
 
บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
พนักงานอัยการมีอํานาจหนา ท่ีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติองคกร
อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และตามกฎหมายอ่ืนไดบัญญัติรองรับอํานาจหนาท่ีของ
พนักงานอัยการในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาแกประชาชนดวยความสุจริต โปรงใสและ
เปนธรรม โดยเม่ือพนักงานอัยการพิจารณาสํานวนแลวเห็นวาคดีมีพยานหลักฐานพอฟองก็จะยื่น
ฟองตอศาลและทําหนาท่ีดําเนินคดีในศาลชั้นตนจนกระท่ังศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณไดพิพากษา
คดี  หากคูความฝายใดไมพอใจคําพิพากษาของศาลก็มีสิทธ์ิที่จะยื่นอุทธรณ-ฎีกาเพื่อคัดคานคํา
พิพากษาของศาลช้ันตน (กรณีอุทธรณ) หรือคัดคานคําพิพากษาของศาลอุทธรณ (กรณีฎีกา) ได  แต
บางกรณีกฎหมายบัญญัติหามมิใหคูความอุทธรณ-ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง1 เวนแตจะไดมีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2 

ฉะนั้น การดําเนินคดีในช้ันศาลสูง (การรับรองอุทธรณ –ฎีกา) จึงเปนกระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณพิพากษาคดีแลว และคดีดังกลาวตองหามมิให
อุทธรณ-ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง  เวนแตจะไดปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 193 ตรี, มาตรา 221 กลาวคือ หากผูพิพากษาคนใดซ่ึงพิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือ
ทําความเห็นแยงในศาลช้ันตน พิเคราะหเห็นวาขอความท่ีตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาล
อุทธรณและอนุญาตใหอุทธรณ หรืออัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซ่ึงอัยการสูงสุดไดมอบหมาย
ลงลายมือช่ือรับรองในอุทธรณวา มีเหตุอันควรท่ีศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับอุทธรณนั้นไว
พิจารณาตอไป หรือกรณีท่ีจะตองยื่นฎีกาในคดีซ่ึงหามฎีกาตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 218, 219 และ 
220 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ถาผูพิพากษาคนใดซ่ึงพิจารณาหรือลงช่ือในคํา
พิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณ พิเคราะหเห็นวาขอความท่ีตัดสินนั้น
เปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตใหฎีกา หรืออธิบดีกรมอัยการ (อัยการสูงสุด) ลง
ลายมือช่ือรับรองในฎีกาวา มีเหตุอันควรท่ีศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็ใหรับฎีกานั้นไวพิจารณาตอไป 

                                                 
1ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193ทวิ ,มาตรา 218-220 
2ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรีและมาตรา 221 
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จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวขางตนนี้ การที่จะดําเนินการเพื่อใหมีการ
รับรองอุทธรณ-ฎีกา จึงถือวาเปนความรูท่ีมีความสําคัญมาก เพราะหากพนักงานอัยการผูปฏิบัติ
หนาท่ีในการขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกา  ไมมีความรู ความเช่ียวชาญ ความชํานาญ เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการฯ ตลอดจนหนังสือเวียนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
รับรองอุทธรณ-ฎีกา ซ่ึงพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความเช่ียวชาญในดานกฎหมาย   
แตพนักงานอัยการเหลานั้นบางคนเกษียณอายุราชการ หรือโยกยาย เล่ือนตําแหนงไปยังสํานักงาน
อ่ืนทุก ๆ ป พนักงานอัยการท่ีไดรับคําส่ังแตงตั้งใหมาทําหนาท่ีในสํานักงานอัยการคดีศาลสูงหรือ
สํานักงานคดีอัยการสูงสุด ตองเร่ิมศึกษางานใหม  และถึงแมคนท่ีทํางานอยูกอนหนานั้นก็ตอง
ศึกษาเรียนรูตลอดเวลา เนื่องจากอาชญากรมีการพัฒนารูปแบบไปอยางตอเนื่องและมีการบัญญัติ
กฎหมายใหมเพิ่มข้ึน เร่ืองการรับรองอุทธรณ-ฎีกาในแตละคดียอมมีปญหาและอุปสรรคแตกตาง
กันในแตละกรณี ฉะนั้นหากพนักงานอัยการไมมีความรูหรือความเช่ียวชาญเพียงพอ จะทําใหเกิด
ความเสียหายแกสํานักงานอัยการสูงสุดและจะสงผลกระทบตอประชาชนเน่ืองจากไมไดรับความ
ยุติธรรมอยางแทจริง เพราะหากมีการยื่นอุทธรณ-ฎีกา ในคดีท่ีตองหามมิใหอุทธรณ-ฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงดังกลาวขางตน โดยไมไดปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ  กลาวคือไมไดยื่นขอใหผู
พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีฯ หรืออัยการสูงสุดรับรองใหอุทธรณหรือฎีกา ศาลก็จะพิพากษายกฟอง 
ซ่ึงในประเด็นดังกลาวนี้ ผูศึกษาวิจัยถือวาเปนปญหาวิกฤตท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดจะตองรีบ
ดําเนินการแกไขโดยเรงดวน กอปรกับประเด็นดังกลาวน้ีสํานักงานอัยการสูงสุดเคยออก
หนังสือเวียนรวม 3 ฉบับ3 เพื่อเนนย้ําใหพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานดานการดําเนินคดีในช้ันศาลสูง
พึงใชความระมัดระวังเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  และปญหาการรับรองอุทธรณ
หรือฎีกา ถือวาเปนเร่ืองการแสดงภูมิความรูอยางหนึ่งของผูปฏิบัติหนาท่ีพนักงานอัยการในการ
ดําเนินคดีอาญาท่ีจะมีการขอใหอัยการสูงสุดหรือผูรับมอบหมายรับรองอุทธรณ หรืออัยการสูงสุด
รับรองฎีกาหรือไม  ท้ังการอุทธรณหรือฎีกาโดยถูกตองข้ึนไปนี้ อาจมีการกลับหลักคําวินิจฉัยของ
ศาลฎีกาเดิมตามความเห็นของพนักงานอัยการผูอุทธรณหรือฎีกาดวยก็ได4  แตถาพนักงานอัยการ
ไมไดขอใหรับรองอุทธรณหรือฎีกาแลวไดดําเนินการยื่นอุทธรณหรือฎีกาไปซ่ึงผลสุดทายศาลจะ
พิพากษายกฟองอุทธรณหรือฎีกาดังกลาว  สํานักงานอัยการสูงสุดถือวาเปนขอบกพรองในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ไดกําชับใหดําเนินการขอใหรับรองอุทธรณหรือฎีกาใหถูกตองกอนยื่น

                                                 
3 หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส0004 /ว50  ลงวันที ่12  มิถุนายน  2535 
หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่อส 0018.3 /ว 90  ลงวันที1่3  มิถุนายน  2538 และ  
หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส(สฝปผ.)0018 /ว156  ลงวันที่ 9  สิงหาคม 2544 
4ดูคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9334/2538 
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อุทธรณหรือฎีกา และอาจมีการพิจารณาลงโทษดวย  ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดข้ึนซํ้าอีกจึง
ตองนําทฤษฎีการเรียนรูในขณะทํางาน (Learning in Action) มาประยุกตใชโดยใหพนักงานอัยการ
ผูมีความรูเช่ียวชาญเปนผูชวยแนะนําใหพนักงานอัยการผูท่ีไมเคยปฏิบัติงานดานนี้มากอนให
พิจารณาถึงประเด็นท่ีสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการพิจารณาวาคดีนั้น  ๆ ตองหามอุทธรณหรือ
ตองหามฎีกาหรือไม อยางไร หากคดีดังกลาวตองหามอุทธรณหรือตองหามฎีกาแลวควรจะ
ดําเนินการอยางไรเพ่ือใหสามารถยื่นอุทธรณหรือฎีกาได   จึงเห็นวาความรูดังกลาวนี้มีความสําคัญ
และจําเปนตองทําการจัดการความรูใหเปนระบบโดยการนําเอาความรูความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
ประสบการณตาง ๆ ท่ีสะสมและท่ีมีอยูในตัวพนักงานอัยการผูมีความเชี่ยวชาญ (Tacit  Knowledge) 
เกี่ยวกับการรับรองอุทธรณ-ฎีกา มาเก็บไวในระบบการจัดการความรู (KMS)  ของสํานักงานอัยการ
สูงสุดเพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานถึงแมในปจจุบันจะมีการจัดทําคูมือเพื่อใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานแตก็มีเนื้อหาท่ีไมครอบคลุมท้ังหมดแตเปนเพียงการรวบรวมองคความรูไดใน
ระดับหนึ่งเทานั้น แตยังมีองคความรูอื่น ๆ อีกมากที่ยังไมไดบรรจุไวในคูมือดังกลาว ซึ่งหากมี
ระบบการจัดการความรูแลว จะทําใหงานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะ
ผูปฏิบัติงานสามารถสืบคนหาขอมูลตาง ๆไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา  ท้ังนี้ตองมีการเพิ่ม
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใชในการปฏิบัติงานดวยระบบการจัดการ
ความรู จึงจะบรรลุผลไดอยางแทจริง และนอกจากน้ีตองพยายามสื่อสารกับบุคลากรภายในองคกร 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู และการทํางานเปนทีม เนื่องจากการทําระบบจัดการความรู ( KMS) 
เปนเร่ืองใหมและพนักงานอัยการสวนใหญยังไมเคยปฏิบัติ   ดังนั้นแมระบบการจัดการความรูจะมี
ขอมูลท่ีครบถวนดีเพียงใด แตหากผูบริหารและพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานไมใหความสนใจ และ
ไมใหความรวมมือแลว ก็ยากท่ีระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดจะประสบ
ความสําเร็จ 
 
1.1 ความสําคัญของปญหา 
 

สํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
25505 มีภารกิจสําคัญประการหนึ่งคือการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาแกประชาชน  การปฏิบัติ

                                                 
5รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 255 บัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้
และตามกฎหมายวาดวยอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการและกฎหมายอ่ืน”  และวรรคสองบัญญัติวา “ พนักงานอัยการมีอิสระ
ในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม” 
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หนาท่ีของพนักงานอัยการทุกคนจะตองอยูภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  
และพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.25536 ฉะนั้น พนักงานอัยการจึงตอง
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต เท่ียงธรรม ละเอียด รอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินคดีในช้ัน
ศาลสูง (การรับรองอุทธรณ –ฎีกา) มีสํานักงานท่ีรับผิดชอบ (Organizations) ไดแกสํานักงานอัยการ
คดีศาลสูง สํานักงานอัยการคดีศาลสูงเขต 1-9 สํานักงานอัยการศาลสูงจังหวัด สํานักงานคดีอัยการ
สูงสุด และในการปฏิบัติงานดังกลาวมีผูรับผิดชอบ (Managers) ไดแกอธิบดีอัยการ สํานักงานคดี
ศาลสูง  อธิบดีอัยการศาลสูงเขต 1 – 9 อัยการศาลสูงจังหวัด  อธิบดีอัยการคดีอัยการสูงสุด  อัยการ
สูงสุดหรือพนักงานอัยการท่ีอัยการสูงสุดไดมอบหมายใหลงลายมือช่ือรับรองในอุทธรณ เปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีพนักงานอัยการท่ีดําเนินคดีในช้ันศาลสูง ( Knowledge Worker ) ไดแกพนักงาน
อัยการเจาของสํานวนผูรับผิดชอบซ่ึงสวนใหญจะเปนพนักงานอัยการท่ีผานการดํารงตําแหนง
อัยการจังหวัดหรือเทียบเทามาแลว (อัยการระดับช้ัน 5 ข้ึนไปและพนักงานอัยการอาวุโส) ซ่ึงการ
ดําเนินคดีในช้ันศาลสูงโดยเฉพาะกรณีท่ีไดยื่นอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและขอ
กฎหมาย โดยมิไดมีการขอใหรับรองใหมีการอุทธรณหรือฎีกาตามท่ีกฎหมายไดกําหนดในการ
ปฏิบัติราชการในหนาท่ีของพนักงานอัยการ  หากความเสียหายในการดําเนินคดีกรณีเชนนี้เกิดข้ึนก็
ไมอาจเยียวยาแกไขไดอีกเนื่องจากคําพิพากษาศาลฎีกายอมเปนท่ีสุดแลว ดังนั้นการดําเนินการ
ดังกลาวจึงมีความสําคัญเชนเดียวกันกับการดําเนินคดีในศาลช้ันตนโดยอํานาจของพนักงานอัยการ
ดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  และนอกจากนี้อํานาจ
หนาท่ีดังกลาวก็เปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา  21 
วรรคแรกซ่ึงบัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ” 

 วรรคสองบัญญัติวา “ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปน
ประโยชนแกสาธารณชนหรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอ
ผลประโยชนอันสําคัญของประเทศใหเสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจส่ังไมฟองได 
ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด โดยความเห็นชอบของ ก.อ.” 

วรรคสามบัญญัติวา “ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีท่ีพนักงาน
อัยการไมยื่นคํารอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ถอนฟอง ถอนคํารอง ถอนอุทธรณและถอนฎีกาดวยโดย
อนุโลม” 

                                                 
6พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553มาตรา 21 วรรคแรกบัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณา
สั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเท่ียงธรรม” 
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และนอกจากนี้พนักงานอัยการผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินคดีอาญาในช้ันศาล
สูงดังกลาวจะตองดําเนินการตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2547 วาดวยการดําเนินคดีในช้ันศาลสูง7 (การรับรองอุทธรณ-ฎีกา :ศึกษาวิจัย
เฉพาะกรณีคดีตองหามมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 218 และมาตรา 219) และจะตองเปนผูมีประสบการณและมีความรูความเช่ียวชาญดานการ
ดําเนินคดีในช้ันศาลสูง (การรับรองอุทธรณ-ฎีกา) ปจจุบันนี้มักจะเกิดปญหา (Problem) เพราะ
พนักงานอัยการที่ทําหนาท่ีดังกลาวบางคนไมเคยปฏิบัติงานดานนี้มากอน8จึงขาดประสบการณใน
การดําเนินคดีช้ันศาลสูงและขาดความรูความเขาใจในองคประกอบของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 อยางลึกซ้ึง กลาวคือพนักงานอัยการท่ีปฏิบัติงาน
ในช้ันศาลสูงไมไดพิจารณาองคประกอบของมาตรา 218 ประกอบมาตรา 219 โดยหากพิจารณา
เฉพาะองคประกอบของมาตรา 218 เพียงมาตราเดียวแลวเห็นวาคดีไมตองหามฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง  จึงยื่นฎีกาโดยไมไดยื่นขอใหอัยการสูงสุดรับรองใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง  ท้ัง ๆ ท่ี
หากพิจารณาองคประกอบของมาตรา 219 ประกอบดวยแลวจะเห็นไดวาโทษท่ีศาลอุทธรณ
พิพากษาลงโทษจําเลยไมเกินสองป คดีตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง  ซ่ึงประเด็นดังกลาวนี้ถือ
วาเปนปญหาสําคัญและเปนปญหาวิกฤติเพราะมีการปฏิบัติผิดพลาดหลายคร้ัง จนกระท่ังสํานักงาน
อัยการสูงสุดตองออกหนังสือเวียนออกมาย้ําเตือนใหพนักงานอัยการปฏิบัติงานใหถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการฯ9ท้ังนี้
เนื่องจากสํานักงานอัยการสูงสุดไมมีการฝกอบรมหรือจัดสัมมนาพนักงานอัยการท่ีดําเนินคดีในศาล
ช้ันตนเพื่อใหมีความรูในการดําเนินคดีช้ันศาลสูงอยางครอบคลุมทุกสํานักงาน ดังนั้นเม่ือพนักงาน
อัยการท่ีดําเนินคดีในศาลชั้นตนเล่ือนตําแหนงข้ึนมาเปนผูดําเนินคดีในช้ันศาลสูงซ่ึงเปนการเล่ือน
ตําแหนงตามวาระ จึงไมมีภูมิความรูเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จได จึงตองมีการ
ฝกฝนหรือฝกหัดเพ่ือใหจัดทําคําฟองอุทธรณหรือคําฟองฎีกาอยางไรเพ่ือใหอัยการสูงสุดรับรอง
อุทธรณ-ฎีกา เพราะการท่ีอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซ่ึงอัยการสูงสุดไดมอบหมายใหรับรอง
อุทธรณในปญหาขอเท็จจริงนั้น จะตองเห็นวากรณีดังกลาวมีเหตุอันควรท่ีศาลอุทธรณจะไดวินิจฉัย
(กรณียื่นอุทธรณ) หรือในกรณีรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงก็ตองเปนกรณีท่ีมีเหตุอันควรท่ีศาล
สูงสุดจะไดวินิจฉัย  ซ่ึงเม่ือทราบปญหาดังกลาวจะตองหาวิธีแกไข (Solution) ซ่ึงในการศึกษา
                                                 
7ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2549  หมวด 5 
วาดวยการดําเนินคดีชั้นศาลสูง ขอ 130 ถึงขอ 152 
8ขอมูลจาก นายดนัย  บุษปวนิช  อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 2 ใหสัมภาษณในการจับความรูเม่ือวนัที่ 6 กรกฎาคม 2554 
9ขอมูลจากนายอนันต  นัดวิไล  อัยการพิเศษฝายคดีอยัการสูงสุด  1 ใหสัมภาษณในการจับความรูเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 
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วิจัยคนควาอิสระน้ีจะเนนศึกษาพนักงานอัยการที่ไมเคยปฏิบัติงานในช้ันศาลสูงมากอน เพราะ
ขอมูลสวนหนึ่งท่ีไดจากการสัมภาษณอัยการอาวุโสและอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด พบวา
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของการรับรองอุทธรณ-ฎีกาก็คือพนักงานอัยการขาดความรูและความ
เช่ียวชาญกฎหมาย ระเบียบ และไมฝกใฝหาความรูเกี่ยวกับหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน แตเนื่องจากการวิจัยนี้มีเวลาจํากัดจึงไดนําเอาปญหาสําคัญท่ีเห็นวามีความจําเปนตองรีบ
ดําเนินการแกไข โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหพนักงานอัยการทุกคนท่ีปฏิบัติงานใน
หนาท่ีดังกลาวมีความรูในองคประกอบของบทบัญญัติมาตรา 218 และ219 แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาดังกลาว เพื่อใหมีความรูท่ีแตกฉานและเพียงพอจนสามารถนําไปใช
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง 
โดยการนําเอาทฤษฎี Learning in Action มาปรับใชโดยใหพนักงานอัยการท่ีทําหนาท่ีรับรอง
อุทธรณ – ฎีกา ฝกหัดการทํางานไปพรอม ๆ กับพนักงานอัยการท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานดังกลาว
ซ่ึงจะทําใหไดท้ังความรูและไดผลงานดวย เพราะหากจะใหพนักงานอัยการท่ีทําหนาท่ีในการ
ดําเนินคดีช้ันศาลสูงไปอบรมและสัมมนาก็จะทําใหเสียเวลาในการปฏิบัติงานทําใหสํานวนคดีค่ัง
คาง  และถือวาเปนการลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานไดดวย  ดังน้ันการขอใหรับรองฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219  จึงตองนําเอา
ทฤษฎี Learning in Action มาแกปญหาโดยการใหเรียนรูโดยการคนควา (Search) สอบถามจาก
ผูเช่ียวชาญ (Inquiry) และเรียนรูโดยการสังเกต (Observation)10 มาประยุกตใชในการแกปญหา
ดังกลาวเพ่ือท่ีจะใหไดความรูคือหลักกฎหมายและขอควรระวังในการขอใหรับรองฎีกาของมาตรา 
218 และมาตรา 219 ดังกลาว นอกจากนี้ยังตองพิจารณาตอไปวาคดีท่ีอัยการสูงสุดรับรองให
อุทธรณหรือรับรองใหฎีกาดังกลาวแลว  ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกามีคําพิพากษาในประเด็นดังกลาว
อยางไรเพ่ือจะไดนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ยังมีระเบียบท่ีประชุมใหญของศาลฎีกา11ท่ีออกมาเพื่อไมรับวินิจฉัยคดีท่ี
เห็นวาการฎีกาไมเปนสาระอันควรท่ีจะไดรับการวินิจฉัยซ่ึงระเบียบดังกลาวเปนการออกมาเพ่ือ
ลดทอนอํานาจการตรวจสอบดุลพินิจของศาลหรือไม เพราะคดีท่ีศาลช้ันตนพิจารณาและพิพากษา
แลวบางคดียังมีขอเคลือบแคลงสงสัยอยู หากมีการออกระเบียบเชนนี้ออกมาจะเปนการชอบดวย
เหตุผลหรือไม ท้ังนี้เพราะนอกจากสํานักงานอัยการสูงสุดแลวไมมีหนวยงานใดสามารถตรวจสอบ
ดุลพินิจของศาลได โดยหลักแลวเม่ือศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณไดพิพากษาคดีแลว คูความมีสิทธ์ิท่ี

                                                 
10 David A.Gavin,Learning in Action (Boston,Masaachusetts:HarvardBussiness school Press,2000) 
11ระเบียบที่ประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการไมรับคดีซึ่งขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงที่อุทธรณหรือฎีกาจะไมเปนสาระอันควรแกการ
พิจารณาไวพิจารณาพิพากษา พ.ศ.2551 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม  พ.ศ.2551 
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จะยื่นอุทธรณ-ฎีกาเพื่อคัดคานคําพิพากษาของศาลชั้นตน(กรณีอุทธรณ) หรือคัดคานคําพิพากษา
ของศาลอุทธรณ (กรณีฎีกา) แตบางกรณีกฎหมายหามมิใหคูความอุทธรณ-ฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง12 เวนแตจะไดมีการปฏิบัติตามข้ันตอนตามท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา13 

ประเด็นปญหาวิกฤติของการดําเนินคดีในช้ันศาลสูง (การรับรองอุทธรณ-ฎีกา:
ศึกษาเฉพาะกรณีคดีตองหามมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 และมาตรา 219) ก็คือ เม่ือมีการทําคําฟองฎีกาเสร็จเรียบรอยแลว แตปรากฏวาคดี
ดังกลาวตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ซ่ึงหากไมไดรับการรับรองจากอัยการสูงสุดแลว  คดี
ดังกลาวก็ไมสามารถข้ึนสูการพิจารณาของศาลฎีกาได ฉะนั้นข้ันตอนในการเตรียมคดีเพ่ือใหมีการ
รับรองฎีกาดังกลาวจึงเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญมาก และสํานักงานอัยการสูงสุดก็ใหความสําคัญใน
กรณีนี้มากเชนกัน เพราะถือวาการขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกานี้ถือวาเปนการแสดงภูมิความรูอยาง
หนึ่งของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาท่ีจะขอใหอัยการสูงสุดหรือผูท่ีอัยการสูงสุด
มอบหมายใหรับรองอุทธรณหรือไม  อีกท้ังการอุทธรณหรือฎีกาโดยถูกตองข้ึนไปอาจมีการกลับ
หลักคําวินิจฉัยของศาลฎีกาเดิมตามความเห็นของพนักงานอัยการผูอุทธรณหรือฎีกาก็ได  ดังนั้น
หากไมมีการจัดการความรูเกี่ยวกับการรับรองอุทธรณ-ฎีกาใหแกพนักงานอัยการผูมีอํานาจหนาท่ี
ในการดําเนินคดีในช้ันศาลสูง (การรับรองอุทธรณ-ฎีกา) เพื่อนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเปนมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือจะไดตรวจสอบดุลพินิจในการ
พิพากษาของศาลตลอดจนอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง  
                        ดวยเหตุผลและความจําเปนดังกลาวมาแลวขางตนจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการ
จัดการความรูในเรื่องการรับรองอุทธรณ-ฎีกา: ศึกษาเฉพาะกรณีคดีตองหามมิใหฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 โดยการนําเอา
ความรูความเชี่ยวชาญ ท่ีมีอยูในตัวพนักงานอัยการผูมีความเชี่ยวชาญ (Tacit Knowledge) เกี่ยวกับ
การรับรองอุทธรณ-ฎีกา: ศึกษาเฉพาะกรณีคดีตองหามมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 มาเก็บไวในระบบการจัดการความรู 
(KMS) ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

  ปญหาการทํางานของพนักงานอัยการซ่ึงทําหนาท่ีในการดําเนินคดีช้ันศาลสูง 
(การรับรองอุทธรณ-ฎีกา)  เกิดความลาชาหรือไมรวดเร็วอีกประการหนึ่งก็คือพนักงานอัยการท่ี
ปฏิบัติงานดานนี้ เปนผูท่ีเคยดํารงตําแหนงระดับสูงมากอนจึงประสบปญหาดานเทคโนโลยี

                                                 
12ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193ทวิ ,มาตรา 218-220 
13ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรีและมาตรา 221 
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สารสนเทศ เพราะบุคลากรเหลานี้ไมมีความรูดานเทคโนโลยี  สํานักงานอัยการศาลสูง สํานักงาน
อัยการศาลสูงเขต สํานักงานคดีอัยการสูงสุด ไมมีการจัดการดานระบบสารสนเทศ ขอมูลดาน
กฎหมาย คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล คําช้ีขาดความเห็นแยง  ตลอดท้ังตัวอยางคดีท่ีสําคัญในการ
ทําคําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา แนวทางในการขอใหรับรองฎีกาในตัวบทกฎหมายท่ีเกี่ยวเนื่องกัน
เปนตน  ทําใหผูปฏิบัติงานขาดเอกสารขอมูลท่ีจําเปน เพื่อใชประกอบการในการดําเนินคดีไดอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีสํานักงานคดีศาลสูง  สํานักงานอัยการศาลสูงเขต สํานักงานคดีอัยการ
สูงสุด ยังขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหพนักงานอัยการหรือนิติกรใชในการสืบคนขอมูลได
อยางรวดเร็ว  

จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงมีความจําเปนตองแกไขปญหา หากไม
ดําเนินการแกไขจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกาขาด
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไมประสบความสําเร็จและไม
สามารถตรวจสอบดุลพินิจในการพิพากษาคดีของศาลไดอยางเต็มท่ี “ รวมท้ังพนักงานอัยการไมพึง
ใชความละเอียดรอบคอบในการดําเนินคดีเพราะกรณีท่ีศาลอุทธรณหรือศาลฎีกาไมรับวินิจฉัย
อุทธรณหรือฎีกาของพนักงานอัยการแลว  นอกจากจะกอใหเกิดความเสียหายแกคดีแลว ยังอาจเปน
ผลใหบุคคลภายนอกขาดความเช่ือถือในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการและสํานักงานอัยการ
สูงสุด” 14 
               ดังนั้น  วิธีการแกปญหา (Solution) จึงมีความจําเปนตองมีการสรางระบบการ
จัดการความรู (Knowledge Management Systems: KMS) ดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา :ศึกษา
เฉพาะกรณีคดีตองหามมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 218 และมาตรา 219 ข้ึนในสํานักงานอัยการศาลสูง  สํานักงานอัยการศาลสูงเขต 1- 9 หรือ
สํานักงานคดีอัยการสูงสุดและหองอัยการสูงสุดโดยนําเอาทฤษฎีการเรียนรูจากการทํางาน 
(Learning in Action) มาชวยแกไขปญหาดังกลาว และหากมีระบบการจัดการความรูดังกลาวจะ
สามารถชวยแกปญหาดังกลาวขางตนไดเชน มีระบบ E-learning ดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา มีการ
จัดการดานฐานขอมูล (Information) ประเภทหลักกฎหมายที่สําคัญท่ีเกี่ยวของกับการรับรอง
อุทธรณ-ฎีกา คําพิพากษาศาลฎีกา คําช้ีขาดความเห็นแยง (คดีอาญา)ของอัยการสูงสุด ท่ีเกี่ยวของกับ
การรับรองอุทธรณ-ฎีกา ตัวอยางคดีสําคัญ ระเบียบปฏิบัติ และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของ เปนตน เพื่อ
ความสะดวกในการคนควาเพื่อใชในการแกไขปญหาไดโดยถูกตองและรวดเร็ว รวมท้ังในดาน
ความสามารถ (Know –Who-Know –What) และความรูประสบการณของพนักงานอัยการภายใน

                                                 
14อิสระ  พานิชวัฒนา,  บทความทางวิชาการเร่ือง “แนวทางปองกันกรณีศาลไมรับวินิจฉัยอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมาย”   อัยการนิเทศ เลมที่ 66  ปพ.ศ.2547 หนา 182  
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สํานักงานอัยการคดีศาลสูง สํานักงานคดีอัยการสูงสุด และหองอัยการสูงสุดเพ่ือใหผูบริหาร
มอบหมายงานหรือเปนการสรางคลังสมอง (Brain  Bank) 

ผลผลิตท่ีไดรับ (Productivity) ของสํานักงานคดีศาลสูงหรือสํานักงานคดีอัยการ
สูงสุดจากการนําระบบจัดการความรูมาใชแกปญหาในการดําเนินคดีดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา ก็
คือการจัดการความรูจะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานและเพิ่มทักษะในการแกปญหาของสํานักงานท่ี
เกี่ยวของไดโดยระบบการจัดการความรู จะมีการรวบรวมประสบการณจากผูเช่ียวชาญดานการ
ดําเนินคดีดานการรับรองอุทธรณ – ฎีกา  การทําความเห็น/คําส่ัง การทําคํารองขอใหรับรอง
อุทธรณ-ฎีกา ตลอดท้ังวิธีการใชเอกสารพยานหลักฐานท่ีสําคัญประกอบการดําเนินคดี (Repository) 
แหลงความรู(Portal)ท่ีตองใชอางอิงในการทํางานท้ังท่ีมีอยูบนอินทราเน็ตภายในสํานักงานคดีศาล
สูง สํานักงานคดีอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด หรือบนอินเตอรเน็ตภายนอกสํานักงาน
อัยการสูงสุด รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวของหรือผูเช่ียวชาญ (Contacts) รวมท้ังสารสนเทศท่ีใชในการ
ทํางานท่ีมีประโยชนในการเรียนรู ทํางาน แกปญหาและตัดสินใจ การจัดการความรูจะชวยลดเวลา
ในการทํางาน ชวยแกไขปญหา หรือตัดสินใจโดยเปนแหลงรวบรวมความรูท้ังความรูท่ีฝงอยูในตัว
คน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละ
บุคคลในการทําความเขาใจในส่ิงตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลาย
ลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน หรือการคิดเชิงวิเคราะห เปนตนและความรูท่ีชัด
แจง (Explicit Knowledge)  เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีการตาง ๆ เชน 
คูมือตาง ๆ เปนตน  ผูปฏิบัติงานจะใชเวลาและทรัพยากรลดลง มีประสบการณทราบวาจําเปนตอง
ใชสารสนเทศประกอบการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ เปนการพัฒนาตอยอดเพิ่มเติมหรือปรับปรุง
รายละเอียดจากประสบการณเดิม และไมตองคิดวิธีใหมในการทํางานทุกคร้ัง ซ่ึงปจจุบันท้ังภาครัฐ
และเอกชนไดใหความสําคัญกับการจัดการความรู โดยใชเปนเคร่ืองมือเพื่อนํามาใชแกปญหาใหกับ
องคกร ท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู หากสํานักงานคดีศาลสูง 
สํานักงานคดีศาลสูงเขต  สํานักงานคดีอัยการสูงสุด นําระบบการจัดการความรูดานการรับรอง
อุทธรณ – ฎีกา :ศึกษาเฉพาะกรณีคดีตองหามมิใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 มาใชจะชวยแกไขปญหาดังกลาวขางตนไดและ จะ
ทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการและนิติกรดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา มีประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบดุลพินิจในการพิพากษาคดีของศาลช้ันตนและศาลอุทธรณเพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมใหแกประชาชน ตลอดจนกอใหเกิดความนาเช่ือถือและศรัทธาตอสํานักงานอัยการสูงสุด
อยางแทจริง  
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย 
 

 การคนควาแบบอิสระนี้ตองการศึกษาเฉพาะประเด็นการขอรับรองฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 เทานั้น ซ่ึงเปน
ประเด็นปญหาสําคัญหรืองานวิกฤติในเร่ืองของการขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกา  ท้ังนี้ เพื่อให
พนักงานอัยการท่ีจะตองปฏิบัติงานในช้ันศาลสูง สามารถเขาใจถึงองคประกอบและหลักเกณฑใน
การพิจารณาขอแตกตางระหวางการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงของมาตรา 218 และ
มาตรา 219 วามีความเกี่ยวเน่ืองและสัมพันธกันอยางไร เพ่ือลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานตอไป 
โดยใชทฤษฎีการจัดการความรูและเพ่ือเปนองคความรูพื้นฐานท่ีจะพัฒนาตอยอดการขอใหรับรอง
ฎีกาตอไป และจะตองมีการศึกษาวิเคราะหในวิธีการแกปญหาตอไป ฉะนั้น วัตถุประสงคของ
การศึกษามีดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาของงานดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกาโดยนําระบบการจัดการ
ความรูมาเปนแนวทางในการแกปญหา 

 2. เพื่อสรางระบบการจัดการความรูในงานดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา 
 

1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดระบบการจัดการความรูทางดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา และพนักงานอัยการท่ี
ปฏิบัติงานในการขอใหรับรองฎีกาไดมีการแลกเปล่ียน  ถายทอดความรูความเขาใจในการทํางาน 
รวมท้ังการสรางองคความรูท่ีเกี่ยวกับการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา219 และเพื่อใหเขาใจถึงหลักเกณฑและองคประกอบ
ในทางกฎหมายท่ีถูกตอง และเพ่ือใหไดระบบการจัดการความรูการดําเนินคดีดานการรับรอง
อุทธรณ-ฎีกาของพนักงานอัยการในสํานักงานคดีศาลสูง และสํานักงานอัยการท่ีเกี่ยวของใหมี
แหลงศึกษาและเรียนรู 
 2. พนักงานอัยการสามารถใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูในการดําเนินคดีดาน
การรับรองอุทธรณ-ฎีกาแกปญหา ศึกษาคนควา และในการทํางานได  

3. สามารถเปนตนแบบหรือเปนขอมูลอางอิงในการศึกษาคนควาในเร่ืองการรับรอง
อุทธรณ-ฎีกา หรือใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาระบบการจัดการความรูในเร่ืองดังกลาวนี้ใหดี
ยิ่งข้ึนในอนาคต 
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 4. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกาโดยใชประโยชนจากระบบ
การจัดการความรู 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
  การคนควาแบบอิสระน้ี เปนการศึกษาในหัวขอการรับรองอุทธรณ-ฎีกา ใน
ประเด็นเฉพาะการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 และมาตรา 219  

สํานักงานท่ีเกี่ยวของ ไดแกสํานักงานคดีอัยการศาลสูง  สํานักงานอัยการศาลสูงเขต 
1-9 สํานักงานอัยการศาลสูงจังหวัด และสํานักงานคดีอัยการสูงสุด 

บุคลากรที่เกี่ยวของไดแกอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีศาลสูง รองอธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีศาลสูง  พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานในสํานักงานคดีศาลสูง  สํานักงานอัยการศาลสูง
เขต 1-9 สํานักงานอัยการศาลสูงจังหวัด และสํานักงานคดีอัยการสูงสุด 
 

ภารกิจ/งานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา 
ภารกิจของานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา เปนข้ันตอนการดําเนินคดีอาญาภายหลัง

จากศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาแลว หากคูความไมพอใจคําพิพากษาของศาล
ดังกลาวก็จะมีการยื่นอุทธรณ-ฎีกาตอไป แตบางกรณีกฎหมายหามมิใหอุทธรณ-ฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง เวนแตจะไดปฏิบัติตามข้ันตอนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 
ตรี หรือมาตรา 221 ซ่ึงหากพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานในสํานักงานคดีศาลสูงเห็นควรอุทธรณหรือ
ฎีกาตอไป พนักงานอัยการศาลสูงจะมีการพิจารณาส่ังอุทธรณหรือส่ังฎีกาใหเรียบรอยกอน  แตหาก
คดีดังกลาวนั้นตองหามอุทธรณ-ฎีกาในปญหาขอเท็จจริง พนักงานอัยการสํานักงานคดีศาลสูง
เจาของสํานวน ก็จะเสนอคําฟองอุทธรณ-คําฟองฎีกาเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันเพื่อขอให
อัยการสูงสุดรับรองใหอุทธรณ-ฎีกาได ซ่ึงอํานาจของพนักงานอัยการดังกลาวเปนอํานาจหนาท่ีตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.255015  และนอกจากน้ีอํานาจหนาท่ีดังกลาวก็เปนไปตาม
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 16 

                                                 
15รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 255 อางแลว 
16มาตรา  21 วรรคแรกซึ่งบัญญัติวา “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายโดยสุจริตและเท่ียงธรรม” วรรคสองบัญญัติวา “ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแก
สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศใหเสนอตอ
อัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจส่ังไมฟองได ทั้งน้ีตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุด โดยความเห็นชอบของ ก.อ”. และ
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นอกจากนี้พนักงานอัยการผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินคดีอาญาในช้ันศาลสูง
ดังกลาวจะตองดําเนินการตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 254917 และในคดีท่ีตองหามอุทธรณหรือ
ฎีกาดังกลาวเม่ืออัยการศาลสูงพิจารณาแลวเห็นสมควรอุทธรณหรือฎีกา  อัยการศาลสูงตองมีคําส่ัง
อุทธรณหรือคําส่ังฎีกาใหครบถวนกอนจึงคอยเสนอสํานวนท่ีจะขอใหรับรองอุทธรณหรือฎีกา ไป
ยังอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีศาลสูงหรืออธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีศาลสูงเขต1-9 แลวแตกรณี 
โดยตองสงเร่ืองท่ีจะใหรับรองตามลําดับช้ันต้ังแตอัยการพิเศษฝาย,รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดี
ศาลสูงหรือรองอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีศาลสูงเขต,อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงเขต หรือ
อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง ถึงอัยการสูงสุด18 จะเสนอขามช้ันไมได ดังนั้นอัยการศาลสูง 
จะตองเปนผูมีประสบการณและมีความรูความเช่ียวชาญดานกฎหมายมีความแมนยําเกี่ยวกับ
ระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ หนังสือเวียน 
ตลอดจนแนวคําวินิจฉัยของอัยการสูงสุดท้ังคนปจจุบันและอดีตอัยการสูงสุด19 ปจจุบันนี้มักจะเกิด
ปญหา (Problem) เพราะพนักงานอัยการท่ีทําหนาท่ีดังกลาวขาดประสบการณในการดําเนินคดีช้ัน
ศาลสูง ท้ังนี้เนื่องจากสํานักงานอัยการสูงสุดไมมีการฝกอบรมอัยการท่ีดําเนินคดีในศาลชั้นตน
เพื่อใหมีความรูในการดําเนินคดีช้ันศาลสูง ดังนั้นเม่ือพนักงานอัยการท่ีดําเนินคดีในศาลช้ันตน
เล่ือนตําแหนงข้ึนมาเปนผูดําเนินคดีในช้ันศาลสูงจึงไมมีภูมิความรูเพียงพอกลาวคือตองมีการฝกฝน
หรือฝกหัดเพ่ือใหเขียนคําฟองอุทธรณหรือคําฟองฎีกาอยางไรเพ่ือใหอัยการสูงสุดรับรองอุทธรณ
ในปญหาขอเท็จจริง เพราะการที่อัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการซ่ึงอัยการสูงสุดไดมอบหมายให
รับรองอุทธรณในปญหาขอเท็จจริงนั้นจะตองเห็นวากรณีดังกลาวมีเหตุอันควรท่ีศาลอุทธรณจะได
วินิจฉัย (กรณียื่นอุทธรณ) หรือในกรณีรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายก็ตองเปน
กรณีท่ีมีเหตุอันควรท่ีศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย  ซ่ึงเม่ือทราบปญหาดังกลาวจะตองหาวิธีแกไข 
(Solution) โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหพนักงานอัยการทุกคนท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ี

                                                                                                                                            
วรรคสามบัญญัติวา “ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไมยื่นคํารอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ถอนฟอง ถอน
คํารอง ถอนอุทธรณและถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม” 
17ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2549ขอ152
กําหนดไววา ในคดีตองหามอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตอัยการศาลสูงพิจารณาแลวเห็นสมควรอุทธรณหรือฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริงใหอัยการศาลสูงสงเร่ืองท่ีจะใหรับรองอุทธรณหรือฎีกาตามลําดับชั้นถึงอัยการสูงสุดหรือผูที่อัยการสูงสุด
มอบหมายโดยเร็วและตองมิใหเสียหายแกราชการ และการสงเร่ืองใหรับรองอุทธรณหรือฎีกาดังกลาวใหสงสํานวนการสอบสวน  
สําเนาคําพิพากษาศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณ คําฟองอุทธรณหรือคําฟองฎีกาแลวแตกรณีไปดวยและถามีพยานหลักฐานใดในช้ัน
ศาลที่อาจเปนประโยชนแกการพิจารณาก็ใหสงพยานหลักฐานน้ันไปดวย 
18จากคูมือการดําเนินคดีอาญาช้ันอุทธรณ-ฎีกา  สํานักงานคดีศาลสูง มิถุนายน  2554 หนา 102 
19ขอมูลจากนายอนันต  นัดวิไล  อัยการพิเศษฝายคดีอยัการสูงสุด 1 ใหสัมภาษณในการจับความรูเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 
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ดังกลาวสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแก
ประชาชนไดอยางแทจริง โดยการนําเอาทฤษฎีการเรียนรูจากการทํางาน ( Learning in Action) มา
ปรับใชโดยใหพนักงานอัยการท่ีทําหนาท่ีรับรองอุทธรณ – ฎีกา ฝกหัดการทํางานไปพรอม ๆ กับ
พนักงานอัยการที่มีความเชี่ยวชาญในดานดังกลาวซ่ึงสวนใหญจะเปนพนักงานอัยการท่ีผานการ
ทํางานมามากกวา 10 ปข้ึนไปหรืออยางนอยจะตองผานการดํารงตําแหนงอัยการจังหวัดมากอนหรือ
บางคนเปนอัยการอาวุโสซ่ึงผานการดํารงตําแหนงสําคัญมาแลว20 เชนเคยดํารงตําแหนงอธิบดี
อัยการ ผูตรวจราชการอัยการ รองอัยการสูงสุด หรืออัยการสูงสุด เปนตน ซ่ึงบุคคลเหลานี้มีความรู
และประสบการณในการดําเนินคดีอาญาสูงมาก จึงไมมีเวลาท่ีจะออกไปสัมมนานอกสํานักงานท่ี
ปฏิบัติงานอยู แตพนักงานอัยการเหลานี้พรอมท่ีจะถายทอดความรูหรือประสบการณในดานตาง ๆ 
ภายในสํานักงานของตนมากกวา  ดังนั้น การนําเอาทฤษฎีดังกลาวมาประยุกตใชจึงทําใหไดท้ัง
ความรูและไดผลงานไปพรอม ๆ กันดวย เพราะหากจะใหพนักงานอัยการท่ีทําหนาท่ีศาลสูงหรือ
พนักงานอัยการสํานักงานคดีอัยการสูงสุดไปสัมมนาก็จะทําใหเสียเวลาในการปฏิบัติงานทําให
สํานวนคดีค่ังคางได  และนอกจากน้ียังตองพิจารณาตอไปวาคดีท่ีอัยการสูงสุดรับรองใหอุทธรณ
และฎีกาดังกลาว ศาลอุทธรณหรือศาลฎีกามีคําพิพากษาในประเด็นดังกลาวอยางไร เพื่อจะไดนํามา
วิเคราะหหรือหาจุดบกพรองเพื่อปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนตอไป 

ในการศึกษาคนควาแบบอิสระน้ีเปนการศึกษาวิเคราะหถึงสภาพปญหาขององคกรท่ีมีอยู
จริงกลาวคือพนักงานอัยการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานคดีศาลสูงบางคนไมมีความรู ความเช่ียวชาญ 
โดยเฉพาะในงานวิกฤติ การขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219  ไดนําปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดมาศึกษาหาสาเหตุและไดนําเสนอ
วิธีการในการแกปญหาในเชิงการจัดการความรู โดยนําเอาทฤษฎีการจัดการความรู เขามา
ประยุกตใชเพ่ือแกปญหานอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาวิเคราะห โดยนําเอามาตรฐาน ISO12207 มา
เปนหลักและแนวทางในการศึกษาเพื่อสรางระบบการจัดการความรู (KMS) ในการแกปญหา
ดังกลาวดวย  และนอกจากน้ียังไดนําเอาตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกา  รวมท้ังหลักเกณฑในทาง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของมาทําการศึกษาวิเคราะหตามแนวทางนิติศาสตร เพื่อใหไดเนื้อหาของการศึกษา
คนควาแบบอิสระน้ีครอบคลุมท้ังในทางวิชาการ การจัดการความรูและในเชิงนิติศาสตรอีกดวย 
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