสี ย ชี วิ ต หรื อ สู ญ หายจากสถานการณ์
เหยื่อของการค้ามนุษย์ เจตนาที่จะสูญหายเอง
การบังคับบุคคลให้สูญหายโดยการกระท�ำของ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือผูม้ อี ำ� นาจในสังคม หรือผูป้ ว่ ย
ที่มีอาการทางสมองจนไม่สามารถบอกได้ว่า
ตัวเองเป็นใคร ดังนั้นบุคคลเหล่านี้ มีแนวโน้ม
จะกลายเป็นศพนิรนาม ในสหรัฐอเมริกาหลายคน
เชือ่ ว่าคนหายและศพนิรนามควรถูกมองว่าเป็น
วิกฤติ (Elkins, Tant, & Covington, 2019)
จากการรายงานของสํานักงานแพทยทเี่ กีย่ วกับ
การชันสูตรศพ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการ
สอบสวนการตาย ในปี ค.ศ. 2004 พบว่า ทุกปี
มีศพนิรนาม ประมาณ 4,400 ราย ศพนิรนาม
เหล่านี้ประมาณ 1,000 ราย ยังไม่สามารถ
ระบุบุคคลได้หลังจากเสียชีวิตผ่านไป 1 ปี และ
จ�ำนวน 600 ราย ถูกฝังหรือเผา และพบว่ามีเพียง
50 เปอร์เซ็นต์ของสํานักงานแพทยสอบสวน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทีไ่ ด้เก็บบันทึกข้อมูล
ของศพนิรนาม เช่น ภาพถ่ายทางรังสี (x-rays)
สารพันธุกรรม (DNA) หรือลายพิมพ์นิ้วมือ
(fingerprints) (Sixwise.com, 2011) ศพนิรนาม
ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 40,000 ศพ ถูกเก็บไว้
ในสํ า นั ก งานแพทย  ส อบสวนของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา เพราะไม่สามารถระบุตัวตนได้
แต่มศี พนิรนามประมาณ 6,000 ศพ เท่านัน้ ทีถ่ กู
ป้อนเข้าสูฐ่ านข้อมูลของศูนย์ขอ้ มูลอาชญากรรม
แห่งชาติ (The National Crime Information
Center database: NCIC) (Ritter, 2007)
ถึงแม้วา่ จะมีการบันทึกข้อมูลของศพนิรนาม
เก็บไว้ในฐานข้อมูลศพนิรนาม แต่พบว่าศพนิรนาม
จ�ำนวนมากถูกฝังหรือเผาก่อนทีจ่ ะระบุตวั บุคคล
และปราศจากการบันทึกข้อมูลทีส่ ำ� คัญ เช่น ข้อมูล
ทางทันตกรรมหรือสารพันธุกรรม (Halber, 2016)
เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ
ศพนิรนามของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียน
จึงน�ำเสนอตัวอย่างการจัดการศพนิรนามของ
สํานักงานแพทยสอบสวน (Department of the
Medical Examiner) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าที่
ในการสอบสวนการตายในเมื อ งโฮโนลู ลู
มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ ได้ขอ้ มูล
จากรักษาการหัวหน้าแพทย์สอบสวน (Acting Chief
Medical Examiner) กรณีพบศพนิรนาม มีการ
ปฏิบตั ดิ งั นี้ เจ้าหน้าทีส่ บื สวนสอบสวนจะท�ำการ
เก็บลายพิมพ์นวิ้ มือศพ และจัดส่งไปยังหน่วยงาน
Federal Bureau of Investigation (FBI) และ
ต�ำรวจท้องที่ เพือ่ การระบุบคุ คล แต่ถา้ ลายพิมพ์
นิว้ มือของศพไม่ตรงในฐานข้อมูล จะด�ำเนินการ
ใช้ขอ้ มูลจากภาพถ่ายรังสีทวั่ ร่างกาย (body x-rays)
หรือข้อมูลภาพถ่ายรังสีของฟัน (dental x-ray)
เพือ่ การพิสจู น์อตั ลักษณ์บคุ คล ในขณะทีศ่ พนิรนาม
ที่ มี ก ารชั น สู ต รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะถู ก เก็ บ ไว้
ทีห่ อ้ งศพของสํานักงานแพทยสอบสวน (Medical
Examiner office) โดยเจ้าหน้าทีส่ บื สวนสอบสวน
มีวธิ กี ารทีจ่ ะติดตามพิสจู น์ทราบได้วา่ ศพนิรนามนี้
คือใคร แต่ถา้ ไม่สามารถระบุตวั บุคคลได้ เจ้าหน้าที่
สืบสวนสอบสวน จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของศพไว้
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ได้แก่ ภาพถ่ายรังสีทั่วร่างกาย (body x-rays)
หรือภาพถ่ายรังสีของฟัน (dental charting/
x-rays) สารพันธุกรรม (DNA) ลายพิมพ์นิ้วมือ
(fingerprints) และข้อมูลอื่นๆ ที่จ�ำเป็นที่ช่วย
ในการพิ สู จ น์ อั ต ลั ก ษณ์ บุ ค คล ลงในระบบ
National Missing and Unidentified Persons
System (NamUS) เพือ่ เป็นฐานข้อมูลศพนิรนาม
และน�ำไปสูก่ ารเปรียบเทียบในฐานข้อมูลคนหาย
ต่อไป โดย NamUS.gov เป็นองค์กรที่ให้บริการ
เทคโนโลยี แ ละข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยแก้ ไ ขคดี ที่ ยั ง
ไม่คลีค่ ลาย (cold case) ในสหรัฐอเมริกา ซึง่ ได้รบั
ทุนสนับสนุนจากสถาบันความยุตธิ รรมแห่งชาติ
(National Institute of Justice) NamUs เป็น
หน่วยงานที่ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชน
สามารถใช้ ร ะบบเพื่ อ ค้ น หาญาติ ที่ สู ญ หาย
หรือเสียชีวติ โดยการป้อนข้อมูลเช่น อายุ เพศ รัฐ
และเมืองทีเ่ กีย่ วข้องกับการหายตัวไป ซึง่ สามารถ
สืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ซงึ่ ประกอบด้วย
ฐานข้อมูลผู้สูญหาย ศพนิรนามและศพไร้ญาติ
โดยศพนิรนามที่ไม่สามารถระบุบุคคลได้นั้น
สํานักงานแพทยสอบสวน (Medical Examiner
office) ของเมื อ งโฮโนลู ลู จ ะส่ ง ศพไปยั ง
MedQuest office เพื่อท�ำการเผาศพ จากนั้น
MedQuest office จะมอบหมายหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเผาศพท้องถิน่ (funeral home)
ด�ำเนินการเผาศพ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีต ได้รับการ
สนับสนุนเงินจากรัฐให้มีการฝังศพนิรนามหรือ
คนไร้ที่อยู่ในพอตเตอร์ ฟิลด์ (Potter’s fields)
รัฐนิวยอร์ก โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายของ
งานศพและการฝังศพนิรนาม รัฐจึงมีแนวโน้มทีจ่ ะ
มองหาการจัดการศพเหล่านี้โดยให้มีค่าใช้จ่าย
รวมทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ตลอดศตวรรษทีย่ สี่ บิ เมืองส่วนใหญ่
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เปลีย่ นจากการฝังศพใน Potter’s fields ไปเป็น
การเผาศพ (Elkins et al., 2019) ทุกวันนี้เกือบ
ทุกเมืองในสหรัฐอเมริกามีการเผาศพทีไ่ ม่มกี าร
อ้างสิทธิ์หรือศพไร้ญาติ (Unclaimed people)
การปฏิบตั นิ มี้ คี า่ ใช้จา่ ยทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ และถูกก�ำจัด
อย่างหมดจด และประมาณ 15 รัฐให้เงินทุน
บางส่วนส�ำหรับการฝังศพไร้ญาติหรือเผาศพ
ไร้ญาติ ซึ่งหลังจากการเผาศพทุกเมืองมีกฎ
แตกต่างกันไปส�ำหรับการจัดการซากศพ เช่น
นครลอสแองเจลีส เก็บรักษาไว้เป็นเวลาสามปี
แล้วจะฝังไว้ในหลุมศพรวมกัน (mass grave)
ถ้าไม่มีการอ้างสิทธิ์ และในพอตเตอร์ฟิลด์
(Potter’s fields) ในรัฐนิวยอร์ก มีโครงการ
ที่เรียกว่า Hart Island Project ที่มุ่งมั่นที่จะ
สร้างแผนทีแ่ ละรายชือ่ ผูเ้ สียชีวติ ทีถ่ กู ฝังจ�ำนวน
67,004 คน มาตัง้ แต่ปี 1980 (Solomon, 2018)
ส� ำ หรั บ ประเทศไทย ปั จ จุ บั น ข้ อ เท็ จ จริ ง
เกีย่ วกับการจัดการศพนิรนามหลังจากได้มกี าร
ตรวจพิ สู จ น์ แ ล้ ว ของพนั ก งานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดี จะมีการด�ำเนินการดังนี้ กรณี
เป็นศพทีไ่ ม่มที ายาท ญาติ หรือผูม้ สี ทิ ธิมาติดต่อ
หรื อ เป็ น ศพที่ ยั ง ไม่ ท ราบว่ า ผู ้ ต ายเป็ น ใคร
ศพเหล่านีจ้ ะถูกเก็บรักษาไว้ ณ สถานทีช่ นั สูตรศพ
อย่างน้อย 3 วัน หลังจากนั้นจะแจ้งเทศบาล
ท้องถิน่ สมาคมหรือมูลนิธเิ พือ่ รับศพไปฝังทีส่ สุ าน
โดยมีการจัดท�ำทะเบียนส่งศพฝัง มีการจัดท�ำ
แผ่นป้ายชื่อศพระบุข้อมูลที่ส�ำคัญของศพ เช่น
วันที่ส่ง หมายเลขหลุมฝังศพ เหตุตาย และระบุ
หมายเลขศพบนผ้าห่อศพและตัวศพ เป็นต้น
โดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่
ด�ำเนินการสืบสวนให้ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
จนน�ำไปสู่การคืนศพให้แก่ญาติที่มาขอรับศพ
ซึ่งเป็นอ�ำนาจของพนักงานสอบสวนผู้รับชอบ

(อภิรักษ์ นักไร่, 2560) จากแนวทางการปฏิบตั ิ
ของพนักงานสอบสวนกรณีศพนิรนาม ไม่ได้
กล่าวถึงการเผาศพนิรนามหลังจากฝังที่สุสาน
ของมูลนิธิ ดังนั้นยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
การจัดการศพนิรนามและศพไร้ญาติหลังจาก
ฝังทีส่ สุ านมูลนิธิ รวมถึงยังไม่มกี ฎหมายทีช่ ดั เจน
เกี่ยวกับการอนุญาตให้เผาท�ำลายศพนิรนาม
และศพไร้ญาติ                 
ในส่วนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม มีบทบาท
หน้าทีห่ ลักในด้านการชันสูตรศพและการตรวจ
พิสูจน์อัตลักษณ์ศพนิรนามเพื่อการระบุบุคคล
น�ำไปสู่การส่งศพคืนให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต
ศพนิรนามหลังจากชันสูตรแล้วจะถูกเก็บรักษา
ในตู้แช่ศพของโรงพยาบาลเพื่อรอการติดต่อ
จากญาติ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ กรณีศพนิรนาม
ที่ ยั ง ไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ บุ ค คลได้ ว ่ า เป็ น ใคร
หรือไม่สามารถติดตามญาติหรือส่งกลับคืนญาติ
ได้นั้น จะมีการน�ำศพส่งไปฝังยังสุสานสว่าง
อริยะธรรมสถาน จังหวัดนครนายก
ที่มาและความส�ำคัญของปัญหาด้านการฝังศพ
นิรนามในสุสาน
กองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและ
การพิสูจน์ศพนิรนาม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
มีภารกิจหลักในการรับแจ้งเรือ่ งศพนิรนามและ
การตรวจพิสูจน์ศพนิรนามเพื่อระบุตัวบุคคล
ในปี พ.ศ. 2552 สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์รว่ มกับ
พุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถาน จังหวัด
นครนายก ได้ดำ� เนินการขุดศพนิรนาม (ศพนิรนาม
ทีช่ นั สูตรในปีพ.ศ. 2545-2548) จ�ำนวน 336 ศพ
เพื่อจัดเก็บและดูแลรักษาโครงกระดูก ท�ำให้
ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ม าและความส� ำ คั ญ ของ
ปัญหา เช่น
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1. ศพนิรนามถูกฝังแบบกระจัดกระจาย
ไม่มีแบบแผน ท�ำให้เกิดความยุ่งยากในการ
บริหารจัดการ
2. การขุดศพนิรนาม (ศพที่ชันสูตรในปี
พ.ศ. 2545-2548) ในปี พ.ศ. 2552 จ�ำนวน 336 ศพ
จากการประมาณโดยเฉลี่ยศพนิรนามเหล่านี้
ถูกฝังเป็นระยะเวลา 4-7 ปี ตามล�ำดับ สภาพ
กระดูกมากกว่าร้อยละ 50 ของศพที่ขุดขึ้นมา
ทั้งหมด กระดูกมีสภาพไม่สมบูรณ์ผุกร่อนและ
เสื่อมสภาพค่อนข้างมาก ส่งผลกระทบต่อการ
ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อการระบุบุคคล
และการตรวจวิเคราะห์กระดูก
3. ศพนิรนามมีการด�ำเนินการส่งฝังในทุกปี
เฉลี่ยปีละ 100 ศพ ท�ำให้จ�ำนวนหลุมฝังศพ
ไม่เพียงพอ ดังนั้นในทุกปีจึงต้องมีการวางแผน
การขุดศพนิรนาม เพื่อเตรียมพื้นที่หลุมฝังศพ
ส�ำหรับการฝังศพนิรนามในปีถัดไป/ต่อไป
4. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝังศพจาก
สภาพศพสมบูรณ์จนถึงกลายเป็นโครงกระดูก
สมบู ร ณ์ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้ า นการขุ ด ศพ
โครงกระดู ก ที่ มี ส ภาพสมบู ร ณ์ ขึ้ น จากหลุ ม
เพื่อการท�ำความสะอาดและเก็บรักษา
จากข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ จึงได้นำ� ไปสูก่ ารหา
แนวทางการด�ำเนินงานเกีย่ วกับศพนิรนาม และ
วางระบบการฝังศพนิรนาม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
1. จั ด ท� ำ ระบบการฝั ง ศพนิ ร นามของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ภายในสุสานสว่าง
อริยะธรรมสถาน ให้มมี าตรฐานมีความถูกต้อง
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ของข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลการฝังศพและ
ตรวจสอบได้
2. เป็ น แนวทางในการสร้ า งมาตรฐาน
การฝังศพภายในประเทศให้แก่สสุ านของมูลนิธิ
ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างระบบมาตรฐานการบริหารจัดการศพ
ในทุกด้าน ได้แก่ การฝังศพ การขุดศพ และ
การดูแลรักษาโครงกระดูกหลังจากการขุดศพ
เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในระบบการ
ฝังศพ เชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรม ว่าจะไม่มี
ความผิดพลาดในการส่งศพคืนแก่ญาติ
แนวทางการบริหารจัดการศพนิรนามในสุสาน
การจัดท�ำระบบการฝังศพนิรนามที่อยู่ใน
ความดูแลของสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ในสุสาน
สว่างอริยะธรรมสถาน เกิดขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2555
โดยเริ่มจากการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และพุทธสมาคมสว่างอริยะธรรมสถานในเรือ่ ง
ของการฝังศพนิรนามและได้ขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลการฝังศพทั้งหมดของสุสานสว่างอริยะ
ธรรมสถาน จังหวัดนครนายก โดยการส�ำรวจ
พื้นที่ภายในสุสาน ศึกษาสภาพแวดล้อมของ
สุสาน และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เขียนได้ศึกษา
และก�ำหนดแนวทางการจัดท�ำระบบการฝัง
ศพนิรนามและการจัดการศพนิรนามหลังการฝัง
ดังต่อไปนี้

รูปภาพที่ 1 แสดงแผนผังหลุมฝังศพของสุสานสว่างอริยะธรรมสถาน
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จากการส�ำรวจพื้นที่และจ�ำนวนหลุมฝังศพ
ผู้เขียนได้จัดท�ำแผนผังหลุมศพระบบใหม่ขึ้นมา
แทนการใช้ระบบเดิมในปี พ.ศ. 2555 โดยมีการ
ก�ำหนดทิศในแผนผังเพือ่ ง่ายในการอ่านแผนผัง
แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 3 ส่วนและก�ำหนดสัญลักษณ์
แต่ละพืน้ ทีเ่ ป็น A B C (รูปภาพที่ 1)  และได้จดั ท�ำ
ระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ านเรือ่ งการฝังศพนิรนาม
ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การฝังศพนิรนาม มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ในแนวทางเดี ย วกั น โดยได้ ก� ำ หนดขั้ น ตอน
การฝั ง ศพนิ ร นามที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ขั้ น ตอน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ความผิ ด พลาดในการฝั ง ศพ
มี ก ารบั น ทึ ก ภาพศพนิ ร นามก่ อ นฝั ง เพื่ อ การ
ตรวจสอบย้อนหลัง และการบันทึกข้อมูลการฝังศพ
ลงทะเบียนคุมการฝังศพนิรนาม โดยจัดท�ำเป็น
เอกสารคุณภาพ และมีการเก็บข้อมูลทั้งแบบ
เอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริม่ ด�ำเนินการ
ฝังศพนิรนามตามระบบ ในเดือนมกราคม พ.ศ.
2556 สามารถสรุปสาระส�ำคัญของการฝังศพ
นิรนามได้ดังต่อไปนี้
1. มีการตรวจสอบข้อมูลศพนิรนามเพื่อ
การส่งฝัง ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลการ
รับแจ้งศพนิรนามและการด�ำเนินการของศพ
นิรนาม กรณีศพนิรนามทีย่ งั ไม่มกี ารเปลีย่ นชือ่ นามสกุล ต้องจัดท�ำป้ายหมายเลขศพนิรนาม
เพือ่ การส่งฝัง และ (2) กรณีศพส่งฝังต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของหมายเลขศพที่ข้อมือศพกับ
เอกสารการส่งฝัง
2. การจัดท�ำป้ายหมายเลขศพนิรนาม ผูเ้ ขียน
พบว่าการใช้กระดาษพืน้ สีขาว ตัวอักษรตัวพิมพ์
สีด�ำ  โดยก�ำหนดขนาดของป้ายศพประมาณ
10 X 21 เซนติเมตร น�ำมาเคลือบแผ่นพลาสติก
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ด้วยเครือ่ งเคลือบจะได้ปา้ ยหมายเลขศพทีค่ งทน
และมองเห็นได้ง่ายเมื่อศพถูกฝังในหลุมเป็น
เวลานาน และน�ำส่งป้ายศพไปยังห้องศพเพือ่ ใช้
ในการฝังศพ (รูปภาพที่ 2)
รูปภาพที่ 2 ตัวอย่างป้ายหมายเลขศพนิรนาม

1. ศพนิรนามจะถูกฝังในบริเวณที่สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ก�ำหนด โดยเจ้าหน้าที่สถาบัน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ทปี่ ระจ�ำสุสานสว่างอริยะธรรม
ตามขั้นตอนที่ก�ำหนด  ดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขศพ
ที่ข้อมือศพ
2) ถ่ายภาพหน้าตรงศพ พร้อมกับป้าย
หมายเลขศพ
3) ห่อศพด้วยผ้าดิบ น�ำป้ายหมายเลขศพ
คล้องที่ศีรษะของศพ
4) ก� ำ หนดหมายเลขหลุ ม ฝั ง ศพตาม
แผนผังหลุมศพระบบใหม่
5) น�ำศพใส่โลงไม้อดั ทีเ่ ตรียมไว้ภายใน
หลุมและปิดหลุมด้วยฝาปูนซีเมนต์
2. การจั ด การข้ อ มู ล การฝั ง ศพนิ ร นาม
โดยเจ้าหน้าทีส่ ถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ประจ�ำสุสาน
สว่างอริยะธรรมสถาน ท�ำการบันทึกข้อมูลศพ
นิรนามทีส่ ง่ ฝังลงทะเบียนคุมการฝังศพนิรนาม
และรวบรวมข้อมูลภาพศพ ก่อนฝัง และเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝังศพนิรนาม เพือ่ การตรวจสอบ
ความถูกต้อง
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3. จัดท�ำเอกสารภาพศพนิรนามก่อนฝัง
และตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูล
นอกจากนี้ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หาระยะที่ มี
ความเหมาะสมในการฝั ง ศพจากสภาพศพ
สมบูรณ์จนถึงกลายเป็นโครงกระดูกสมบูรณ์
เพื่อการขุดศพนิรนามโครงกระดูกขึ้นจากหลุม
ให้ ค งสภาพสมบู ร ณ์ ม ากที่ สุ ด สื บ เนื่ อ งจาก
การขุดศพนิรนาม ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า
กระดูกที่ผ่านการถูกฝังในหลุมศพของสุสาน
สว่ า งอริ ย ะธรรมสถาน จั ง หวั ด นครนายก
เป็นเวลานานตัง้ แต่ 4 ปีขนึ้ ไป มีการเสือ่ มสภาพ
ของกระดูกค่อนข้างมาก ดังนัน้ กลุม่ ตรวจวิเคราะห์
กระดูก จึงได้มกี ารศึกษาวิจยั ควบคูก่ บั การจัดท�ำ
ระบบการฝังศพนิรนาม ในเรื่อง “การศึกษา
ระยะเวลาการเน่ า เปื ่ อ ยของศพในสุ ส าน”
วั ต ถุ ป ระสงค์ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาระยะเวลาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพหลังการฝังของศพที่ผ่าน
การชันสูตรจนกลายเป็นโครงกระดูกโดยสมบูรณ์
(2) เพื่อหาระยะเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำ
กระดูกขึ้นจากหลุมเพื่อให้โครงกระดูกมีสภาพ
ที่ดีที่สุดเหมาะสมกับการตรวจวิเคราะห์ และ
(3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพศพที่ ถู ก ฝั ง ที่ ห ลุ ม ศพ ณ สุ ส านสว่ า ง
อริยธรรมสถาน จังหวัดนครนายก
โดยได้ศึกษาวิจัยจากตัวอย่างศพนิรนาม
ของสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ จ�ำนวน 9 ศพ โดยศพ
ทั้งหมดถูกฝัง ณ สุสานสว่างอริยธรรมสถาน
จังหวัดนครนายก ซึง่ เป็นสถานทีฝ่ งั ศพเดียวกัน
สภาพแวดล้อมเดียวกันกับศพนิรนามที่ถูกขุด
ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เดือนมกราคม
พ.ศ. 2556 จนถึง ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยได้
บันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพศพหลังถูก
น�ำมาฝังเป็นเวลา 1 เดือน และบันทึกข้อมูล

อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2556 รวมระยะเวลาการศึกษา 12 เดือน
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ศพที่ถูกฝังไว้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพศพจากศพสมบูรณ์ (fresh)
จนเหลือเพียงโครงกระดูกสมบูรณ์ (completely
skeletal) ภายใน 8-11 เดือน (ณัฐธิดา ศรีนาค,
นฤมล ภราสมพงษ์, สุจติ รา บุญมา, อรอุมา ตัง้ สมสุข,
สุลาวัลย์ ลิมป์บูรณะสมบัติ, มาลิสา เอี่ยมศิลา
และคนอื่นๆ, 2558) และสามารถน�ำผลสรุป
งานวิจยั มาอ้างอิงส�ำหรับการประเมินระยะเวลา
ที่ เ หมาะสมในการขุ ด ศพโครงกระดู ก ขึ้ น
จากหลุมให้คงสภาพเดิมและสมบูรณ์มากที่สุด
เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การตรวจพิสจู น์ในหลายด้าน
ต่ อ ไป ดั ง นั้ น ผู ้ เ ขี ย นจึ ง ได้ ก� ำ หนดแนวทาง
ในการจัดการศพนิรนามหลังการฝังของสถาบัน
นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ ณ สุสานสว่างอริยะธรรมสถาน
ดังต่อไปนี้
1. มี ก ารขุ ด ศพนิ ร นามขึ้ น จากหลุ ม ทุ ก ปี
โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 หลังจากการจัดท�ำ
ระบบการฝังศพนิรนาม เพื่อการเตรียมพื้นที่
หลุมฝังให้เพียงพอในการฝังศพนิรนามในทุกปี
2. ศพนิรนามจะถูกฝังในหลุมของสุสาน
เป็นเวลาประมาณ 12-28 เดือน โดยอ้างอิงจาก
ผลสรุปงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาระยะเวลา
การเน่าเปื่อยของศพในสุสาน” เพื่อการขุดศพ
โครงกระดู ก ขึ้ น จากหลุ ม ในสภาพสมบู ร ณ์
ตัวอย่างเช่น ศพนิรนามทีช่ นั สูตรในปีพ.ศ. 2556
จะถูกฝังรอบแรกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2556
จนถึงรอบฝังสุดท้ายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
ดังนัน้ การขุดศพนิรนามทีช่ นั สูตรในปีพ.ศ. 2556
จะด�ำเนินการขุดในปีพ.ศ. 2558 รวมระยะเวลา
การฝังประมาณ 12-28 เดือน  
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3. การขุดศพนิรนามเพือ่ จัดเก็บโครงกระดูก
จะมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานนั่นคือมีการ
ถ่ายภาพทุกขั้นตอนขณะท�ำการขุดศพรวมทั้ง
เก็บข้อมูลศพลงในแบบบันทึกสภาพ เพื่อให้
ทราบชนิดและจ�ำนวนกระดูกทีพ่ บ สภาพกระดูก
รวมทั้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนกระดูก เช่น
การหักของกระดูกหน้าแข้งก่อนเสียชีวิตหรือ
การใส่เหล็กดามกระดูก สิง่ เหล่านีเ้ ป็นอัตลักษณ์
ที่ ส� ำ คั ญ ของศพนิ ร นามน� ำ ไปสู ่ ก ารติ ด ตาม
คนหายต่อไป
4. ศพนิรนามโครงกระดูกหลังจากขุดขึ้น
จากหลุมจะมีการท�ำความสะอาดและดูแลรักษา
โดยการตรวจสภาพกระดูก 2 ครั้งต่อปี
ดังนัน้ การก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ศพนิรนามในสุสาน ตั้งแต่การฝังศพนิรนาม
และการจัดการศพนิรนามหลังการฝังถือเป็น
ขั้นตอนที่ส�ำคัญส่งผลให้การส่งศพคืนญาติได้
ถูกต้อง ซึง่ สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
และอ�ำนวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชนอย่าง
เสมอภาค ให้ ป ระชาชนเกิ ด ความเชื่ อ มั่ น
ในกระบวนการยุติธรรม
สรุป
การจัดท�ำระบบการฝังศพนิรนาม ในสุสาน
สว่ า งอริ ย ะธรรมสถาน จั ง หวั ด นครนายก
เป็นการสร้างมาตรฐานด้านการฝังศพนิรนาม
ของสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ให้มแี บบแผน โดยมี
แนวทางดังนี้ การปฏิบตั งิ านตามระเบียบปฏิบตั ิ
เรื่องการฝังศพนิรนามท�ำให้ได้ข้อมูลการฝังศพ
นิรนามทีม่ คี วามถูกต้องในทุกกระบวนการฝังศพ
ตัง้ แต่การจัดท�ำแผนผังหลุมศพเพือ่ เห็นภาพรวม
และทราบจ�ำนวนหลุมศพและทราบจ�ำนวนศพ
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ที่ ฝ ั ง ทั้ ง หมดของพื้ น ที่ ที่ อ ยู ่ ใ นความดู แ ลของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ การระบุเลขหลุมศพ
ทีช่ ดั เจนเข้าใจง่ายต่อการน�ำศพไปฝัง  การจัดท�ำ
ป้ า ยศพที่ ท นต่ อ สภาพแวดล้ อ มในหลุ ม ศพ
และมีขนาดเหมาะสมมองเห็นได้ชดั เจน ตลอดจน
ขัน้ ตอน การฝังศพนิรนามและการเก็บข้อมูลภาพ
ศพนิรนามก่อนฝัง การบันทึกข้อมูลลงทะเบียน
คุมการฝังศพนิรนาม เพือ่ สามารถตรวจสอบได้
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่อง
การติดต่อขอรับศพหลังจากศพถูกน�ำไปฝังแล้ว
ว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ส่งศพคืนแก่ญาติได้
ถูกต้องทุกราย สร้างความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการ
ยุติธรรมในการสืบสวนสอบสวน กรณีมีการขอ
ขุ ด ศพเพื่ อ การตรวจพิ สู จ น์ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
ญาติขอรับศพหลังจากพิสูจน์ยืนยันบุคคลแล้ว
นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบด้านการบริหาร
จัดการศพนิรนามหลังจากศพถูกฝังในสุสาน
โดยท� ำ การศึ ก ษาวิ จั ย การศึ ก ษาระยะเวลา
การเน่าเปื่อยของศพในสุสาน โดยบันทึกและ
วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพศพใน
สุสานสว่างอริยะธรรมสถาน โดยศพที่ถูกฝังไว้
จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพศพจากศพสมบูรณ์
(fresh) จนเหลื อ เพี ย งโครงกระดู ก สมบู ร ณ์
(completely skeletal) ภายใน 8-11 เดือน (ณัฐธิดา
ศรีนาค และคนอื่นๆ, 2558) จากผลการวิจัย
สามารถใช้ในการประเมินเวลาในการด�ำเนินการ
ขุดศพนิรนาม เพื่อเตรียมความพร้อมของหลุม
ฝังศพให้มจี ำ� นวนเพียงพอต่อการฝังศพนิรนาม
ในทุกปี ตลอดจนพัฒนาขัน้ ตอนการขุดศพนิรนาม
เพื่อการจัดเก็บโครงกระดูกในสภาพที่สมบูรณ์
เหมาะสมต่อการตรวจพิสจู น์ในด้านอืน่ ๆ ต่อไป
เช่น การเก็บตัวอย่างกระดูกเพือ่ การตรวจพิสจู น์
สารพันธุกรรมเพือ่ เก็บเป็นฐานข้อมูลศพนิรนาม
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ในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างศพนิรนามและ
บุคคลสูญหาย และการตรวจวิเคราะห์กระดูก
เพื่อให้ได้ข้อมูลทางชีวภาพ ได้แก่ เชื้อชาติ เพศ
อายุ ส่วนสูง ร่องรอยการบาดเจ็บก่อนเสียชีวิต
และร่องรอยบาดแผลทีเ่ ป็นสาเหตุทำ� ให้เสียชีวติ
บนกระดูก เป็นต้น นอกจากนีก้ ารขุดศพนิรนาม
ท�ำให้ได้ขอ้ มูลอัตลักษณ์บคุ คลของศพจากกระดูก
เป็นประโยชน์ในการติดตามศพนิรนามหรือ
คนหายต่อไป ซึ่งโครงกระดูกที่ขุดขึ้นมามีการ
ท�ำความสะอาด จัดเก็บในกล่องกระดาษและ
เก็บรักษาในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
ดูแลรักษาโครงกระดูก
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ในประเทศไทย จะมีมลู นิธติ า่ งๆ ด�ำเนินการ
รับศพจากโรงพยาบาลที่มีหน่วยงานด้านการ
ชันสูตรศพไปฝังยังสุสานของมูลนิธิทั่วประเทศ
โดยแต่ละมูลนิธิจะมีระบบการจัดการฝังศพ
ของตนเอง และยั ง คงมี ก ารเผาศพเหล่ า นี้
ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายในเรื่องการจัดการ
ศพนิรนามที่ถูกฝังหลังจากชันสูตรศพว่าจะมี
แนวทางอย่างไร ดังนั้นควรมีการหารือร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางการจัดการศพนิรนามที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ซึง่ หน่วยงานของรัฐซึง่ ตามกฎหมาย
มีอํานาจหน้าที่ในการรับแจ้ง ติดตาม สืบสวน
สอบสวน หรื อ พิ สู จ น์ เ กี่ ย วกั บ คนหายและ
ศพนิรนาม และทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศพ
ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตาม
คนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (เรียกย่อว่า
“ค.พ.ศ.”) โดยให้ ส ถาบั น นิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรม ทํา หน้า ที่เป็นสํา นัก งาน
เลขานุการ ของ ค.พ.ศ. (ระเบียบสํานักนายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามคนหายและพิสจู น์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558,
2558) แพทย์ชันสูตรศพ โรงพยาบาลรัฐที่มี
หน่วยชันสูตรศพ มูลนิธกิ ภู้ ยั และพนักงานสอบสวน
ที่รับผิดชอบคดีเกี่ยวกับ ศพนิรนามในแต่ละ
ท้องทีท่ วั่ ประเทศ โดยอาศัยระเบียบสาํ นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ติดตามคนหายและพิสจู น์ศพนิรนาม พ.ศ. 2558
เพื่อการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศพนิรนามในสุสานทัว่ ประเทศ
ผู้เขียนเห็นว่ามีหลายประเด็นที่ควรด�ำเนินการ
ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานของรัฐทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ ควรมี
การจัดท�ำแผนพัฒนางานด้านการจัดระบบการ
ฝังศพทัว่ ประเทศ โดยมีการพัฒนาร่วมกับองค์กร
ทั้งภายในประเทศที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ชันสูตรศพและการส่งศพฝัง อาทิ โรงพยาบาล
ภาครัฐ และมูลนิธทิ วั่ ประเทศ เพือ่ จัดระบบการ
จัดการฝังศพทัว่ ประเทศให้มมี าตรฐานเดียวกัน
2. หน่วยงานของรัฐทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ ควรมี
การวางแผนพัฒนางานด้านการก�ำหนดมาตรฐาน
การตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและศพนิรนาม
และหาแนวทางในการติดตามญาติของศพนิรนาม
และศพไร้ญาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจพิสจู น์บคุ คลของศพนิรนามและศพไร้ญาติ
ให้สามารถระบุบุคคลหรือยืนยันตัวบุคคลได้
ถูกต้องและส่งคืนแก่ญาติได้มากขึน้ ช่วยแก้ปญ
ั หา
พื้นที่หลุมฝังศพและพื้นที่จัดเก็บโครงกระดูก
หลังจากขุดขึ้นมาไม่เพียงพอในระยะยาว
3. หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่ ควรผลักดัน
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ให้เกิดศูนย์กลางข้อมูลแห่งชาติ ของศพนิรนาม
ศพไร้ญาติคนหาย และคนนิรนาม เช่นเดียวกับ
NamUS.gov ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้
ข้อมูลทัว่ ประเทศถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลเดียวกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปรียบเทียบข้อมูล
ศพนิรนาม ศพไร้ญาติและคนหาย และการส่งศพ
กลับคืนญาติได้มากขึ้น
4. หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับคนนิรนาม
ควรมีแนวทางในการตรวจพิสูจน์ยืนยันบุคคล
ของคนนิรนามที่รับเข้ามายังสถานคนไร้ที่พึ่ง
เพือ่ ลดจ�ำนวนศพนิรนามในอนาคต โดยเริม่ จาก
การพิมพ์ลายนิว้ มือและการเปรียบเทียบในระบบ
ของกรมการปกครองเพื่อให้ตรวจเปรียบเทียบ
ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ช่วยในการระบุ
บุคคลเบื้องต้นและติดตามญาติต่อไป ก่อนที่
คนนิรนามจะเสียชีวิตลง
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. หน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ควร
มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาล
ทีม่ กี ารชันสูตรศพทัว่ ประเทศ ช่องทางการส่งศพ
ไปฝังของแต่ละโรงพยาบาล และมูลนิธิที่มีการ
ด�ำเนินการน�ำศพจากโรงพยาบาลเพื่อไปฝัง
ยังสุสานของแต่ละมูลนิธิ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
หรื อ เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การฝั ง ศพของแต่ ล ะ
โรงพยาบาล รวมถึงระบบการจัดการฝังศพของ
แต่ละมูลนิธิ เพื่อการบูรณาการด้านการฝังศพ
ร่วมกันระหว่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และ
มูลนิธิทั่วประเทศ
2. หน่วยงานของรัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ เช่น
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ควรเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับศพนิรนามและศพไร้ญาติ การตรวจ
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พิสจู น์อตั ลักษณ์ศพนิรนาม ความส�ำคัญในการ
เก็บรักษาศพนิรนาม การบริหารจัดการฝังศพ
นิรนามทีเ่ ป็นระบบ การขุดศพนิรนามและการเก็บ
รักษาโครงกระดูกศพนิรนาม ให้แก่เจ้าหน้าที่
มูลนิธิทั่วประเทศ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝังศพ เพื่อให้เจ้าหน้ามูลนิธิมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส�ำคัญในจัดเก็บและการรักษา
สภาพศพนิรนามให้คงสภาพสมบูรณ์ อีกทั้งให้
ความรู้ด้านการจัดการกับข้อมูลเพื่อให้ข้อมูล
การฝังศพนิรนามมีความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้
3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ด้าน
การเผยแพร่ให้มีการพัฒนาการจัดท�ำแผนผัง
หลุ ม ศพและเก็ บ ข้ อ มู ล การฝั ง ศพในระบบ
อิเล็กทรอนิคส์แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัย เพื่อเป็น
การส�ำรองข้อมูลป้องกันความเสีย่ งกรณีทะเบียน
คุมการฝังศพสูญหาย
4. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ต่ อ ยอดเพื่ อ การ
บริหารจัดการศพอย่างยัง่ ยืนครบทุกกระบวนงาน
ตั้งแต่การพัฒนาระบบการฝังศพ การจัดการ
ขุ ด ศพที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้ ไ ด้ ศ พที่ มี ส ภาพ
โครงกระดูกทีส่ มบูรณ์เนือ้ เยือ่ ย่อยสลายได้หมด
ง่ายต่อการท�ำความสะอาด ตลอดจนระบบ
การจัดเก็บรักษาโครงกระดูกให้มสี ภาพสมบูรณ์
หลังจากขุดเพื่อการสร้างระบบมาตรฐานการ
บริหารจัดการฝังศพนิรนามและศพไร้ญาติ
5. จากการท� ำ ระบบการฝั ง ศพนิ ร นาม
รวมถึงการพัฒนาด้านจัดการศพนิรนามหลังจาก
ถูกฝัง ณ สุสานสว่างอริยะธรรมสถาน จังหวัด
นครนายก ถื อ เป็ น แนวทางเพื่ อ สร้ า งระบบ
มาตรฐานการบริหารจัดการศพในทุกด้าน ได้แก่
ด้านการฝังศพ การขุดศพ และการดูแลรักษา
โครงกระดูกหลังจากการขุดศพ ผู้เขียนเห็นว่า
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ควรมีการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้แก่มูลนิธิ
ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้เป็นประโยชน์ตอ่ การจัดการศพ
ภายในสุสานของมูลนิธิ อาจจะน�ำไปสูก่ ารแก้ไข
ปัญหาเรือ่ งการเผาท�ำลายศพนิรนามรวมไปถึง
ศพไร้ ญ าติ ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ผู ้ เ ขี ย นเห็ น ว่ า ควรมี
ด�ำเนินการต่อไป คือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ควรมีการจัดท�ำระบบการบริหารจัดการศพ
ไร้ญาติ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ยืนยัน
บุคคล และการติดต่อ/ติดตามญาติของผูเ้ สียชีวติ
กรณีศพไร้ญาติ เพือ่ ให้ทราบสถานะของศพไร้ญาติ
เหล่านี้ โดยมีแนวทางให้ญาติของผู้เสียชีวิต
ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะ
ด� ำ เนิ น การประกอบพิ ธี ก รรมแบบใดให้ กั บ
ผู้เสียชีวิต ได้แก่
1) รับศพไปประกอบพิธีกรรมเอง
2) มอบศพให้มูลนิธิเพื่อฌาปนกิจและ
บ�ำเพ็ญกุศล
3) มอบศพให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา
ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบ
สถานะของศพไร้ญาติ ถ้าญาติของผู้เสียชีวิต
มอบให้มูลนิธิเพื่อฌาปนกิจและบ�ำเพ็ญกุศล
มูลนิธกิ ส็ ามารถด�ำเนินการฌาปนกิจศพไร้ญาติ
เหล่านีไ้ ด้อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ต้องมี
การหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้ า นศพนิ รนามและศพไร้ญาติ เพื่อก�ำหนด
แนวทางการจัดการศพร่วมกันอย่างเป็นระบบ
มีมาตรฐานเดียวกันและถูกต้องตามกฎหมาย
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