
 

 

บทที่ 4 

งานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการกับ 

ระบบการจดัการความรู (Knowledge Management System) 

 

4.1 บทนํา 

การสอบสวนคดีอาญาเปนขัน้ตอนแรกทีส่าํคญัขัน้ตอนหน่ึงในกระบวนการดําเนินคดี

ทางอาญา  เนื่องจากเปนขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน

ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ  หรือพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูตองหา 1

ตอมา เมื่อประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดมีการ

เพิ่มหลักการเกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐตองดําเนินการตามแนว 

นโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม โดยคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวง

 อัน

เปนกระบวนการที่มีความสัมพันธตอเนื่องกับกระบวนการฟองรอง แตเนื่องจากประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา ไดแบงแยกความรับผิดชอบในการดําเนินคดีชั้นสอบสวนกับชั้นฟองรอง

ออกจากกันอยางเด็ดขาด  โดยอํานาจการสอบสวนอยูในความรับผิดชอบของพนักงานฝายปกครอง

หรือตํารวจชั้นผูใหญ สวนพนักงานอัยการเปนเพียงผูกลั่นกรองสํานวนการสอบสวน และมีอํานาจ

เพียงสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือเรียกพยานมาซักถามเทานั้น โดยไมมีอํานาจเขาไปกํากับควบคุมดูแล

ในชั้นสอบสวนต้ังแตตนตามหลักสากลที่นานาอารยประเทศยึดถือ  

เมื่อมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดมี

บทบัญญัติใหรัฐตองดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย    คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  จัด

ระบบงานของกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพและอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยาง

รวดเร็วและเทาเทียมกัน รวมทั้งการคุมครองเด็กจากการปฏิบัติอันไมเปนธรรม จึงมีการบัญญัติ

กฎหมายเพิ่มบทบาทของพนักงานอัยการใหเขาไปมีสวนรวมในการสอบสวนคดีอาญาบางประเภท       

ซึ่งไดแก การใหพนักงานอัยการเขาไปรวมสอบสวนคดีที่เด็กเปนผูเสียหาย ผูตองหา หรือพยาน 

ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.

2542 การใหพนักงานอัยการเขาไปควบคุมกํากับดูแลการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 และการเขารวมสอบสวนหรือปฏิบัติหนาที่รวมกับ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547   

                                                           
1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11), 131  
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ละเมดิ ทั้งโดยเจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน  และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยาง

เทาเทียมกัน อันเปนการมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลมิใหถูกกระทบจากการใชอํานาจหนาที่

ของเจาพนักงานเกินความจําเปน โดยเฉพาะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ผูเสียหาย ผูตองหา ผูมี

สวนไดเสีย หรือพยานในคดี มีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการ

ยตุธิรรม  รวมทั้งสิทธิในการไดรับการสอบสวนอยางถูกตอง  รวดเร็ว  เปนธรรม  และการไมให

ถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง ดังนั้น จึงไดมีการเพิ่มบทบาทของพนักงานอัยการในการเขารวมกับ

พนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพและการเขารวมสอบสวนคดี ที่มีความตายเกิดขึ้นโดย

การกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  หรือตายในระหวางอยูในความ

ควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  หรือคดีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสู

ขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  ตามพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2551 และการสอบสวนคดีความผิดที่มีโทษตาม

กฎหมายไทย ซึ่งไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทยในฐานะเปนพนักงานสอบสวน ตาม

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551    

นอกจากบทบาทการสอบสวนคดีอาญาดังกลาวขางตนแลว พนักงานอัยการยังมี

บทบาทในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการอยางอ่ืนอีก เชน การแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อยื่นคํา

รองตอศาลเพื่อใหสั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย

ของบุคคลโดยมิชอบดวยกฎหมาย 2  การแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  

สอบปากคําพยานบุคคล ออกคําสั่งเรียกบุคคลใดมาใหการตอพนักงานอัยการ  และดําเนินการอ่ืน  ๆ 

ตามที่เห็นสมควร เพื่อรองขอใหสงผูรายขามแดน 3

เนื่องจากกฎหมายมิไดบัญญัติใหพนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่เขาไปควบคุมการ

สอบสวนคดีอาญาทุกประเภทต้ังแตเร่ิมตนคดี แตกําหนดบทบาทพนักงานอัยการใหเขาไปเกี่ยวของ

กับการสอบสวนคดีอาญาเพียงบางประเภทเทานั้น และยังกําหนดอํานาจหนาที่ในการเขาไป

เกี่ยวของกับการสอบสวนคดีอาญาไวแตกตางกันดวย ดังน้ัน พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานจึงตองมี

ความรูความเขาใจในบทบาทของตนเองวาในการเขารวมสอบสวนคดีอาญาหรือทําการสอบสวน

คดีอาญาดวยตนเองนั้น กฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่พนักงานอัยการในแตละบทบาทไวอยางไร  

 ซึ่งเปนกระบวนการที่พนักงานอัยการจะตอง

จัดการเพื่อใหไดตัวผูตองหาขามแดนมาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 141 

วรรคทาย เปนตน  

                                                           
2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช  2550  มาตรา 32. 
3 พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน พ .ศ . 2551 มาตรา 31. 



39 

ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปดวยความถูกตองชอบดวยกฎหมาย เที่ยงธรรม และสามารถ

อํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง   

 

4.2 บทบาทของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาในปจจุบัน 

ในปจจุบันมีการบัญญัติกฎหมายเพิ่มอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการใหมีบทบาทใน

การสอบสวนคดีอาญามากขึ้น ดังตอไปนี้ 

4.2.1 การคุมครองเด็กในคดีอาญาในชัน้สอบสวน โดยกาํหนดใหพนักงานอัยการ

เขารวมในการจดบันทึกคํารองทุกขในกรณีที่เด็กเปนผูเสียหาย 4 การถามปากคําเด็กในฐานะ

ผูเสียหายหรือพยาน5 การชี้ตัวบุคคลหรือชี้ตัวผูตองหาที่เปนเด็ก 6 และการสอบสวนผูตองหาซึ่งเปน

เด็กในชัน้สอบสวน 7 โดยมี เจตนารมณ เพื่อตองการคุมครองเด็กซึ่งเปนผูเสียหายหรือพยานหรือ

ผูตองหาที่มีอายุไมเกินสิบแปดปใหไดรับการสอบสวนที่แตกตางจากผูใหญ ดวยวิธีการพิเศษใน

ลักษณะสหวิชาชีพ โดยใหมีพนักงานอัยการ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหและบุคคลที่เด็ก

รองขอรวมอยูดวยในการถามปากคําเด็ก ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานสอบสวนยังมีความชํานาญในดาน

จิตวิทยาเด็กไมเพียงพอ รวมทั้งมิไดคํานึงถึงสภาพรางกายและจิตใจของเด็กที่ออนแอเทาที่ควรและ

การใชภาษากับเด็กยังไมเหมาะสม  อันเปนเหตุใหการถามปากคําเด็กสงผลกระทบตอสภาพจิตใจ

ของเด็ก 8  ที่ตองตอบคําถามซ้ําหลาย ๆ คร้ังโดยเฉพาะคดีอาชญากรรมทางเพศ  ซึ่งสงผลใหการ

สอบสวนคลาดเคลื่อน   นอกจากน้ี ผูตองหาที่เปนเด็กมีสิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว 

ตอเนื่อง และเปนธรรม รวมทั้งมีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากรัฐดวยการจัดหาทนายความให  9

ดังนั้น บทบาทของพนักงานอัยการจึงเขาไปในฐานะเสมือนกรรมการตรวจสอบใหพนักงาน

สอบสวนถามปากคําเด็กใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย เทานั้น โดยพนักงานอัยการไมมีบทบาท

ในการถามปากคําเด็กไดเองโดยตรง เวนแตกรณีจําเปนโดยมีเหตุอันควร  พนักงานอัยการอาจถาม

ปากคําเด็กผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได 10

4.2.2 การคุมครองสิทธิในชีวิตของบุคคลเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ โดย การเขา

รวมชันสูตรพลิกศพ  การเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ

   

11

                                                           
4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 124/1 

 5 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ 

 6 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  133 ตรี 
7 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/2 
8 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) ฉบับท่ี 20) พ .ศ . 2542 
9 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) ฉบับท่ี 22) พ .ศ . 2547 
10 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา พ .ศ . 2543 
11 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 
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ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือ

ตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือคดีที่

ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

 และการเขารวมทําสํานวนสอบสวน

12

4.2.2.1 การเขารวมชันสูตรพลิกศพ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   

กําหนดใหพนักงานอัยการเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับเจาหนาที่ฝายอ่ืน  อันไดแก  พนักงาน

สอบสวน แพทย และเจาพนักงานฝายปกครอง  ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจา

พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายอยูในระหวางอยูในความควบคุมของเจา

พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติตามหนาที่ ทั้งน้ี เน่ืองจากในทางปฏิบัติ การชันสูตรพลิกศพมักกระทําโดย

พนักงานสอบสวนรวมกับเจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุขประจําทองที่หรือแพทยประจําตําบลแทน

แพทยซึ่งอาจทําใหระบบการตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติเวชไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  และ

อาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัยถึงสาเหตุและพฤติการณที่ทําใหเกิดการตายน้ัน  อีกทั้ง

การชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ

ราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชรตาม

หนาที่ ยังขาดการตรวจสอบและถวงดุลกันของผูรวมทําการชันสูตรพลิกศพอยางแทจริง  นอกจากน้ี 

วิธีการในการชันสูตรพลิกศพและการไตสวนการตายของบุคคลยังเปนไปอยางลาชาและมิได

คุมครองสิทธิของผูที่เกี่ยวของเปนญาติของผูตายอยางเพียงพอ

  ดังน้ี 

13 ซึง่พนักงานสอบสวนจะตอง

ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานอัยการ14

4.2.2.2 การเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดย

การกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  หรือตายในระหวางอยูในความ

ควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  และการเขารวมทําสํานวนสอบสวนใน

กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือ

ตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือคดีที่

ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1 เน่ืองจากการตายในกรณีดังกลาว เปนคดีที่มี

ผลกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยางสําคัญ  จึงกําหนดใหพนักงานอัยการเขารวมกับ

พนักงานสอบสวนในการทาํสาํนวนชนัสตูรพลกิศพและการสอบสวนคดีดังกลาวดวย  เพื่อคุมครอง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากยิ่งขึ้น

 

15

                                                           
12 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 155/1 
13 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) ฉบับท่ี 21) พ .ศ . 2542 
14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150  วรรคหก 
15 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) ฉบับท่ี 27) พ .ศ . 2550 
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โดยเฉพาะ การเขารวมทําสํานวนสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 155/1 กาํหนดใหพนักงานอัยการมหีนาทีใ่นการเขารวมทาํสาํนวนสอบสวน โดย

ใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบการทําสํานวนสอบสวน  และใหพนักงานสอบสวนและ

พนักงานอัยการหารือกันต้ังแตชั้นเร่ิมคดีเพื่อกําหนดแนวทาง ซึ่งพนักงานอัยการอาจใหคําแนะนํา

ตรวจสอบพยานหลกัฐาน ถามปากคํา หรือสั่งใหถามปากคําบุคคลที่เกี่ยวของได

  

16

ดังน้ัน เพือ่ใหการสอบสวนความผดิดังกลาวเปนไปโดยรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงมีการแกไขมาตรา 20  แหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให

อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนมีอํานาจมอบหมายหนาที่การเปนพนักงานสอบสวนใหแก

พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวน  หรือจะมอบหมายใหพนักงานอัยการทําการสอบสวน

รวมกบัพนักงานสอบสวนกไ็ด 

 

4.2.3 การสอบสวนคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทย ซึ่งไดกระทําลงนอก

ราชอาณาจักรไทย 

นับแตมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2478  การ

ดําเนินคดีความผิดที่กระทําลงนอกราชอาณาจักรซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยนั้น กฎหมายบัญญัติให

อํานาจอัยการสูงสุด หรือผูรักษาการแทน เปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ  โดยอัยการสูงสุดจะ

มอบหมายใหพนักงานสอบสวนคนใดทาํหนาทีน่ัน้แทนกไ็ด  ซึ่งเปนบทบัญญัติมาตราเดียวใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใหอัยการมีอํานาจสอบสวนคดีอาญาไดเอง ถือวาเปน

เร่ืองที่แตกตางจากการดําเนินคดีอาญาทั่วไปของไทยที่แยกกระบวนการสอบสวนและฟองรองออก

จากกันคอนขางเด็ดขาด แตกฎหมายไมได ใหกลไกสนับสนุนการสอบสวนคดีอาญาดังกลาวแก

อัยการสูงสุด และใหอํานาจการเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเฉพาะอัยการสูงสุดหรือผู

รักษาการแทนเทานั้น เปนเหตุใหในทางปฏิบัติอัยการสูงสุดจึงไมสามารถดําเนินการสอบสวนใน

ฐานะพนักงานสอบสวนผูรับผดิชอบดวยตนเองไดทกุเร่ือง แตจะมอบหมายหนาทีส่อบสวนให

ตํารวจเปนพนักงานสอบสวนดําเนินการแทน สงผลใหการดําเนินคดีดังกลาวลาชาและขาด

ประสิทธิภาพ   

17

                                                           
16 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการทําสํานวนสอบสวนรวมกันระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ พ .ศ .2553  
17 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ) ฉบับท่ี 29) พ .ศ . 2551 
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พนักงานสอบสวน  ใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของพนักงานอัยการใน

เร่ืองที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน

 โดยกําหนดใหพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายใหเปนพนักงาน

สอบสวนผูรับผิดชอบหรือใหทําการสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนมีอํานาจและหนาที่ในการ

สอบสวนเชนเดียวกับพนักงานสอบสวน บรรดาอํานาจและหนาที่ประการอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติไว

ใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการ และในกรณีที่พนักงานอัยการทําการสอบสวนรวมกับ

18

4.2.4.2 สถานะปฏิบัติหนาที่รวมกันกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

 

 4.2.4 การสอบสวนคดีพิเศษ  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.  2547  

ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการใหมีบทบาทในชั้นสอบสวนคดีพิเศษไว 2 สถานะ  คือ   

4.2.4.1 สถานะการเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ 
19

เนื่องจากการดําเนินคดีประเภทดังกลาวจําเปนตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปน

ผูดาํเนินการสบืสวนและสอบสวน โดยกําหนดใหมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  เจาหนาที่คดีพิเศษ  

และวิธกีารสบืสวนและสอบสวนคดีพเิศษ  ทั้งนี้ เพื่อใหการปองกันและปราบปรามการกระทํา

ความผิดอาญาประเภทดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

 โดย

พนักงานอัยการเปนผูใหคาํแนะนําและตรวจสอบพยานหลกัฐานต้ังแตชัน้เร่ิมการสอบสวนในคดี

พเิศษ 

20

คณะกรรมการกฤษฎีกา  (คณะพิเศษ )   พิจารณาแลวเห็นวา  หลักการน้ีเปนสิ่งที่

จําเปนสําหรับคดีที่มีความซับซอนมากในทุกคดี โดยไมจํากัดเฉพาะกฎหมายบางฉบับ  เพราะเปน

สิ่งที่ทําใหการปราบปรามการกระทําผิดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการรวบรวมพยานหลักฐาน

ไดอยางชัดเจนและในการทางกลับกันก็จะเปนหลักประกันใหกับผูตองหาที่จะไดรับการตรวจสอบ

วากระทําผิดจริงหรือไม  นอกจากน้ีจะทําใหการดําเนินคดีอาญารวดเร็วยิ่งขึ้น และเมื่อเปนระบบ

หนึ่งของการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  จึงควรกําหนดเปนมาตรฐาน

ทั่วไปมิใชใหมีการปฏิบัติไดเฉพาะของหนวยงานที่สามารถทําไดตามกฎหมายเฉพาะเร่ือง  ซึ่งการ

ดําเนินการตามหลักการนี้ จะทําใหการตรวจสอบพยานหลักฐานเปนไปอยางถูกตองและรัดกุม  

สําหรับการกําหนดใหพนักงานอัยการเขามามีสวนรวมต้ังแตในขั้นการสอบสวนน้ัน เน่ืองจากที่

ผานมา ในบางกรณีกวาที่พนักงานอัยการจะเขามาตรวจสอบพยานหลักฐานก็ตองรอจนถึงขั้นการ

ตรวจสํานวนเพื่อสั่งฟอง ซึ่งระยะเวลาที่ผานไปพยานหลักฐานบางอยางอาจเสียหายหรือถูกทําลาย

   

นอกจากน้ี ในการพิจารณายกราง พระราชบัญญัติ  การสอบสวนคดีพิเศษ  พ.ศ.... 

โดยกําหนดใหพนักงานอัยการเขามารวมสอบสวน  หรือเขามาปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงาน

สอบสวนคดีพเิศษน้ัน  มีประเด็นการพิจารณาที่สําคัญ  คือ การที่มีพนักงานอัยการเขามาสอบสวน

รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเปนการถวงดุลในการทํางานในกระบวนการยุติธรรมหรือไม 

                                                           
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 วรรคสามและวรรคสี่ 
19 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ . 2547  มาตรา 32 
20 หมายเหตุทายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ . 2547 
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ไปกอนแลว  อันอาจสงผลกระทบตอรูปคดี  ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนจะยังคงมีอํานาจหนาที่ในการ

สอบสวนและรวบรวมพยานหลกัฐานอยูเชนเดิมตามทีก่าํหนดไวในประมวลกฎหมายวิธพีจิารณา

ความอาญา โดยพนักงานอัยการเขารวมการสอบสวนจะมีฐานะเปนเสมือนผูชวยเหลือการสอบสวน 

โดยยังคงมีอํานาจในการทําความเห็นสั่งฟองหรือไมฟองอยูเชนเดิม หลักการถวงดุลยการใชอํานาจ

ที่มีอยูในปจจุบัน จึงยังคงมีอยูไมเปลี่ยนแปลง และตามหลกัการใหมนีแ้ละหลกัการเดิมทีก่าํหนดไว

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ไดรับรองหลักการเร่ืองความโปรงใสในขั้นตอนของ

การตรวจสอบการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนโดยพนักงานอัยการในชัน้ตรวจสาํนวนกอนสง

ฟอง หรือในชั้นการทําความเห็นแยงคําสั่งไมฟองของพนักงานอัยการโดยผูบังคับบัญชาของ

พนักงานสอบสวน21

เมื่อมีคดีพิเศษที่ตองดําเนินการสอบสวนหรือปฏิบัติหนาที่รวมกัน อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพเิศษจะมหีนังสอืแจงอัยการสงูสดุใหจัดพนักงานอัยการเขาดําเนินการสอบสวนหรือ

ปฏิบัติหนาที่รวมกัน  เพื่อสอบปากคําพยานรวมกัน ชวยเหลือในการพิจารณาและตรวจสอบ

พยานหลักฐาน ตลอดจนใหความเห็นชอบกรณีตองใชมาตรการบังคับแกบุคคลในการขอหมายคน

หรือหมายจับ

 

22

4.2.5.1 ในคดีที่ตองต้ังตนที่พนักงานอัยการ  หรือในการตรวจสอบขอเทจ็จริง

เพื่อดําเนินการตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายอ่ืนใดใหพนักงานอัยการมีอํานาจในการแสวงหา

ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  สอบปากคําพยานบุคคล  ออกคําสั่งเรียกบุคคลใดมาใหการ

ตอพนักงานอัยการ  ออกคําสั่งใหสงพยานหลักฐาน  เอกสารหรือวัตถุ  และดําเนินการอ่ืนตามที่

เห็นสมควร  รวมทั้งอาจแจงใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจหรือเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการใดตามที่

เห็นสมควรกไ็ด 

 

 4.2.5 การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและ

พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 

พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ .ศ. 2553 ไดกาํหนดอํานาจ

หนาที่พนักงานอัยการเกี่ยวกับการสอบสวนไว  2  กรณี คือ 

23

4.2.5.2 ใหพนักงานอัยการมอํีานาจและหนาทีใ่นการสอบสวนเชนเดียวกบั

พนักงานสอบสวน ในกรณทีีก่ฎหมายกาํหนดใหมอํีานาจและหนาทีใ่นการสอบสวนคดีอาญาซึง่

มใิชการรวมสอบสวนกบัพนักงานสอบสวนหรือรวมทาํสาํนวนสอบสวนกบัพนักงานสอบสวน  

  เชน คดีอุทลุม เปนตน 

                                                           
21 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบรางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ .ศ ……. 
22 ขอบังคับ กคพ .วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวมกันหรือการปฏิบัติหนาท่ีรวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอ บสวนคดีพิเศษ

กับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ.2547 
23 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553  มาตรา 16.  
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โดยใหพนักงานอัยการเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญและมีอํานาจและหนาที่ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยในการคน  การจับ  และการคุมขังอาจรวมกับเจา

พนักงานตํารวจ หรือเจาพนักงานอ่ืน หรือแจงใหเจาพนักงานตํารวจ หรือเจาพนักงานอ่ืนดําเนินการ 

กไ็ด24

4.3.2.2 การรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร)   อธบิดี

อัยการ สํานักงานคดีอาญา

 เชน คดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทย  ซึ่งไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย  เปนตน 

 

4.3 การแบงอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา 

ในการสอบสวนคดีอาญาตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงาน

อัยการน้ัน สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดใหพนักงานอัยการและสํานักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ 

ดังตอไปน้ี 

4.3 .1 การคุมครองเด็กในคดีอาญาในชั้นสอบสวน  (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร) 

อัยการสูงสุดจะออกคําสั่ง คร้ังละ 3 เดือน ใหพนักงานอัยการต้ังแตชั้น 2 - ชั้น 6 ทุกสํานักงานใน

กรุงเทพมหานคร ผลัดเปลี่ยนกันเปนเวรทําหนาที่รวมในการจดบันทึกคํารองทุกข การถามปากคํา

ผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็ก การจัดใหผูเสียหายหรือพยานที่เปนเด็กชี้ตัวบุคคลหรือชี้ตัวผูตองหาที่

เปนเด็ก และการสอบสวนผูตองหาที่เปนเด็ก  

4.3.2 การคุมครองสิทธิในชีวิตของบุคคลเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ 

4.3.2.1 การรวมชันสูตรพลิกศพ   (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร)   อัยการสูงสุดจะ

ออกคําสั่ง คร้ังละ 3 เดือน ใหพนักงานอัยการต้ังแตชั้น 2 - ชั้น 6  ทุกสํานักงานในกรุงเทพมหานคร 

เวนแตสํานักงานคดีแพง สํานักงานคดีแพงกรุงเทพใต สํานักงานคดีแพงธนบุรี สํานักงานคดีภาษี

อากร สํานักงานคดีแรงงาน สํานักงานคดีลมละลาย และสํานักงานคดีศาลแขวงที่รับผิดชอบ

ดําเนินคดีแพง ผลัดเปลี่ยนกันเปนเวรทําหนาที่รวมชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดย

การกระทําของเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความ

ควบคุมของเจาพนักงาน ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่   

25

                                                           
24 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ .ศ 2553. มาตรา 17.  
25 ระเบียบสํานักงานคดีอาญา วาดวยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ ทําสํานวนสอบสวนในกรณีท่ีมีความตายเกิดขึ้นโดยการ

กระทําหรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี และทําสํานวนในกรณีท่ีผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจา

พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี พ.ศ.2551. ขอ 4 .  
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4.3.2.3 การรวมทําสํานวนสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทํา

ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจา

พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ และในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจา

พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ (เฉพาะในกรุงเทพมหานคร) ดําเนินการทาํนองเดียวกบั

การรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพในขอ 2.2  

 อธิบดีอัยการสํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต และอธิบดีอัยการสํานักงาน

คดีอาญาธนบุรี จะสงเร่ืองใหกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายในสังกัด เพื่อใหอัยการพิเศษฝาย

มอบหมายใหพนักงานอัยการของแตละสํานักงานเปนผูดําเนินการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

4.3 .3 การสอบสวนคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทย ซึ่งไดกระทําลงนอก

ราชอาณาจักรไทย สํานักงานตางประเทศ  ซึ่งมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานสอบสวนคดีความผิด

นอกราชอาณาจักร 26

อยางไรก็ดี การที่ไมมีสํานักงานอัยการรับผิดชอบงานสอบสวนคดีอาญาโดยเฉพาะ 

ยอมกอใหเกิดความสับสนแกพนักงานอัยการผูปฏิบัติงาน รวมทั้งหนวยงานในกระบวนยุติธรรม

อ่ืนดวย นอกจากน้ี ขอมูลหรือองคความรูเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาทั้งหมดก็อยูกระจัดกระจาย

 จะเปนผูพิจารณาเสนอความเห็นแกอัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนวา  เปน

คดีความผิดนอกราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 หรือไม และ

เห็นควรมอบผูใดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ซึ่งอัยการสูงสุดอาจมอบหมายใหพนักงาน

อัยการในสํานักงานอัยการสูงสุดรวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนที่มีเขตอํานาจ หรือมอบหมาย

ใหพนักงานอัยการสํานักงานตางประเทศกับพนักงานอัยการสํานักงานคดีอ่ืนรวมกันทําการ

สอบสวน ซึ่งสวนใหญจะเปนพนักงานอัยการในสํานักงานที่มีเขตอํานาจหนาที่ดําเนินคดีน้ัน 

4.3.4 การรวมสอบสวนคดีพิเศษหรือปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  

อัยการสูงสุดจะเปนผูมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนในสํานักงานอัยการ

สูงสุดเขารวมสอบสวนหรือปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามที่กรมสอบสวนคดี

พิเศษรองขอ โดยพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายอาจเปนพนักงานอัยการในสํานักงานคดีพิเศษ 

หรือพนักงานอัยการในสํานักงานอ่ืนก็ได เปนเหตุใหไมสามารถติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแลไดวา 

พนักงานอัยการคนใดสอบสวนคดีพิเศษเร่ืองใด การสอบสวนดําเนินการไปถึงไหน อยางไรสงผล

ตอการรวบรวมขอมูล และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อใชในการประเมินผลและพัฒนาตอไป 

จะเห็นไดวาบทบาทของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาดังกลาว มีทั้ง

บทบาทในการตรวจสอบ กํากับ ดูแล และทําการสอบสวนดวยตนเองตามที่กฎหมายบัญญัติให

อํานาจไวในแตละเร่ืองแตกตางกัน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานสอบสวนคดีอาญาดังกลาวก็แตกตางกันดวยเชนกัน ดังน้ัน พนักงานอัยการที่ปฏิบัติหนาที่

เกี่ยวกับงานสอบสวนจึงจําเปนตองทําความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ

ดังกลาว รวมทั้งอํานาจหนาที่รับผิดชอบของแตละสํานักงานดวย   

                                                           
26 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสาํนักงานอยัการสงูสดุ ) ฉบับท่ี3 (  พ.ศ.2553. ขอ 14.  
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ไปตามสํานักงานอัยการตางๆ หรืออยูกับตัวพนักงานอัยการที่รับผิดชอบ โดยผูบริหารไมสามารถ

ติดตาม ตรวจสอบ หรือกํากับดูแลในภาพรวมได ซึ่งสงผลตอการใชขอมูลในการตัดสินใจหรือ

แกปญหาของผูบริหาร 

ดังนั้น การนําระบบการจัดการความรู  (Knowledge Management System) มาใชในการ

บริหารจัดการความรูเร่ืองงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ ในลักษณะ  Virtual Ba บน

เครือขายอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต ดังปรากฏในรูปที่ 2 ของบทที่ 2 โดยเปนศูนยรวมขอมูลองค

ความรู ปญหา อุปสรรค และอ่ืนๆ ที่เปนประโยชน จะทําใหผูบริหารมีขอมูลใชในการตัดสินใจ

แกปญหา และพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจในเจตนารมณของกฎหมายที่ให

บทบาทของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการแต

ละสํานักงาน อันจะสงผลใหงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการมีเอกภาพและมาตรฐาน 

รวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


