
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานอัยการสูงสุดมีฐานะเปนองคกรอ่ืนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 ที่มีพันธกิจในการอํานวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชนของรัฐ คุมครองสิทธิ

เสรีภาพ และใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน โดยเฉพาะภารกิจหลักของการอํานวย

ความยุติธรรม คือ การดําเนินคดีอาญา โดยพนักงานอัยการในฐานะทนายแผนดิน ซึ่งรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติวา “ใหพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่ง

คดี    และปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม” ดังน้ัน พนักงานอัยการจะตองปฏิบัติงานดําเนินคดี

อาญาอยางมีประสิทธิภาพดวยความเที่ยงธรรม และเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมีระบบ เพื่อให

เปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน 

เนื่องจากสํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรขนาดใหญ มีอายุกวารอยปมีประสบการณ

ดําเนินคดีอาญายาวนาน จึงมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีอาญามากกวาองคกรอ่ืน และแมวา

สํานักงานอัยการสูงสุดเคยรวบรวมจัดการองคความรูของการดําเนินคดีอาญามาหลายปแลว แตก็

เพียงทําในรูปของคูมือการดําเนินคดีที่ยังไมไดวิเคราะหและสังเคราะหใหถูกตองตามหลักทฤษฎี 

องคความรูท่ีไดมาและยังใชในวงจํากัด ในสวนที่เปนเอกสาร เชน ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ 

หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ ฐานขอมูลอางอิง เชน ความรูพื้นฐานของกฎหมายน้ัน ๆ บทความ งานวิจัย 

หนังสือทางวิชาการ คดีศึกษา ชี้ขาดความเห็นแยง คําพิพากษาฎีกา ฯลฯ ยังกระจัดกระจายตางคน

ตางเก็บไมไดรวบรวมเปนหมวดหมูใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ รวมตลอดทั้งยัง

ไมไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการพัฒนาองคความรู (Development) 

แบงปนความรู (Sharing) การใชความรู (Application) การวัดและประเมนิผล (Evaluation) เพื่อการ

ปรับปรุง เพื่อตอยอดความรูอยางตอเน่ือง เปนเหตุใหการจัดการความรูแบบเดิม ๆ ไมมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพียงพอตามที่คาดหวังไว ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดตระหนักถึง

ปญหาดังกลาว จึงไดอนุมัติแผนแมบทการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561 

เพื่อพัฒนาการจัดการองคความรูขององคกรและพัฒนาบุคลากรขององคกรใหมีความรู

ความสามารถในการจัดการความรู เพื่อมาชวยพัฒนางานการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ

สูงสุดไดเองในอนาคต ซึ่งงานดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญา (อาญา) ถกูกาํหนดเปนหน่ึงในรอย
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องคความรูตามบัญชีองคความรูแนบทาย แผนแมบทดังกลาวในลําดับที่ 18 ที่ตองจัดใหมีการจัดการ

องคความรู นอกจากน้ียังไดอนุมัติ แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนปฏิบัติการการจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554   

เพื่อผลักดันโครงการจัดการความรูตามแผนแมบทไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ซึ่งเปนวิธีการเร่ิมตน

ที่ดีที่จะจัดการความรูอยางเปนระบบ ทันสมัย เชื่อถือได และมีประสิทธิภาพโดยเปาหมายสุดทาย

ของสํานักงานอัยการสูงสุด คือ ไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เปนหนวยงานหนึ่งใน

สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด ที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาเกี่ยวกับคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศตาม พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 

2553 มาตรา 14 (2) (3) พระราชกฤษฎีกาแบงสวนสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 390/2542 เร่ืองการดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2542 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 

ขอ 5 ไดจัดต้ังสํานักงานทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ โดยกําหนดใหรับผิดชอบ

การดําเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงาน

อัยการสูงสุดและที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศกลาง และตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2539 มาตรา 5, 7 และ 11 กําหนดใหศาลทรัพยสินทาง

ปญญา และการคาระหวางประเทศกลาง ซึ่งเปนศาลชํานัญพิเศษที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดี

เกี่ยวกับการคา เปนศาลยุติธรรมชั้นตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เกี่ยวกับการคาที่มีอํานาจ

พิจารณาพิพากษาคดีหรือคดีที่กฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศกลาง เชนคดีแพง และคดีอาญาเกี่ยวกับเคร่ืองหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในลักษณะที่ 8 เกี่ยวกับการคา คดีแพงเกี่ยวกับขอพิพาทตาม

สัญญาถายทอดเทคโนโลยี หรือสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ คดีแพงเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินคา หรือตราสารการเงินระหวางประเทศ หรือการใหบริการระหวางประเทศ การขนสงระหวาง

ประเทศ การประกันภัย และนิติกรรมอ่ืนที่เกี่ยวเน่ือง รวมตลอดถึงคดีแพงเกี่ยวกับเล็ตเตอรออฟ

เครดิตที่ออกเกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมดังกลาวขางตน การสงเงินเขามาในราชอาณาจักร หรือสงออก

ไปนอกราชอาณาจักร ทรัสตรีซีท รวมทั้งการประกันเกี่ยวกับกิจกรรมดังกลาว คดีแพงเกี่ยวกับการ

กักเรือคดีแพงเกี่ยวกับการทุมตลาด และการอุดหนุนสินคา หรือการใหบริการทางวิทยาศาสตร ชื่อ

ทางการคา ชื่อทางภูมิศาสตรที่แสดงถึงแหลงกําเนิดของสินคา ความลับทางการคาและการคุมครอง

พันธพืชและคดีอาญาอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติใหอยูในอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา
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ระหวางประเทศ เชน พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑซีดี พ.ศ. 2548 มาตรา 48 บัญญัติใหอยูใน

อํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศ ฯลฯ นอกจากนั้น 

ตาม มาตรา 35 กําหนดวาการฟองคดีอาญากรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบทและบทหนึ่งอยูใน

อํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศใหศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศไวพิจารณาดวย และตามมาตรา 36 การฟองคดีอาญาหลายกรรมในความผิด

เกี่ยวเนื่องในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และบางกรรมไมอยูในอํานาจของ

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศจะใชดุลยพินิจ พิจารณาทุกกรรมหรือไมรับพิจารณา พิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่ง 

หรือหลายกรรมที่ไมอยู ในอํานาจก็ได เชน นอกจากจะเปนความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์แลว ยังเปน

ความผิดขอหาประกอบกิจการจําหนายภาพยนตรหรือวีดีทัศนโดยไมไดรับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. 2551 เปนตน สวนเขตอํานาจศาลตามมาตรา 5 และ 6 

แบงเปน 2 ศาล คือ ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง และศาลทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศภาค โดยศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

กลาง มีเขตอํานาจตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด

นครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี และยังมีดุลยพินิจที่จะรับหรือไมรับพิจารณา 

พิพากษาคดีที่เกิดนอกเขตอํานาจ ทั่วราชอาณาจักรก็ได แตปจจุบันน้ีเน่ืองจากยังไมมีการจัดต้ังศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศภาค ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศจึงมีเขตอํานาจทั่วราชอาณาจักร 

ดังนั้น สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ สํานักงานอัยการ

สูงสุด (Organization) จึงเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศทั้งคดีอาญาและคดีแพงที่เหตุเกิดในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ตาม

อํานาจพิจารณา พิพากษาและเขตอํานาจของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ

กลางดังกลาวขางตน แตในขอบเขตการคนควาอิสระจะกลาวเฉพาะการดําเนินคดีอาญาตามหัวขอ

องคความรูแนบทายบัญชีแผนแมบท โดยมีอธิบดีอัยการ (Manager) สํานักงานคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศเปนผูบังคับบัญชา มีผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินคดีอาญา 

ไดแก รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝาย 1-3 พนักงานอัยการ และนิติกรในแตละสาํนักงาน 

(Knowledge Workers) ซึ่งเปาหมายหลักของสํานักงานคือการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา 

อยางมีประสิทธิภาพ ดวยความเที่ยงธรรม มีเอกภาพ เปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมีระบบ 

เพื่อใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน (Productivity) แตในการปฏบิติังานดานการดําเนินคดี

อาญาทรัพยสินทางปญญาที่ผานมา ประสบปญหา (Problem) ในดานตาง ๆ ดังน้ี 
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1. การเกษียณอายุหรือยายออกตามวาระของผูเชี่ยวชาญในทุกป โดยไมมีการจัดการเก็บ

องคความรูไวทําใหความรูสูญหายไปพรอมกับการจากไปของบุคคลเหลานั้น 

2. เอกสารและสารสนเทศที่พอเพียงตอการทํางานตองจัดหาและจัดเก็บกันเองตาม

ประสบการณ ไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ สืบคนไดยากเมื่อตองการใชงาน 

3. ไมมีการสื่อสาร ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรูระหวางคนทํางานใชความรูใน

สํานักงาน 

4. บุคลากรยึดติดกับการทํางานแบบเดิม ๆ ทํางานโดยไมมีแนวทางที่ชัดเจนอยางเปน

ระบบ เปนเหตุใหการพิจารณาสั่งคดีไมมีเอกภาพ 

 

ปญหาการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาดังกลาวขางตน โดยเฉพาะตามขอ 4 เปน

เหตุใหการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาขาดประสิทธิภาพ กระทบตอภาพลักษณและความ

เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนที่มีตอสํานักงานทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและ

สํานักงานอัยการสูงสุดในภาพรวม และมีสาเหตุมาจากกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเปนกฎหมาย

ใหม ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในภายหลังทามกลางยุคเศรษฐกิจฐานความรูในปจจุบันน้ี และเปนกฎหมายที่

บัญญัติขึ้นตามหลักการและเหตุผลความจําเปนทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งพระราชบัญญัติจัดต้ัง

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 ก็บัญญัติรวมวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาเปนตางหาก เพื่อ

พิจารณาพิพากษาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศโดยเฉพาะ ถือไดวาเปนศาล

ชั้นตนชํานัญพิเศษ ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีกฎหมายภายในที่ใชในการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับคดี

ทรัพยสินทางปญญาที่ใชในการดําเนินคดีอาญาของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาโดยตรง 

ไดแก พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

เคร่ืองหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ

คุมครองแบบแผนผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ. 2545 

พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนกฎหมายที่มีความซับซอนมากกวา

คดีอาญาทั่วไป และเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษที่ผูดําเนินคดีตองมีความรอบรูเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะ

ดานสนธิสัญญา อนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศรวมทั้งประเพณีหรือวิธีการคาระหวาง

ประเทศตาง ๆ และบทบาทขององคกรหรือวิธีการคาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับเหตุดังกลาว 

รวมตลอดถึงทฤษฎีพื้นฐานของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาแตละฉบับ นอกจากนี้ประเทศไทยยัง

มีพันธกรณีตามขอตกลงจากการเจรจาทางการคาระหวางประเทศที่ตองออกกฎหมายคุมครอง
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ทรัพยสินทางปญญาทุกประเภทตอไปในอนาคตดวย ทําใหสภาพแวดลอมในการดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในกรณีที่บัญญัติกฎหมายใหมมาใชบังคับอาจทําให

การตีความขอกฎหมายที่ใชในการดําเนินคดีแตกตางกันไมมีเอกภาพ เพราะขาดขอมูลการดําเนินคดี

เดิมซึ่งทําเอาไว ซึ่งสามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการตีความกฎหมายในคร้ังตอไปเปนเหตุให

ดุลยพินิจในการพิจารณาสั่งคดีแตกตางกัน 

วิธีการแกไขปญหา (Solution) ดังกลาวควรสรางระบบการจัดการความรูการดําเนินคดี

อาญาทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (KMS) เพื่อสนับสนุนการทํางานของ

พนักงานอัยการและบุคลากรที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1) ในดานการสรางความเชี่ยวชาญใหกับพนักงานอัยการ โดยการรวบรวมองคความรู

ประสบการณที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) จากพนักงานอัยการที่มีความเชี่ยวชาญดานการ

ดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาต้ังแตขั้นตอนการตรวจรับสํานวน การรวบรวมพยานหลักฐาน 

การพิจารณาสั่งคดี การรางฟอง และการดําเนินคดีชั้นศาล เพื่อจะไดตนแบบความรูที่ดี (Best 

Practice) นํามาสรางเปนลิ้นชักความรู ประกอบการทํางาน การแกปญหาและชวยตัดสินใจ ในกรณี

การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้ จะไดนําการแกปญหาการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา ประเด็น

การพิจารณาสั่งคดีไมเปนเอกภาพ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ พระราชบัญญัติ

ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 สงผลใหคําวินิจฉัยสั่งคดีของพนักงานอัยการไมเปนไปในทิศทาง

เดียวกนั (Action) มาเปนโอกาสการเรียนรู (Learning Opportunity) ตามทฤษฎีการเรียนรู ขณะ

ปฏิบัติงาน (Learning in Action) โดยไมตองเอาตัวผูเชี่ยวชาญ หรือคนทํางานใชความรูที่มีภารกิจ

รับผิดชอบงานมากอยูแลว ไปรวมกิจกรรมจัดการความรูนอกสํานักงานจึงเหมาะสมที่จะนํามาใช

ในสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ โดยอาจใชวิธีการเรียนรูแบบสืบ

ความลับ (Intellectual Learning) สืบคนหาขอมูลในองคกรจากสํานวนทั้งขอเท็จจริงและขอ

กฎหมาย หรือจากนอกองคกร เชน แนวทางวินิจฉัยจากคําพิพากษาของศาล จากศาลทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศ แลวหาจุดเชื่อมโยงกับปญหาที่ตองการแกไข และ/หรือ ใชวิธี

สอบถามผูเชี่ยวชาญ ผูเกี่ยวของกับคดีในเร่ืองน้ัน ๆ ที่รูจริง และหรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนของสํานักงาน

โดยใช CommonKADS มาเปนเคร่ืองมือวิศวกรรมความรูดวยการจับความรูดวยการสอบถามและ

การเฝาสังเกตติดตามแนวทางวินิจฉัยจากคําพิพากษาของศาล และ/หรืออาจใชวิธีการเรียนรูจาก

ประสบการณ (Experiential Learning) คือสํานวนซึ่งมีอยูในสํานักงานอยูแลว มาศึกษาทบทวนหา

เหตุและผล (Review) ตามความจําเปน วาหลังจากตัดสินใจพิจารณาสั่งคดีไปแลวงานสําเร็จหรือไม 

สาเหตุเพราะอะไรหรือตอไปควรทําอยางไร จากนั้นวิเคราะหผลกระทบ (Reflect) โดยใชมาตรฐาน 
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(Deming Cycle PDCA) แลวนําผลลัพธที่ไดมาทบทวนสรางแนวทางที่ดีในการพิจารณาสั่งคดี 

(Best Practice) ไวใชในระบบ KMS  

นอกจากน้ันแลว ผูบริหารยังตองใชวิธีเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) 

ผูบริหารองคกรตองพัฒนาทักษะในการเรียนรูของตนเอง และสนับสนุนสอนงาน (Coaching) ทํา

ใหคนทํางานใชความรู (Knowledge Worker) เรียนรูตลอดเวลา โดยตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

จําเปนเพื่อฝกพัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อสรางโอกาส และบรรยากาศในการเรียนรูรวมกันอยาง

ตอเน่ือง เพื่อนําการเรียนรูของบุคคล ทีมงาน และองคกรไปพรอม ๆ กัน ทําใหองคกรมีความพรอม

และสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณไดดีกวา 

2) ระบบการจัดการความรูจะชวยสนับสนุนในดานการจัดเก็บเอกสารและสารสนเทศที่

เพียงพอตอการปฏิบัติงานและใชบอย ๆ (Repository) ใหสามารถคนหาและใชงานได สะดวกและ

รวดเร็ว และยังเปนชองทางในการสื่อสารระดมความเห็นระหวางคนทํางานใชความรูในสํานักงาน

เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางบุคคลผูเกี่ยวของ เพื่อตัดสินใจปญญารวมกัน ซึ่งในอนาคตอาจ

ขยายผลไปสูผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก เชน เจาหนาที่กรมทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ เจาหนาที่กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชยและกรมสอบสวนคดี

พิเศษ กระทรวงยุติธรรมเพื่อหารือปญหาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศที่มีในปจจุบันหรือที่คาดวาจะ

มีในอนาคต รวมตลอดถึงมีระบบการประเมินผล ปรับปรุง เพื่อใหเกิดองคความรูใหม ๆ อยางเปน

ระบบมีมาตรฐานและทันสมัยตลอดเวลา ทั้งนี้ ประเด็นสําคัญตองมีการจัดการทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource) ไดแกคนทํางานใชความรู หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) ที่

ทํางานสงผลตอความสําเร็จขององคกรกวารอยละ 70 ใหมีกิจกรรมอบรมศึกษาตอเน่ืองทั้งดาน

ความรูเฉพาะ (Domain Knowledge) ความรูดานเทคโนโลยี (Technology Knowledge) ความรูดาน

บริหาร (Managerial Knowledge) เพื่อใหสามารถบริหารจัดการระบบจัดการความรูในสํานักงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 วัตถุประสงคของการคนควา 

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา ทรัพยสินทาง

ปญญาใหเปนเอกภาพ และเชือ่ถอืได 

2. เพื่อสรางระบบจัดการความรูในสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศใหสามารถสนับสนุนการทํางานของคนทํางานใชความรู (Knowledge Workers) 
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3. เพื่อใชระบบจัดการความรูเปนแหลงศึกษาเรียนรู สื่อสาร ประสานงาน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานของคนทํางานใชความรูผานระบบการจัดการความรูงาน

ดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา เพื่อการพัฒนาองคความรู 

 

1.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎี และ/หรือ เชิงประยุกต 

1. ไดแนวทางการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาที่มีเอกภาพ ลดความผิดพลาดของ

การทํางาน 

2. ไดระบบจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่

ดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา 

3. ไดแหลงเรียนรูรวม E-Learning การดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา ผาน KMS 

4. ได KMS เปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู

ประสบการณของคนทํางานใชความรู 

 

1.4 ขอบเขตการจดัการความรู 

ในการศึกษาคนควาตามหัวขอระบบจัดการความรูเพื่องานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทาง

ปญญาของสํานักงานอัยการสูงสุด เปนการศึกษาเพื่อสรางระบบการจัดการความรู สนับสนุนการ

ทํางานของคนทํางานใชความรู (Knowledge Worker) ไดแก พนักงานอัยการและนิติกรที่มีสวน

รับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา โดยจะศึกษาเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการ

พิจารณาสั่งคดีที่ไมเปนเอกภาพตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบพระราชบัญญัติ

ภาพยนตรและวีดีทัศน พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกฎหมายขางเคียง ที่มีการละเมิดกฎหมายอยางกวางขวาง 

และมีการปราบปราม จับกุม ดําเนินคดีอาญาและฟองคดีตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศกลางเปนจํานวนมาก ภายใตสมมุติฐานวา ถามีขอมูลและสารสนเทศจําเปน

เพียงพอตอการทํางานเทากัน จะทําใหดุลยพินิจในการพิจารณาสั่งคดีใกลเคียงกัน 


