
 

 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎีการจัดการองคความรู 

ปจจุบันการจัดการองคความรูมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในยุคเศรษฐกิจและสังคม

ฐานความรู (Knowledge Based Society and Economy) เน่ืองจากการจัดการความรูจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคกรใหมีความสามารถในการแขงขัน ดังนั้น การที่จะศึกษาเร่ืองการจัดการองค

ความรู จึงจําเปนตองรูถึงความหมาย และประเภทของความรู รวมทั้งกระบวนการจัดการความรู  

2.1.1 ความหมายของความรู 

ความรู คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควาหรือประสบการณ  

รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ ความเขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ  

สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิดหรือการปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา1

ความรู หมายถึง ประสบการณจริง (Experience) ที่เกิดจากการเห็นจริง ลงมือ

ปฏิบัติจริง หรือหมายถึงประสบการณที่ทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จ (Effectiveness)

  

2 หรือ

หมายถึง องครวมของขอมูลและสารสนเทศสําหรับการทํางานใหสําเร็จ (The whole body of data 

and information for action) หรือมีการกลาววาความรูเกิดจากการกลั่นกรองสารสนเทศตาง ๆ ที่มีอยู

ในขณะนั้นในการทํางานจริงหนางานเปนสารสนเทศที่สําคัญจําเปนหรือเปนประโยชนในการ

ทํางานน้ันใหสําเร็จ3

                                                           
1 ราชบัณฑิตยสถาน ,พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.  2542 )  กรุงเทพ : ศิริวัฒนาอินเตอรพร๊ินท ,254 ,หนา 232.  
2 ดร  .ณพศิษฏ จักรพิทักษ , ทฤษฎกีารจัดการความรู )  กรุงเทพ : ธนาเพรส ,2552 ,หนา 1. 
3 เร่ืองเดียวกัน  , หนา 2. 
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2.1.2 ประเภทของความรู 

 

กลาวโดยสรุป คําวา  “ความรู” คือการผสมผสานระหวางประสบการณ  คานิยม 

ขอมูล (Data) และความเขาใจอยางแทจริง ซึ่งทําใหเกิดกรอบความคิดในการประเมินและ  ประสาน

ขอมูลเขากับกรอบแนวคิดเดิมจนไดเปนสารสนเทศ (Information) ที่ผานกระบวนการคิด

เปรียบเทียบ  เชื่อมโยงกับสารสนเทศอ่ืนๆ  จนเกดิเปนความรู  (Knowledge) มีความเขาใจและ  

นําไปใชประโยชนในการสรุปแลวตัดสินใจและนําไปสูการปฏิบัติหรือการทําใหคนในองคการ  

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

 

การแบงประเภทความรู น้ันสามารถแบงไดหลายลักษณะ ขึ้นอยูกับหลักเกณฑที่

ใชในการแบงความรู ซึ่งการแบงประเภทความรูและเปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลายคือ  หลักเกณฑ

ตามแนวความคิด ของ Nonaka ไดแก 

 1. ความรูแบบไมชัดแจงหรือความรูในตัวบุคคล  (Tacit Knowledge) เปนความรู

ที่ฝงอยูในตัวบุคคลซึ่งเกิดจากประสบการณ  การเรียนรู  หรือพรสวรรคตาง  ๆ และสื่อสารหรือ

ถายทอดในลักษณะของตัวเลข สตูร หรือลายลักษณอักษรไดยาก  หรือเปนการยากจะอธิบายโดยใช

คําพูด ความรูชนิดนี้สามารถพัฒนา และแบงปนกันไดและเปนความรูที่กอใหเกิดความไดเปรียบใน

การแขงขัน 

 2. ความรูแบบชัดแจง  (Explicit Knowledge) เปนความรูที่มี การบนัทกึไวแลว 

สามารถรวบรวมจัดระบบ  และถายทอดออกมาในไวในสื่อรูปแบบตางๆ ได  เชน หนังสอื  คูมือ 

เอกสาร รายงาน หรือสื่อโสตทัศน และสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําใหคนสามารถเขาถึงไดงายขึ้น  

2.1.3 กระบวนการจัดการความรู  

มีทฤษฎีที่กลาวถึงการจัดการองคความรูหลายทฤษฎีซึ่งแตละทฤษฎีมี

วัตถุประสงคเดียวกัน คือการบริหารจัดการบุคลากรที่มีความรูประสบการณหรือความรูที่อยูในตัว

บุคคล แกปญหาทางธุรกิจเพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันได โดยแตละทฤษฎีมี

หลักการ ลักษณะเดนหรือขอดีที่แตกตางกัน และประยุกตใชหรือเหมาะสมกับสถานการณใน

องคกรแตกตางกันแลวแตบทบาทและภารกิจของแตละองคกร ซึ่งทฤษฎีการจัดการองคความรูที่

สําคัญมีหลายทฤษฎี ไดแก 

1.ทฤษฎีองคกรฐานสารสนเทศ (Information Based Organization) มีหลักการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนเคร่ืองมือสําคัญในการเผยแพรองคความรู 

หรือประสบการณใหม ๆใหแกคนทํางานใชความรู  (Knowledge Workers) ใชประกอบการทํางาน  

แกปญหา  และตัดสินใจรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

2.ทฤษฎีการเรียนรูแบบวงคู ( Double-Loop Learning) เปนทฤษฎีเนนการเรียนรู

พฒันา โดยในวงเด่ียวเนนวิธกีารทาํงานอยางไร (How) สวนในวงคูเนนดวยวาทําไมถึงตองทําอยาง

น่ัน (Why) ทฤษฎีน้ีเหมาะสําหรับใชในการละลายพฤติกรรมที่คนในองคกรมักยึดติดกับงานประจํา 

(Defensive Routine) ปองกันความผิดพลาดของบุคลากรที่มีความรูประสบการณหรือผูเชี่ยวชาญ 

เชน เลนิเลอเผอเรอ (Human Error) การใชทฤษฎีน้ี องคกรตองสอนใหคนมีความรูความสามารถ

ภายในองคกรเรียนรูในการจัดการการเปลี่ยนแปลง 
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3. ทฤษฎีวินัยขอที่ 5 (The Fifth Discipline) อาศัยหลักการระบบพลวัต (System 

Dynamic) เพื่อสรางแผนในการเรียนในระบบตาง ๆ เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

หรือปองกันความเสี่ยงในการขยายขีดความสามารถขององคกรและเรียนรูเพื่อสรางสมดุลระหวาง

ตัวแปรทางธุรกิจตาง ๆ องคกรสามารถใชทฤษฎีน้ีในการพัฒนาทักษะในการเรียนรูของคนใน

องคกรหรือสรางองคกรแหงการเรียนรูในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดยรอบองคกร 

4. ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creating) มีหลักการคือ องคกรตองสราง

กระบวนการสรางความรูข้ึนในองคกร โดยเปลี่ยน  (Conversion) ความรูไปมาระหวางความรูที่ชัด

แจงและความรูท่ีอยูในตัวบุคคล เหมาะสําหรับองคกรที่ตองการสรางนวัตกรรมจากคนที่มีความรู

ประสบการณที่มีอยู องคกรเนนประยุกตทฤษฎีน้ีในการผลิตความรูอยางตอเน่ือง 

5. ทฤษฎีทุนทางปญญา (Intellectual Capital) มีหลักการใชการวัดสมรรถนะของ

ทุนทางปญญาขององคกรเพื่อเปนแนวทางในการจัดการความรู เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียพอใจให

การสนับสนุน มีเปาหมายหลักในการควบคุมมูลคาหุนขององคกร ดังนั้นจึงเหมาะกับองคกรที่มีทุน

ทางปญญาจํานวนมากและอยูในตลาดหลักทรัพยตองแขงขันในการระดมทุนหรือการสนับสนุน

จากผูถือหุน 

6. ทฤษฎีการเรียนรูจากการทํางาน (Learning in Action) มีหลักการสําคัญในการ

ถือโอกาสที่องคกรมีภารกิจตองปฏิบัติงานตางๆ ใหเปนโอกาสในการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญไม

จําเปนตองออกจากหนางาน สามารถเรียนรูในงานตนเองเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูที่หนางาน 

และองคกรก็ไดรับประโยชนจากผลสําเร็จของงานที่ทําโดยตรง ทฤษฎีน้ีเหมาะที่ประยุกตใชกับ

ผูเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักหรืองานที่วิกฤติขององคกรที่ไมควรนําผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรออกจาก

หนางานไปทํากิจกรรมพัฒนาความรูตางๆ โดยไมจําเปน 

กลาวโดยสรุป ทฤษฎีการจัดการความรูทุกทฤษฎี มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิต

หรือประสิทธิภาพขององคกรใหดียิ่งขึ้น โดยการจัดการเกี่ยวกับคนทํางานใชความรู (Knowledge 

Workers) เพื่อปองกันความสูญเสียความรูประสบการณของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรที่

จะมีการเกษียณอายุพรอมกันจํานวนมาก นอกจากนั้นยังเปนการปองกันและลดความผิดพลาด

ประมาทเลินเลอโดยคน ซึ่งเกิดจากการประสานงานที่ไมดี ไมมีความพรอม และตระหนักถึงผลที่

อาจจะตามมาซึ่งสวนใหญเกิดจากการติดยึดกับงานประจํา ตอตานการเปลี่ยนแปลง และการจัดการ

ความรูชวยใหคนทํางานใชความรูในองคกรสามารถถายทอดความรูประสบการณใหแกคนที่เขา

งานใหมและสามารถสรางนวัตกรรมใหแกองคกร 

ดังนั้น การจัดการความรูจึงเปนบทบาทและความรับผิดชอบของผูบริหาร

โดยตรงที่จะตองเพิ่มพูนความรูเฉพาะดานตางๆ ใหกับคนทํางานใชความรู และจัดหาเทคโนโลยี
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ใหมๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหคนทํางานใชความรูใชพัฒนางาน รวมทั้งฝกอบรม

ดานการบริหารจัดการแกคนทํางานใชความรู เพื่อนําไปบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในงานที่ตนรับผิดชอบ นอกจากนั้นผูบริหารยังตองละลายพฤติกรรมของคนทํางานใช

ความรูเพื่อใหเกิดการประสานงานกับคนอ่ืนไดดี  ทํางานเปนทีม และลดการผิดพลาดเนื่องจากการ 

ประสานงานบกพรอง 

สําหรับการจัดการความรูเร่ืองการสอบสวนคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด  

นั้น สามารถนําทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creating) มาใชไดอยางเหมาะสมกับ

สภาวการณที่พนักงานอัยการขาดความรูและทักษะเร่ืองการสอบสวนคดีอาญา เน่ืองจากทฤษฏีดัง 

เนนการสรางนวัตกรรมองคความรูเร่ืองการสอบสวนคดีอาญา ดังจะไดกลาวในหัวขอตอไป 

 

2.2 ทฤษฎีการจัดการองคความรูสําหรับงานสอบสวนคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด 

อัยการเปนองคกรเกาที่กอต้ังมานานนับรอยป จึงสั่งสมองคความรูและมีบุคลากรที่มี

ความรูความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีอาญา โดยเฉพาะการตรวจพิจารณากลั่นกรองสํานวนการ

สอบสวนของพนักงานสอบสวน และการนําพยานเขาสูศาลเมื่อมีการฟองคดี  แตพนักงานอัยการไม

เคยลงมือทําการสอบสวนคดีอาญาดวยตนเองหรือเขารวมสอบสวนคดีอาญากับพนักงานสอบสวน

มากอน หรือจะกลาวอีกนัยหน่ึงใหเขาใจงายยิ่งขึ้นก็คือ อัยการเปรียบเสมือนผูชิมอาหารซึ่งสามารถ

บอกไดวาอาหารมีรสชาตินารับประทานหรือไม และตองใสอะไรเพิ่มเติมจึงจะทําใหอาหารมี

รสชาตินารับประทานยิ่งขึ้น แตอัยการไมเคยลงมือปรุงอาหารดวยตนเองหรือเขาไปรวมปรุงอาหาร

แตอยางใด    

พนักงานอัยการเร่ิมมีบทบาทในการเขารวมการสอบสวนคดีอาญาอยางจริงจังเปนคร้ัง

แรก เมื่อมีการกําหนดใหพนักงานอัยการเขารวมคุมครองเด็กในคดีอาญาในชั้นสอบสวนตามตาม

พระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542 ซึ่งถานับถึง

ปจจุบันก็เปนระยะเวลาเพียงกวาสิบปเทานั้น จึงตองถือวาความรูในการสอบสวนคดีอาญาของ

อัยการเปนความรูใหมในองคกรเกา ซึ่งปจจุบันไมสามารถตรวจสอบไดวาความรูดังกลาวตกผลึก

แลวหรือไม และเปนอยางไร ทั้งน้ี เน่ืองจาก อํานาจและหนาที่ในการเขาไปเกี่ยวของกับการ

สอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการยังกระจัดกระจายอยูตามสํานักงานอัยการตางๆ  โดยไมมี

สํานักงานใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ เปนเหตุใหไมมีการประมวลขอมูลใชสําหรับประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเร่ืองการสอบสวนคดีอาญา ประกอบกับองคความรูหรือทักษะใน

การสอบสวนคดีอาญาฝงอยูกับคนทํางานใชความรู  (Knowledge Workers)ซึ่งอยูกระจัดกระจายไป
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ตามสํานักงานอัยการตางๆ จึงเปนปญหาวิกฤติในการสรางและรวบรวมองคความรูเร่ืองการ

สอบสวนคดีอาญา  

ดังน้ัน ในการแกปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองใชกระบวนการพัฒนาองคความรูเร่ือง

การสอบสวนคดีอาญาจากคนทํางานใชความรูระดับบุคคลสูระดับกลุมและจากระดับกลุมสูองคกร 

ทั้งน้ี เพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการดําเนินคดีอาญาใหแกพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการ

นอกจากจะมีความรูในการตรวจพิจารณาสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนแลว ยังตองมี

ความรูและทักษะในเร่ืองการสอบสวนคดีอาญาดวย  ซึ่งทฤษฎีที่สามารถนําไปใชในการแกปญหา

วิกฤติดังกลาวได คือ  

ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creating) ของ Nonaka ซึ่งเหมาะสมสําหรับ

องคกรอัยการที่ตองการสรางนวัตกรรมในเร่ืองการสอบสวนคดีอาญาจากคนที่มีความรู

ประสบการณในองคกร โดยสรางกระบวนการในการเปลี่ยน (Conversion) ความรูในตัวบุคคล 

(Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง  (Explicit Knowledge) ภายในองคกร แลวยกระดับความรู

จากบุคคลสูกลุม และจากกลุมสูองคกรพรอมกับพัฒนาความรูในระดับองคกรไปดวย โดยเนน

ประยุกตทฤษฎีน้ีในการผลิตความรูเร่ืองการสอบสวนคดีอาญาอยางตอเน่ือง  ดังน้ี 

 

2.2.1 กระบวนการในการพัฒนาความรู   

 

 
รูปที่ 2.1 กระบวนการสรางความรูในองคกร 

(Nonaka, The Knowledge Creating Company, 1995) 
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1. กระบวนการสรางสังคม (Socialization) ของบุคคลผูมีความรูประสบการณจริง

ภายในองคกร ไดแกผูเชี่ยวชาญและพนักงานอัยการที่มีประสบการณจริงเกี่ยวการสอบสวน

คดีอาญาซึ่งอยูกระจัดกระจายตามสํานักงานอัยการตางๆ  โดยใช KM Team ของแตละสํานักงานที่

ต้ังขึ้นตามคําสั่งของหัวหนาคณะทํางานจัดการความรูเปนแกนนําในการสรางสังคมผูมีความรูหรือ

ชุมชนนักปฏิบัติ ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจริงที่ไดจากการทํางานหนางาน ซึ่งแตละ

บุคคลอาจมีประสบการณความรูหรือมีแงมุมแนวคิดที่แตกตางกัน เมื่อนํามาแลกเปลี่ยน

ประสบการณจริงในการทํางาน ทําใหเกิดความรูประสบการณใหมในทุกดาน สามารถมองเห็น

ปญหาที่แทจริงไดมากยิ่งขึ้นหรือมองเปนองครวมมากขึ้น ทั้งน้ี เพื่อสรางความรูในตัวบุคคลใหมี

ระดับความรูสูงขึ้น 

2. กระบวนการอธิบายความรู (Externalization) เปนกระบวนการนําความรูเร่ือง

การสอบสวนคดีอาญาที่อยูในระดับกลุมผูมีความรูหรือชุมชนนักปฏิบัติหรือ  KM Team ถายทอด

อธิบายสูองคกร เพื่อใหเขาใจตรงกันและเห็นรวมกัน โดยสรางเปนความรูที่ชัดแจงดวยการสื่อสาร

บอกเลาเปนลายลักษณอักษรในรูปเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือแผนภาพ ดวยการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

3. กระบวนการรวบรวมความรู (Combination) เปนการรวบรวมความรูเร่ืองการ

สอบสวนคดีอาญาที่ชัดแจงตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณของกลุมผูมีความรูหรือชุมชนนักปฏิบัติ

ซึ่งถายทอดสูองคกรโดยคณะ KM Team  แลวนํามาเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับองคความรูเชิงระบบ

ที่มีอยูแลว เชน กฎหมาย ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ ใหม ๆ  เขาดวยกัน แลวสรางเปนความรูที่ชัด

แจงใหมเพื่อใหกลุมผูมีความรูหรือชุมชนนักปฏิบัตินําไปใชปฏิบัติงานตอไป 

4. กระบวนการฝกฝนซึมซับความรู (Internalization) เปนการนําความรูชัดแจงที่

องคกรไดสรางขึ้นจากการรวบรวมความรู (Combination) นําไปใหผูปฏิบัติงานฝกฝนและทดลอง

ใชงานจริงโดยเรียนรูในขณะทํางาน (Learning by Doing) ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูและ

ประสบการณจริงในการทํางานใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณจริง 

รวมทั้งปรับปรุงและแกไขอยางตอเน่ืองเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะใหม ๆ แกผูปฏิบัติงาน ซึ่ง

ความรูและทักษะใหม ๆ ก็จะวนกลับไปสูกระบวนการสรางสังคม ในการสรางความรูใหมรอบ

ตอไปอยางตอเน่ืองไมรูจบ 

2.2.2 การจัดสถานท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรสรางความรู 

 ในการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน องคกรจะตองมี

สถานที่ท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานใชความรูหรือสมาชิกขององคกรใชเปนสถานที่

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณความรูจริง เพื่อใหเกิดกระบวนการจัดการความรูอยางมี
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ประสิทธิภาพ แตเนื่องจากพนักงานอัยการที่ปฏิบัติหนาที่งานสอบสวนคดีอาญาในแตละบทบาท

ตางอยูกระจัดกระจายไปตามสํานักงานอัยการตาง ๆ เปนเหตุใหการรวมตัวกันในการจัดทํากิจกรรม

สรางความรูของชุมชนนักปฏิบัติหรือ KM Team ในเชิงกายภาพเกิดขึ้นไดยาก  ดังน้ัน จึงจําเปนตอง

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนเคร่ืองมือในการสรางสถานที่แลกเปลี่ยน

เรียนรูบนเครือขายคอมพวิเตอร (Virtual Ba) โดยใหพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานใชความรู ใชเปน

ชองทางในการสื่อสารหรือประสานงานกับ KM Team ของแตละสํานักงานที่ต้ังขึ้นโดยผูบริหาร

ของสํานักงานน้ัน ๆ หรือสื่อสารกับศูนย KMS โดยตรง ดังรูปตอไปน้ี  

 

 

 
 

รูปที่ 2.2 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนระบบเครือคอมพิวเตอร(Virtual Ba) 

 

การสรางสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูบนระบบเครือคอมพิวเตอร (Virtual Ba) โดยใช

ระบบ KMS เปนศูนยกลางในการสื่อสาร รวบรวมความรูประสบการณจริง ขอมูลปญหา อุปสรรค

ที่เกิดขึ้นจากการทํางานจริง จะเปนประโยชนแกผูบริหารและผูปฏิบัติงานใชความรูใชในการ

แกปญหาและตัดสินใจ รวมทั้งใชแกปญหาในกรณีที่ยังไมมีสํานักงานอัยการที่รับผิดชอบงาน

สอบสวนคดีอาญาโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังเปนเสมือนสํานักงานสอบสวนจําลองที่อาจใชเปน 

ตนแบบของสํานักงานอัยการที่รับผิดชอบงานสอบสวนคดีอาญาโดยเฉพาะในอนาคตไดตอไป 
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2.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

อัยการเปนองคกรที่มีความสําคัญองคกรหน่ึงในกระบวนการยุติธรรม ที่มีหนาที่ตอง

รักษาดุลยภาพในการอํานวยความยุติธรรม โดยการใหความเปนธรรมแกผูตองหา และใน

ขณะเดียวกันก็ตองรักษาผลประโยชนของรัฐไวดวย  ดังนั้น การที่จะเขาใจบทบาทและวิวัฒนาการ

ของอัยการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา จึงจําเปนตองเขาใจระบบการดําเนินคดีอาญา และแนวคิด 

พื้นฐานของการดําเนินคดีอาญา รวมทั้งบทบาทของอัยการในระบบสากลกอน 

2.3.1 ระบบการดําเนินคดีอาญา 

 ระบบการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป  แบงแยกไดเปน 2 ระบบ คือระบบไตสวน  

(Inquestorial  System)  และระบบกลาวหา (Accusatorial  System)   

      1. ระบบไตสวน  (Inquestorial  System) การดําเนินคดีอาญาในระบบน้ี  ไมได

แยกการสอบสวนฟองรองออกจากการพิจารณาพิพากษา  โดยใหศาลเปนผูไตสวนเอง  จึงมีเพียงแต

ผูไตสวนและผูถูกไตสวน  ทําใหฐานะของผูถูกไตสวนมีสภาพเปนเพียง “วัตถุ ” (object) แหง 

การซักฟอกในคดีเทาน้ัน  ผูไตสวนมีหนาที่ทั้งหาความจริง และสิ่งที่เปนผลรายแกผูถูกไตสวนดวย  

สภาพของผูถูกไตสวนจึงเปนกรรมในคดี4

  2. ระบบกลาวหา ( Accusatorial  System) เปนระบบที่แกไขขอบกพรองของ

ระบบไตสวน โดยใหศาลเปนกลางปฏิบัติตามกฎเกณฑที่มีอยูอยางเครงครัดโดยมีคูความ 2 ฝาย  คือ  ผู

กลาวหา และผูถูกกลาวหา  นําพยานหลักฐานเขาสูการพิจารณาของศาล  ผูกลาวหามีหนาที่นํา

พยานหลักฐานมาสืบวาผูถูกกลาวหาไดมีการกระทําความผิด สวนผูถูกกลาวหาตองนําพยานหลักฐาน

มาหักลางขอกลาวหา  อันเปนการแยกอํานาจ “การสอบสวนฟองรอง” ออกจาก “การพิจารณาพิพากษา”  

โดยใหมีองคกรในการรับผิดชอบการสอบสวนฟองรองคือ  “อัยการ”  และใหศาลรับ หนาที่เปนผู

พิพากษาพิพากษาคดี อัยการจึงมีประวัติความเปนมาจากอํานาจตุลาการ เปนเหตุใหผูถูกกลาวหาพน

จากสภาพการเปนวัตถุแหงการซักฟอกและกลายเปน “ประธานในคดี” ไป

   

  ดังนั้น ระบบไตสวนจึงเปนการรวบรวมกระบวนการสอบสวนและฟองรองเปน

กระบวน การเดียวกัน  รวมทั้งการพิจารณาพิพากษาอยูภายใตอํานาจองคกรเดียว คือ ศาล    บทบาทของ

ศาลจะทําหนาที่ในการเปนผูนําในการไตสวน ศาลจึงเปนผูคนหาความจริงจากพยานหลักฐาน  ตรวจสอบ

พยาน หลักฐานและสอบปากคําพยานบุคคล ซึ่งเปนระบบที่ใชในบางประเทศแถบภาคพื้นยุโรป ไดแก 

ประเทศในกลุมกฎหมายซีวิลลอว  เชน  เยอรมัน  เนเธอรแลนด เปนตน 

5

                                                           
4 คณิต  ณ นคร  ,“ปญหาในการใชดุลพินิจของอัยการ”  ,ใน รวมบทความดานวิชาการของศาสตราจารย   ดร.คณิต  ณ นคร .)  กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพนิติธรรม  ,2540)  ,หนา 32. 
5 เร่ืองเดียวกัน, หนา 30. 
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  ในประเทศระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common Law)  ใชระบบกลาวหาน้ี  ซึ่ง

คูความและตัวแทนของคูความมีความรับผิดชอบเบื้องตน ในการคนหาพยานหลักฐานและนํา

พยานหลักฐานเสนอตอศาล  โดยศาลจะทําหนาที่ไตสวนพิจารณาพิพากษาขอเท็จจริงน้ัน ไดแก 

ประเทศอังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  อิสราเอล  มาเลเซีย  อินเดีย  เปนตน  

2.3.2 แนวความคิดพื้นฐานของการดําเนินคดีอาญา 

 พื้นฐานของการดําเนินคดีอาญา  มาจากแนวความคิดในการรักษาความสงบ

เรียบรอยของบานเมือง  ซึ่งแตละประเทศมีแนวคิดแตกตางกันตามภูมิหลังประวัติศาสตรของแตละ

ประเทศ โดยอาจแบงไดเปน 2 แนวความคดิ คอื 

 

2.3.2.1 แนวความคิดที่ประชาชนเปนผูรักษาความสงบเรียบรอย (Popular  

Prosecution) ในสมัยโบราณการกระทําผิดตอบุคคลหรือเอกชน ยังไมถือเปนหนาที่ของสังคมที่จะ

เขาไปยุงเกี่ยว แตเปนหนาที่ของผูถูกกระทําผิดตองหาพยานหลักฐานมาพิสูจนตอศาลเอง เพื่อให

ศาลพิจารณาลงโทษผูกระทําผิด ดังน้ันการดําเนินคดีอาญาจึงเปนหนาที่ของผูถูกกระทําความผิดเอง 

กอใหเกิดการแกแคนกันเองจนกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของประชาชน    จึงเกิด

แนวความคิดการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน (Popular  Prosecution) อันเปนแนวความคดิแบบ

ปจเจกชนนิยม ( Individualism)โดยถือวาเปนสิทธิขั้นมูลฐานของประชาชน จึงมีผลทําใหรูปแบบ

ของการดําเนินคดีอาญาใหสิทธิแกประชาชนทุกคนที่จะฟองรองคดีไดเอง 6  ไมวาจะเปนผูเสียหาย

หรือไมก็เปนโจทกฟองคดีอาญาได  ซึ่งประเทศอังกฤษเปนรากฐานของแนวความคิดนี้ แมใน

ปจจุบันประเทศอังกฤษจะมีอัยการแตผูที่สามารถฟองคดีได หาไดจํากัดอยูเฉพาะอัยการไม 

เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่หนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐหรือเอกชนก็สามารถฟองคดีอาญาได 7

2.3.2.2 แนวความคิดที่รัฐเปนผูรักษาความสงบเรียบรอย  (Public  Prosecution) 

เกิดขึ้นในประเทศภาคพื้นยุโรป  เชน  ฝร่ังเศส  เยอรมัน  เปนตน โดยถือวารัฐมีหนาที่ในการรักษา

ความสงบเรียบรอย อันเปนแนวความคิดที่วา “ผูที่กระทําการฝาฝนกฎหมายอาญาเปนผูกระทํา

ความผิดตอรัฐดวย รัฐจึงมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินคดีเอากับผูกระทําความผิด พรอมทั้ง

จัดหาพยานหลกัฐานและลงโทษเองดวย ”

   

8

                                                           
6 Delmar Karlen.  Anglo – American Criminal Justice.  (Oxford University press : New York and Oxford , 1976). p. 19. 
7 จิราธร  เจริญวุฒิ  .“วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ”   ,วิทยานิพนธ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 2549, หนา 24. 
8 หลวงอรรถไกวัลวที และพลโทสุข เปรุนาวิน , ระบบอัยการและศาลทหาร) ม.ป.ท , .ม.ป.ป .(.หนา 34. 
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อยางไรก็ดี  รัฐไมไดผูกขาดการดําเนินคดีอาญาไวแตเพียงผูเดียว  แมในประเทศ

ที่ถือหลักการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐเครงครัดก็มีการผอนคลายใหเอกชนผูเสียหายฟองคดีอาญาได

บางเชนกันแตจะจํากัดประเภทและฐานความผิดไว 

  จึงมีผลตอการดําเนินคดีอาญาที่องคกรของรัฐทุกฝาย

ในกระบวนการยุติธรรมตางตองรวมมือกันคนหาความจริง  โดยถือวารัฐเปนผูเสียหาย ดังน้ัน รัฐจึง

เปนผูดําเนินคดีอาญา   

ในการดําเนินคดีอาญาที่ถือวารัฐเปนผูเสียหาย ไดมีการมอบใหเจาพนักงานรัฐ  

คือ  พนักงานอัยการ  เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง อันเปนหลักเกณฑของระบบอัยการ

ที่สมบูรณโดยถือวาการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมอาจแบงแยกได  ตํารวจเปน

เพียงเจาพนักงานของรัฐผูมีหนาที่ชวยเหลือพนักงานอัยการเทาน้ัน ดังน้ัน องคกรตาง ๆ ของรัฐ คือ 

ผูพิพากษา อัยการ และตํารวจตางก็มีหนาที่ในการอํานวยความยุติธรรม จึงไมอาจเปนคูความกับ

ประชาชนของรัฐได เพราะผูที่อยูตรงขามกับเอกชนคือรัฐ ไมใชองคกรของรัฐ  ดังน้ัน พนักงาน

อัยการและตํารวจจึงมีหนาที่ตองคนหาความจริง    สวนผูพิพากษาก็ตองมีความกระตือรือรนในการ

คนหาความจริง   โดยเปนผูถามคําพยานและคนหาความจริงจนกระทั่งพอใจ ซึ่งการคนหาความจริง

ลักษณะน้ี เรียกวา “หลักการคนหาความจริงในทางเนื้อหา” (Inquisitionsprinzip)9

สําหรับแนวความคิดในการรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองของประเทศ

ไทย มีลักษณะผสมผสานกันระหวางการที่ประชาชนเปนผูรักษาความสวบเรียบรอย และรัฐเปน

ผูรักษาความสงบเรียบรอย  สังเกตไดจากกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไทย  มีลักษณะพิเศษ

ตรงที่ใชหลักผสมผสาน  คือ  ใหสิทธิเอกชนฟองคดีอาญาไดดวยตนเอง ขณะเดียวกันก็จัดใหมี

พนักงานอัยการซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจหนาที่ฟองคดีอาญาดวยเชนกัน

 

จึงเห็นไดวา แนวความคิดที่รัฐเปนผูรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง มี

สวนสัมพันธกับการดําเนินคดีอาญา เพราะเมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นรัฐจะเปนผูดําเนิน

คดีอาญา โดยองคกรของรัฐที่เรียกวา “อัยการ ” เปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรอง โดยมี

ตํารวจเปนผูสอบสวนเบื้องตนเทาน้ัน เมื่อการสอบสวนฟองรองเปนกระบวนการเดียวกันไมอาจ

แบงแยกได ทําใหพนักงานอัยการมีบทบาทที่จะตองเขามาแทรกแซงการสอบสวนเพื่อใหไดมาซึ่ง

พยานหลักฐานที่สมบูรณในการใชดุลพินิจสั่งคดีตอไป  

10

การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น จะตอง

มีการสอบสวนและเมื่อสอบสวนแลวเชื่อวาผูถูกกลาวหาเปนผูกระทําความผิดจริง จําเปนตองฟองผู

ถูกกลาวทุกเร่ืองหรือไม เปนเร่ืองที่อยูในความรับผิดชอบของพนักงานอัยการ  เพราะการสั่งคดีเปน

อํานาจของพนักงานอัยการโดยเฉพาะ สวนประเทศใดจะถือหลักการดําเนินคดีตามหลักกฎหมาย

 

2.3.3 แนวความคิดบทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา  

                                                           
9 ดร  .คณิต ณ นคร , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) กรุงเทพมหานคร : เจริญวิทยการพิมพ  ,2528 ), หนา 6. 
10 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  28.  
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หรือตามหลักดุลพินิจ ก็แลวแตหลักการดําเนินคดีอาญาของแตละประเทศจะกําหนดไว ซึ่งสามารถ

แบงแยกได  2 ประการ คือ 

2.3.3.1 หลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย  ( Legality Principle) หลักการน้ี 

เมื่อมีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น เจาพนักงานมีหนาที่ตองดําเนิน การตามกฎหมายโดยไม

คํานึงวาจะมีการรองทุกขกลาวโทษหรือไม และเมื่อสอบสวนแลวเห็นวาผูตองหาเปนผูกระทํา

ความผิด พนักงานอัยการมีหนาที่ตองฟองคดีตอศาล ซึ่งถือวาเปนหลักประกันแหงความเสมอภาค

ตามกฎหมาย    และเพื่อปองกันมิใหเกิดการใชอิทธิพลที่มิชอบดวยความยุติธรรมตอการฟองคดี

ของพนักงานอัยการ รวมทั้งเมื่อพนักงานอัยการฟองคดีตอศาลแลวจะถอนฟองไมได อันแสดงถึง 

“หลกัเปลีย่นแปลงไมได ” (Immutability Principle)11

                                                           
11 ดร .คณิต  ณ นคร ,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ,หนา  121. 
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1. การปองกันทั่วไป ( General Prevention) หมายถึง การลงโทษควรกระทํา

เพื่อใหผูกระทําผิดเห็นวาสังคมสวนรวมจะไมน่ิงเฉยกับการกระทําเชนน้ัน และเพื่อเปนการเตือน

บุคคลทั่วไปในสังคมวาถามีการกระทําผิดเชนน้ันขึ้นอีกก็จะตองไดรับโทษเชนเดียวกัน  

  ซึ่งถือวาเปนหลักประกันของการดําเนินคดี

อาญาตามกฎหมาย โดยประเทศที่ใชหลักการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมาย  ไดแก ประเทศเยอรมัน  

โดยอัยการเปนผูรับผิดชอบในการสอบสวนฟองรองเพียงองคกรเดียว   โดยมีตํารวจเปนผูชวยเหลือ

ในคดี  เมื่อการสอบสวนปรากฏหลักฐานวาผูตองหาเปนผูกระทําความผิด พนักงานอัยการจะตอง

ดําเนินการฟองรอง เพื่อปองกันมิใหพนักงานอัยการใชอํานาจโดยมิชอบและเปนการบังคับใช

กฎหมายอยางเสมอภาคกัน  

2.3.3.2 หลกัการดําเนินคดีอาญาตามดุลพนิจิ (Opportunity  Principle)  ตามปกติ

เมื่อมีการกระทําความผิดเกิดขึ้น    และเจาพนักงานไดกระทําการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว เห็นวา

ผูตองหาเปนผูกระทําความผิด พนักงานอัยการอาจไมฟองผูตองหาก็ไดโดยคํานึงถึงอายุ บุคลิกลักษณะ 

สภาพแวดลอมของผูกระทําความผิดและองคประกอบอ่ืน ๆ หรือวาพนักงานอัยการจะไดฟองผูตองหา

ตอศาลแลว หากพนักงาน อัยการเห็นควรก็อาจถอนฟองได เนื่องจากถามีการบังคับใชกฎหมายกับ

ผูกระทําความผิดอยางเต็มที่ในทุกคดี อาจมีผลทําใหผูที่อยูรวมดวยในสังคมเชนน้ันรูสึกวาตนเองไดรับ

โทษตามกฎหมายไปดวย  ดังนั้น จึงเกิดความคิดที่จะผอนคลายความเขมงวดในการใชกฎหมายขึ้น  

เนื่องจากทฤษฎีการลงโทษในปจจุบันไดเปลี่ยนไปจากเดิมที่ใชหลักทฤษฎีแกแคนทดแทน (Retributive 

Theory)  มาเปนแนวความคิดที่จะแกไขผูกระทําผิดตามทฤษฎีอรรถประโยชน (Utilitation Theory) ซึ่ง

เห็นวาการลงโทษมีเปาหมายพื้นฐานเพื่อรักษาไวซึ่งประโยชนของสังคม โดยตองเลือกรูปแบบให

เหมาะสมกับสภาพหนักเบาของความผิดและบุคลิกภาพของผูกระทําความผิด  กลาวคือ มีความมุงหมาย

ในการปองกันสังคม  (Social Defence)  ซึ่งตองอาศัยกระบวนการปฏิบัติที่เปนองคประกอบดวยกัน  

2   สวน   คือ  

 2. การปองกันเฉพาะ (Special Prevention)  หมายถึง   การลงโทษผูกระทําผิด ตอง

เหมาะสมกับความผิดและความชั่ว  เพื่อใหโอกาสแกเขาแกไขไมกระทําความผิดอีกและสามารถกลับเขาสู

สังคมได 12 จากทฤษฎีดังกลาวน้ี มีผลทําใหพนักงานอัยการมีดุลพินิจในการดําเนินคดีอาญา    

ประเทศที่ใชหลักดุลพินิจในการดําเนินคดีอาญา ไดแก ประเทศญ่ีปุน ซึ่งการดําเนินคดีอาญาใน

ประเทศญ่ีปุนน้ัน ในชั้นสอบสวนฟองรองอยูในความรับผิดชอบของอัยการ โดยตํารวจฝายคดีมี

หนาที่เพียงชวยเหลือพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา 13

2.3.4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา อัยการสหรัฐอเมริกาเปนผูรับผิดชอบในการ

สอบสวนฟองรองกอนนําคดีเขาสูการพิจารณาของศาลในฐานะตัวแทนของประชาชน เนื่องจาก

ผูเสียหายไมมีอํานาจฟองคดีอาญาไดเอง โดยสามารถที่จะเร่ิมตนคดีและเรียกหรือขอความชวยเหลือ

จากพนักงานสอบสวนหรือหนวยงานตางๆ มาดําเนินการเร่ิมสอบสวนคดีได

  สวนการสั่งคดีเปนอํานาจของ

พนักงานอัยการ  ซึ่งการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการญ่ีปุนใชหลักการดําเนินคดีอาญาตาม

ดุลพินิจ  โดยถือวา แมการสอบสวนจะปรากฏหลักฐานวาผูตองหาเปนผูกระทําผิดจริง ซึ่งจะตอง

ดําเนินการสอบสวนและฟองรองตอไป  แตพนักงานอัยการอาจใชดุลพินิจในการสั่งไมฟองคดีกับ

ผูกระทําความผิดก็ได  ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาญ่ีปุนมาตรา 248 บัญญัติวา 

“พนักงานอัยการไมจําเปนตองฟองคดีเสมอไป หากเห็นวาไมจําเปน เมื่อไดคํานึงถึงอายุ 

บุคลิกลักษณะ สภาพแวดลอมผูกระทําผิด  สภาพของความผิดและความรายแรงของความผิด หรือ

เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการกระทําความผิดแลว ” 

  2.3.4 บทบาทพนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีอาญาในระบบสากล  

จากแนวความคิดบทบาทของพนักงานอัยการดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา

พนักงานอัยการเปนผูรับผิดชอบดําเนินคดีอาญา และจําเปนตองแทรกแซงการสอบสวนคดีอาญา 

ดังจะเห็นไดจากบทบาทพนักงานอัยการในประเทศตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

14

                                                           
12 คณิต  ณ นคร ,ปญหาในการใชดุลพินิจของอัยการ, หนา  39. 
13 Shigemitsu Dando,  Japanese Law of  Criminal Procedure , trans. B.J.George. (South Hackensack : Fred B. Rothmen Co . , (1965), p.304. 
14 ฟลลิป  กุนเทิรท  , “ระบบการสอบสวนของพนักงานอัยการญ่ีปุน”  ,โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการสูมาตรฐาน สากล , สํานักงานอัยการสูงสุด

 ) กรุงเทพมหานคร :  บางกอกบล็อก ,2552), หนา 46. 
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 2.3.4.2 ประเทศญ่ีปุน  พนักงานอัยการเปนเจาพนักงานของรัฐที่มีหนาที่ในการ

ดําเนินคดีอาญา  มีอํานาจในการควบคุมการสอบสวนคดีอาญาโดยสืบเนื่องมาจากทฤษฎีที่วา  

“อํานาจในการสอบสวนฟองรองไมอาจแบงแยกได” (Inseparable  authority)   และพนักงานอัยการ

มีอํานาจในการเร่ิมคดีเองได แมจะไมมีผูใดรองทุกขหรือกลาวโทษตอ พนักงาน อัยการ หาก

พนักงาน อัยการไดทราบคดีโดยทางใดก็ตามที่มีเหตุอันควรเชื่อวาไดมีการกระทําผิดเกิดขึ้น และ

เห็นวาจําเปนพนักงานอัยการอาจสอบสวนการกระทําความผิดนั้นไดดวยตนเอง  อีกทั้งกฎหมายยัง

ไดเปดชองใหผูเสียหายสามารถรองทุกขหรือกลาวโทษตอ พนักงานอัยการได  เมื่อ พนักงานอัยการ

ไดรับคํารองทุกขแลวจะดําเนินการเอง หรือสั่งการใหพนักงานสอบสวนรวมมือในการสอบสวน

หรือสงเร่ืองใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสอบสวนตอไปจนเสร็จกไ็ด  ซึ่งการสอบสวนของ

พนักงาน อัยการไมใชหนาที่ที่ตองกระทํา

 และใหตํารวจ

ดําเนินการสอบสวนคดีตอไป หรือเขารวมสอบสวนกบัพนักงานสอบสวน  

15

ในคดีอาญาทัว่ไป สวนใหญตํารวจจะเปนผูดาํเนินการสอบสวนเองแลวจึง

สงสํานวนใหพนักงานอัยการพิจารณา ซึ่งสํานวนการสอบสวนของตํารวจจะไมมีการเสนอ

ความเห็นในขอกฎหมายตอพนักงานอัยการวาควรสั่งฟองหรือควรสั่งไมฟองผูตองหาในความผิด

ฐานใด เพราะไมมีกฎหมายกําหนดใหตํารวจทําเชนนั้น การสอบสวนของตํารวจญ่ีปุนจึงเปนเพียง

การรวบรวมพยานหลักฐานหรือขอเท็จจริงดิบเทาน้ัน พนักงานอัยการจะเปนผูวินิจฉัยปรับบท

กฎหมายเองวาจะฟองผูตองหาในความผิดฐานใดหรือไม

 หรืออาจกลาวไดวาการสอบสวนเบื้องตนยังคงเปน

หนาที่ของพนักงานสอบสวน 

16

ตรวจดูเปนระยะๆ หรืออาจใหพนักงานสอบสวนสงพยานบุคคล หรือ ผูตองหา หรือผูเสียหายมา

เพื่อซักถามก็ได

  

ในระหวางดําเนินคดีอาญา พนักงาน อัยการมีอํานาจสอบสวนเพิ่มเติมได

อยางกวางขวาง เชน สอบสวนบุคคลใดเปนผูตองหาเพิ่มเติมจากการที่พนักงานสอบสวนไดทําการ

สอบสวนไว เปนตน  และในคดีอุกฉกรรจหรือยุงยากซับซอน พนักงานอัยการจะเขาไปเกี่ยวของ

อยางใกลชิดกวาคดีธรรมดาโดยทั่วไป เชน อาจเรียกสํานวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนมา 

17

2.3.4.3 ประเทศเยอรมัน  การดําเนินคดีอาญาชั้นสอบสวนฟองรองใน

เยอรมันเปนกระบวนการเดียวกัน ผูรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญาในชั้นน้ีก็คือ “อัยการ ”  

พนักงานอัยการจึงมีอํานาจหนาที่ในการเร่ิมคดีเองไดหรืออาจใหตํารวจดําเนินการให

 

18

                                                           
15 ริวจิ  คาวาฮารา,  “ระบบการสอบสวนของพนักงานอัยการญ่ีปุน” ,โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการสูมาตรฐาน สากล  , สํานักงานอัยการสูงสุด

) กรุงเทพมหานคร :  บางกอกบล็อก ,2552),  หนา 28. 
16 ทวีศักด์ิ  ณ ตะกั่วทุง  ,“งานอัยการของประเทศญ่ีปุน” ,ระบบอัยการสากล  ,กองทุนสวัสดิการ ศูนยบริกา รเอกสารและวิชาการ กรมอัยการ 

) กรุงเทพมหานคร :  เรือนแกวการพมิพ ,2526),  หนา 106. 
17 เร่ืองเดียวกัน 
18 K. Neumann,  Manual of German Law : Part VI German Crimical Procedure, Her Majesty’s Stationary office, (1952), V. 2 No. 6. p. 138. 
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คําสั่งเปนการทั่วไปหรือเจาะจงถึงวิธีการและขอบเขตของการสอบสวน  ซึ่ง พนักงาน อัยการอาจ

ออกคําสั่งเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับชนิดและวิธีการสอบสวนอยางใดก็ได   โดยตํารวจมีฐานะเปนเพียง

เคร่ืองมอืของ พนักงาน อัยการเทาน้ันและขณะที่ตํารวจปฏิบัติหนาที่รวมกับอัยการเกี่ยวกับคดี  

ตํารวจตองฟงคําสั่งของพนักงานอัยการ

 โดยอาจมี

19  ถึงแมวาตํารวจจะไมเปนหนวยงานที่ขึ้นกับอัยการก็ตาม  

แตกฎหมายก็กําหนดใหตํารวจเปนผูมีหนาที่ชวยเหลือพนักงานอัยการ ในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนิน

คดีอาญา  ตํารวจผูมีหนาที่ชวยเหลือ พนักงาน อัยการตองฟงคําสั่งของอัยการเปนอันดับแรก 20  

ดังนั้น  ฐานะของตํารวจในทางคดีจึงเปนเพียงองคกรที่ทําหนาที่สอบสวนของอัยการ เมื่อตํารวจเร่ิม

สอบสวนคดีใดขึ้นกอน  ตํารวจตองรายงานสิ่งที่ตนไดกระทําไปแลวให พนักงาน อัยการทราบ

ภายในโอกาสแรกที่จะกระทําได เพราะตํารวจไมมีอํานาจที่จะสอบสวนคดีใดไดเองโดยลําพังจน

เสร็จสิ้นการสอบสวน   

นอกจากนี้ แนวทางสหประชาชาติวาดวยบทบาทของพนักงานอัยการ

(Guidelines on the Role of Prosecutors) ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมใหญของสหประชาชาติวาดวย

การปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําความผิด  คร้ังที่ 8 ณ กรุงฮาวานา ประเทศ

คิวบา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน ค.ศ.1990 ไดกําหนดแนวทางวาดวยบทบาทของอัยการ

ในประเทศสมาชิก9

ในกรณีที่อัยการไดรับพยานหลักฐานที่ใชในการดําเนินคดีกับผูตองสงสัย

หรือผูถูกกลาวหาและอัยการไดรูหรือมีเหตุผลอันควรเชื่อไดวาพยานหลักฐานดังกลาวมีการไดมา

โดยวิธีการที่มิชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ มีการใชวิธีที่ลวงละเมิดตอสิทธิมนุษยชนของผูตองสงสัย

หรือผูถูกกลาวหาน้ันอยางรายแรงโดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่มีการกระทําทรมานหรือการปฏิบัติหรือ

การลงโทษที่เปนการทารุณโหดรายไรมนุษยธรรม  หรือลดศักด์ิศรีความเปนมนุษย หรือการลวง

ที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา 

 “ อัยการพึงดําเนินบทบาทที่แข็งขันในการดําเนินคดีอาญาและการ

ดําเนินงานอ่ืนๆ  ในสถาบันอัยการตลอดจนในกรณีที่กฎหมายหรือทางปฏิบัติกําหนดใหอัยการมี

บทบาทหรือควบคุมในการสอบสวนคดีอาญา การควบคุมการบังคับคดีตามคําพิพากษาลงโทษของ

ศาล รวมทั้งการดําเนินบทบาทหนาที่ในฐานะผูแทนเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชนของสาธารณชน 

อัยการพึงปฏิบัติหนาที่อยางเที่ยงธรรม ตอเน่ืองและรวดเร็ว  ตลอดจนเคารพ

และคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยและคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน  ทั้งนี้โดยเปนไปตามกฎหมาย  ซึ่ง

ในการน้ีอัยการจะตองสงเสริมมาตรการที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและ

ประสิทธิภาพของระบบในกระบวนการยุติธรรม 

                                                           
19 Hans-Heinrich Jescheck.  The Discretionery Powers of the Prosecuting attorney in West Germany. 18 Am J. comp. L. Rev 508. (1970). 
20 ดร  .คณิต  ณ นคร  , “อัยการเยอรมันและการดําเนินคดีอาญาของอัยการเยอรมันกอนฟอง” ,ระบบอัยการสากล กองทุนสวัสดิการ ศูนยบริการเอกสาร

และวิชาการ กรมอัยการ.(2526).  หนา 94.  
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ละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบอ่ืนๆ  อัยการน้ันจะตองปฏิเสธไมใชพยานหลักฐานเชนวาน้ันใน

การดําเนินคดีกับบุคคลใดๆ  นอกเหนือจากจะใชสําหรับดําเนินคดีกับผูที่กระทําการลวงละเมิดตอ

สิทธิมนุษยชนดังกลาวน้ัน หรือแจงเหตุดังกลาวใหศาลไดทราบ  กับจะตองดําเนินการทุกขั้นตอนที่

จําเปนเพื่อใหมีการดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกับบุคคลที่กระทําลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ดังกลาวน้ัน” 21

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดทรงโปรดเกลาฯ ใหแตงต้ังคณะกรรมการรางกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา แตเนื่องจากการรางประมวลกฎหมายนั้นใชเวลานานและมีการโตแยงถึงระบบ

กฎหมายที่จะนํามาใชเปนแบบอยาง  จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษ

สําหรับใชไปพลางกอน  ร.ศ.115  เพื่อใชบังคับในระหวางการรางประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและมีพระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาจารีตนครบาล  โดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

ความมีโทษสําหรับใชไปพลางกอน ร.ศ. 115 นี้ใชแบบอยางวิธีพิจารณาความของอังกฤษในการยก

ราง จึงมีลักษณะเปนระบบการกลาวหาแตใหบทบาทโจทกและจําเลยในการคนหาความจริงเปน

หลกั

 

กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาในระบบสากล การสอบสวนฟองรองเปนขั้นตอน

เดียวกนัไมอาจแบงแยกจากกนัได  โดย “อัยการ” เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในชั้นกอนฟองคดีอาญา

ตอศาล ซึ่งพนักงานอัยการมีอํานาจควบคุมการสอบสวนคดีอาญาหรือเขามามีสวนรวมในการ

สอบสวนคดีของตํารวจได เนื่องจากการดําเนินคดีอาญาทุกขั้นตอนโดยทั่วไปตองมีการควบคุม

ตรวจสอบการใชอํานาจกันได เพื่อปองกันมิใหมีการใชอํานาจรัฐโดยมิชอบจากบุคคลในองคกร

ของรัฐ ซึ่งการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจดังกลาวของรัฐนอกจากจะอยูในรูปแบบของการ

ควบคุมตรวจสอบภายในหนวยงานแลว ยังตองมีการควบคุมตรวจสอบการใชอํานาจจากภายนอก

ดวย กลาวคือตองมีการคานและดุลอํานาจกันและกันระหวางองคกรตาง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

2.3.5 บทบาทพนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีอาญาในประเทศไทย   

22

ตามพระราชบัญญัติดังกลาว  กําหนดใหอัยการมีบทบาทในการฟองคดีอาญาโดย

การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดที่ไมมีผูเปนโจทกฟอง  หรือคดีที่ผูเสียหายไมติดใจดําเนินคดี

ตอไปเทาน้ันในสวนของการสบืสวนสอบสวน พระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดบัญญัติไวชัดเจนวา  

ผูที่มีอํานาจหนาที่ในการสืบสวนสอบสวน  ไดแก เจาพนักงานอําเภอ  กํานัน กองตระเวน  และ 

 โจทกจําเลยมีฐานะเทาเทียมกันแยกหนาที่ในการสอบสวนฟองรองและหนาที่ในการ

พิจารณาพิพากษาอรรถคดีออกจากกันศาลจะวางตัวเปนกลางมีหนาที่ในการพิจารณาพิพากษา 

อรรถคดี 

                                                           
21 http://www.region8-appeal.ago.go.th  )16 สิงหาคม 2554(  
22 กุลพล  พลวัน  ,“บทบาทของพนักงานอยัการในการเปนโจทก” ,วารสารอัยการ 6, 62 )2526( : 26. 

http://www.region8-appeal.ago.go.th/�
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กองไตสวนโทษหลวงในกรุงและหัวเมอืงเทาน้ัน  และใหอัยการเปนผูฟองคดี  หลักการดังกลาว

เทากับเปนการแยกอํานาจหนาที่ในการสอบสวนและหนาที่ในการฟองรองออกจากกันโดยสิ้นเชิง  

ตอมาเมื่อไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ .ศ.2477 

และพระธรรมนูญศาลยตุธิรรม  พ.ศ. 2478  จึงไดยกเลิกพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความมีโทษใช

ไปพลางกอน ร.ศ.115 และบรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอ่ืน ๆในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในประมวล

กฎหมายนี้  หรือที่ขัดหรือแยงกับประมวลกฎหมายนี้ โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

พ.ศ.2477 ไดเปลี่ยนโครงสรางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทําใหแตเดิมที่ระบบการดําเนิน

คดีอาญาของไทยเปนการดําเนินคดีอาญาในระบบไตสวน ผูใชอํานาจตุลาการ  คือ ศาลหรือผู

พิพากษา  เมื่อมีการประกาศใชกฎหมายฉบับดังกลาว จึงไดมีการแยกอํานาจตุลาการในสวนที่

เกี่ยวกับการสอบสวนฟองรองออกมาใหอัยการเปนผูใชอํานาจตุลาการในสวนน้ี  อัยการจึงมีประวัติ

ความเปนมาโดยแยกตัวออกมาจากอํานาจตุลาการโดยนัยดังกลาว  และเลกิใชการดําเนินคดีอาญา

ระบบไตสวนมาใชการดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหาแทน  กลาวไดวาเราไดเปลี่ยนมาใชระบบการ

ดําเนินคดีอาญาระบบกลาวหาเชนเดียวกับนานาอารยประเทศ  

นับแตมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2477 ไดมีการ

แบงแยกอํานาจการสอบสวนฟองรองออกจากกันคอนขางเด็ดขาด โดยใหตํารวจหรือเจาพนักงานฝาย

ปกครองหรือเจาหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไวเทานั้นมีอํานาจสอบสวนคดีอาญา สวนพนักงาน

อัยการมีอํานาจหนาที่ในการฟองรองคดีอาญาเทานั้น 23

2.3.5.2 หลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   

ไดมีการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยางขนานใหญ โดยมีบทบัญญัติใหรัฐตองดูแล

ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย   คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  จัดระบบงานของกระบวนการ

 ภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  พนักงานอัยการเร่ิมมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญาเพิ่มมากขึ้น 

โดยมีอํานาจเขาไปรวมสวนสอบหรือทําสํานวนคดีอาญาบางประเภท ซึ่งจะแยกใหเห็นบทบาทของ

พนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีอาญาเปน  2 ชวง ดังตอไปน้ี 

2.3.5.1 กอนประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  

ฐานะของ พนักงานอัยการเปนเพียงผูกลั่นกรองคดีที่พนักงานสอบสวนเสนอมา โดยไมมีอํานาจ

สอบสวนคดีเอง  แมวา พนักงานอัยการจะเห็นวาสาํนวนสอบสวนทีพ่นักงานสอบสวนเสนอมาน้ัน

ไมสมบูรณหรือบกพรอง  ก็มีอํานาจเพียงสั่งสอบสวนเพิ่มเติม  หรือเรียกพยานมาเพื่อซักถามได เวน

แตคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20  เทาน้ัน ที่

ใหอํานาจอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ 

                                                           
23 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  2 (5). 
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ยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน 

รวมทั้งการคุมครองเด็กจากการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  ตอมาเมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีการเพิ่มหลักการเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม โดย

คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคล

อ่ืน และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน อันเปนการมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพ

ของบุคคลมิใหถูกกระทบจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานเกินความจําเปน โดยเฉพาะสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมที่ผูเสียหาย ผูตองหา ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่

เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยาง

ถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง  ซึ่งสงผลใหมีการบัญญัติ

กฎหมายเพิ่มบทบาทของพนักงานอัยการใหเขาไปมีสวนรวมในการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท  

รวมทั้งเพิ่มบทบาท ของพนักงานอัยการใน การเปนพนักงานสอบสวนคดีบางประเภทมากขึ้น 

ดังตอไปน้ี 

1. การคุมครองเด็กในคดีอาญาในชัน้สอบสวน โดยกาํหนดใหพนักงานอัยการ

เขารวมในการจดบันทึกคํารองทุกขในกรณีที่เด็กเปนผูเสียหาย 24 การถามปากคําเด็กในฐานะ

ผูเสียหายหรือพยาน 25 การชี้ตัวบุคคลหรือชี้ตัวผูตองหาที่เปนเด็ก 26 และการสอบสวนผูตองหาซึ่ง

เปนเด็กในชัน้สอบสวน27

2. การคุมครองสิทธิในชีวิตของบุคคลเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ โดย การเขา

รวมชันสูตรพลิกศพ  การเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ

 

28 และการเขารวมทําสํานวนสอบสวน

ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือ

ตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือคดีที่

ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ 29

3. การสอบสวนคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทย  ซึ่งไดกระทําลงนอก

ราชอาณาจักรไทย   โดยแกไขมาตรา 20  แหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหอัยการ

สูงสุดหรือผูรักษาการแทนมีอํานาจมอบหมายหนาที่การเปนพนักงานสอบสวนใหแกพนักงาน

   

                                                           
24 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124/1. 
25 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ. 
26 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  133 ตรี. 
27 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/2. 
28 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150. 
29 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1. 



25 
 

อัยการหรือพนักงานสอบสวน  หรือจะมอบหมายใหพนักงานอัยการทําการสอบสวนรวมกับ

พนักงานสอบสวนกไ็ด 30

4. การเขารวมสอบสวนหรือปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.2547 

 

31

จิราธร เจริญวุฒิ

  

กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาการใหพนักงานอัยการเขาไปมีบทบาทในการสอบสวน

คดีอาญาดังกลาวขางตน เปนการเร่ิมตนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนฟองรองใหมี

ความโปรงใสและตรวจสอบไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหการสอบสวนคดีอาญามีมาตรฐานทัดเทียม

กับนานาอารยประเทศ   แตอยางไรก็ดี การจํากัดบทบาทและประเภทคดี รวมทั้งกําหนดวิธีการใน

การใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนคดีอาญา โดยพนักงานอัยการไมมีอํานาจเขาไปควบคุมการ

สอบสวนคดีอาญาต้ังแตเร่ิมตนคดี จึงถือวายังไมสอดคลองกับระบบอัยการสากล 

 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

 ไดทําวิทยานิพนธศึกษาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา :  

ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ  ซึ่งปญหาที่นําเสนอในวิทยานิพนธ คือ ปญหาอุปสรรคในการ

สอบสวนคดีอาญาในบทบาทของพนักงานอัยการ ซึ่งผลการศึกษาปรากฏวาแมจะมีกฎหมายบัญญัติ

รับรองบทบาทในการสอบสวนของพนักงานอัยการ แตพนักงานอัยการก็ยังคงดําเนินบทบาทของ

ตนไปในทิศทางเดิม  กลาวคือ  ในคดีที่พนักงานอัยการเขารวมในการสอบสวนควรตองมีความ

ถูกตองชอบดวยกฎหมาย  ชอบดวยระเบียบ  มีความละเอียดรอบคอบและเชื่อถือไดของการ

สอบสวนดวย  ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับระบบอัยการสากล  การมอบหมายใหพนักงานอัยการไป

รวมในการสอบสวน ควรตองตระหนักวาพนักงานอัยการน้ันปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนองคกรใน

การดําเนินคดีอาญา  การดําเนินการใดๆ  ของพนักงานอัยการยอมผูกพันองคกรอัยการ  และจําเปนที่

พนักงานอัยการที่เขารวมสอบสวนพึงตองตระหนักถึงภาระหนาที่ดังกลาว เพื่อใหสํานวนการ

สอบสวนมีความถูกตอง  สามารถนําตัวผูกระทําความผิดมาสูกระบวนการในชั้นศาลไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การที่กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวนมากยิ่งขึ้น

น้ัน พนักงานอัยการควรตองปรับทัศนคติในการทํางาน  พยายามทําความเขาใจบทบาทที่กฎหมาย

กําหนดและปฏิบัติหนาที่ในเชิงรุก  โดยเฉพาะบทบาทในการคนหาความจริงในคดีและการควบคุม

การใชมาตรการบังคับ ในประเทศอ่ืนๆ ที่พนักงานอัยการสามารถใชดุลพินิจในการดําเนินคดีอาญา

                                                           
30 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับท่ี 29 พ.ศ.2551. 
31 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ . 2547  มาตรา 32. 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิราธร%20เจริญวุฒิ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0�
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ไดอยางกวางขวาง  เชน การที่พนักงานอัยการสามารถใชดุลพินิจเขารวมในการสอบสวนในคดีที่มี

ความสําคัญหรือ  การที่พนักงานอัยการมีบทบาทในการเบี่ยงเบนคดีตางๆ  น้ัน พนักงานอัยการใน

ประเทศเหลานั้นมีความเขาใจถึงบทบาทของตนในการดําเนินคดีอาญาเปนอยางดี  กระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาจึงสามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืน  ไดรับการยอมรับและเปนที่เชื่อถือของ

ประชาชน  ขณะที่ประเทศไทยซึ่งมีความพยายามที่จะใหพนักงานอัยการมีอํานาจควบคุมการ

สอบสวน ใชดุลพินิจในการเบี่ยงเบนคดี  แตพนักงานอัยการกลับไมกระตือรือรนที่จะปฏิบัติหนาที่

ในเชิงรุก  ซึ่งอาจเปนเพราะความไมพรอมที่จะรับผิดชอบบทบาทดังกลาวหรืออาจเปนเพราะความ

ไมเขาใจในบทบาทดังกลาวประกอบกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาของไทยที่มีลักษณะแยกสวน 

ขาดเปาหมายในการปฏิบัติงานรวมกันจึงควรทําความเขาใจกับพนักงานสอบสวนและพนักงาน

อัยการถึงระบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐที่ทุกฝายตองรวมมือกันในการคนหาความจริงเพื่ออํานวย

ความยุติธรรมใหแกประชาชน 

การใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการสอบสวน  ไมวาจะเปนในคดีเด็ก  หรือ

การเขารวมในการไตสวนชันสูตรพลิกศพหรือการเขารวมสอบสวนในคดีพิเศษถือวาเปนการ

เร่ิมตนปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนฟองรองใหมีมาตรฐานในระดับเดียวกับนานา

อารยประเทศและสอดคลองกับเมื่อคร้ังที่มีอัยการขึ้นคร้ังแรกในประเทศไทย  แมวาในปจจุบันน้ี  

พนักงานอัยการจะยังไมไดมีบทบาทหนาที่โดยบริบูรณดังที่เคยเปนมาในอดีตหรือยังไมเปนไปตาม

ระบบอัยการสากล แตหลักการที่กําหนดใหพนักงานอัยการสามารถเขาไปตรวจสอบพยานหลักฐาน

ซึ่งทําใหพนักงานอัยการสามารถเขาไปทําหนาที่ในการคนหาความจริงในคดีและคุมครองสิทธิของ

คูความในคดีไดดีกวาที่เคยเปนมา  หรือการกาํหนดใหพนักงานอัยการเปนผูใหคาํแนะนําในการทาํ

สํานวนสอบสวนซึ่งจะทําใหกระบวนการในการสอบสวนมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได

และเปนที่ยอมรับของประชาชน เหลาน้ีลวนแลวแตทาํใหกระบวนการในชัน้สอบสวนฟองรองของ

ประเทศไทยมีความเปนภาวะวิสัยและมีความเปนสากลมากขึ้น  โดยพนักงานอัยการสามารถเปน

หลักประกันการอํานวยความยุติธรรมในชั้นสอบสวนแกคูความและประชาชนไดดีกวาที่เคยเปนมา

แมวากระบวนการในการสอบสวนฟองรองอาจจะยังไมมีความตอเนื่อง  การจํากัดประเภทคดีและ

วิธีการในการใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนยังไมสอดคลองกับระบบอัยการสากลนัก  อีกทั้ง

ยังมีขอขัดของบางประการในการสอบสวนรวมกัน  แตก็เปนที่คาดหมายไดวาจะมีการแกไข

ปรับปรุงเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมและความเปนมาของกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ32

                                                           
32 จิราธร  เจริญวุฒิ  ,“วิวัฒนาการการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ” , หนา 88. 
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มั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ ไดทําเอกสารวิจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับบทบาทการอํานวยความ

ยุติธรรมของพนักงานอัยการในสวนที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท ซึ่งผลการศึกษา

พบวา แมพนักงานอัยการจะเขาไปมีบทบาทในการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทไดก็ตาม แตก็ยัง

ไมสามารถอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง  เนื่องจากกฎหมายกําหนดบทบาท

ของพนักงานอัยการไมชัดเจน นอกจากนี้ยังไมมีกลไกสนับสนุนการเขารวมสอบสวนของพนักงาน

อัยการ  ทั้งนี้ เนื่องจากระบบการดําเนินคดีอาญาของประเทศไทยยังคงแยกการสอบสวนและ

ฟองรองออกจากกันคอนขางเด็ดขาด โดยไมมีองคกรใดเขาไปคานและดุลอํานาจการสอบสวนของ

พนักงานสอบสวน  ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะควรมีการแกไขกฎหมายใหพนักงานอัยการมีอํานาจ

สอบสวนคดีอาญาหรือมีอํานาจควบคุมการสอบสวนอาญาต้ังแตเร่ิมตนคดี พรอมทั้งเสนอแนะแนว

ทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีศักยภาพรองรับบทบาทพนักงานอัยการที่

เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาทั้งในปจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตเพื่อใหระบบอัยการประเทศ

ไทยพัฒนาเทียบเทาระบบอัยการสากล
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จุฑารัตน ศราวณะวงศ  ไดเขียนบทความเร่ืองการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

ระบบการจัดการความรู โดยผูเขียนมีความเห็นวา ระบบการจัดการความรูหรือ KMS เปนระบบ

สารสนเทศระบบหนึ่งที่เกี่ยวกับการสราง เก็บรักษาและแบงปนถายทอดความรูทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร โมเดลของสถาปตยกรรมของระบบ KMS ตามความคิดของ Chau มี 3 ระดับ ระดับ

แรกคือบริการโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวยเทคโนโลยีการจัดเก็บและการสื่อสาร ระดับที่สอง

คือบริการความรู ประกอบดวยการสราง ถายทอด และการใชความรู ระดับที่สามคือบริการ

ประสานผูใชกับแหลงสารสนเทศประกอบดวยการแสดงความเปนสวนบุคคลและการชวยการ

มองเห็น ปจจุบันมีการพัฒนาระบบ KMS ใหสามารถทํางานแบบรวมกลุมบริการ รวมถึงมีระบบที่

สามารถประยุกตกับงานเฉพาะดาน เชนงานวิจัยและพัฒนา
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33 มั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ” ,บทบาทการอํานวยความยุติธรรมของพนักงานอัยการในสวนที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท  ,“เอกสารวิจัยสวน

บุคคล ,วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ,2552 .บทคัดยอ.  
34 จุฑารัตน ศราวณะวงศ ” ,การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศกบัระบบการจัดการความรู ,“มหาวิทยาลัยขอนแกน ,สํานักวิทยบริการ ,2547 .
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