
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

บทสัมภาษณผูบริหาร 
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บทสัมภาษณผูบริหาร 

ทานกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา 

วันพฤหัสบดีท่ี  23   มถินุายน 2554 

ณ สํานักงานคดีอาญา อาคารถนนรัชดาภิเษก 

**************************** 

ผูสัมภาษณ :  แนะนําตัวผูสัมภาษณ ขออนุญาตบันทึกเทป และแจงผูบริหาร (อธิบดีอัยการ 

สํานักงาน    คดีอาญา) ใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการการจับ

ความรู 

ขอทราบวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาและวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของ

สํานักงาน คดีอาญา  

ทานกายสิทธิ ์:   วิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา “ภายใน 5 ป บุคลากรของสํานักงานคดีอาญา 

ตองมี ความรู ความสามารถ ทัศนคติ จริยธรรม อยางดียิ่งในการดําเนินคดีอาญา ” 

และวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา  “องคความรูในการ

ดําเนินคดีอาญาการวาตาง และการแกตาง ตองสามารถรับใชบุคลากรภายใน

สํานักงานคดีอาญาและบุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

ผูสัมภาษณ :    ขอทราบขอบเขตของงาน ( Duty area) ในหัวของานชนัสตูรพลกิศพ งานไตสวน

การตายและงานสอบสวนคดีวิสามัญ ในการจัดการความรู 

ทานกายสิทธิ ์:    ขอบเขตหรือ Spec ของทั้ง 3 งานน้ี สํานักงานคดีอาญาจะเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 

โดยเฉพาะ งานชันสูตรพลิกศพก็ดี งานสอบสวนคดีวสิามญักดี็ หรือการไตสวน

การตายก็ดี อธิบดีสํานักงานคดีอาญาจะเปนผูอํานวยการศูนยฯ ที่จะบริหารจัดการ

เร่ืองอัตรากําลังสําหรับเร่ืองการปฏิบัติงานการสอบสวนคดีวิสามัญ ขึ้นอยูกับวา

พนักงานสอบสวนในทองที่ใดก็จะแจงมา แลวเราก็จะจัดพนักงานอัยการไปเขา

รวมการสอบสวน การไตสวนการตาย เปนเร่ืองของพนักงานอัยการในทองที่ หรือ

ในสํานักงานที่ที่เกี่ยวของ จะรับสํานวนการชันสูตรพลิกศพ สํานวนการไตสวน

การตายจากพนักงานสอบสวน แลวก็ไปยื่นคํารองตอศาลเพื่อใหศาลมีการไตสวน 

และมีคําสั่งวาผูตายเปนใคร อยูที่ไหน ตายเพราะอะไร 

ผูสัมภาษณ :      ขอทราบความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวิกฤตที่สมควรแกไขโดยเรงดวน  กรณีศึกษาที่

จะใชเปนตัวแทนปญหา (Case study) ของงานตางๆ              

ทานกายสิทธิ ์:    งานชันสูตรพลิกศพ ไตสวนการตาย หรือการสอบสวนคดีวิสามัญ ความรูที่สําคัญ 
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ที่เปนปญหาหลักที่เปนปญหาจริงๆ ตอนน้ีก็คือ พนักงานอัยการเองยังขาด องค

ความรูเกี่ยวกับเร่ืองของการสอบสวน เร่ืองของการรวบรวมพยานหลักฐานใน

เบื้องตน  

การออกไปชันสูตรพลิกศพปญหาเกิดขึ้นจากเร่ืองของคน เพราะคนที่เรานํามาใช

ไมไดมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเร่ืองของคดี เราไปใชอัยการทุกสํานักงาน ไม

วาจะเปนคดีแพง คดีจิปาถะทั่วๆ ไป เพราะฉะน้ันในสวนที่ไมเกี่ยวของกับงาน

คดีอาญาโดยตรงก็จะขาดองคความรูเกี่ยวกับเร่ืองพวกนี้  การไตสวนการตายที่มี

ปญหาถึงขั้นวิกฤตก็คืออยูที่อัตรากําลังคนที่จะทํางานตรงน้ีมันนอย เพราะวาแตละ

สํานักงานก็จะมีปริมาณงานคดี มีงานอ่ืนเขามาเกี่ยวของคอนขางเยอะ 

ผูสัมภาษณ :     บทบาทของผูบริหารในการแกไขปญหานี้จะตองทําอยางไร 

ทานกายสิทธิ ์:    สํานักงานคดีอาญาไดมีคําสั่งที่ 18/2553 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 เร่ือง แตงต้ัง 

คณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) แบงเปน 6 ทีม ซึ่งรับผิดชอบงานแตละ

งานไว เพื่อจัดการในเร่ืองน้ีดวยโดยตรง 

ผูสัมภาษณ :   ขอใหทานกําหนดผูเชี่ยวชาญของงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และ

งานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

ทานกายสิทธิ ์:    ผูเชี่ยวชาญดานงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย มีผูสัมภาษณ  (นางสาว

วังวนัช ทิพวัน ) ซึ่งเปนผูออกไปปฏิบัติงานจริง  และ คุณศักด์ิเกษม นิไทรโยค  

เลขานุการ   สํานักงานคดีอาญา งานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  มคีนเดียวกนั 

หรือทาน ร.ต.ท.ธานีฯ รองอธิบดี    สํานักงานคดีอาญา      

ผูสัมภาษณ :      หากมีระบบการจัดการความรู (KMS) แลว ทานตองการนําองคความรูใหพนักงาน

อัยการและเจาหนาที่ธุรการไปใชเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ดานใดบาง 

และควรมีบุคลากรกลุมใดเปนผูใชระบบ KMS น้ี และงบประมาณจากไหน 

ทานกายสิทธิ ์:    ถามีองคความรูดังกลาวแลวก็สามารถที่จะเอาไปใหพนักงานอัยการ ไมเฉพาะ

สํานักงานคดีอาญาไดใชประโยชน พนักงานอัยการทั่วประเทศก็สามารถที่จะใช

ประโยชนได 

 เชนเดียวกัน เพราะเปนงานที่สามารถเกิดขึ้นไดทั่วประเทศ  สวนการดูแลระบบ 

ทางสํานักงานคดีอาญา มีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูควบคุมกํากับสวนกลาง

อยู และสํานักงานคดีอาญาจัดต้ัง KM ทีมไปจัดการดูแลอีกสวนหน่ึงเพื่อให เกดิ

ประโยชนสูงสุด สวนงบประมาณจะขอจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
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ผูสัมภาษณ :     ขอบกราบพระคุณทานที่สละเวลาใหสัมภาษณในวันน้ี                            

             ************************** 
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ภาคผนวก ข 

วาระการสัมภาษณผูบริหาร 
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วาระการประชุมสัมภาษณผูบริหารกําหนดขอบเขตการจับความรู 

วันพฤหัสบดีท่ี  23 มถินุายน 2554 

หัวขอองคความรูท่ี 31   

งานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

                                                     **************************** 

วาระที่ 1 การแจงผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา) ใหทราบวัตถุประสงคและความ

เปนมาของโครงการการจับความรู 

วาระที่ 2 การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

วาระที่ 3 - ขอบทราบวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา และวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของ

สํานักงานคดีอาญา 

- ขอทราบขอบเขตของงาน (Duty Area) ตามหัวขอองคความรูทั้ง 3 งานดังกลาวในการ

จัดการความรู 

วาระที่ 4 การกาํหนด Critical Task (ความรูที่สําคัญ/ความรูที่เปนปญหาหรือมีวิกฤต) ที่สมควร

แกไขโดยเรงดวน กรณีศึกษาที่จะใชเปนตัวแทนปญหา (Case study) และบทบาทของ

ผูบริหารในการจัดการความรูดังกลาว 

วาระที่ 5 กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ  

วาระที่ 6 หากมีระบบการจัดการความรู (KMS) แลว ทานตองการนําองคความรูใหพนักงานอัยการ 

และเจาหนาที่ธุรการไปใชเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ดานใดบาง และควรมี

บุคลากรกลุมใด เปนผูใชระบบ KMS น้ี และงบประมาณมาจากที่ใด 

  

                                           ************************** 
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ภาคผนวก ค 

วาระสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
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วาระการสัมภาษณจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ 

หัวขอองคความรูที่ 31 

งานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

วันที่  2 สิงหาคม 2554 

ณ สํานักงานคดีอาญา  อาคารรัชดาภิเษก 

********************************** 

ผูเชี่ยวชาญ  :    นายศักด์ิเกษม นิไทรโยค เลขานุการสํานักงานคดีอาญา 

วาระที่ 1 การแจงความเปนมาของโครงการจัดการความรู  

วาระที่ 2 การแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

วาระที่ 3 ขอผูเชี่ยวชาญอธิบายหลักการ สรุปภาพรวมโครงสราง และขั้นตอนการ

ดําเนินงานตามหัวขอองคความรูการชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตาย และการ

สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

วาระที่ 4 ปญหาวิกฤตในการปฏิบัติงานดังกลาว และการแกไขปญหาอยางไรบาง และ

กรณีศึกษา   

วาระที่ 5 ในการปฏิบัติงานมีคูมือ หรือระเบียบใดบางที่ใชอางอิง (เอกสาร) ขอทราบรายชื่อ

ผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม และแหลงขอมูลสารสนเทศ 

วาระที่ 6 วาระอ่ืนๆ (ถามี)  

 

****************************** 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
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รายงานการประชุมจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ 

หัวขอองคความรูท่ี 31 

งานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

วันท่ี 2   สิงหาคม 2554 

ณ หองประชุม สํานักงานคดีอาญา อาคารรัชดาภิเษก 

------------------------------------ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายศักด์ิเกษม  นิไทรโยค   เลขานุการสํานักงานคดีอาญา   (ผูเชี่ยวชาญ) 

2. นางสาววังวนัช  ทพิวัน   นักศึกษาปริญญาโท 

เร่ิมประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา 

 

วาระท่ี 1 การแจงใหทราบความเปนมาของโครงการจับความรู 

นางสาววังวนัช  ทิพวัน  :  ตามแผนการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 – 

2556 ไดนําหลักการจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุด โดยกําหนดบัญชีองคความรูข้ึน

ตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อเปนกรอบแนวทาง ในการสรางและ

รวบรวมองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุน ออกเปน 100 หัวขอองคความรู งานชันสูตร

พลิกศพและไตสวนการตาย และสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม เปนหัวขอบัญชีความรูที่ 31  ซึ่งมี

สํานักงานคดีอาญา เปนหนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดมีการจัดทํา MOU กับ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด มีความรูความเขาใจใน

เร่ืองระบบการจัดการความรู  โดยทางสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดทุนใหกับขาราชการของ

สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู โดยวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนที่ปรึกษาในโครงการบริหารจัดการความรู ของ

สํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทดังกลาว จะตองจัดทําองคความรูตามที่

ไดรับมอบหมายใหครบตามแผนการจัดการความรูดังกลาวและจะตองทํารายงานการวิจัยการ

คนควาอิสระตามหัวขอความรูที่นักศึกษาแตละคนไดเลือก ซึ่งจะตองมีการจับความรูจากผูบริหาร

และผูเชี่ยวชาญเพื่อนําไปจัดทําระบบการจัดการความรูดังกลาวตอไป 

 

วาระท่ี 2 การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

นางสาววังวนัช  ทิพวัน  :   วัตถุประสงคของการประชุมในคร้ังน้ีเปนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อ

จับความรู ประสบการณ หลักการคิด ปญหาในการปฏิบัติ ประเด็นขอเสนอแนะหรือขอพึงระวัง ใน
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ภารกิจสําคัญ(Critical Task) ในหัวขอองคความรูงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงาน

สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  

 

วาระท่ี 3 ขอผูเชี่ยวชาญ อธิบายหลักการ สรุปภาพรวมโครงสราง และข้ันตอนการดําเนินงาน 

ตามหัวขอองคความรูการชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตาย และการสอบสวนคดีวิสามัญ 

ฆาตกรรม 

ผูเชี่ยวชาญ  :  การชันสูตรพลิกศพ เร่ืองการชันสูตรพลิกศพ  อยูในหมวด ๒ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 148-156 สวนการเขารวมชันสูตรพลิกศพ

สําหรับพนักงานอัยการนั้น เปนไปตามมาตรา 150 วรรค 3 คือ ตองเปนกรณีที่มี

ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่ง อางวาปฏิบัติราชการตาม

หนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ

ราชการตามหนาที่เมื่อมีความตายดังกลาวเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนมีหนาที่แจง

ใหผูมีหนาที่เปนผูชันสูตรพลิกศพทราบ เพื่อไปรวมทําการชันสูตรพลิกศพกับ

พนักงานสอบสวนทราบ คือ  พนักงานอัยการ พนักงานฝายปกครอง ตําแหนง

ต้ังแตระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไปแหงทองที่ที่ศพน้ันอยู แพทยทาง

นิติเวชศาสตร  และนอกจากน้ีใหแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทน

โดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือญาติผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาที่จะทําได 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเฉพาะในสวนของพนักงานอัยการ มีดังน้ี 

- พนักงานสอบสวนจะแจงมายังศูนยอํานวยการคดีชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจะมีแบบรับแจงการ

เขารวมชันสูตรพลิกศพ หนังสือมอบหมายใหเขารวมชันสูตรพลิกศพ และแบบรายงานการ

ชันสูตรพลิกศพ  

- เมื่อพนักงานอัยการไดรับมอบหมายใหชันสูตรพลิกศพแลว จะออกไปชันสูตรพลิกศพ

รวมกับผูที่มีหนาที่ตามกฎหมาย ตามสถานที่ที่พนักงานสอบสวนแจง และเมื่อชันสูตรพลิก

ศพแลวจะกรอกรายละเอียดในแบบรายงานซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูรวมชันสูตรพลิก

ศพ บุคคลที่เกี่ยวของกับการตาย สถานที่ที่พบศพ ลักษณะของสภาพศพ รองรอยบาดแผล 

เหตุและพฤติการณที่ตาย และผูที่ทําใหตาย เปนตน (ตาม ป.วิอาญา มาตรา 150 วรรค 1,2, 

3) แลวสงใหผูอํานวยการศูนยฯ  

การไตสวนการตาย (ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 150 วรรค 5) 

สืบเนื่องมาจากการชันสูตรพลิกศพแลว พนักงานสอบสวนจะทําสํานวนชันสูตรพลิกศพมา

สงพนักงานอัยการในดําเนินการยื่นคํารองตอศาลขอไตสวนการตาย เพื่อใหศาลมีคําสั่งแสดงวา
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ผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และเหตุและพฤติการณที่ตาย โดยในการทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

พนักงานสอบสวนตองแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิก

ศพดวย (ตาม ป.วิอาญา มาตรา 150     วรรค 4) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเฉพาะในสวนของพนักงานอัยการ มีดังน้ี 

- พนักงานสอบสวนสงสํานวนการไตสวนการตายใหสํานักงานอัยการในทองที่ที่พบศพแลว 

- กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานคดีอาญา (รัชดา) พนักงานสอบสวนสงใหอธบิดี 

สํานักงานคดีอาญา เพื่อจายใหพนักงานอัยการสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 3 – 10 

ดําเนินการ เนื่องจากอัตรากําลังของพนักงานอัยการไมเพียงพอจึงตองกระจายใหทุก

สํานักงานคดีอาญาดําเนินคดี 

- พนักงานอัยการผูไดรับมอบหมายใหดําเนินคดี จะตองตรวจสํานวนคดีวาถูกตองครบถวน

หรือไม เชน มีรายงานการตรวจศพและรายงานชันสูตรพลิกศพของแพทยหรือไม การ

สอบปากคําพยานที่เปนผูชันสูตรพลิกศพครบถวนหรือไม และมีพนักงานอัยการเขารวม

สอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพหรือไม ถาครบถวนแลว 

- ใหพนักงานอัยการทําคํารองขอไตสวนการตายยื่นตอศาลชั้นตนในทองที่ที่พบศพน้ันอยู 

เพื่อใหศาลทําการไตสวนและมีคําสั่งวา  ผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึงเหตุและ

พฤติการณที่ตาย  

- เมื่อศาลมีคําสั่งแลว  ใหศาลสงสํานวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการ เพื่อสงให

พนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป (ตาม ป.วิอาญา มาตรา 150 วรรค 11) 

 การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม (ตาม ป.ว.ิอาญา มาตรา 155/1) 

ตองเปนกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ

ตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตาม

หนาที่  หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตาม

หนาที่ นั้น พนักงานสอบสวนตองแจงใหพนักงานอัยการเขารวมทําสํานวนกับพนักงานสอบสวน

ในคดีวิสามัญฆาตกรรมดังกลาว 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในสํานักงานคดีอาญา มีดังน้ี 

 -พนักงานสอบสวนจะมีหนังสือแจงมายังอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา  

 -อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา จะมอบหมายใหพนักงานอัยการที่สังกัดที่อยูใน

สํานักงานคดีอาญา เขารวมสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมกับพนักงานสอบสวน  โดยมหีนังสอืแจง

ไปยังพนักงานสอบสวนวาไดมีการมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใดไปรวมการสอบสวนคดี

ดังกลาว 
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 -เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับทราบชื่อพนักงานอัยการแลวจะแจงใหพนักงานอัยการผูน้ัน

ไปรวมสอบสวน เมื่อไดมีการสอบปากคําของพยานแลว พนักงานอัยการจะตองลงลายมือชื่อไวใน

บันทึกคําใหการของพยานดังกลาวรวมกับพนักงานสอบสวนดวย ซึ่งการเขารวมสอบสวนดังกลาว 

พนักงานอัยการอาจใหคําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน สอบถามปากคําพยานหรือสั่งใหถาม

ปากคําบุคคลที่เกี่ยวของได 

  

วาระท่ี 4  ปญหาวิกฤตในการปฏิบัติงานดังกลาว และการแกไขปญหาอยางไรบาง และกรณีศึกษา   

ผูเชี่ยวชาญ :  ปญหาวิกฤตในการชันสูตรพลิกศพ  ในกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากการ

ชันสูตรพลิกศพเปนหนาที่ตามกฎหมาย ที่ไมเฉพาะพนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญาเทานั้น

เปนผูออกไปรวมชันสูตรพลิกศพเทาน้ัน แตพนักงานอัยการทุกสํานักงานจะตองมีหนาที่หมุนเวียน

กันไป ซึ่งพนักงานอัยการบางคนที่ไมเกี่ยวของกับงานคดีอาญา และไมเคยไปรวมชันสูตรพลิกศพ

จะไมทราบวาจะดําเนินการอยางไรบาง จึงมีความรูไมเพียงพอในสวนนี้ 

 ปญหาวิกฤตในการไตสวนการตาย   อยูที่สํานวนสอบสวนไมสมบูรณครบถวน ไมมีการ

แจงญาติ หรือพยานหลักฐานไมเพียงพอ อีกทั้งอัตรากําลังคนที่ทํางานในสํานักงานคดีอาญามีนอย 

เนื่องจากแตละสํานักงานมีปริมาณงานคดีทั่วไปมีจํานวนมาก  และการไตสวนการตายเปนงานที่มี

ปริมาณนอย จึงไมคอยมีการฝกอบรม ทําใหเกิดปญหาจากการที่พนักงานอัยการขาดองคความรูใน

ปฏิบัติงานไมครบขั้นตอนในการดําเนินคดี อาจทําใหเกิดความบกพรองในการไตสวนคดีได สงผล

ใหศาลยกคํารองได และผูเกี่ยวของไมไดรับความเปนธรรม 

 ปญหาวิกฤตในการสอบสวนคดีวิสามัญ   เกิดจากพนักงานอัยการขาดความรูเกี่ยวกับเร่ือง

ของการสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องตน  

 การแกไขปญหา  จากการที่พนักงานอัยการ สํานักงานคดีอาญา มีงานที่ไดอยูในความ

รับผิดชอบจํานวนมากซึ่งเปนงานประจํา แตงานตามหัวขอองคความรูดังกลาวเปนงานประจําที่มี

ปริมาณนอยที่จะตองทําสม่ําเสมอ พนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายงานดังกลาว หรือพนักงาน

อัยการใหมจะขาดความรู ทักษะ และประสบการณในการทํางาน ดังนั้น ควรมีการจัดการความรูให

เปนระบบเพื่อใหพนักงานอัยการไดเรียนรูเพิ่มทักษะในการทํางานใหถูกตองตามขั้นตอน และมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งสํานักงานคดีอาญาไดมีการต้ังคณะทํางาน  KM Team ขึน้ในหัว

ขอความรูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในสํานักงานคดีอาญาไวแลว เพื่อรวบรวมองคความรู

นํามาใชเปนขอมูลและเปนแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  

กรณีศึกษา ที่จะใชเปนตัวแทนปญหาไดน้ันไดมีคําพิพากษาในคดีวิสามัญฆาตกรรมซึ่งเปน

กรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่  เชนคดี
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ของศาลจังหวัดหลังสวน ตามคดีหมายเลขดําที่ ๙๓/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๒/๒๕๕๔  คดี

น้ีไมมีประจักษพยาน แตไดอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรในการวินิจฉัยสั่งคดีและ

ดําเนินคดีในชั้นศาลเพื่อพิสูจนความผิดของจําเลยซึ่งเปนเจาพนักงาน   ซึ่งสํานักงานคดีอัยการ

สูงสุด ไดมีหนังสือเวียน แจงใหพนักงานอัยการสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่

ของพนักงานอัยการได  คดีน้ีไดมีการชันสูตรพลิกศพผูตายซึ่งถูกเจาพนักงานตํารวจใชอาวุธปนยิง

ผูตายถึงแกความตาย เน่ืองจากผูตายตอสูเจาพนักงานในการปฏิบัติตามหนาที่  โดยผูตายซึ่งเปน

คนรายไดใชอาวุธปนยิงเจาพนักงานตํารวจ จํานวน ๑ นัด เจาพนักงานตํารวจจึงใชอาวุธปนยิงสวน

ไป ๒ นัด ถูกผูตายลมลงถึงแกความตาย  ตอมาไดมีการแจงใหพนักงานสอบสวนทราบและไดมี

การนําศพผูตายไปทําการชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลพะโตะ แลวนําศพไปไวที่มูลนิธิพุทธ

ประทีป อําเภอหลังสวน ตอมาภริยาของผูตายไดไปรับศพของผูตายที่มูลนิธิพุทธประทีป ปรากฏวา

ผูตายมีบาดแผลถูกยิงมากกวา ๒ นัด โดยมีบาดแผลบริเวณปาก หนาทอง และสะโพก จึงให

เจาหนาที่มูลนิธิถายรูปศพไว และไดสงศพผูตายไปตรวจชันสูตรที่สถาบันนิติเวชศาสตร 

โรงพยาบาลตํารวจ  ซึ่งจากรายงานการตรวจศพ ของสถาบันนิติเวชวิทยา พบวาผูตายถูกยิงถึง ๔ 

นัด  ภริยาผูตายจึงแจงความดําเนินคดีกับเจาพนักงานดังกลาว ขอหารวมกันฆาผูตายโดยเจตนา   

หลงัจากน้ันพนักงานสอบสวนไดเสนอสาํนวนคดีชนัสตูรพลกิศพใหพนักงานอัยการยืน่คาํรอง

ขอใหศาลไตสวนการตายตอศาล  ตอมาพนักงานสอบสวนจึงไดเสนอสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรม

ใหอัยการสูงสุดพิจารณา ซึ่งอัยการสูงสุดพิจารณาแลวมีคําสั่งฟองเจาพนักงานตํารวจดังกลาวเปน

จําเลยในขอหาฆาผูอ่ืน ซึ่งจําเลยไดตอสูอางเหตุปองกันและอางวาเปนเจาพนักงานปฏิบัติราชการ

ตามหนาที่  ในชั้นพิจารณาของศาล ซึ่งศาลไดวินิจฉัยไวในคําพิพากษาวา “....... เนื่องจากเปนคดี

วิสามัญฆาตกรรม ซึ่งพนักงานสอบสวนตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการชันสูตรพลิกศพ

เนื่องจากตองมีการไตสวนชันสูตรพลิกศพดวย แตปรากฏวาตามรายงานชันสูตรพลิกศพตรงกับ

คําใหการของจําเลยวาพบบาดแผลถูกยิงเพียง ๒ นัด แตเมื่อโจทกรวม(ภริยาของผูตาย) ไปรับศพ

ผูตายพบวาผูตายมีบาดแผลถูกยิงมากกวา ๒ นัด และเมื่อพิจารณาภาพถายศพ สามารถเห็นบาดแผล

แตละแหงไดงาย ทําใหมีขอพิรุธสงสัยวา เหตุใดคําใหการจําเลย(เจาพนักงานตํารวจ) จึงสอดคลอง

กับบาดแผลตามรายงานชันสูตรพลิกศพดังกลาวทั้งที่รายงานไมถูกตองหรือไมตรงกับลักษณะ

บาดแผลที่แทจริง ตามที่ตรวจที่สถานบันนิติเวชวิทยา พบวาผูตายมีบาดแผลถูกยิงถึง ๔ นัด...”  “.....

และนอกจากนี้ไมปรากฏขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวนวามีการตรวจเขมาดินปนตามหลักนิติ

วิทยาศาสตร แมจะมีการตรวจพบวาผูตายเกี่ยวของกับการยิงปนจริง แตไมระบุวาพบสารอะตอมที่

มือขางซายหรือขางขวา จึงไมสามารถยืนยันวาผูตายเกี่ยวของกับการยิงปนจริง...” ตอมาศาลไดมีคํา

พิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย (เจาพนักงานตํารวจ) ตามขอกลาวหา 
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จากกรณีศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวาเมื่อมีการตายเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนตองแจงให

บุคคลที่เกี่ยวของซึ่งรวมถึงพนักงานอัยการไปเปนผูรวมชันสูตรพลิกศพ  ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคสี่ ดังน้ัน ปญหาอยูวาที่ไดมีการเคลื่อนยายศพออกจาก

สถานที่เกิดเหตุแลว การชันสูตรพลิกศพจะเกิดความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับพยานหลักฐานในเบื้องตน 

เชนสภาพศพ บาดแผลที่เกิดจากศพ สถานที่เกิดเหตุ  และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ดังน้ันพนักงานอัยการ

ควรตองใชความระมัดระวังอยางยิ่งในการชันสูตรพลิกศพดวย ทั้งน้ีจะเห็นวาคดีน้ีภริยาของผูตาย

ไมเชื่อวาผูตายไดยิงตอสูกับเจาพนักงาน แตถูกเจาพนักงานฆาผูตายโดยเจตนา ซึ่งนําไปสู

กระบวนการไตสวนการตายตอศาลซึ่งพนักงานอัยการจะตองเปนผูดําเนินการไตสวนการตายดวย 

โดยสํานวนชันสูตรพลิกศพดังกลาว จะตองมีอัยการเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพดวย ซึ่ง

พนักงานอัยการจะตองมีความรูเร่ืองการสอบสวนดวยวาจะตองทําอยางไรบาง ซึ่งในคดีน้ีมีความ

จําเปนจะตองมีการสอบปากคําภริยาผูตายไวดวย และตองมีการรวบรวมเกี่ยวกับสภาพสถานที่เกิด

เหตุ และผูที่เกี่ยวของกับการตรวจสภาพศพที่ไมตรงกันไวดวย แมในเบื้องตนที่มีการออกไป

ชันสูตรพลิกศพ และไมมีรายละเอียดบริเวณสถานที่พบศพไวก็ตาม แตพนักงานอัยการผูรวมทํา

สํานวนชันสูตรพลิกศพดังกลาวจะตองสั่งใหพนักงานสอบสวนดําเนินการดวย ซึ่งกรณีดังกลาวมี

กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการสั่งใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งได (ป.วิอาญา มาตรา 

๑๕๐ วรรคหก)  เมือ่พนักงานสอบสวนไดสงสาํนวนชนัสตูรพลกิศพมาใหพนักงานอัยการไตสวน

การแลว พนักงานอัยการที่ดําเนินคดีไตสวนการตายน้ัน จะไมอยูในฐานะคูความฝายใดแตเปนผู

เสนอขอเท็จจริงใหศาลทราบวาผูตายเปนใคร ตายเมื่อใด เหตุและพฤติการณที่ตาย หรือมีผูใดทําให

ตาย ซึ่งศาลจะมีคําสั่งการตายดังกลาวแลวสงคําสั่งของศาลใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไปตาม

กฎหมาย  และจากการที่ไดมีการชันสูตรพลิกศพ การเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ ของ

พนักงานอัยการแลว พนักงานสอบสวนจะแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกบัพนักงานสอบสวนใน

การทําสํานวนสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมดังกลาวดวย ดังนั้นพนักงานอัยการที่เขารวมสอบสวน 

จะตองมีความรูเร่ืองสอบสวนเปนพื้นฐานดวย และเปนผูใหคําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน 

ถามปากคําพยาน หรือสั่งใหถามปากคําบุคคลที่เกี่ยวของได  

ดังน้ันจะเห็นวาคดีน้ี ปญหาอยูที่รายงานชันสูตรพลิกศพในชั้นชันสูตรพลิกศพที่

โรงพยาบาลที่ศพอยู ไมตรงกับสภาพศพตามรูปถายหรือรายงานการตรวจศพของสถาบันนิติเวช

วิทยา พนักงานอัยการจะตองตรวจสอบใหชดัเจน มใิชเพยีงแตใหพนักงานสอบสวนดําเนินการ

สอบสวนไปฝายเดียว ซึ่งกฎหมายใหอํานาจของพนักงานอัยการที่จะสั่งใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินการตรวจสอบได เพื่อคุมครองสิทธิของบุคคลใหไดรับความเปนธรรม ดังนั้นพนักงาน

อัยการจึงตองมีความรู ทักษะในการดําเนินคดีในสวนน้ีดวย 
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วาระท่ี 5 ในการปฏิบัติงานมีคูมือ  หรือระเบียบใดบางท่ีใชอางอิง (เอกสาร ) ขอทราบรายชือ่

ผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม และแหลงขอมูลสารสนเทศ 

ผูเชี่ยวชาญ :  เกี่ยวกับเอกสารที่ใชอางอิงเกี่ยวกับระเบียบและหนังสือเวียนมีดังน้ี  

1. ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2543   

2. ระเบียบสํานักงานคดีอาญา วาดวยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตร

พลิกศพ ทําสํานวนการสอบสวนในกรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําหรือตายอยู

ในระหวางการควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่และทํา

สํานวนในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ

ตามหนาที่ พ.ศ. 2551  

3. หนังสือกรมอัยการที่ มท 1004/ ว 60 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2507 เร่ืองการรองขอให

ศาลไตสวนและการสั่งคดีของพนักงานอัยการในคดีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการ

กระทําของเจาพนักงาน  

4. หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0023/13720 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 เร่ืองให

พนักงานสอบสวนสงสํานวนคดี  วิสามัญฆาตกรรมใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา  

5. หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0023/ ว 50 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 เร่ือง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคดีวิสามัญฆาตกรรม  

 รายชื่อผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม คือ  นายปรีชา  สุดสงวน อัยการผูเชี่ยวชาญ และนางสาววังวนัช  

ทิพวัน อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด   สวนขอมูลสารสนเทศ สํานักงานอัยการสูงสุดยัง

ไมไดมีการจัดทํา 

 

วาระท่ี 6 อื่น ๆ (ถาม)ี    :  ไมมี 

 

ปดประชุมเวลา   14.00 นาฬิกา 

 

    ลงชื่อ         วังวนัช  ทิพวัน               ผูจัดทํารายงานการประชุม 

       (นางสาววังวนัช  ทพิวัน)              

 

 

    ลงชื่อ        ศักด์ิเกษม  นิไทรโยค     ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นายศักด์ิเกษม  นิไทรโยค)       
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามความตองการ 
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แบบสอบถาม 

ความตองการดานระบบการจัดการความรูงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย 

 และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

คําชี้แจง 

 เนื่องจากการสรางระบบการจัดการความรูเพื่องานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย 

และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  จําเปนตองสํารวจความตองการของผูใชงานระบบการ

จัดการความรู เพื่อใหสามารถออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงานมากที่สุด 

จึงขอความรวมมือในการกรอกขอมูลความตองการของระบบงานตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................................... 

 ตําแหนง.........................................................................................................................  

 สํานักงาน.......................................................................................................................  

2. ขอมูลความตองการดานระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) 

โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในชองความตองการระบบงาน 

รายการการระบบงาน     ตองการ 
   ไม

ตองการ 

1. ระบบการจัดการความรูควรมีแผนที่ความรู(Knowledge Map)      

(ขั้นตอนวิธีทํางานรูปแบบแผนผัง)  เพื่อใหเขาใจงาย 

  

2. ระบบการจัดการความรูควรมีแหลงรวบรวมเอกสารตาง ๆไดแก    

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ เพื่อสามารถ

สบืคนได อยางสะดวก และรวดเร็ว 

  

3.ระบบการจัดการความรูควรมีกระดานสนทนาตอเนื่อง เพื่อแบงปน

ความรู ระหวางคนทํางานและผูเชี่ยวชาญ 

 

  

4. ระบบการจัดการความรูควรมีการมอบหมายงาน ( Assignment) 

เพื่อการสั่งงานได 

  

5. ระบบการจัดการความรูควรมีการเชื่อมโยงสารสนเทศตางๆ 

(Link) 
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รายการการระบบงาน    ตองการ  ไมตองการ 

6. ระบบการจัดการความรูควรมีรายชื่อ และที่อยูของผูเชี่ยวชาญ 

(Contact) 

  

7. ระบบการจัดการความรูควรมีพื้นที่สําหรับประกาศขอความตางๆ     

 (Announcement) 

  

8.ระบบการจัดการความรูควรมีปฏิทินกิจกรรม (Calendar)   

9.ระบบการจัดการความรูควรมีตัวอยางกรณีศึกษา (Case study)   

10.ระบบการจัดการความรูควรมีพื้นที่เพื่อสอบถามประเด็นปญหา

เรงดวน 

 (Hot Issue) 

  

11.ระบบการจัดการความรูควรมีกระดานสนทนา (Blog)   

12.ระบบการจัดการความรูควรมีสารานุกรม (Wiki)   

13. ระบบการจัดการความรูควรมีระบบสืบคน (Search)   

 

ระบบงานอื่นๆ นอกเหนือจากรายการระบบงานขางตน ระบบการจัดการความรู (KMS) ควรมี 

1. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………… 

เหตุผลเพราะ....................................................................................................................................... 

2. …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………… 

เหตุผลเพราะ....................................................................................................................................... 
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กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน 

กฎหมาย 

มาตรา 143   วรรคทาย   ในคดีฆาตกรรม ซึ่งผูตายถูกเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ

ตามหนาที่ฆาตาย หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ

ตามหนาที่ อธิบดีกรมอัยการหรือผูรักษาการแทนเทาน้ันมีอํานาจออกคําสั่งฟองหรือไมฟอง 

มาตรา 148    เมื่อปรากฏแนชัดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลใดตายโดยผิดธรรมชาติ 

หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานใหมีการชันสูตรพลิก เวนแตตายโดยการ

ประหารชีวิตตามกฎหมาย 

 การตายโดยผิดธรรมชาติน้ัน คือ  

(1) ฆาตัวตาย 

(2) ถูกผูอ่ืนทําใหตาย 

(3) ถูกสัตวทํารายตาย 

(4) ตายโดยอุบติัเหตุ 

(5) ตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 

มาตรา 149   ความตายผิดธรรมชาติเกิดมีขึ้น ณ  ที่ใด ใหเปนหนาที่ของสามีภริยา ญาติ 

มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายที่รูเร่ืองการตายเชนน้ันจัดการดังตอไปน้ี 

(1) เก็บศพไว ณ ที่ซึ่งพบน้ันเองเพียงเทาที่จะทําได 

(2) ไปแจงความแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจโดยเร็วที่สุด 

หนาที่ด่ังกลาวในวรรคตนน้ันมีตลอดถึงผูอ่ืน ซึ่งไดพบศพในที่ซึ่งไมมีสามีภริยา 

ญาติ มิตรสหายหรือผูปกครองของผูตายอยูในที่น้ันดวย 

  ผูใดละเลยไมกระทําหนาที่ดังบัญญัติไวในมาตราน้ี ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หน่ึงพนับาท 

 มาตรา 150    ในกรณีที่จะตองมีการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแหงทองที่ที่ศพ

น้ันอยูกับแพทยทางนิติเวชศาสตรซึ่งไดรับวุฒิบัตรหรือไดรับหนังสืออนุมัติจากแพทยสภา ทําการ

ชันสูตรพลิกศพโดยเร็ว ถาแพทยทางนิติเวชศาสตรดังกลาวไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให

แพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐปฏิบัติหนาที่ ถาแพทยประจําโรงพยาบาลของรัฐไมมีหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปฏิบัติหนาที่ ถาแพทยประจํา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมมีหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหแพทยประจําโรงพยาบาลของ

เอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ข้ึนทะเบียนเปนแพทยอาสาสมัครตามระเบียบของ

กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติหนาที่ และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ใหแพทยประจําโรงพยาบาล
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ของเอกชนหรือแพทยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูน้ันเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ทั้งน้ี ใหพนักงานสอบสวนและแพทยดังกลาวทําบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพทันที

และใหแพทยดังกลาวทํารายงานแนบทายบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพดวยภายในเจ็ด

วันนับแตวันที่ไดรับแจงเร่ือง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละ

ไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไวในสํานวน

ชันสูตรพลิกศพ รายงานดังกลาวใหถือเปนสวนหน่ึงของสํานวนชันสูตรพลิกศพ และในกรณีที่

ความตายมิไดเปนผลแหงการกระทําผิดอาญา ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพไป

ยังพนักงานอัยการเมื่อเสร็จสิ้นการชันสูตรพลิกศพโดยเร็วและใหพนักงานอัยการดําเนินการตอไป

ตามมาตรา 156 

 ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาที่ไปทําการชันสูตรพลิกศพทราบ และ

กอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดย

ชอบธรรม  ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาที่จะทําได 

 ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตาม

หนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ให

พนักงานอัยการและพนักงานฝายปกครองตําแหนงต้ังแตระดับปลัดอําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไปแหง

ทองที่ที่ศพน้ันอยูเปนผูชันสูตรพลิกศพรวมกับพนักงานสอบสวนและแพทยตามวรรคหน่ึง และให

นําบทบัญญัติในวรรคสองมาใชบังคับ 

 เมื่อไดมีการชันสูตรพลิกศพตามวรรคสามแลว ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงาน

อัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพใหเสร็จภายสามสิบวันนับแตวันที่

ไดรับแจง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวันแต

ตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

 เมื่อไดรับสํานวนชันสูตรพลิกศพแลว ใหพนักงานอัยการทําคํารองขอตอศาลชั้นตนแหง

ทองที่ที่ศพน้ันอยู เพื่อใหศาลทําการไตสวนและทําคําสั่งแสดงวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด 

และถึงเหตุและพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยคนทํารายใหกลาววาใครเปนผูกระทํารายเทาที่จะทราบ

ได ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสํานวน ถามีความจําเปน ใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน

สองคร้ัง คร้ังละไมเกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุก

คร้ังไวในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหน่ึง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ใหพนักงานสอบสวน

ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานอัยการ 
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 ในการไตสวนตามวรรคหา ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนไวที่ศาล 

และใหพนักงานอัยการยืน่คาํรองตอศาลขอใหศาลสงสาํเนาคาํรองและแจงกาํหนดวันนัดไตสวนให

สามี ภริยา  ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับ

อยางนอยหน่ึงคนเทาทีจ่ะไดทราบกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสบิหาวันและใหพนักงานอัยการ

นําพยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบ 

 เมื่อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลวและกอนการไตสวนเสร็จสิ้น 

สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิยื่นคํา

รองตอศาลขอเขามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานหลักฐานอ่ืนไดดวย เพื่อ

การน้ี สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิ

แตงต้ังทนายความดําเนินการแทนได หากไมมีทนายความที่ไดรับการแตงต้ังจากบุคคลดังกลาวเขา

มาในคดี  ใหศาลต้ังทนายความขึ้นเพื่อทําหนาที่ทนายความฝายญาติผูตาย 

 เมื่อศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม ศาลจะเรียกพยานที่นําสืบมาแลวมา

สืบเพิ่มเติมหรือเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบก็ได และศาลอาจขอใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญมา

ใหความเห็นเพื่อประกอบการไตสวนและทําคําสั่ง แตทั้งน้ีไมตัดสิทธิของผูนําสืบพยานหลักฐาน

ตามวรรคแปดที่จะขอใหเรียกผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนมาใหความเห็นโตแยงหรือเพิ่มเติม

ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดังกลาว 

 คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ใหถึงที่สุด แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิฟองรองและการ

พิจารณาพิพากษาคดีของศาล หากพนักงานอัยการหรือบุคคลอ่ืนไดฟองหรือจะฟองคดีเกี่ยวกับการ

ตายน้ัน 

 เมื่อศาลไดมีคําสั่งแลว ใหสงสํานวนการไตสวนของศาลไปยังพนักงานอัยการเพื่อสงแก

พนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป 

 แพทยตามวรรคหน่ึง เจาพนักงานผูไดทําการชันสูตรพลิกศพและผูทรงคุณวุฒิหรือ

ผูเชี่ยวชาญที่ศาลขอใหมาใหความเห็นตามมาตรานี้มีสิทธิไดรับคาตอบแทน หรือคาปวยการ คา

พาหนะเดินทาง และคาเชาที่พัก ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง  สวนทนายความที่ศาลต้ังตามมาตรานี้ มีสิทธิไดรับเงินรางวัลและคาใชจาย

เชนเดียวกับทนายความที่ศาลต้ังตามมาตรา 173 

มาตรา 150 ทวิ     ผูใดกระทําการใด ๆ แกศพหรือสภาพแวดลอมในบริเวณที่พบศพกอน

การชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่นาจะทําใหการชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดี

เปลี่ยนแปลงไป เวนแตจําเปนตองกระทําเพื่อปองกันอันตรายแกอนามัยของประชาชน หรือเพื่อ
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ประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือนถึงสองป หรือปรับต้ังแตหน่ึงหมื่น

บาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา 151     ในเมื่อมีการจําเปนเพื่อพบเหตุของการตาย เจาพนักงานผูทําการชันสูตรพลิก

ศพมีอํานาจสั่งใหผาศพแลวแยกธาตุสวนใด หรือจะใหสงทั้งศพหรือบางสวนไปยังแพทยหรือ

พนักงานแยกธาตุของรัฐบาลก็ได 

 มาตรา 152     ใหแพทยหรือพนักงานแยกธาตุของรัฐบาลปฏิบัติดังน้ี 

(1) ทํารายงานถึงสภาพของศพ หรือสวนของศพ ตามที่พบเห็นหรือตามที่ปรากฏจากการ

ตรวจพรอมทั้งความเห็นในเร่ืองน้ัน 

(2) แสดงเหตุที่ตายเทาที่จะทําได 

(3) ลงวันเดือนปและลายมือชื่อในรายงาน แลวจัดการสงไปยังเจาพนักงานผูทําการ

ชันสูตรพลิกศพ 

มาตรา 153     ถาศพฝงไวแลว ใหผูชันสูตรพลิกศพจัดใหขุดศพขึ้นเพื่อตรวจดู เวนแตจะ

เห็นวาไมจําเปนหรือจะเปนอันตรายแกอนามัยของประชาชน 

มาตรา 154    ใหผูชันสูตรพลิกศพทําความเห็นเปนหนังสือแสดงเหตุและพฤติการณที่ตาย

ผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ถาตายโดยคนทําราย ใหกลาววาใครหรือสงสัยวาใครเปนผูกระทํา

ผิดเทาที่จะทราบได 

มาตรา 155/1   การสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่ง

อางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวา

ปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวา

ปฏิบัติราชการตามหนาที่ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงาน

สอบสวนในการทาํสาํนวนสอบสวน 

การทําสํานวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนเปนผูรับผิดชอบโดยพนักงาน

อัยการอาจใหคําแนะนํา ตรวจสอบพยานหลักฐาน ถามปากคํา หรือสั่งใหถามปากคําบุคคลที่

เกี่ยวของไดต้ังแตเร่ิมการทําสํานวนสอบสวนนับแตโอกาสแรกเทาที่จะพึงกระทําได ทั้งน้ีตาม

หลกัเกณฑและวิธกีารทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันควรไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทําสํานวน

สอบสวน ใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนตอไปได แตตองบันทึกเหตุที่ไมอาจรอพนักงานอัยการ

ไวในสาํนวน และถอืวาเปนการทาํสาํนวนสอบสวนทีช่อบดวยกฎหมาย 

มาตรา 156     ใหสงสํานวนชันสูตรพลิกศพในกรณีที่ความตายมิไดเปนผลแหงการกระทํา

ผิดอาญาไปยังขาหลวงประจําจังหวัด 
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ระเบียบ   

1.ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547   

 

ขอ 88  (อัยการกับคดีวิสามัญฆาตกรรม) 

 เนื่องจากการคุมครองสิทธิบุคคลทุกฝายในคดีวิสามัญฆาตกรรม เปนเร่ืองที่สําคัญ

ยิ่งประการหนึ่งที่จักอํานวยความยุติธรรมและกอใหเกิดความสงบเรียบรอยแกสังคม พนักงาน

อัยการตองใหความสําคัญเปนพิเศษในการคุมครองสิทธิของทุกฝายในคดีดังกลาว ไมวาจะเปน

ผูถูกกระทําหรือเจาพนักงาน โดยเขารวมชันสูตรพลิกศพรวมทั้งการไตสวนการตายใหเปนไปตาม

มาตรา 150 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวย

การชันสูตรพลิกศพ 

ขอ 89  (คดีวิสามัญฆาตกรรมที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนตองสั่ง) 

 คดีวิสามัญฆาตกรรมที่อัยการสูงสุดหรือผูรักษาการแทนตองออกคําสั่งฟอง

หรือไมฟองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 วรรคสาม นั้น หมายเฉพาะคดี

ที่ความตายเกิดขึ้นโดยผูกระทํามีเจตนาฆาเทาน้ัน 

ขอ 90  (คดีที่เกี่ยวของกับคดีวิสามัญฆาตกรรม) 

 ใหพนักงานอัยการรอการสั่งคดีที่ราษฎรถูกกลาวหาวามีเจตนาฆาเจาพนักงาน

จนกวาอัยการสูงสุดจะมีคําสั่งในคดีวิสามัญฆาตกรรมที่เกี่ยวพันกันเสียกอน 

ขอ 91   (การรายงานผลคดีวิสามัญฆาตกรรม) 

 คดีวิสามัญฆาตกรรมที่อัยการสูงสุดสั่งฟองน้ัน ใหพนักงานอัยการรายงานผลคดี 

และคัดสําเนาคําพิพากษาทุกระยะสงสํานักงานอัยการสูงสุด 

 

2. ระเบียบสํานักงานคดีอาญาวาดวยการเขารวมกับพักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตร

พลิกศพ ทําสํานวนการสอบสวนในกรณีท่ีความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําหรือตายอยูในระหวาง

การควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ีและทําสํานวนในกรณีท่ีผูตาย         

ถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี พ.ศ.2551 

 

 ขอ 4   ใหอัยการพิเศษฝาย เปนผูรับผิดชอบจัดพนักงานอัยการเขารวมทําสํานวนชันสูตร

พลิกศพหรือรวมทําสํานวนสอบสวน ตามที่อธิบดีไดมอบหมาย รวมถึงใหกํากับดูแล ติดตามผลการ

ปฏิบัติงานต้ังแตตนจนการรวมทําสํานวนเสร็จสิ้น 
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 ขอ 5  เมื่อไดรับมอบหมายจากอธิบดีแลว ใหสํานักงานอัยการพิเศษฝาย ลงสารบบการเขา

รวมทาํสาํนวนชนัสตูรพลกิศพหรือสาํนวนสอบสวนแลวแตกรณตีามแบบทีบ่ญัชจีายสาํนวน (บ.7) 

โดยอนุโลม ภายหลังจากลงสารบบแลวใหอัยการพิเศษฝายมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใดคน

หน่ึงเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ หรือ เขารวมทําสํานวนสอบสวนและใหแจงชื่อพนักงาน

อัยการ ผูไดรับมอบหมายใหพนักงานสอบสวนทราบโดยเร็ว 

 ขอ 6   พนักงานอัยการผูไดรับมอบหมายมีหนาที่ตองรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพหรือ

รวมทําสํานวนสอบสวน ต้ังแตตนจนเสร็จสิ้น 

  ในกรณีที่พนักงานอัยการผูไดรับมอบหมายมีเหตุจําเปนเรงดวนไมอาจรวมทํา

สาํนวนชนัสตูรพลกิศพ หรือรวมทาํสาํนวนสอบสวนตามทีพ่นักงานสอบสวนนัดหมายคร้ังใดได 

ใหผูน้ันทําบันทึกรายงานเหตุจําเปนเรงดวน รวมถึงความสําคัญของพยาน ตออัยการพิเศษฝายเพื่อ

ขออนุญาต 

  หากอัยการพิเศษฝายอนุญาต ใหแจงคําสั่งใหพนักงานสอบสวนทราบเพื่อรวม

สาํนวนชนัสตูรพลกิศพหรือสาํนวนสอบสวนแลวแตกรณ ีและรวมบนัทกึการอนุญาตไวในรายงาน

การรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพหรือสํานวนสอบสวน ในกรณีอัยการพิเศษฝายอนุญาต และ

มอบหมายใหพนักงานอัยการคนอ่ืนไปแทน ใหแจงใหพนักงานสอบสวนทราบดวย 

  เฉพาะในกรณีรวมทําสํานวนสอบสวน หากอัยการพิเศษฝายไมไดมอบหมายให

พนักงานอัยการคนอ่ืนไปแทน ใหแจงพนักงานสอบสวนดวยวาทาํสาํนวนตอไปไดโดยใหพนักงาน

สอบสวนบันทึกเหตุที่พนักงานอัยการไมสามารถรวมทําสํานวนไดและเหตุที่ไมอาจรอพนักงาน

อัยการไวในสาํนวนดวย 

  ในกรณีที่พนักงานอัยการผูเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพหรือสํานวน

สอบสวนไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ที่อ่ืนใหพนักงานอัยการผูน้ัน สงมอบเร่ืองพรอมเอกสารที่

เกี่ยวของใหอัยการพิเศษฝายเพื่อมอบหมายใหพนักงานอัยการคนอ่ืนดําเนินการตอไป 

 ขอ 7    เมือ่พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนเห็นรวมกนัวาการทาํสาํนวนชนัสตูร

พลกิศพหรือรวมทาํสาํนวนสอบสวนเสร็จสิน้แลว  ใหพนักงานสอบสวนเปนผูทาํความเห็นใน

รายงานความเห็นทางคดีแลวดําเนินการจัดสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการในทองที่ที่มีเขตอํานาจ

เพื่อดําเนินการตอไป 

  พนักงานอัยการไมตองลงลายมือชื่อในรายงานความเห็นทางคดี เพราะพนักงาน

อัยการเปนผูรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพหรือสํานวนสอบสวนเทาน้ัน โดยไมไดเปนพนักงาน

สอบสวนผูรับผิดชอบ 
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 ขอ 8    ในการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพหรือรวมทําสํานวนสอบสวน ของพนักงาน

อัยการกับพนักงานสอบสวนน้ัน  ตองจัดใหมีการดําเนินการคุมครองเด็กในชั้นสอบสวนตามที่

กําหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดวย 

  พนักงานอัยการผูเขารวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพหรือรวมทําสํานวนสอบสวน

ตามระเบียบนี้ไมอาจถือวาปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนพนักงานอัยการในคุมครองเด็กในชั้นสอบสวน

ตามที่กําหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาดวยในคราวเดียวกัน 

  การแจงผูมีหนาที่เขารวมปฏิบัติหนาที่ในการคุมครองเด็กในชั้นสอบสวนน้ันเปน

หนาทีข่องพนักงานสอบสวนเปนผูดาํเนินการ 

 ขอ 9   ใหพนักงานอัยการรวมกับพนักงานสอบสวนในการถามปากคําบุคคลที่เกี่ยวของใน

คดีอยางนอย ดังน้ี 

  9.1 กรณีการตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ

ราชการตามหนาที่ ไดแก เจาพนักงานผูปฏิบัติหนาที่ควบคุมผูตาย ผูรวมถูกควบคุม หรือคุมขังหรือ

บุคคลที่รูเห็นเหตุการณการตายของผูตาย  แพทยผูรวมชันสูตรพลิกศพ ผูเชี่ยวชาญที่ตรวจพิสูจน

ทางนิติวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ญาติของผูตาย และบุคคลผูกระทํารายผูตายถาหากมี 

  9.2 กรณีที่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการ

หนาที่ ไดแก เจาพนักงานผูกระทํารายผูตาย บุคคลที่รูเห็นเหตุการณ แพทยผูรวมชันสูตรพลิกศพ 

ผูเชี่ยวชาญที่ตรวจพิสูจนทางนิติวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ญาติของผูตาย 

 ขอ 10    ในกรณีที่พนักงานอัยการมีความประสงคจะถามปากคําบุคคลใด นอกเหนือจาก

บุคคลที่พนักงานสอบสวนกําหนดไวแลว พนักงานอัยการอาจสั่งใหพนักงานสอบสวนถามปากคํา

หรือรวมถามปากคําบุคคลดังกลาวดวยก็ได 

 ขอ 11   พนักงานอัยการผูรวมกับพนักงานสอบสวนถามปากคําบุคคลใด ตองลงลายมือชื่อ

ในบันทึกคําใหการของบุคคลดังกลาวดวย 

 ขอ 12    หากพนักงานอัยการประสงคจะตรวจสอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทําสํานวน

ชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานอัยการแจงใหพนักงานสอบสวนทราบหรืออาจเรียกใหพนักงาน

สอบสวนนําพยานหลักฐานมาใหตรวจสอบก็ได และใหพนักงานอัยการลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน

ในการตรวจพยานหลกัฐานน้ัน 

 ขอ 13    พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย

หากพนักงานสอบสวนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งใหบันทึกเหตนุดังกลาวใหปรากฏไว 
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  หากพนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนมีความเห็นไมตรงกัน ใหพนักงาน

อัยการสั่งใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานอัยการ โดยพนักงานอัยการหรือ

พนักงานสอบสวนแลวแตกรณอีาจทาํความเห็นของตนใหปรากฏไวในสาํนวนกไ็ด 

  กรณีพนักงานสอบสวนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง หรือมีความเห็นไมตรงกัน

กับพนักงานอัยการดังกลาว ใหพนักงานอัยการรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงอธิบดีเพื่อ

พิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร 

 ขอ 14    ใหพนักงานอัยการกํากับดูแลใหพนักงานสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพให

แลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ถามีความจําเปนใหขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน 2 

คร้ัง ๆ ละ ไมเกิน 30 วัน โดยใหบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกคร้ังให

ปรากฏไวในสาํนวน 

 ขอ 15   สํานวนชันสูตรพลิกศพจะตองประกอบดวยเอกสารหลักฐานเบื้องตนดังตอไปน้ี 

  15.1 หลักฐานการแจงใหผูมีหนาที่ไปรวมทําการชันสูตรพลิกศพทราบ  

  15.2 หลักฐานการแจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม                   

ผูอนุบาลหรือญาติของผูตาย อยางนอยหน่ึงคนทราบเทาที่จะทําได 

  15.3 บันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพของพนักงานสอบสวนและแพทย  

  15.4 รายงานของแพทยแนบทายบันทึกรายละเอียดแหงการชันสูตรพลิกศพ  

  15.5 บันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาของแพทยและพนักงาน

สอบสวน 

  ใหพนักงานอัยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกลาวขางตนวาถูกตองและ

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม หากไมถูกตองใหแจงพนักงานสอบสวนดําเนินการใหถูกตอง 

 ขอ 16   เอกสารที่ควรตองมีในสํานวนชันสูตรพลิกศพ 

  16.1 รายงานการสอบสวนแสดงถึงวา ผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด ขอเท็จจริง

และรายละเอียดพฤติการณที่ตาย ถาตายโดยทําราย ใหระบุวาใคร หรือสงสัยวาใครเปนผูทําราย

เทาที่จะทราบได 

  16.2 คําใหการพยานซึ่งเปนสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบ

ธรรมผูอนุบาล 

  16.3 บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ แผนที่เกิดเหตุ รวมทั้งรายงานการตรวจ

พสิจูนรอยหลกัฐาน ตลอดจนบนัทกึการสอบสวนแสดงรายละเอียดแหงการชนัสตูรพลกิศพ 

  16.4 รายงานการชันสูตรพลิกศพ แสดงถึงสภาพของศพ เศษ หรือสวนของศพ 

ตามที่พบเห็นหรือที่ปรากฏจากการตรวจ พรอมความเห็น 
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  16.5 ภาพถายศพหรือสวนของศพ สถานที่พบศพตลอดจนสถานที่ที่เกี่ยวของ  

  16.6 ลายพิมพน้ิวมือและผลการตรวจลายพิมพน้ิวมือของผูตาย  

  16.7 บัญชีของกลาง วัตถุ สิ่งของ อาวุธฯ ที่เกี่ยวของ  

  16.8 รายงานการตรวจพิสูจนวัตถุ สิ่งของ อาวุธฯ ที่เกี่ยวของ  

  16.9 บันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน  

  16.10 บัญชีแสดงรายการเอกสารทั้งหมด  

  16.11 อ่ืน ๆ อาทิ เชน ผลการตรวจกรุปโลหิต รูปภาพผูตาย ประวัติอาการเจ็บปวย

และการรักษาของผูตาย ฯลฯ 

 ขอ 17   การลงสารบบใหปฏิบัติตามคําสั่งอัยการพิเศษฝาย 

 ขอ 18    ในการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพทุกคร้ัง ใหพนักงานอัยการทําบันทึกการ

ปฏิบัติหนาที่ ตามแบบรายงานคดี อก.13 พรอมเอกสารที่เกี่ยวของรายงานใหอัยการพิเศษฝายทราบ

โดยเร็วและใหพนักงานอัยการผูไดรับมอบหมายเปนผูเก็บรักษาเอกสารที่รวมสอบสวนไว 

  เมื่อทําสํานวนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นแลวใหพนักงานอัยการทําบันทึกรายงาน

อัยการพิเศษฝายทราบพรอมเอกสารในการเขารวมทําสํานวน เพื่อรายงานอธิบดีทราบตอไป 

 ขอ 19    เมื่อการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น และไดมีการรายงานตามขอ 18 

แลว ใหเก็บรักษาเร่ืองและเอกสารที่รวมทําสํานวนไวที่สํานักงานอัยการพิเศษฝาย  โดยใหหมาย

เหตุใหชดัเจนวาดําเนินการเสร็จสิน้แลว 

 ขอ 20 ถาหากมีคาใชจายในการรวมทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานอัยการผูไดรับ

มอบหมายดําเนินการตามที่หลักเกณฑสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดไว 

  คาใชจายในสวนเกี่ยวกับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที่พัก ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่สํานักงานอัยการสูงสุดและกระทรวงการคลังกําหนดไว 

 ขอ 21     พนักงานอัยการพึงระลึกอยูเสมอวาการกําหนดใหพนักงานอัยการเขารวมทํา

สํานวนกับพนักงานสอบสวนนั้น ก็ดวยความมุงประสงคใหการสอบสวนไดดําเนินการอยางถูกตอง 

การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เปนพยานบุคคล วัตถุพยาน และพยานชนิดอ่ืน ๆ ไดกระทําดวย

ความรอบคอบและรอบดาน ไมขาดตกบกพรองหรือเกิดปญหาวาสํานวนการสอบสวนไมสมบูรณ

เมื่อสํานวนน้ันถูกสงมาใหพนักงานอัยการดําเนินการ 

  ดังนั้น พนักงานอัยการควรเขารวมทําสํานวนสอบสวนในทุกขั้นตอนเพราะมี

ฐานะเปนผูใหคาํแนะนํากบัพนักงานสอบสวนอีกฐานะหน่ึงดวย 

 ขอ 22   ใหพนักงาอัยการรวมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาที่

สามารถทําได เพื่อประสงคทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตาง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้นเพื่อ
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จะไดรูตัวผูกระทําความผิดและพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหาโดยใหเปนไปโดย

ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอันเปนการใหความคุมครองสิทธิของทุกฝาย 

 ขอ 23    ใหพนักงานอัยการรวมกับพนักงานสอบสวนในการถามปากคําบุคคลที่เกี่ยวของ

ในคดีอยางนอย ดังน้ี 

  23.1 การสอบสวนพยานบุคคลที่เปนประจักษพยาน พยานพฤติเหตุแวดลอมกรณี 

พยานบอกเลาที่รูเห็นเกี่ยวของกับการกระทําผิดตามที่ถูกกลาวหา สาเหตุและพฤติการณที่มาของ

การกระทําความผิดตาที่ถูกกลาวหากอนและหลังเกิดเหตุที่สามารถทําได 

  23.2 การสอบสวนพยานซึ่งเปนสามี ภริยา บุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบ

ธรรม           ผูอนุบาล หรือญาติของผูตาย 

  23.3 การสอบสวนพยานที่ตองใชความรูและความเห็นของพยานประกอบพยาน

อ่ืนเพื่อพิสูจนความผิดหรือคนหาความจริง เชน ผูเชี่ยวชาญผูตรวจพิสูจน แพทยผูรวมชันสูตรพลิก

ศพ ฯลฯ 

  23.4 การสอบสวนเจาพนักงานผูทํารายผูตาย หรือผูมีหนาที่ควบคุมผูตาย  

  23.5 การสอบสวนพยานบุคคลอ่ืน ๆ นอกจากตาม ขอ 23.1 ถึง 23.4 อาทิ เชน 

แพทยที่เคยรักษาพยาบาลผูตาย เปนตน 

 ขอ 24    ใหนําความใน ขอ 10 ขอ 11 และ ขอ 12 หมวดที ่1 สวนที่ 1 มาถือปฏิบัติโดย

อนุโลม 

 ขอ 25    พนักงานอัยการอาจแนะนําใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 

หากพนักงานสอบสวนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําใหบันทึกเหตุดังกลาวใหปรากฏไว 

  กรณีที่พนักงานอัยการกับพนักงานสอบสวนมีความเห็นไมตรงกันใหพนักงาน

อัยกาหรือพนักงานสอบสวนแลวแตกรณอีาจทาํความเห็นของตนใหปรากฏไวในสาํนวนกไ็ด 

  หากพนักงานสอบสวนเพิกเฉยหรือไมปฏิบัติตามคําแนะนํา หรือมีความเห็นไม

ตรงกันกับพนักงานอัยการดังกลาว ใหพนักงานอัยการรายงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึง

อธิบดีเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร  

 ขอ 26   เอกสารที่ควรตองมีในสํานวนสอบสวน 

  26.1 รายงานการสอบสวนที่สรุปการสอบสวน และความเห็นของพนักงาน

สอบสวน 

  26.2 คําใหการของบุคคลตาม ขอ 22.1 ถึง 22.5  

  26.3 ใหนําความในขอ 15.1 ถึง 15.5 และ ขอ 16.3 ถึง 16.11 ของหมวด 2 สวนที่ 2 

มาถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
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  26.4 บันทึกเหตุที่พนักงานสอบสวนไมอาจรอพนักงานอัยการเขารวมในการทํา

สาํนวนได 

 

หนังสือเวียน  

1. หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0023/13720 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550 เร่ืองให

พนักงานสอบสวนสงสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา  

2. หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0023/ ว 50 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 เร่ือง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคดีวิสามัญฆาตกรรม 
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ENG 1  Requirement  Elicitation   

แผนการดาํเนินงาน  (Plan) 

1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวน

การตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  

2) เขาพบผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขต (Scoping) กรอบความตองการความรู    

กําหนดฐานความรู รายชื่อผูเชี่ยวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชงาน      

3) ออกแบบวาระการสัมภาษณและกําหนดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

4) จับความรูจากผูเชี่ยวชาญโดยต้ังวาระ  วิเคราะห  และสังเคราะหความรู  ตามมาตรฐาน 

CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อจับหลักการสําคัญ

ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

5) จับความรูจากผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดกรณีสําคัญตางๆในงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวน

การตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ที่กําหนด  ทบทวนกรณีสําคัญเหลาน้ัน 

6) ตรวจสอบความครบถวน โดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความเขาใจ ความ

ถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเชี่ยวชาญดานงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย 

และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  

7) นํา Transcript มาสรางแบบจําลองความรูตามมาตรฐาน CommonKADS 

8) หลังจากจบภารกิจ  ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

รายงานผลการดาํเนินงาน  (DO) 

 ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเบื้องตนจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบวาดวย

การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการ

ชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2543 ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจดังกลาว  

 เมื่อวันที่ 23 มถินุายน 2554 ไดสัมภาษณผูบริหาร (นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ) อธบิดี

อัยการ สํานักงานคดีอาญา เพื่อทราบวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาและวิสัยทัศนการจัดการ

ความรูของสํานักงานคดีอาญา กําหนดขอบเขตของงาน ความรูที่สําคัญ (Critical Task) หรือความรู

ที่เปนปญหาวิกฤตที่สมควรแกไขโดยเรงดวน กําหนดผูเชี่ยวชาญ บทบาทของผูบริหาร การจัดการ

ความรูในภารกิจ และกําหนดประเภทผูใชระบบ KMS ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร  
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ENG 1.1)  และสรุปคําสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 (เอกสาร ENG 1.2) 

เมื่อวันที่  2  สิงหาคม 2554 ไดประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  (นายศักด์ิเกษม นิไทรโยค) 

เลขานุการ สํานักงานคดีอาญา เพื่อจับหลักการสําคัญ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติ ความรูจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ โดยต้ังวาระ วิเคราะหและสังเคราะห

ความรูตามมาตรฐาน CommonKADS เพื่อจับหลักการสําคัญในภารกิจงานชันสูตรพลิก งานไต

สวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.3)  

และสรุปรายงานการประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Transcript) เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม 2554 (เอกสาร 

ENG 1.4)  แลวนําบทวิเคราะห (Transcript)     มาสรางแบบจําลองความรูงานชันสูตรพลิกศพ งาน

ไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม   ตามมาตรฐาน CommonKADS  (เอกสาร 

ENG 1.5)   

 

ปญหาอุปสรรค  

การดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  เปนไปตามแผนที่กําหนดไว  ไมมีปญหาอุปสรรค  

แตผูเชี่ยวชาญไดใหจัดทําเปนรายงานการประชุมสัมภาษณเพื่อตรวจสอบความครบถวนถูกตองของ

ขอมูล  และไดนํารายงานการประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ใหคณะ KM Team ที่เกี่ยวของกับหัวขอ

องคความรูน้ี  ตรวจสอบในชัน้ Variation อีกคร้ังหน่ึง  ซึ่งจากการตรวจสอบพบวามีขอมูลองค

ความรูถูกตองครบถวนตามแบบจําลองความรู 

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.2 สรุปบทสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่  23 มถินุายน 2554 

เอกสาร ENG 1.3 วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 1.4 สรุปรายงานการประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Transcript) เมื่อวันที่ 

  2 สิงหาคม  2554 

เอกสาร ENG 1.5  แบบจําลองความรู 
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ENG 2  System Requirement Analysis  (การวิเคราะหความตองการของระบบจัดการความรู) 

 

แผนการดาํเนินงาน  (Plan) 

1) สอบถามความตองการของระบบงานจากผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และพนักงานอัยการ

ผูปฏิบัติงาน 

2)  กําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้นโดยยึดประเภทผูใชงานหลัก 

3) หลังจากจบภารกิจ  ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

รายงานผลการดาํเนินงาน  (DO) 

 ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และ

งานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงานอัยการ โดยการสัมภาษณผูบริหาร (นาย

กายสิทธิ์ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ) เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2554 ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร 

ENG 2.1) ซึ่งแยกผูใชงานแตละประเภทไดดังน้ี  

 ประเภทที่ 1  ผูบริหาร   ไดแก  อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝายคดีอาญา 

 ประเภทที่ 2  ผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  อัยการผูเชี่ยวชาญ และอัยการผูมีประสบการณในการ

ทํางาน  

 ประเภทที่ 3  ผูปฏิบัติหรือผูใชงานทั่วไป ไดแก  พนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมายตาม

ภารกิจนี้ รวมทั้งพนักงานอัยการที่เร่ิมเขามาทํางานใหม 

       จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว           

ผูศึกษาไดกําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้น โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังน้ี  

 

 ประเภทผูใชงาน ความตองการของระบบงาน 

 ผูบริหาร ระบบ KMS จะตองมีการมอบหมายงาน 

 ผูเชี่ยวชาญ ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน,                 

เอกสารวิชาการ, กฎหมาย , กรณีศึกษา 
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 ผูปฏิบัติหรือผูใชงาน

ทั่วไป 

ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน,              

เอกสารวิชาการ, กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ,

กรณีศึกษา, ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 

 

ปญหาอุปสรรค 

การดําเนินการสอบถามความตองการของระบบงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย 

และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงานอัยการ  เปนไปตามแผนที่กําหนดไว  และ

ไมมีปญหาอุปสรรคแตอยางใด   

ขอเสนอแนะนํา 

  ผูบริหารไดใหขอแนะนําวา หลังจากทีไดมีการใชงานระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นน้ี

แลว  ควรมีการทบทวนสอบถามความตองการของผูใชงานแตละประเภทอีกคร้ังหนึ่ง และ

ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรใหทันสมัย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขระบบการจัดการความรูให

เหมาะสมและดีขึน้กวาเดิม  

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG 2.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 2.2 สรุปบทสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

เอกสาร ENG 2.3 ประเภทผูใชงานและความตองการของระบบงาน 

 

ENG 3 (Software Requirement Analysis) การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1.วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 และ  ENG2 เพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู สอดคลอง

ตาม ENG1 และ ENG2 เปนไปตามมาตรฐาน CommonKADS (Cop, Task, Inference, Domain, 

Knowledge Base) โดยจัดทาํ Site Map 

2. กําหนดการใชงาน Function ของกลุมผูใชงานแตละประเภทตามโครงสรางระบบงาน

ตามภารกิจ 

3.หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ 
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รายงานผลการดาํเนินงาน (Do) 

ไดดําเนิน การวิเคราะหความตองการของระบบ  โดยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน ในการออกแบบระบบการจัดการความรู ใหตรงตามความ

ตองการของผูใชงานประเภทตางๆ  เน่ืองจากในการคนควาคร้ังน้ี สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการ

ใช MS SharePoint ซึ่งรองรับความตองการในดานตางๆ ของผูปฏิบัติงานอยูแลว และไดกําหนด

สิทธิของผูใชแตละประเภทอยางเหมาะสมใน KMS ซึ่งแสดงโครงสรางในแตละ CoP ที่

ประกอบดวย Task, Inference, Domain, Knowledge Base ที่มีการออกแบบตองทําให เขาใจงาย 

และใชงานใหเร็วและสะดวกทีส่ดุ 

 

เอกสารประกอบ 

 ENG 3.1  การกาํหนด Function และสิทธิของผูใชงาน  

 ENG 3.2  แบบสอบถามความตองการดานระบบ KMS 

ENG 4 (Software Design) การออกแบบซอฟตแวร 

แผนการดาํเนินงาน (Plan)    

ดําเนินการออกแบบหนาจอ Work space ตามที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการ

ความรู (สฝบร.) สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดรูปแบบซอฟตแวร โดยการใชซ้ําโปรแกรมขอมูลที่

ทางสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูและทางคณะวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี ออกแบบไวเรียบรอยแลว  

รายงานผลการดาํเนินงาน (Do)     

 นํา Template ที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู (สฝบร.) สํานักงานอัยการ

สูงสุด และคณะวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รวบกันออกแบบและสราง Template  มา

ดําเนินการใชซ้ําโดยการนําผลการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลที่ไดจาก ENG 

1  ENG2  และ ENG 3 มาวิเคราะหโดยใช software Microsoft SharePoint 2010  

เอกสารประกอบ  

ENG 4.1 ภาพหนาจอระบบ 

http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG3/วิเคราะหความต้องการsoftware.docx�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG1�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG1�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG1�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG2�
http://ago.camt.cmu.ac.th/qadocs/Documents/ENG3�
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MAN1 (Organizational Alignment) การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู 

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1. ศึกษาบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหาร กําหนดวิสัยทัศนของสํานักงาน

คดีอาญา และกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน  

2. จัดทําแผนกิจกรรมที่ใชในการสื่อสารสรางความเขาใจใหตรงกันภายในสํานักงาน

คดีอาญา  

3. กําหนดกิจกรรมดานการจัดการความรู โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู  

4. นําเสนอแผนกจิกรรมตอ Km Team ของสํานักงานคดีอาญา 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (Do)  

 ผูบริหาร(อธิบดีอัยการ)สํานักงานอาญา  ไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความรูและ

กําหนดวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาวา “บุคลากรของสํานักงานคดีอาญา ตองมีความรู 

ความสามารถ ทัศนคติ จริยธรรม อยางดียิ่งในการดําเนินคดีอาญา”  และวิสัยทัศนการจัดการความรู

ของสํานักงานคดีอาญา “องคความรูในการดําเนินคดีอาญา การวาตาง และการแกตาง ตองสามารถ

รับใชบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญา และบุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ”   จึงไดศึกษา

และจัดทําแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจดานการจัดการความรูกับบุคลากรใน

สํานักงานคดีอาญา และกําหนดกิจกรรม โดยใช ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action) 

มาประยุกตใชในการออกแบบแผนกิจกรรมไว สําหรับ 3 ป เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนดังกลาว 

 มีการสาธิตระบบการจัดการความรู ( KMS) และแผนกจิกรรม 3 ป ใหผูเชี่ยวชาญ KM 

Team แลว ซึ่งไดมีการรวบรวมปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ จากการสาธิตผูเชี่ยวชาญให

ความเห็นวา นาจะปฏิบัติไดจริง สวนขอเสียของระบบยังไมปรากฏ  เพราะยังไมมีการนําระบบออก

ใชงาน 

 

เอกสารหลักฐาน 

 MAN 1.1   บทสัมภาษณผูบริหาร(วิสัยทัศน) 

 MAN 1.2   แผนกจิกรรม 3 ป 
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MAN 2  (Organization Management) การบริหารองคกร 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงานคดีอาญาดานการจัดการความรู และออกแบบปรับ 

โครงสรางสํานักงานคดีอาญา เพื่อดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู และรองรับระบบจัดการ

ความรู (KMS) ตามวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจตางๆในการแกปญหาการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจองคความรูน้ี และพัฒนาดาน คน กระบวนการ และเทคโนโลยี  

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

1.ไดมีศึกษาวิเคราะหโครงสรางของสํานักงานคดีอาญา คือพนักงานอัยการซึ่งปฏิบัติงาน

ในสํานักงานคดีอาญา (สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1-12) ซึ่งรองรับการจัดการความรู และ

ผูบริหารไดมีคําสั่งมอบหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูแลว จํานวน 6 คณะทํางาน รวมทั้ง

คณะทํางานการจัดการความรู ดานชันสูตรพลิกศพ และไตสวนการตาย และสอบสวนคดีวสิามญั 

ตามคําสั่งสํานักงานคดีอาญา ที่ 18/2553 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 แตงต้ังคณะทํางานการจัดการ

ความรู (KM Team) ใหมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

1) สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคลและจัดการบริหารการจัดการความรูใน

สํานักงาน 

เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

2) ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและ

ตามที ่

ไดรับมอบหมาย 

3) จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูที่

ไดจาก 

การจัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู  

4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรูมอบหมาย  

 เมื่อวิเคราะหแลวปรากฏวาการต้ัง KM Team เปนเพียงการต้ังคณะทํางานแบงเปนหัวหนา

คณะทํางาน คณะทํางาน และเลขานุการไมมีการแบงหนาที่ใหสามารถรองรับการดําเนินกิจกรรม

การจัดการความรู และระบบการจัดการความรู (KMS) ที่สรางขึ้นน้ีได (ตามเอกสาร MAN 2.1คําสั่ง

ต้ัง KM Team) 
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2. ผูศึกษาจึงไดรางคําสั่งขึ้นมาใหมเพื่อปรับโครงเดิมใหสามารถรองรับการดําเนินกิจกรรม

การจัดการความรู และระบบการจัดการความรู (KMS) ที่สรางขึ้นน้ีได โดยแบงผูรับผิดชอบ 

ออกเปน 5 กลุม ดังน้ี 

1. Knowledge Manager , Project Manager เปนผูบริหารการจัดการความรูของ Cop 

2. Knowledge Provider/Expert ทําหนาที่นําความรูตางๆมาลงบน Cop 

3. Knowledge Engineering ทําหนาที่ดูแลความถูกตองและเหมาะสมของเนื้อหาตางๆที่ถูก

นําเขาสูระบบ KMS 

4. Knowledge Worker เปนผูเขาอานความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูในระบบ KMS  

 5. IT Admin ทําหนาที่ดูแลความเรียบรอยใน Cop 

(ตามเอกสาร MAN 2.2 รางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการบริหารจัดการความรูงานชันสูตรพลิก

ศพ   

งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม) 

 

ขอเสนอแนะ    

 1. ควรมอบหมายงานและระบุตําแหนงหนาที่ใน KM Team ใหชดัเจน ไดแก 

- ระดับ KM (Knowledge Manager), Project Manager ควรมอบหมายโดยการระบุ

ตําแหนงเพราะผูบริหารมีการโยกยายตําแหนงบอย 

- ระดับผูเชี่ยวชาญ Expert  

- ระดับ KE (Knowledge Engineering) 

- ระดับ IT Admin นอกจากจะใชเจาหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศแลวควร

มีเจาหนาที่ของสํานักงานคดีอาญา 

2. ผูบริหารตองมอบนโยบายใหบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญาเขารวมกิจกรรมการ

จัดการความรู 

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร MAN 2.1 คําสั่งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) 

เอกสาร MAN 2.2 รางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการบริหารจัดการความรูงานชันสูตรพลิกศพ   

 งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  
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MAN 3 Project Management (การบริหารโครงการ)  

 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

ตองมี Gantt Chart ของแผนการสรางระบบการจัดการความรูโดยจะตองดําเนินการภายใน

เวลาและทรัพยากรที่มีอยู (งบประมาณ บุคลากรและเคร่ืองมือ) การจัดทํา Gantt Chart  ดังน้ี 

                                              ระยะเวลา 

           การดําเนินงาน 

พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 

1.การสรางระบบ KMS (Engineering) 
 

    

ENG 1 : การเก็บความตองการ      

ENG 2 : การวิเคราะหความตองการของระบบ      

ENG 3 : การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร       

ENG 4 : การออกแบบซอฟตแวร      

2.การบริหารจัดการองคกร (Management) 
 

    

MAN 1 : การจัดแนวทางองคกร      

MAN 2 : การบริหารองคกร      

MAN 3 : การบริหารโครงการ      

3.ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน (Resource & 

Infrastructure) 

 
 

   

RIN 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย      

RIN 2 : การฝกอบรม      

RIN 3 : การบริหารจัดการความรู      

RIN 4 : การจัดโครงสรางพื้นฐาน      

4.การใชซ้ํา (Reuse)  
 

   

REU 1 : การบริหารสินทรัพยและทรัพยากร      

REU 2 : การบริหารการใชโปรแกรม (ใชซ้ํา)      

REU 3 : ความรูเฉพาะงาน      
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5.จัดทําและนําเสนอผลงานการคนควาแบบอิสระ   
 

  

6.การตรวจประเมินคุณภาพ (QA) 
 

    

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู มีการกําหนดกิจกรรมทั้งสิ้น 15 กิจกรรม  

มีระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้นเปนเวลา 4 เดือนตามแผนการดําเนินงาน โดยมรีายละเอียดดังตอไปน้ี  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตามแผน 

ระยะเวลา 

ดําเนินการจริง 
ปญหาอุปสรรค/ ขอเสนอแนะ 

1. ENG 1 ม.ิย.54 ม-ิ.ย. 2 ส.ค.54 ผูบริหารเปนไปตามแผน 

สวนผูเชี่ยวชาญมีภารกิจ

มาก จึงกาํหนดวันนัดให

ชาออกไป 

ผูเชี่ยวชาญใหจัดทํา

รายงานการประชุมให

ตรวจสอบกอน 
2. ENG 2 ม.ิย.54 ส.ค. 54 

3. ENG 3 ม.ิย.54 ม-ิ.ย.ส.ค.54 ไมสามารถดําเนินการได

ทันตามแผนเพราะตองรอ

การวิเคราะหขอมูลจาก 

ENG 1-2 

- 

4. ENG 4 ม.ิย.54 ม-ิ.ย.ส.ค.54 เปนผลมาจาก ENG 1-3 เมื่อไดขอมูลจาก ENG 1-

3 แลวตองรีบดําเนินการ

ในทนัท ี

5. MAN 1 ม.ิย.-ก.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 ไมสามารถนัดหมาย

ผูเชี่ยวชาญและ KM 

Team ไดพรอมกันเพื่อทํา

ควรวางแผนการทํางาน

ลวงหนาไวนาน ๆ เพื่อจะ

ไดไมตองรีบรอนเพราะ



107 

 

การสาธิตระบบ ขอจํากดัดานเวลา 

6. MAN 2 ม.ิย.-ก.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 - - 

7. MAN 3 ม.ิย.-ก.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 ไมสามารถควบคุม

กิจกรรมใหเปนไปตาม

แผนทีว่างไวได 

นําไปปรับปรุงแผนการ

ดําเนินงานตอไป 

8. RIN 1 ก.ค.-ส.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 มีขอจํากัดในเร่ืองการ

สํารวจขอมูลที่ตองรอให

ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร

กอน และขาด

ประสบการณในการ

วางแผนอัตรากําลัง 

 

 

- 

9. RIN 2 ก.ค.-ส.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 ไมมีประสบการณในการ

กาํหนดหลกัสตูรการ

ฝกอบรมเลย 

ขอขอมูลการกําหนด

หลักสูตรเพื่อเปนตัวอยาง

จากสํานักฝกอบรม 

(.สพอ) 

10. RIN 3 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 - - 

11. RIN 4 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 มีขอจํากัดในเร่ืองการ

สํารวจขอมูลที่ตองรอให

ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร

กอน  ไมสามารถเขาทํา

- 



108 

 

การสาํรวจไดดวยตนเอง 

12. REU 1 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 ขาดขอมูล และขาด

ประสบการณในการวาง

แผนการจัดการทรัพยสิน 

- 

13. REU 2 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 - - 

14. REU 3 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 - - 

15. QA ก.ย.54 ส.ค.-ก.ย.54 มีความลาชา เนื่องจาก

ความลาชาของแตละ

กจิกรรม 

- 

ปญหาอุปสรรค 

 1.ดานคน   บุคลากรสวนใหญยังขาดความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูซึ่งจะตองสราง

ทัศนคติในการจัดการความรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น 

 2.ดานอุปกรณ  นอกจากการสงเสริมทัศนคติดานการจัดการความรูแลวยังตองจัดหา

อุปกรณ (เคร่ืองคอมพวิเตอร และ/หรือ ระบบสารสนเทศ) ใหเพียงพอกับความตองการ เพื่อ

สนับสนุนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย 

ขอจํากัด 

 ระยะเวลาในการศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาที่จํากัด ขอมูลที่จัดทํามาน้ันจึงเปนเพียงงานวิกฤต

บางสวนที่สํานักงานมีอยู 

 

RIN 1:  Human Resource Management (การบริหารทรัพยากรมนุษย)   

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1.การศึกษากรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการเพื่องานชันสูตรพลิกศพ งานไต

สวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ของสํานักงานคดีอาญาที่รับผิดชอบใน

ภาพรวมทั้งระบบ 
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2. กําหนดกรอบอัตรากําลังเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู 5 ป 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

กําหนดใหมีการบริหารอัตรากําลังดานการจัดการความรูโดยเสนอใหมีระบบ   KMS เปน

เคร่ืองมือในการทํางาน ซึ่งตามภารกิจขององคความรูดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน

คดีอาญา โดยมีสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 3 – 10 เปนผูดําเนินงาน ซึ่งเปนพนักงานอัยการ

ชั้น 2 – ชั้น 6 ทุกสํานักงานมีอัตรากําลังจํานวน 30 คน  ปญหาในเร่ืองการบริหารอัตรากําลังจึงตอง

ใชเวลาในการสื่อสารทําความเขาใจกับบุคลากรใหมีความรูและเห็นถึงความสําคัญของการจัดการ

ความรูและใหมีความสามารถในใชระบบ  KMS ในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  

โดยมีการเสนอใหมีคําสั่งกําหนดอํานาจหนาที่ที่สําคัญของบุคลากรในสํานักงานคดีอาญา เพื่อ

รองรับการพัฒนาการจัดการความรู ใหเปนไปตามแผนงานฝกอบรม (ตามรางคําสั่งแตงต้ัง

คณะทํางานดานการบริหารจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา )และควรกาํหนดแผนอัตรากาํลงั

บุคลากร 5 ปในสวนของ Knowledge Engineering, Knowledge Provider/Expert  และ  IT Admin 

เพิ่มเติมเพื่อรองรับปริมาณงานและรองรับผูใชระบบที่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ป (ตามแผนอัตรากําลังบุคลกร 

5 ป) 

 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

  เนื่องจากปริมาณงานในสํานักงานคดีอาญา มีงานคดีอาญาที่อยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก และ

เพิ่มปริมาณขึ้นทุก ๆ ป ทําใหบุคลากรไมพึงประสงคจะมาทํางานในสํานักงานคดีอาญา  อัตรากําลังบุคลากรจึง

มีไมเพียงพอ เทาที่ควรตามความตองการในสํานักงานคดีอาญา  ดังนั้น จึงควรใหมีการบริหารทรัพยากรบุคลกา

กรใหสวนของสํานักงานคดีอาญา ซึ่งเปนงานที่มีความสําคัญขององคกร ดวยการ เพิ่มบุคลากรใหสํานักงาน

คดีอาญาใหมากขึ้น และควรมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูใหชัดเจน  

เพื่อใหทั้งคนและงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

เอกสารประกอบ  

เอกสาร RIN1.1 รางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการบริหารจัดการความรู  

เอกสารRIN1.2 แผนอัตรากําลังบุคลากร 5 ป 
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RIN2 Training (การฝกอบรม)    

แผนการดาํเนินงาน(Plan) 

1. ศึกษาระบบบริหารจัดการดานการสรางทักษะ ความรู  ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ

ความรู 

2. สืบคนหลักสูตรการฝกอบรม และจัดทําแผนการฝกอบรมระบบการจัดการความรูเพื่อ

งานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงาน

อัยการ ของสํานักงานคดีอาญา 

 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

ไดศึกษาวิเคราะหทักษะ ความรู และดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม ตามเอกสาร

หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการความรู และไดจัดทําแผนงานฝกอบรม เสนอใหสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายแผนงานฝกอบรมในจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดการความรูเกี่ยวกับงานตาม

หัวขอองคความรูที่ 31 เพื่อใหมีความรู และทักษะ ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการดําเนิน

กิจกรรมการจัดการความรูโดยเฉพาะในปแรกที่เร่ิมใชแผนกิจกรรมการจัดการความรูในงานวาง

แผนการฝกอบรม   

ปญหาอุปสรรค    - 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร RIN2.1 หลักสูตรการฝกอบรมการจัดการความรู   

เอกสาร  RIN 2.2 แผนการฝกอบรม 

 

RIN3 Knowledge Management (การจัดการความรู) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan)  

1) ทบทวนเอกสารเกาที่เกิดจากการจัดการความรูในหัวขอองคความรูที่เคยทํามาแลว 
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2)รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบจัดการความรูใน

หัวขอองคความรูน้ี อัพโหลดเขาระบบ KMS ที่ สฝบร.จัดทําขึ้นทั้ง 15 Tasks ตามที่วิทยาลัยฯ 

กาํหนด 

รายงานผลการดําเนินการ(DO)                                                           

       1) ผูศึกษาไดตรวจสอบกับ KM Team ดานงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงาน

สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมแลว ปรากฏวามีการรวบรวมกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานดาน

งานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมแลว (ตามเอกสาร 

RIN 3.1 กฎหมายและระเบียบ)  

2) ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบจัดการ

ความรูในหัวขอองคความรูน้ี อัพโหลดเขาระบบ KMS ที่ สฝบร.จัดทําขึ้นทั้ง 15 Tasks ตามที่

วิทยาลยัฯ กาํหนด แลว 

เอกสารประกอบ  

เอกสาร RIN 3.1 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงาน

สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  

RIN4 Infrastructure  

แผนการดาํเนินงาน (Plan)  

สํารวจขอมูลโครงสรางพื้นฐานที่มีในสํานักงานคดีอาญา ในการดําเนินโครงการจัดการ

ความรู เกี่ยวกับอุปกรณ  Hardware และInternet เปนตน  

 

 รายงานผลการดําเนินการ (DO) 

 

                 ผูศึกษาไดตรวจสอบ และสอบถามไปยังสํานักงานคดีอาญา ซึ่งมีสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายคดีอาญา 3 – 10 เกี่ยวกับอุปกรณ Hardware และInternet ที่สามารถใชในการดําเนินโครงการ

จัดการความรูปรากฏวา ไดมีการสํารวจขอมูลคอมพิวเตอร ปร๊ินเตอร แลว (ตามเอกสาร RIN 4.1 
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แบบสํารวจขอมูลคอมพิวเตอร) และมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต สํานักงานละ 2 จุด 

ซึ่งพียงพอตอการใชงาน เนื่องจากมีการจัดสรรคอมพิวเตอรในปงบประมาณ 2553 แลว 

 

ปญหาอุปสรรค 

 เนื่องจากพบวาปญหาทางดานระบบ Net Work ยังไมรองรับเทาที่ควร ทําใหการเชื่อมไมดี 

การใชงานไมสะดวก รวดเร็วทนัตอสถานการณ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ควรใหศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ รับผิดชอบดาน Net Work ใหมีการเชื่อมตอและใช

งานไดสะดวกกวาน้ี โดยใหแจงสํานักงานอัยการสูงสุดจัดงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินการ

แกไขตอไป 

เอกสารประกอบ  

REU1 Asset Management (การจัดการทรัพยสิน) 

เอกสาร RIN 4.1 แบบสํารวจขอมูลคอมพิวเตอร 

แผนการดาํเนินงาน (Plan)  

 

 1. มีการสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 

2.ความตองการการใชงานที่สนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน ตองสอดคลองกับ 

ENG 2, MAN 1, RIN 1  

 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 

 

1) ผูศึกษาไดทําการสํารวจขอมูลการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับกิจกรรม

การจัดการความรูในปจจุบันแลววิเคราะหความคุมคาในการใชงานวาสมควรเปลี่ยนใหมหรือ

บํารุงรักษาตอไป (ตามเอกสารREU 1.1การวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชใน

การจัดการความรูและแผนการซอมบํารุงรักษา 3 ป ) 
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 2) ผูศึกษาไดออกแบบการสํารวจขอมูลครุภัณฑ พรอมบัญชีครุภัณฑที่ขอจัดสรรหรือ

ทดแทนครุภัณฑใหสามารถสนับสนุนการจัดการความรูใหสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 ใน

อนาคต (ตามเอกสารREU 1.2 แบบสํารวจครุภัณฑ และบัญชีครุภัณฑที่ขอจัดสรรหรือทดแทน ) 

 

ปญหาอุปสรรค  

หนวยงานไมไดมีการจัดทําบัญชีครุภัณฑไวอยางเปนปจจุบัน จึงยากที่จะดําเนินการสํารวจ

ประกอบกับระยะเวลาการดําเนินงานมีนอยและผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตองสํารวจมีภาระงานที่

ยุงมากทําใหการไปสํารวจครุภัณฑมีความยากลําบากอยางมาก 

 เอกสารประกอบ 

เอกสารREU 1.1การวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดการความรูและ

แผนการซอมบํารุงรักษา 3 ป 

เอกสารREU 1.2 แบบสํารวจครุภัณฑ และบัญชีครุภัณฑที่ขอจัดสรรหรือทดแทน  

REU2 Reuse Program Management  

แผนการดาํเนินงาน (Plan)  

 

1) สาํรวจ Template ของระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่มีอยู และ

สามารถนํามาใชได  

2) เลอืกใชและออกแบบ Template เพิ่มเติม ใหเปนไปตามมาตรฐานของระบบจัดการ

ความรู 

 

 รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

 

1) ทําการศึกษารวบรวม ตัวแบบ (Templates) ตางๆ  ของ สํานักงานอัยการสูงสุด ในการ

สรางระบบจัดการความรู  เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบ การจัดการความรู ในดานงาน

ชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงาน

อัยการ ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน (ตามเอกสาร REU2.1 ตัวแบบโครงสราง CoP ของเดิม , 

เอกสาร REU2. 2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS , เอกสาร REU2. 3 ตัวแบบ

ฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ , เอกสาร REU2. 4 ตัวแบบฐานคํานิยามศัพท กฎหมาย , เอกสาร 

REU2. 5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ปจจุบัน)  

และเอกสาร REU2.6 ตัวแบบ Knowledge Map (Visio) 
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2) ผูศึกษานําตัวแบบ (Templates) ไดรวบรวมไวดังกลาวมาใชประกอบการออกแบบระบบ

ระบบจัดการความรูดานงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญ

ฆาตกรรม สําหรับพนักงานอัยการ (ตามเอกสาร REU 2.7 รายงานการใช Template) 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร REU2.1 ตัวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 

เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS  

เอกสาร REU2.3 ตัวแบบฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ 

เอกสาร REU2.4 ตัวแบบฐานคํานิยามศัพท กฎหมาย 

เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด

(ปจจุบัน) 

เอกสาร REU2.6 ตัวแบบ Knowledge Map (Visio) 

เอกสาร REU2.7 รายงานการใช Template  

 

REU3 Domain Engineering 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

วิเคราะหผล ENG 1-4 และMAN 1 เพื่อจะสามารถนําไปใชซ้ําใหไดมากที่สุด ตามความ

เหมาะสม  

หรือเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไป 

 

รายงานผลการดําเนินการ(DO)                                                                  

            1) ไดทําการรวบรวมผลของการดําเนินงานใน ENG1 – 4 และ MAN1 (เอกสารและผลการ

ดําเนินงานปรากฏอยูใน REU 3 )  

 2) ผูศึกษาไดวิเคราะห สรุปผลการดําเนินการแลวเก็บ Domain ที่สําคัญเพื่อนําไปใชซ้ําหรือ

พัฒนาตอยอดในการดํานินงานโครงการจัดการความรูอ่ืน (ตามเอกสาร REU 3.1 รายงานสรุปผล

การวิเคราะหรายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซ้ําได)  

 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร REU 3.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปใชซ้ําได 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-สกุล   นางสาววังวนัช  ทพิวัน 

 

วัน เดือน ป เกิด  11 ธันวาคม 2503 

 

ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  

   จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

   สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย 

   จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญา ธุรกิจการคาระหวางประเทศ และอนุญาโตตุลาการ  

จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 

ประวัติการทํางาน   

พ.ศ. 2551-ปจจุบัน อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษ  

ฝายคดีอาญา 3  

พ.ศ. 2547-2551  รองอัยการจังหวัด สํานักงานอัยการจังหวัดสระบุรี 

พ.ศ. 2546-2547 อัยการจังหวัดผูชวย สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว จังหวัด

สระบรุ ี 

พ.ศ.   2545-2546 อัยการจังหวัดผูชวย สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

อุบลราชธานี และสํานักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2544-2545  อัยการประจํากอง สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญากรุงเทพใต 6   

พ.ศ. 2543-2544 อัยการผูชวย และอัยการประจํากอง สํานักงานอัยการพิเศษ 

ฝายคดีอาญา 10 


