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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการศึกษา  
จากภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุดสวนหนึ่ง คือ การอํานวยความยุติธรรมทางคดีอาญา 

โดยพนักงานอัยการผูรับผิดชอบในอํานาจและหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญามีหนาท่ีกล่ันกรอง
พยานหลักฐานท่ีพนักงานอัยการสอบสวน รวบรวม เสนอใหพนักงานอัยการพิจารณากอนท่ีจะมี
คําส่ังฟองหรือส่ังไมฟองผูถูกกลาวหา ซ่ึงถือวาเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีจําใหความเปนธรรมแก
ผูตองหา หรือผูเสียหาย กอนคดีข้ึนสูศาล อันถือไดวาเปนการใชอํานาจตุลาการโดยฝายบริหาร 
(Quire judicial) ในฐานะทนายแผนดิน 
 ในการส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการนั้น มีความผูกพันกับการอํานวย        
ความยุติธรรมใหแกประชาชน การบังคับใชกฎหมาย การรักษาความศักดิ์สิทธ์ิของกฎหมาย เพื่อ
สรางความสงบสุขและความเรียบรอยใหแกสังคม การที่พนักงานอัยการมีคําส่ังฟองหรือไมฟอง
คดีอาญา ยอมมีความสําคัญตอการอํานวยความยุติธรรมใหแกผูตองหาและผูเสียหายตลอดจน
คุมครองสังคมใหมีความสงบเรียบรอย ซ่ึงผลการส่ังคดีจะตองมีความสุจริตและเที่ยงธรรม ตามท่ี
บัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 อันมีความหมาย ความ
เปนกลาง และมีเอกภาพ          ในการส่ังคดีไมมีสองมาตรฐานในคดีทีมีขอเท็จจริงลักษณะเดียวกัน 
ใชขอกฎหมายในการวินิจฉัยเหมือนกัน ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดแนวทางการดําเนินคดี
ของพนักงานไวแลววา ในการตรวจพิจารณาสํานวนตองพิจารณาและส่ังสอบสวนใหส้ินกระแส
ความดวยความละเอียดรอบคอบและรวดเร็ว แลวจึงมีความเห็นและคําส่ัง ซ่ึงตองกระทําดวยความ
สุจริต และเท่ียงธรรม แตการกําหนด      แนวทางการตรวจพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีอาญาดังกลาว ก็เปน
การหลักเกณฑอยางกวาง แตจากประสบการณของผูเขียนซ่ึงอยูในองคกรอัยการมาเปนเวลามากกวา 30 
ป พบวาพนักงานอัยการแตละบุคคลตามลําดับช้ัน การบังคับบัญชาหรือในแตละสํานักงานตางๆ ยังมี
ความเห็นคําส่ังในทางคดีท่ีมีขอเท็จจริงลักษณะเดียวกัน และขอกฎหมายเดียวกัน แตผลคดีแตกตาง
กัน ดุลพินิจในการส่ังคดีท่ีแตกตางกันดังกลาว        ไมควรทําใหการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีมี
มาตรฐานท่ีแตกตางกัน ขาดความเปนเอกภาพ อันจะสงผลถึงประสิทธิภาพในการพิจารณาวินิจฉัย
ส่ังคดีของพนักงานอัยการและกระทบตอความเช่ือม่ันและศรัทธาของประชาชน ซ่ึงปญหาดังกลาว
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จากการสัมภาษณ นายกายสิทธ์ิ   พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา และนายวันชัย  
สรอยทอง ผูตรวจราชการอัยการ ก็ใหความเห็นเหมือนกันวา        เปนปญหาวิกฤติ (Critical Task) 
ของสํานักงานคดีอาญาท่ีควรมีการสรางองคความรูใหแกพนักงานอัยการเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 
ดังนั้นการท่ีพนักงานอัยการจะสามารถส่ังคดีและปฏิบัติหนาท่ีโดยเท่ียงธรรมอยางมีเอกภาพ
จําเปนตองมีองคความรูท่ีเปนระบบชวยลดปจจัยเส่ียงมาเปนเคร่ืองมือสนับสนุน และชวยเหลือใน
การพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีผานระบบสารสนเทศการจัดการความรู 
 แนวทางในการจัดกรความรูในประเด็นปญหาดังกลาวขางตน ผูเขียนไดสรางกรอบ
มาตรฐานในการวินิจฉัยส่ังคดี (Standard Framework for Criminal Prosecution: SFCP) ข้ึนเพื่อใหรู
วาปจจัยตนทุนสําหรับการพิจารณาสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีจําตองมีองคประกอบอะไรบางจากการ
คนควาวิจัยทบทวนวรรณกรรม พบวาหลักการของ Skandia 1 ในทฤษฎีทุนปญญา (Intellectual 
Capital: IC) ของ Leif Edvinsson23 สามารถนํามาเปรียบเทียบกับตนทุนของพนักงานอัยการในการตรวจ
พิจารณาสํานวนและวินิจและวินิจฉัยส่ังคดีได จึงไดกําหนดตนทุนทางปญญาจํานวน 7 ตัว สําหรับ
สรางองคความรู       หรือเพ่ิมตนทุนดังนี้ 
 1. ดาน Financial Capital หมายถึง อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายและคุณธรรมระบบราชการของ
อัยการ 
 2. ดาน Human Capital หมายถึง สมรรถนะของพนักงานอัยการในการปฏิบัติหนาท่ี 
 3. ดาน Customer Capital หมายถึง ความสัมพันธท่ีมีตอประชาชน 
 4. ดาน Innovation Capital หมายถึง ความละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว เท่ียงธรรม 
 5. ดาน Process Capital หมายถึง กระบวนการวินจิฉัยส่ังคดี 
 6. ดาน Intellectual Property หมายถึง แนวทางการดําเนินคดีท่ีมีมา Best Practice ตํารา
วิชาการ (องคความรูสนับสนุน) 
 7. ดาน Intangible Asset หมายถึง บัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญ แหลงขอมูลสารสนเทศ 
 องคความรูท้ังหมดนี้ไดบรรจุเปนขอมูลไวในระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกวา Knowledge 
Manage System : KMS) พรอมกับแผนภูมิทฤษฎีตนทุนทางปญญา นอกจากนี้ยังบรรจุองคความรูหลัก 
องคความรูสนับสนุน รายชื่อผูเช่ียวชาญ และกระดานสนทนา สําหรับใหพนักงานอัยการและอัยการ
ผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในระบบ KMS และการนํากรอบ SFCP ไปสูการ
ปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการในการตรวจพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีอาญาใหมีประสิทธิภาพ เกิด
ความเช่ือม่ันและศรัทธา (Total Value) ในทฤษฎีทุนทางปญญานั้นไดกําหนดแผนกิจกรรม KMS24 ข้ึน 
ใหพนักงานอัยการสํานักงานคดีอาญาไดมีสวนรวมสรางองคความรูในตนทุนปญญาท้ัง 7 ตัว ภายใน
ระยะเวลา 3 ป โดยต้ังสมมุติฐานวา ภายหลังจาก 3 ป ท่ีไดสรางองคความรูเสร็จแลวจะเปนชุดความรู
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สนับสนุนและชวยเหลือสําหรับพนักงานอัยการท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือตรวจพิจารณาสํานวน วินิจฉัยส่ัง
คดีใหมีเอกภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และเท่ียงธรรมมากข้ึน โดยในระหวางการดําเนินการในแผน 3 ป จะทํา
การทดสอบประเมินสมรรถนะของพนักงานอัยการในดานองคความรู ทักษะ และทัศนคติหรือ
พฤติกรรมในการทํางานในปแรกเพื่อทราบคาตัวช้ีวัดนําไปพัฒนาสมรรถนะในระหวางแผนจนเม่ือถึง
ระยะปท่ี 3 ก็จะดําเนินการทดสอบประเมินสมรรถนะอีกคร้ังหนึ่ง เพื่อใหไดขีดสมรรถนะตามเปาหมาย
และจําดําเนินการทําตัวช้ีวัดกับ23ประชาชนถึงผลการส่ังคดีวาสามารถสรางความเช่ือม่ัน – ศรัทธา ตอ
การอํานวยความยุติธรรมตอประชาชนมากนอยเพียงใด 
 จากการท่ีไดสาธิตระบบ KMS และกิจกรรม KMS 3 ป ตอ KM Team ของสํานักงาน
คดีอาญา KM Team ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชระบบ KMS และกิจกรรม KMS 3 ป มา
แกไขปญหา การตรวจพิจารณาสํานวนและวินิจฉัยส่ังคดีอาญาใหมีเอกภาพวา 
 1. การมีชุดความรูท่ีจําเปนสําหรับพนักงานอัยการในการปฏิบัติหนาท่ีตรวจพิจารณา
สํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญาในระบบ KMS ยอมกอประโยชนตอพนักงานอัยการ โดยเฉพาะ
พนักงานอัยการใหมท่ีเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีและยังไมมีความชํานาญพอไดมีแหลงเรียนรูท่ีสามารถ
เรียนรูไปพรอมกับการปฏิบัติงานใหสามารถวินิจฉัยส่ังคดีไดถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัว
ท้ังองคกร 
 2. ระบบ KMS ชวยใหการสืบคนขอมูลท่ีเปนองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุน
เปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง ชวยใหพนักงานอัยการสามรรถตรวจสํานวนวินิจฉัยส่ังคดี
เสร็จไปโดยเร็ว จึงมีสวนชวยลดปริมาณคดีคางลงได และแกไขปญหาการขาดอัตรากําลังของ
พนักงานอัยการ 
 3. การมีรายช่ือผูเช่ียวชาญเฉพาะดานคดีตางๆ บรรจุไวใน KMS สําหรับใหพนักงานอัยการ
ไดมีโอกาสสอบถามหรือปรึกษาองคความรูในการตรวจพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีไดทุกเวลาและ
สถานที่นอกเหนือจากชุดความรูท่ีมีอยูแลวนับวาเปนสิงท่ีดีท่ีพนักงานอัยการจะไดเรียนรูจาก
ประสบการณ        การทํางาน (Tacit Knowledge) ท่ีไมสามารถหาไดจากเอกสารชุดความรู 
(Explicit Knowledge) เปนการสรางวัฒนธรรมในองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูอีกทางหนึ่ง 
 4. พิจารณาจากแผน KMS 3 ป เช่ือไดวาสามารถเพิ่มตนทุนปญญาใหแกพักงานอัยการ
นําไปใชเปนตนทุนการตรวจพิจารณาสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

                                                            
23

 อางแลวในเชิงอรรถ 4 
24 ดูภาคผนวก ข 
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6.2 ขอเสนอแนะ 

 เนื่องจากพนักงานมีบทบาทสําคัญยิ่งในการอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา การปฏิบัติ
หนาท่ีในคดีอาญาไมวาจะมีคําส่ังฟองหรือไมฟองผูตองหายอมมีผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของ
ผูตองหาโดยตรงตลอดจนผูเกี่ยวของ ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนดวย  ดังนั้นการสรางความเช่ือม่ันและศรัทธาตอประชาชนการอํานวยความยุติธรรมตอ
ประชาชน โดยใชระบบการจัดการความรูในหัวขอ (Task) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยส่ังคดีของ
พนักงานใหมีเอกภาพ           ตามท่ีปรากฏในเอกสารวิจัยนี้แลวสํานักงานคดีอาญา ยังคงมีปญหา
วิกฤติอ่ืนอีกสําหรับพนักงานอัยการในการตรวจพิจารณาสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญา ตลอดจนถึง
การดําเนินคดีช้ันศาล ท่ีผูเขียนเห็นวา         นาจะสรางระบบการจัดการความรูในหัวขอเพ่ิมเติมดังนี้ 
 ก. คดีความผิดเกี่ยวกับเจาหนาท่ีหรือพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดย        มิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 
เนื่องจากคดีดังกลาวเปนเร่ืองท่ีเจาพนักงานของรัฐทําการทุจริตคอรัปช่ัน โดยมีคดีเกิดข้ึนบอยมาก
ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต อันมีสาเหตุมาจากเจาพนักงานผูนั้น ทุจริตเสียเอง หรืออาจถูก
กลาวหากล่ันแกลง ฉะนั้นเพื่อใหการส่ังคดีของพนักงาอัยการเปนไปโดยถูกตอง เท่ียงธรรม รักษา
ผลประโยชนของรัฐและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ควรจัดระบบการจัดการความรูเร่ืองนี้ 
 ข. คดีความผิดเกี่ยวกับการอนุรักษปาและส่ิงแวดลอม ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 
2484, พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสงเสริมและการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 เนื่องจากคดี
ดังกลาวมักเกิดจากผูมีอิทธิพลระดับชาติหรือทองถ่ินเปนผูบงการใชใหกระทําความผิดหรือเปน
ตัวการกระทําความผิด           อยางเปนขบวนการ อันสงผลกระทบทรัพยากรและส่ิงแวดลอมตอ
ชาติและประชาชนโดยสวนรวม สํานักงานอัยการสูงสุดถือวาเปนคดีสําคัญท่ีตองดําเนินคดีดวย
ความละเอียด รอบคอบ เปนพิเศษ 

ค. กรณีท่ีการกระทําความผิดจะมีความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมตางกันตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90 และ 91 เปนปญหาอยูมากสําหรับการวินิจฉัยส่ังคดีโดยพนักงานอัยการ        
จะตรวจพบสํานวนการสอบสวนประเภทน้ีบอยๆ ในการปฏิบัติหนาท่ี การวินิจฉัยส่ังคดีประเภทนี้
จําตองอาศัยขอเท็จจริงจากคําพิพากษาศาลฎีกา หรือคําช้ีขาดความเห็นแยง หรือตําราวิชาการ มา
อางอิงและเทียบเคียง แตองคความรูสนับสนุนเหลานี้ก็ยังขัดแยงแตกตางกันอยูจนยากตอการ
ตัดสินใจ วินิจฉัย หากฟองผิดไปวาจําเลยกระทําความผิดกรรมเดียว แตการพิจารณาของศาลฟงได
วาจําเลยผิดหลายกรรม ศาลก็ไมอาจพิพากษาลงโทษจําเลยใหรับโทษหลายกรรมได เพราะจะ
พิพากษาเกินคําฟอง ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความเชื่อมั่น ศรัทธา ของประชาชนได ฉะนั้นจึงเปน
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