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พนักงานอัยการมีบทบาทตามกฎหมายในการรวมชันสูตรพลิกศพ  รวมทําสํานวนคดีชันสูตร

พลิกศพ ไตสวนการตายในชั้นศาล  และการเขารวมทําสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ในกรณีที่มีความ

ตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยู

ในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวา

ตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ โดยมีเจาพนักงานตามกฎหมายหลายฝาย

เขาไปเกี่ยวของ เพื่อคุมครองสิทธิในชีวิตของราษฎรและผูที่เกี่ยวของใหไดรับความเปนธรรมมากขึ้น 

และเกิดความโปรงใสในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสภาพปญหาของงานอยูที่ข้ันตอนการปฏิบัติงานไม

ถูกตองครบถวนตามกฎหมาย และพนักงานอัยการที่มีงานคดีอาญาทั่วไปซึ่งเปนงานประจําที่อยูใน

ความรับผิดชอบจํานวนมาก จึงทําใหยึดติดกับงานประจํา ขาดการเรียนรู ทักษะและประสบการณใน

การทํางาน ทําใหเกิดปญหาความผิดพลาดในการทํางานไมเปนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย  

หลักการเรียนรูขณะทํางาน เปนเคร่ืองมือที่นํามาประยุกตใชในการจัดการความรูของงา น

ตามภารกิจน้ี  เพื่อใหพนักงานอัยการไดเรียนรู เพิ่มทักษะในการทํางานใหถูกตองตามขั้นตอนของ

กฎหมาย และระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานและให

ความธรรมแกผูเกี่ยวของทุกฝาย  

การคนควาแบบอิสระนี้ ไดสรางและนําระบบการจัดการความรูพรอมแผนกิจกรรมการ

จัดการความรูตามทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ไปใชแกปญหาในการใหความรู ทักษะแก

ผูปฏิบัติงานทั้ง 3 งานดังกลาวที่สํานักงานคดีอาญา ซึ่งระบบการจัดการความรู ( KMS) นี้จะสามารถ

ชวยพนักงานอัยการในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจดังกลาวใหถูกตองตามที่กฎหมายกําหนดเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน และอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ABSTRACT 

 

One of the prosecutor's legal role is to take part in a joint autopsy and being involved 

with lawsuit cases dealing with autopsy.  They also have to cross-examine on the issue of death in 

the court and participate in the parlance of extrajudicial cases.  There are many legal authorities 

involved with cases regarding to death caused by the actions of government officials who claim 

that they are just carrying out their duties, or death resulting from control of a government official 

performing his duties, or victims accused of obstructing an official who claims to take an 

aggressive action in order to carry out his/her duties.  Protecting the rights of the people in your 

life and other concerned individuals are to be done with a great amount of justice and being 

transparent in the judicial process. The problem is that the procedure does not always work 

correctly under the law. The prosecutors that are responsible for these types of routine criminal 

cases often lack the knowledge, skills, and work experience to carry out their duties.  This leads to 

errors which do not comply with the law.  

The principles of learning while working are the tools applied in the management of 

knowledge-based mission. The prosecutor has to learn to acquire the skills in forwarding with the 

correct legal procedure and regulations of the Office of the Attorney General.  The aim is to 

create transparency in operations and provide fair treatment to all parties.  

This independent research has created and implemented a plan for knowledge 

management and knowledge management activities with accordance to the theory of learning 

while working.  This is to solve problems in acquiring knowledge, with the skills to perform all 
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three tasks at the office of the court. The knowledge management system (KMS) can help in 

performing official duties more efficiently dealing with such missions required by law to be in the 

same direction. 
 


