
 
บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 
 1.1.1. ท่ีมาและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดีอาญา 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 40 บัญญัติวา “บุคคล
ยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังตอไปนี้ 

(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 
(7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี             

ท่ีถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอการตรวจสอบหรือไดรับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควรการไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความ และการไดรับการ
ปลอยช่ัวคราว” 

มาตรา 255 บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
นี้ และตามกฎหมายวาดวยอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน” ซ่ึงตามกฎหมาย
วาดวยอํานาจหนาท่ีของพนักงาอัยการไดถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคกรอัยการและ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(2) ในคดีอาญา   มีอํานาจและหนาท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
และตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวา  เปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงาน
อัยการ” 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงาน
อัยการ  พ.ศ. 2553 ดังกลาวขางตน องคกรอัยการโดยพนักงานอัยการเปนสวนหนึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรม มีอํานาจและหนาท่ีในการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและอํานวยความยุติธรรมใน
การดําเนินคดีอาญาโดยท่ัวไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดต้ังศาล
แขวง และ  วิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2547 และตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือ
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พนักงานอัยการ เพ่ือบังคับใชกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา โดยการตรวจพิจารณากล่ันกรองสํานวน
การสอบสวนท่ีสงมาจากพนักงานสอบสวนวาพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะฟองศาล เพื่อลงโทษผูถูก
กลาวหาหรือไม หากมีพยานหลักฐานเพียงพอก็จะมีคําส่ังฟอง และยื่นฟองตอศาล จากน้ันก็จะ
ดําเนินคดีนําสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนความผิดจําเลยตอไป แตหากพยานหลักฐานไมเพียงพอก็
จะใหความยุติธรรมแกผูถูกกลาวหา โดยมีคําส่ังไมฟองปลอยตัวผูถูกกลาวหาไปอันเปนการปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะ “ทนายแผนดิน” 1ฉะนั้นพนักงานอัยการจึงมีบทบาทอันสําคัญยิ่งในการอํานวยความ
ยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากเปนกระบวนการเช่ือมระหวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวน
กับศาล เปรียบเสมือนผูคุมจุดยุทธศาสตร (Hold a strategic position) ในทางคดีอันมีผลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนอยางยิ่ง2 

1.1.2 โครงสรางของสํานักงานท่ีพนักงานอัยการรับผิดชอบ 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553           

มาตรา 11 บัญญัติวา “ใหมีพนักงานอัยการไวเปนทนายแผนดินประจําศาลตางๆ นอกจากศาลทหาร  
ตามกรอบอัตรากําลังท่ี ก.อ. กําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม” ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับ
ภารกิจขององคกรอัยการตามรัฐธรรมนูญเพื่ออํานวยความยุติธรรมในทางอาญา การรักษา
ผลประโยชนของรัฐและการคุมครองสิทธิเสรีภาพแกประชาชนใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ในการใชอํานาจหรือกระทําหนาท่ีของพนักงานอัยการผูรับผิดชอบน้ัน ตองไปตาม
โครงสรางการแบงหนวยงานราชการภายในของสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงกําหนดอํานาจหนาท่ี
และความรับผิดชอบในการดําเนินคดีตามลักษณะของความผิดและเขตพ้ืนท่ีท่ีกําหนดและตาม
คําส่ังของอัยการสูงสุดท่ีออกคําส่ังเฉพาะเร่ืองหรือระเบียบไวใหพนักงานอัยการปฏิบัติได รวมท้ัง
อํานาจการส่ังคดีและอํานาจดําเนินคดีของพนักงานอัยการในแตละช้ัน และนอกจากน้ียังตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนดอํานาจ     และหนาท่ีของพนักงานอัยการผูรับผิดชอบไวดวยดังนี้ 

1. ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เร่ืองการแบงหนวยงานและการกําหนด
อํานาจและหนาท่ีของหนวยงานภายในของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554ไดแบงสวนราชการท่ี
มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญา คือ 

 
 
 

                                                            
1
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 

2
นายประพันธ  นัยโกวิท. “การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาโดยพนักงานอัยการ” (เอกสารวิจัยสวนบุคคล วิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร) พ.ศ. 2538 – 2539 หนา ก 
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สํานักงานคดีอาญา มีอํานาจหนาท่ี 
(ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีอาญาท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปน

อํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงอยูในอํานาจพิพากษาของศาล
อาญา เวนแตคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากร และคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

(ข) รับผิดชอบการดําเนินคดีอาญาท้ังปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
และหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัด
มีนบุรี 

(ค) รับผิดชอบงานท้ังปวงในการดําเนินงานคุมครองเด็กในคดีอาญาของ
ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร งานชันสูตรพลิกศพของศูนยอํานวยการ 
คดีชันสูตรพลิกศพ กรุงเทพมหานคร และงานสืบพยานไวกอนเพ่ือคุมครองเด็กตามท่ีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด และตามนัยแหง
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการนั้น 

(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1 – 10 เปนสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบงานสํานักงานคดีอาญา ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดอีกช้ันหนึ่ง รวมทั้งตอง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
และยังมีสํานักงานอัยการประจําศาลจังหวัดมีนบุรีเปนสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ                 
การดําเนินคดีอาญาท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ                 
หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรี และตอง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต มีอํานาจหนาท่ี 
(ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญา
กรุงเทพใต เวนแตคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากร และคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต 1 – 6 เปนสวนราชการท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีรับผิดชอบงานสํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดอีกช้ันหนึ่ง 
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รวมท้ังตองปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

สํานักงานคดีอาญาธนบุรี มีอํานาจหนาท่ี 
(ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
อาญาธนบุรี เวนแตคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากร และคดีเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ 

(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมายใหสวนราชการนําสํานักงานคดีอาญา 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญาธนบุรี 1 – 5 เปนสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบสํานักงานคดีอาญาธนบุรี ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดอีกช้ันหนึ่ง รวมท้ังตอง
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

2. อัยการสูงสุดซ่ึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2498 (กฎหมายเดิมกอนแกไขโดยพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 
พ.ศ. 2553) ไดวางระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 
2547 ขอ 50 ขอ 51 และขอ 52 ไว โดยจัดสรรอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

การออกคําส่ังฟองหรือไมฟองเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการผูมีอํานาจ
ดําเนินคดีนั้น 

สวนการลงนามในคําฟอง เปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนาพนักงานอัยการ เวนแตกรณี
จําเปนและเรงดวน ใหพนักงานอัยการผูมีอาวุโสถัดลงมามีอํานาจลงนามในคําฟอง 

อัยการช้ัน 5 และอัยการช้ัน 6 ผูไมไดปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาพนักงานอัยการ เม่ือ
ไดรับมอบหมายใหพิจารณาสํานวนคดีใด ใหมีอํานาจดําเนินคดีนั้นไดเชนเดียวกับหัวหนาพนักงาน
อัยการ และเม่ือส่ังคดีแลว ใหเสนอหัวหนาพนักงานอัยการเพื่อทราบ กรณีมีคําส่ังฟองใหเสนอ
ความเห็นและคําส่ังพรอมดวยรางคําฟอง สําหรับกรณีมีคําส่ังใหรับแกตางคดีอาญา หากตองยื่น
คําใหการใหเสนอรางคําใหการดวย 

การเสนอเพ่ือทราบ ใหเสนอกอนยื่นคําฟองหรือคําใหการ เม่ือหัวหนาพนักงาน
อัยการมีความเห็นและคําส่ังประการใดใหปฏิบัติตามนั้น 

กรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน ไมอาจเสนอเพ่ือทราบกอนยื่นคําฟองหรือคําใหการ เชน    
คดีจะขาดอายุความฟองรอง หรือเหตุอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความเสียหาย ใหเสนอเพ่ือทราบภายหลัง
ยื่นคําฟองหรือคําใหการโดยเร็ว 
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อัยการช้ัน 4 ผูไมไดปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาพนักงานอัยการ เม่ือไดรับมอบหมาย            
ใหพิจารณาสํานวนคดีใด ใหตรวจพิจารณาสํานวนแลวทําความเห็นเสนอผูกล่ันกรองงานเพื่อทํา
ความเห็นเสนอหัวหนาพนักงานอัยการพิจารณาสั่ง เวนแตคดีนั้นมีอัตราโทษแตละฐานความผิด
จําคุกอยางสูง            ไมถึงสิบป และหรือมีโทษปรับไมถึงสองหม่ืนบาท ใหมีอํานาจส่ังคดีนั้นได
เชนเดียวกับหัวหนาพนักงานอัยการ แตตองเสนอหัวหนาพนักงานอัยการเพ่ือทราบทันที และใหนํา
ความในขอ 51 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

อัยการช้ัน 2 และอัยการชั้น 3 เม่ือไดรับมอบหมายใหพิจารณาสํานวนคดีใดให
ตรวจพิจารณาสํานวนแลวทําความเห็นเสนอผูกล่ันกรองงาน เพื่อทําความเห็นเสนอหัวหนา
พนักงานอัยการพิจารณาส่ัง 

สํานวนคดีปรากฏตัวผูตองหาท่ีสงตัวมา ถาเห็นควรส่ังฟองใหเสนอรางคําฟอง
ดวย 

สํานวนคดีดังตอไปน้ี หากมิใชคดีท่ีเห็นควรมีคําส่ังไมขอริบของกลาง และคดีท่ีมี
ความสําคัญตามขอ 53 ใหผูกล่ันกรองงานพิจารณาส่ังคดีไปไดโดยไมตองเสนอความเห็นตอ
หัวหนาพนักงานอัยการ ไดแก 

(1) สํานวนคดีฟองดวยวาจา 
(2) สํานวนคดีปรากฏตัวผูตองหาท่ีไมไดสงตัวมา 

  (ก) คดีท่ีพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรส่ังฟอง ซ่ึงพนักงาน
อัยการเจาของสํานวนและผูกล่ันกรองงานเห็นควรส่ังฟอง 

  (ข) คดีท่ีพนักงานสอบสวนทําการเปรียบเทียบ ในกรณีเห็นวา
การเปรียบเทียบชอบ 

(3) สํานวนคดีไมปรากฏตัวผูกระทําผิด เฉพาะกรณีส่ังใหงดการสอบสวน 
กรณีท่ีจะมอบหมายใหใหมีผูกล่ันกรองงานมากกวาหนึ่งคนข้ึนไป ใหหัวหนา

พนักงานอัยการมอบหมายใหพนักงานอัยการ ซ่ึงมีอาวุโสอยูในลําดับช้ันเดียวกัน แลวรายงานให
อธิบดีทราบ 

ในการส่ังจายสํานวน ใหหัวหนาพนักงานอัยการระบุช่ือผูกล่ันกรองงานในการส่ัง
จายสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการดวย 

อัยการช้ัน 1 ใหหัวหนาพนักงานอัยการส่ังจายสํานวนคดีท่ีเหมาะสมกับสถานภาพ  
โดยระบุช่ือพนักงานอัยการผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูรวมตรวจสํานวนดวย ท้ังนี้ เม่ืออัยการช้ัน 1 
ตรวจสํานวนแลว ใหทําความเห็นเสนอพนักงานอัยการผูเปนอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาท่ี 
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3. อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการผูรับผิดชอบท่ีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ 
 3.1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคสอง     

กําหนดไววาในคดีฆาตกรรม ซ่ึงผูตายถูกเจาหนาท่ีซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีฆาตาย หรือ
ตาย ในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี อัยการ
สูงสุดหรือ             ผูรักษาการแทนเทานั้นมีอํานาจออกคําส่ังฟองหรือไมฟอง 

 3.2 กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 272 
กําหนดใหอัยการสูงสุดเปนผูดําเนินการฟองรองตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง 

 3.3 พระราชบัญญัติการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 คณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภคไดออกคําส่ังท่ี 1/2541 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2541 แตงต้ังพนักงานอัยการตาม
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 เปนเจาหนาท่ีคุมครองผูบริโภคเพื่อใหมีเจาหนาท่ี
ดําเนินคดีแพงและคดีอาญาแกผูกระทําการละเมิดสิทธิของผูบริโภคในศาล 

ดังนั้นการตรวจพิจารณาเกี่ ยวกับอํานาจและหนา ท่ีของพนักงานอัยการ
ผูรับผิดชอบ หากพบวาคดีใดไมอยูในเขตอํานาจใหสงสํานวนคดีนั้นคืนพนักงานสอบสวน เพื่อ
สงไปยังพนักงานอัยการประจําศาลท่ีคดีนั้นอยูในเขตอํานาจหนาท่ีทันที3 

ค. ความสําคัญของปญหาในประสิทธิภาพการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
อํานาจเกี่ ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีหรือขอพิพาทกันในสังคม  ซ่ึ ง

ประกอบดวย การตีความหมายการคนหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อนําไปสูการระงับขอ
พิพาทท่ีเกิดขึ้น โดยการช้ีขาดตัดสินคดีนั้น ผูท่ีใชอํานาจคือตุลาการหรือผูพิพากษาและตามหลักการ
แบงแยกอํานาจ  แตการใชตุลาการศาลน้ัน นอกจากศาลจะเปนผูใชอํานาจแลว องคกรท่ีมีการใช
อํานาจตุลาการอีกองคกรหน่ึง คือ องคกรอัยการซ่ึงเปนองคหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งในระบบ
บริหารงานยุติธรรมในประเทศไทย รับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญาของรัฐคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในดานการใชอํานาจหนาท่ี3 
ในการอํานายความยุติธรรม ฉะนั้นพนักงานอัยการซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในองคกรอัยการยอมเปนผูมี
เกียรติสูงเปนท่ียอมรับของสังคมและมีบทบาทในฐานะทนายแผนดินดําเนินคดีวาตาง คดีอาญา
แทนรัฐ เพื่อใหสังคมกลับสูภาวะสงบสุขอีกคร้ังดวยการบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม (The 
Administrator of Justice)ตามหลักการ The Rule of Law Principle หรือนิติรัฐในการพิจารณา วินิจฉัย
ส่ังคดีอาญา โดย 

                                                            
3
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 10 
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  1. คดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอฟงวาผูตองหาไดกระทําความผิดจริงประกอบกับ
มีเหตุผลสมควรที่จะฟองผูตองหาก็จะมีคําส่ังฟองผูตองหา 
  2.คดีมีพยานหลักฐานไมพอฟงวาผูตองหากระทําความผิดตามขอกลาวหา                 
หรือมีเหตุสมควรเห็นวาการฟองคดีไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอ              
ความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติหรือผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ พนักงานอัยการ        
จะออกคําส่ังไมฟองผูตองหา  
  ทําใหคดียุติในช้ันพนักงานอัยการอันถือไดวาเปนการใชอํานาจตุลาการโดยฝาย
บริหาร ซ่ึงยอมจะตองมีความอิสระในการพิจารณาส่ังคดี และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเปนไปโดยเที่ยง
ธรรม เฉกเชนเดียวกับการใชอํานาจตุลาการของศาล เหตุนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 จึงไดบัญญัติรับรององคกรอัยการไวในมาตรา255 ใหพนักงานอัยการมีอิสระใน
การพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมายโดยสุจริตและ
เท่ียงธรรม ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางของสหประชาชาติวาดวยบทบาทของพนักงานอัยการ  

แมบทบาทพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาจะใชอํานาจในลักษณะกึ่งตุลา
การ(Guise Judicial) ดังกลาว แตการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีจําเปนตองเปนกลาง ท่ีจะทําใหคูความ
ปราศจากความระแวงแคลงใจวาลําเอียงไปอีกฝายหน่ึง มิฉะนั้นประชาชนยอมไดรับความเสียหาย
อยางมาก และไมศรัทธาหรือเช่ือม่ัน(Trust) ในองคกรอัยการในฐานะทนายแผนดินซ่ึงมีผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยของสังคมและสิทธิเสรีภาพของประชาชน แมสํานักงานอัยการสูงสุดจะ
กําหนดแนวทางใหพนักงานอัยการตรวจพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีไวใน ขอ 49 และ 56 แหงระเบียบ
สํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 วาในการตรวจ
พิจารณาสํานวนตองพิจารณาและส่ังสอบสวนใหส้ินกระแสความดวยความละเอียดครอบคอบและ
รวดเร็ว แลวจึงมีความเห็นและคําส่ังตลอดจนในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการในการ
พิจารณาส่ังคดีตาม มาตรา 21แหงพระราชบัญญัติองคการอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 
จะตองกระทําโดยสุจริต และเท่ียงธรรมก็ตามก็เปนการวางหลักเกณฑหรือกําหนดแนวทางการ
พิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีไวอยางกวางๆ     แตจากประสบการณของผูเขียนท่ีอยูในองคการอัยการมา
เปนเวลามากกวา 30 ป พบวาพนักงานอัยการแตละบุคคลตามลําดับช้ันการบังคับบัญชาหรือในแต
ละสํานักงาน ตางยังมีความเห็นคําส่ังในทางคดีท่ีแตกตางกันอยูมาก ความคิดท่ีแตกตางกันดังกลาว
ไมควรทําใหการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีมีมาตรฐาน ท่ีแตกตางกันขาดความเปนเอกภาพ อันจะสงผล
ถึงประสิทธิภาพในการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีของพนักงานอัยการและกระทบตอความเช่ือม่ันและ
ศรัทธาของประชาชนดวยเหตุผลดังกลาวผูเขียนจึงเห็นสมควรศึกษาถึงปญหาอุปสรรคและปจจัย
ตางๆ อันเกี่ยวกับการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุดวามีหลักเกณฑและแนวคิดใน
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การวินิจฉัยส่ังคดีอาญาแตละคดี ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอยางไรแลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนด
แนวทางปฏิบัติเดียวกันในการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีอาญา(วาตาง) ท้ังในการส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง 
เพื่อใหประชาชนมีความเช่ือ ความศรัทธา (Trust) ในประสิทธิภาพ (Effective) และเกิดความเปนธรรม 
(Fair) มากข้ึน 

สภาพปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดี       
ของพนักงานอัยการ 
  1. ดานเอกภาพในการวินิจฉัยส่ังคดีของพนักงานอัยการ 
  ปจจุบันปญหาและขอเรียกรองเร่ืองของกระบวนการยุติธรรมมีสองมาตรฐานเปน
ประเด็นท่ีมีการวิพากษวิจารณคอนขางมากตอการดําเนินการของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
โดยสาเหตุหลักสวนหนึ่งมาจากปจจัยทางการเมือง และอีกสวนหนึ่งมาจาก มาตรฐานในการวินิจฉัย
ส่ังคดีและการใชดุลพินิจ ซ่ึงมีผลกระทบตอความเช่ือม่ันและความเชื่อถือ(Effectiveness) ความ
ยอมรับของประชาชนและสังคม ตอคําวินิจฉัย      
  ปจจัยสําคัญอันเปนองคประกอบของ   ปญหาดังกลาวขางตนโดยเฉพาะ                  
ความเชื่อม่ัน คือ ความเปนเอกภาพของกระบวนการใชดุลพินิจส่ังคดี เพราะหากคดีในลักษณะ
เดียวกันมีการใชดุลพินิจท่ีแตกตางกันยอมกระทบตอความเช่ือม่ันขององคกรแบะตัวบุคคลท่ีส่ังคดี 
แมวาสํานักงานอัยการสูงสุดจะไดกําหนด หลักเกณฑและระเบียบวาดวยการดําเนินคดีอาญา  
ตลอดจนออกระเบียบ, ขอบังคับ, หนังสือเวียน และคูมือการดําเนินคดีคําพิพากษาฎีกาตลอดจนคําช้ี
ขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการอํานวยความยุติธรรม ทาง
อาญาท้ังการวินิจฉัยส่ังคดี และการดําเนินคดีช้ันศาลใหมีมาตรฐานความเปนกลาง เท่ียงธรรมเปนท่ี
ยอมรับของสังคม ก็ตาม แตอยางไรก็ดีหลักการท่ีวาพนักงานอัยการแตละคนตองมีความเปนอิสระ
ในการใชดุลพินิจในการวินิจฉัยส่ังคดีก็เปนส่ิงท่ีตองมีและยอมรับ แมวาอาจทําใหมีความเสี่ยงตอ
การขาดเอกภาพก็ตาม  ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองสรางความ
มีเอกภาพในการส่ังคดี เพื่อใหเปนทุนขององคกร (Financial Capital) โดยลดความแตกตางใหนอย
ท่ีสุด 
  2. พนักงานอัยการใหมจําเปนตองมีองคความรูในการวินิจฉัยส่ังคดีตามรูปแบบ
และมาตรฐานท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด จึงตองมีแหลงเรียนรูท่ีสามารถเรียนรูไปพรอมกับ
การปฏิบัติงาน  เพื่อเปนสวนสนับสนุนและชวยเหลือใหสามารถวินิจฉัยส่ังคดีไดในระดับ
เชนเดียวกับพนักงานอัยการที่มีประสบการณแลว (Task Inference & Domain Concept) ผานระบบการ
จัดการความรู 
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  3. พนักงานอัยการขาดองคความรูและสารสนเทศท่ีจําเปนในการวินิจฉัยส่ังคดี   
  เพื่อใหการวินิจฉัยส่ังคดีมีเอกภาพมากท่ีสุด  และลดความแตกตางในคดีท่ีลักษณะ
คลายคลึงกันนอยท่ีสุดจําเปนท่ีพนักงานอัยการจําเปนตองมีแหลงสารสนเทศท่ีจําเปนในการวินิจฉัย
ส่ังคดีท่ีสามารถคนหา และเขาถึงไดอยางรวดเร็วและเปนหมวดหมู  จึงจะสามารถเทียบเคียง
มาตรฐานหรือแนวทางท่ีเคยวินิจฉัยส่ังคดีไวมาเพ่ือเทียบเคียงใหเหมาะสมกับขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายของคดีนั้นไดอยางถูกตองและเปนธรรม  นอกจากนี้การมีแหลงสารสนเทศท่ีจําเปนชวย
คนควาใหการส่ังคดีรวดเร็วและถูกตองยิ่งข้ึน ซ่ึงมีสวนชวยลดจํานวนคดีคางลงไดอีกประการหนึ่ง  
และยังแกไขปญหาการขาดอัตรากําลังของพนักงานอัยการอีกดวย  เพราะเม่ือสามารถส่ังคดีได
รวดเร็วข้ึนยอมทําใหคดีเสร็จไดโดยเร็วดวยการเพิ่มระบบการจัดการความรู  โดยไมจําเปนตองใช
การเพิ่มอัตรากําลังแตประการเดียวอยางท่ีผานมา 
 
1.2 วัตถุประสงคของการคนควา 
 1.2.1 เพ่ือรวบรวมตนทุนทางปญญา  สรางเปนระบบการจัดการความรู  งานตรวจสํานวน
วินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญา ตลอดจนเสริมสรางการแลกเปลี่ยน
เรียนรูของพนักงานทุกระดับ 
 1.2.2 เพื่อสรางระบบสารสนเทศใชในการบรรจุองคความรูซ่ึงเปนตนทุนทางปญญา ท่ี
นําไปใชในงานตรวจสํานวนพิจารณาการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการใหมีประสิทธิภาพ  
เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชน โดยใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูท่ีไดออกแบบข้ึน 
 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงวิเคราะห 
 1.3.1 เพื่อใหพนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนพนักงาน
อัยการอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ีดําเนินคดีอาญาไดระบบการจัดการความรูทางดานเพ่ิมตนทุนทางปญญางาน
ตรวจสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญา โดยผานส่ืออิเล็กทรอนิคส (Knowledge Management System 
KMS)  
 1.3.2 เพ่ือใหพนักงานอัยการสามารถเรียนรูรวมกัน และสามารถประมวลผลความรูในการ
พิจารณาสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญา เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ 
 1.3.3 ทําใหแกไขปญหาอุปสรรค และปจจัยท่ีมีผลตอการวินิจฉัยส่ังคดีของพนักงานอัยการ 
แนวทางแกไขเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกรอัยการเปนหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมท่ีมี
มาตรฐานในระดับสากลเปนท่ีศรัทธาของประชาชน 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.4.1. หัวขอการศึกษา 
  การคนควาคร้ังนี้ ผูคนควาจะทําการศึกษาทฤษฎีตนทุนทางปญญาโดยใชแนวทาง
ของ Leif Edvinssonเพื่อสรางกรอบตนทุนทางปญญาของพนักงานอัยการท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ี
ตรวจสํานวน พิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีอาญา  ท่ีมีมาตรฐานและเท่ียงธรรม เปนที่ยอมรับของสังคม
และเก็บรวบรวมเปนขอมูลผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Knowledge Management System KMS) และ
เพื่อใหพนักงานอัยการ มีขีดสมรรถนะในดานองคความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ
หรือพฤติกรรมในการทํางานเพ่ิมข้ึนจน   มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 255    คือตอง “เปนไปโดยเท่ียงธรรม”   
 1.4.2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 การศึกษาเลือกสํานักงานคดีอาญา เปนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแหลงขอมูลและการ
สาธิต ทดลอง  เนื่องจากเปนศูนยกลางของการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา  และมีภารกิจ
ครอบคลุมทุกดาน สามารถขยายผลการศึกษาไปยัง สํานักงานอัยการอื่นๆซ่ึงมีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินคดีอาญาได  
 1.4.3. บุคลท่ีเกี่ยวของกลุมผูใชงานประกอบดวย    
  1. ผูบริหาร ไดแก  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา  รองอธิบดีอัยการ อัยการ
พิเศษฝายคดีอาญา 
  2. ผูเช่ียวชาญ ไดแก  พนักงานอัยการ ซ่ึงดําเนินคดีอาญาในสํานักงานคดีอาญา 
ตั้งแต 3 ป ข้ึนไป 
  3. ผูปฏิบัติงาน ไดแก พนักงานอัยการ ซ่ึงดําเนินคดีอาญาในสํานักงานคดีอาญา ไม
เกิน 3 ป  
 1.4.4. ภารกิจ 
 กําหนดวิธีการศึกษาออกเปน 
 1. การศึกษาออกแบบตนทุนทางปญญาของระบบการจัดการความรู ท่ีสามารถใชในงาน
ตรวจสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญา  
 2. การศึกษาออกแบบแหลงสารสนเทศงานตรวจสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงาน
อัยการในสํานักงานคดีอาญา (K 12.) 

3. การนําระบบการจัดการตนทุนทางปญญาดวยระบบการจัดการความรู ไปสูการปฏิบัติ 
และเช่ือมโยงกับระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรู (สฝบร.) 


