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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กระบวนการด าเนินคดีอาญา จะมีการพิจารณาด าเนินคดีตั้งแต่ศาลชั้นตน้ ชั้นอุทธรณ์และ
ชั้นฎีกา ซ่ึงเป็นลกัษณะของการตรวจสอบอ านาจในการพิจารณาคดีของศาลแต่ละศาล เน่ืองจากใน
การพิจารณาด าเนินคดีหรือการพิจารณาคดีในชั้ นพิจารณาคดีของศาลจนถึงศาลมีค าพิพากษา 
กระบวนการในการด าเนิน คดีชั้นศาลก็มีการตรวจสอบการพิจารณาพิพากษาของศาลแต่ละชั้นศาล 
คือ ศาลอุทธรณ์ตรวจสอบ การพิจารณาคดีและการพิพากษาคดีของศาลชั้นตน้ ศาลฎีกาตรวจสอบ
การพิจารณาคดี และพิพากษาของศาลอุทธรณ์ เม่ือคู่ความในแต่ละคดีไม่เห็นด้วยกบัค าพิพากษา
ของศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์ ก็สามารถท่ีจะอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ต่อศาลอุทธรณ์ หรือ
ฎีกาค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เม่ือศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาแลว้ คู่ความ หมายถึงโจทก์
หรือจ าเลยไม่เห็นด้วยหรือเห็นว่าค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ยงัไม่ถูกต้องก็สามารถท่ีจะฎีกาค า
พิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา แต่มีข้อจ ากัดสิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาซ่ึงจะตอ้งพิจารณา
ประกอบในการด าเนินคดี ในชั้นน้ีจะน าเสนอเฉพาะในส่วน ของการด าเนินคดีชั้นฎีกา ซ่ึงมีปัญหา
จากขอ้บกพร่อง และขอ้จ ากดัในการด าเนินคดีชั้นฎีกาและปัญหา จากบุคลากรท่ีด าเนินคดีชั้นฎีกา 
จึงตอ้งมีการก าหนดหาวิธีการท่ีจะท าให้การด าเนินคดีชั้นฎีกาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการ
น าเอาการจดัการความรู้มาใช ้น าระบบ KMS มาใชแ้กไ้ขปัญหาต่าง ๆ 

ส านกังานอยัการสูงสุดเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550  
และเป็นส่วนราชการท่ีมีภารกิจหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงภารกิจท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ
การอ านวยความยติุธรรมทางอาญาแก่ประชาชน การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานอยัการทุกคนจึงตอ้ง
อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 255 และอยู่ภายใต้
พระราชบญัญติัองค์กรอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ.2553 ฉะนั้นพนกังานอยัการจึงตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ีด้วยความสุจริต เท่ียงธรรม ละเอียด รอบคอบ  การด านินคดีชั้นศาลสูงเป็นกระบวนการ
ด าเนินคดีหลงัจากท่ีศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาซ่ึงจะมีการพิจารณาด าเนินคดีชั้นอุทธรณ์และชั้นฏีกา
ดงันั้นการด าเนินคดีชั้นศาลสูงจึงประกอบดว้ยการด าเนินคดี ชั้นอุทธรณ์และชั้นฏีกา การด าเนินคดี
ทั้ง 2 ระดบัชั้นจึงมีส่วนเก่ียวเน่ืองกนั มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (Organizations) ไดแ้ก่ส านกังานคดี
ศาลสูง ส านกังานคดีศาลสูงเขต 1-9 ช่ึงตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานอยัการสูงสุด 
พ.ศ.2546 (16) ส านักงานคดีศาลสูงมีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินคดีอาญาทั้งปวงในชั้น
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อุทธรณ์และฏีกาในเขตกรุงเทพมหานครและ (17) ส านักงานคดีศาลสูงเขตมีอ านาจหน้าท่ี
รับผิดชอบการด าเนินคดีอาญาทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนในเขตทอ้งท่ีส านักงานอยัการเขต (ปัจจุบนัเรียก
ส านกังานอยัการภาค) และในการปฏิบติังานดงักล่าวมีผูรั้บผิดชอบ (Managers) ไดแ้ก่อธิบดีอยัการ 
ส านกังานคดีศาลสูง อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีศาลสูงเขต 1 – 9  เป็นผูรั้บผิดชอบ โดยมีพนกังาน
อยัการท่ีด าเนินคดีในชั้นศาลสูง คือ ชั้นอุทธรณ์-ฎีกา (Knowledge Worker) ได้แก่พนักงานอยัการ
เจ้าของส านวนผูรั้บผิดชอบซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานอยัการท่ีผ่านการด ารงต าแหน่งอยัการ
จงัหวดัหรือเทียบเท่ามาแลว้ ซ่ึงการด าเนินคดีในชั้นศาลสูงดงักล่าวมีความส าคญัเช่นเดียวกนักบัการ
ด าเนินคดีในศาลชั้นตน้โดยอ านาจของพนกังานอยัการดงักล่าวเป็นอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 255 วรรคแรกท่ีบญัญติัวา่ “พนกังานอยัการมีอ านาจหนา้ท่ี
ตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญน้ีและตามกฎหมายว่าดว้ยอ านาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการและ
กฎหมายอ่ืน” และวรรคสองบญัญติัวา่ “พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบติั
หน้าท่ีให้เป็นไปโดยเท่ียงธรรม” นอกจากน้ีอ านาจหน้าท่ีดงักล่าว ก็เป็นไปตามพระราชบญัญติั
องคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 วรรคแรกซ่ึงบญัญติัวา่ “พนกังานอยัการมี
อิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดย
สุจริตและเท่ียงธรรม” วรรคสองบญัญติัว่า “ถา้พนกังานอยัการเห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็น
ประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความมัน่คงของชาติ หรือต่อ
ผลประโยชน์อนัส าคญัของประเทศใหเ้สนอต่ออยัการสูงสุด และอยัการสูงสุดมีอ านาจสั่งไม่ฟ้องได ้
ทั้งน้ีตามระเบียบท่ีส านกังานอยัการสูงสุด โดยความเห็นชอบของก.อ.” วรรคสามบญัญติัวา่ “ให้น า
ความใน วรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีพนกังานอยัการไม่ยื่นค าร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง 
ถอนค าร้อง ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาดว้ยโดยอนุโลม” 

ผลผลิตการปฏิบติังานของกลุ่มคนท างานท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ (Productivity) คือ 
ตรวจพิจารณาสั่งคดีได้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ซ่ึงท าให้จ  าเป็นตอ้งใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญ (Knowledge) ในด้าน “การตรวจค าพิพากษาของศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์” 
อย่างไรก็ดี ผูป้ฏิบติังานยงัไม่สามารถบรรลุตามผลผลิตหรือเป้าประสงค์ของงานได้ เน่ืองจากมี
ปัญหา (Problems) การเกษียณอายุของอยัการ โดยเฉพาะอยัการศาลสูงบางคนก็เกษียณอายุราชการ
หรือโยกยา้ยเล่ือนต าแหน่งไปยงัส านักงานอ่ืนๆ ทุกปี พนักงานอยัการท่ีได้รับค าสั่งให้มาปฎิบติั
หนา้ท่ีอยัการศาลสูงส านกังานคดีศาลสูง หรือส านกังานคดีศาลสูงเขตตอ้งมาเร่ิมศึกษางานใหม่ 

ปัญหาการท างานของพนกังานอยัการซ่ึงท าหน้าท่ีด าเนินคดีชั้นศาลสูง เกิดความ
ล่าชา้หรือไม่รวดเร็ว และประสบปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะบุคลากรไม่มีความรู้ดา้น
เทคโนโลยี ส านักงานคดีศาลสูง ส านักงานคดีศาลสูงเขต ไม่มีการจดัการด้านระบบสารสนเทศ 
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ขอ้มูลด้านกฎหมายค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล ค าช้ีขาดความเห็นแยง้ ตลอดทั้งตวัอย่างคดีท่ี
ส าคญั 

นอกจากนั้ นยงัมีปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินคดีในชั้ นฏีกาเป็นปัญหาท่ีเก่ียว
เน่ืองมาจากความบกพร่องผิดพลาดในการด าเนินคดีในส่วนอุทธรณ์ท าให้มีผลกระทบมาถึงการ
ด าเนินคดีชั้นฏีกาท าให้ไม่สามารถฏีกาได้จึงถือเป็นปัญหาเกิดข้ึนในการด าเนินคดีชั้นฏีกา คดีท่ี
ความผิดหลายฐานศาลชั้นตน้ พิพากษาลงโทษไม่เต็มตามฟ้องลงโทษเป็นบางฐานความผิดอีกฐาน
ความผิดศาลไม่ไดพ้ิพากษาถึง อยัการศาลสูงท่ีขาดความรู้ความสามารถ ความละเอียดรอบคอบจึง
ไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ในส่วนความผิดท่ีศาลไม่ไดมี้ค าพิพากษา ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องใน
ความผิดฐานท่ีศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษท าให้ศาลอุทธรณ์ไม่อาจลงโทษในอีกฐานความผิดได้
เพราะไม่ไดอุ้ทธรณ์ และยงัมีกรณีท่ีจ าเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์รอการลงโทษอยัการศาลสูงไม่
แกอุ้ทธรณ์โตแ้ยง้เหตุผลท่ีจ าเลยขอให้ศาลรอการลงโทษ เม่ือศาลอุทธรณ์พิพากษารอการลงโทษ
จ าเลย โจทก์ไม่สามารถฏีกาขอให้ศาลฏีกาไม่รอการลงโทษจ าเลยไม่ไดเ้พราะโจทก์ไม่ไดอุ้ทธรณ์
โตแ้ยง้ไว ้

ดงันั้นเพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึนซ ้ าอีก วิธีการแกปั้ญหา (Solution) จึงตอ้งน า
ทฤษฎีการเรียนรู้ในขณะท างาน (Learning in Action) มาประยุกต์ใช้โดยให้พนกังานอยัการผูมี้
ความรู้เช่ียวชาญเป็นผูช่้วยแนะน าให้พนกังานอยัการผูท่ี้ไม่เคยปฏิบติังานดา้นน้ีมาก่อนให้พิจารณา
ตรวจส านวนตามขั้นตอนจบัประเด็นให้ครบถ้วนตรวจดูค าพิพากษาศาลชั้นตน้ให้ละเอียดรอบ
ครอบวา่ศาลชั้นตน้ลงโทษและมีค าพิพากษาตามฟ้องครบถว้นหรือไม่ จึงเห็นวา่ความรู้ดงักล่าวน้ีมี
ความส าคญัและจ าเป็นตอ้งท าการจดัการความรู้ให้เป็นระบบโดยการน าเอาความรู้ความเช่ียวชาญ 
ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ท่ีสะสมและท่ีมีอยู่ในตวัพนักงานอยัการผูมี้ความเช่ียวชาญ (Tacit 
Knowledge) เก่ียวกบัการพิจารณาตรวจสั่งคดี มาเก็บไวใ้นระบบการจดัการความรู้ ของส านกังาน
อยัการสูงสุด (KMS) เพื่อลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน ถึงแมใ้นปัจจุบนัจะมีการจดัท าคู่มือเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบติังานแต่ก็มีเน้ือหาท่ีไม่ครอบคลุมทั้งหมดแต่เป็นเพียงการรวบรวมองค์
ความรู้ไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น แต่ยงัมีองค์ความรู้อ่ืนๆ อีกมากท่ียงัไม่ไดบ้รรจุไวใ้นคู่มือดงักล่าว 
ซ่ึงหากมีระบบการจดัการความรู้แล้ว จะท าให้งานการด าเนินคดีชั้นฎีกา มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เพราะผูป้ฏิบติังานสามารถสืบคน้หาขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า ทั้งน้ีตอ้งมีการเพิ่ม
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใช้ในการปฏิบติังานดว้ยระบบการจดัการ
ความรู้ จึงจะบรรลุผลไดอ้ยา่งแทจ้ริง และนอกจากน้ีตอ้งพยายามส่ือสารกบับุคลากรภายในองคก์ร 
โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และการท างานเป็นทีม เน่ืองจากการท าระบบจดัการความรู้ (KMS) 
เป็นเร่ืองใหม่และพนกังานอยัการยงัไม่เคยปฏิบติั ดงันั้นแมร้ะบบการจดัการความรู้จะมีขอ้มูลท่ี
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ครบถว้นดีเพียงใด แต่หากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานไม่ใหค้วามสนใจ ไม่ให้ความร่วมมือแลว้ ก็ยาก
ท่ีจะประสบความส าเร็จ 

การปฏิบติังานของพนกังานอยัการในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล
และสารสนเทศ (Information) เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ กฎหมาย ระเบียบว่าดว้ยการ
ด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ ค าพิพากษาฏีกา เอกสารพยานหลกัฐานท่ีส าคญัประกอบการ
ด าเนินคดี (Repository) แหล่งความรู้ (Portal) ท่ีตอ้งใชอ้า้งอิงในการท างานทั้งท่ีมีอยูบ่นอินทราเน็ต
ภายในส านกังานคดีศาลสูง หรือบนอินเตอร์เน็ตภายนอกส านกังานอยัการสูงสุด รายช่ือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งหรือผูเ้ช่ียวชาญ (Contacts) 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัญหา ขอ้บกพร่องของพนกังานอยัการท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีด าเนินคดีชั้นศาลสูง โดย
น าระบบการจดัการความรู้มาแกไ้ขปัญหา 

2. เพื่อเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหา ขอ้บกพร่องขา้งตน้ ดว้ยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการจดัการ
ความรู้ท่ีเหมาะสม สร้างระบบการจดัการความรู้ดา้นการด าเนินคดีชั้นฎีกา 

 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. เกิดมาตรฐานในการด าเนินคดีชั้นฏีกาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับปริมาณงานท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีเกิดจากการน าทฤษฏีการจดัการความรู้มาประยกุตใ์ช ้

2. มีการสร้างชุดความรู้สนับสนุนการท างานของพนักงานอัยการท่ีด าเนินคดีชั้ นฏีกา ท่ี

ประกอบไปดว้ยความรู้ ประสบการณ์ ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังาน และเอกสารความรู้อา้งอิง 

เช่น กฎหมาย ระเบียบต่างๆ และขอ้มูลสนบัสนุนอ่ืนๆ 

3. มีระบบสารสนเทศจดัการความรู้ ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้ของพนกังานอยัการ

ท่ีด าเนินคดีชั้นฏีกา เพื่อพฒันางานอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

4. พฒันามาตรฐานการปฏิบติังานดา้นการด าเนินคดีชั้นฏีกาใหมี้ประสิทธิภาพ รองรับปริมาณ
คดีท่ีอาจเพิ่มข้ึนในอนาคต โดยการประยกุตใ์ชท้ฤษฏีการจดัการความรู้ 

5. พฒันาระบบสารสนเทศจดัการความรู้ในดา้นการด าเนินคดีชั้นฏีกาให้มีประสิทธิภาพใน
ส านกังานคดีศาลสูง ส านกังานคดีศาลสูงเขต 1-9 เพื่อเป็นช่องทางสนบัสนุนการเรียนรู้ 
และสอดคลอ้งกบัทฤษฏีการจดัการความรู้ท่ีน ามาประยกุตใ์ช ้
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1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำวจัิย 
การคน้ควา้แบบอิสระน้ี เป็นการศึกษาในหัวขอ้ ควำมบกพร่องในกำรตรวจส่ังคดีในกำร

อุทธรณ์โต้แย้งค ำพิพำกษำศำลช้ันต้นและในกำรแก้อุทธรณ์จ ำเลย ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินคดีช้ันศำลสูง
และมีผลกระทบถึงกำรด ำเนินคดีช้ันฎกีำด้วย 

ส ำนักงำนทีเ่กีย่วข้อง ไดแ้ก่ส านกังานคดีอยัการศาลสูง  ส านกังานคดีศาลสูงเขต 1-9 
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่อธิบดีอยัการ ส านักงานคดีศาลสูง รองอธิบดีอัยการ 

ส านกังานคดีศาลสูง พนกังานอยัการผูป้ฏิบติังานในส านกังานคดีศาลสูง ส านกังานคดีศาลสูงเขต  
1-9 
ภำรกจิ/งำนกำรด ำเนินคดีช้ันศำลสูง 

ภารกิจของานการด าเนินคดีชั้นศาลสูง (อุทธรณ์-ฏีกา) เป็นขั้นตอนการด าเนินคดี
อาญาภายหลงัจากศาลชั้นตน้หรือศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาแลว้ หากคู่ความไม่พอใจค าพิพากษา
ของศาลดงักล่าวก็จะมีการยืน่อุทธรณ์-ฎีกาต่อไป โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การด าเนินคดีชั้นอุทธรณ์ เป็นกระบวนการด าเนินการภายหลงัจากท่ีศาลชั้นตน้มี
ค าพิพากษาแล้ว ไดแ้ก่ การพิจารณาสั่งคดีว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ การแก้
อุทธรณ์จ าเลยหรือไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย  

2. การด าเนินคดีชั้นฏีกา เป็นกระบวนการด าเนินการภายหลงัจากท่ีศาลชั้นตน้มีค า
พิพากษาแล้ว ได้แก่ การพิจารณาสั่งคดีว่าจะฏีกาหรือไม่ฏีกา การแก้ฏีกาจ าเลย
หรือไม่แกฏี้กาจ าเลย 

 
ในการศึกษาค้นควา้แบบอิสระน้ีเป็นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะสภาพปัญหาของ

พนกังานอยัการท่ีด าเนินคดีชั้นศาลสูงในประเด็นท่ีมีส่งผลต่อความเสียหายต่อภาพลกัษณ์องค์กร 
ซ่ึงไดแ้ก่ประเด็นปัญหา ความบกพร่องในการตรวจสั่งคดีในการอุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาล
ชั้นต้น ได้น ำเสนอวิธีกำรในกำรแก้ปัญหำในเชิงกำรจัดกำรควำมรู้ โดยน ำเอำทฤษฎีกำรจัดกำร
ควำมรู้เข้ำมำประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำ นอกจากน้ียงัไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ โดยน าเอามาตรฐาน 
ISO 12207 มาเป็นหลกัและแนวทางในการศึกษาเพื่อสร้างระบบการจดัการความรู้ (KMS) ในการ
แกปั้ญหาดงักล่าวดว้ย มีระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (มิถุนายน – กนัยายน 2554) 
 


