
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 

 

สํานักงานอัยการสูงสุด เปนองคกรที่มีภาระหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศ 

จําเปนตองพัฒนาความรูขององคกรใหกาวไปสูระดับ “องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ”

เพื่อใหปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเปนธรรม โดยพนักงานอัยการมีอํานาจ

หนาที่ในการอํานวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชนของรัฐ และคุมครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน และเปนเจาพนักงานผูมีอํานาจดําเนินคดีอาญา รวมถึงการตรวจสอบและคนควาหาความ

จริงในคดีความ  

สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดกําหนดแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด 

แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2552-2556) กําหนดใหสรางองคความรูให

ครอบคลุมภารกิจขององคกรทั้ง 4 ดาน คือ การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา การรักษา

ผลประโยชนของรัฐ   การคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน การพัฒนาองคกร

และบุคลากร โดยกําหนดบัญชีองคความรูข้ึนตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการ

สูงสุด เพื่อเปนกรอบแนวทาง ในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุน 

ออกเปน 100 หัวขอองคความรู และเพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ไดบัญญัติให “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรู

ในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล

ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน”   ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดวิสัยทัศน 

(Vision) ไววา “สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบันมาตรฐานระดับสากลในการอํานวยความ

ยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม”   
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งานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม เปน

หัวขอองคความรูที่ 31 ใน 100 องคความรู อันเปนภารกิจดานอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ซึ่ง

เปนงานที่พนักงานอัยการตองปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 ใน

กรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตาย

ในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่โดยไดกําหนดตัว

บุคคลและคุณสมบัติของบุคคลในหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไว และตองปฏิบัติตามขั้นตอนของ

กฎหมายใหครบถวน ซึ่งแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาทั่วไป หากไมเขาใจในเนื้อหาของงานแลว 

จะทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดี เน่ืองจากพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานมีปริมาณงาน

ประจําที่อยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก และติดยึดกับงานประจํา จึงไมมีเวลาที่จะเรียนรู ศึกษา 

หรือเขารับการฝกอบรมการปฏิบัติงานดังกลาว ทําใหขาดความรูและทักษะในขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่เปนปจจุบัน และยังขาดขอมูลสารสนเทศที่จะคนควาได  ทําใหเกิดความผิดพลาดใน

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานไมถูกตองตามกฎหมาย และไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกันในการทํางาน

ดังกลาว   จากสภาพปญหาของงาน บุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวแลว  จึงมีความ

จําเปนตองแกไขปญหาที่เกิดขึ้น หากไมดําเนินการแกไขจะทําใหการปฏิบัติงานของพนักงาน

อัยการขาดประสิทธิภาพในการทํางาน สงผลใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม ประชาชนหรือผูที่

เกี่ยวของไดรับความเสียหาย  

การจัดการองคความรูของงานวิจัยดังกลาว  เปนการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ แนวทางปฏิบัติ และเทคนิคการดําเนินคดี ที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายใน

ตัวบุคคล (Tacit Knowledge)  และเอกสาร (Explicit Knowledge) มาจัดการความรู โดยสรางใหเปน

ระบบการจัดการความรู ( Knowledge Management System : KMS)  ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญ เพื่อให

บุคคลากรในองคกรสามารถเขาถึงความรูและสามารถนําองคความรูดังกลาวมาใชงานไดตาม

วัตถุประสงค และสามารถนํามาพัฒนาตนเองใหรูและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  และเกิด

ประโยชนแกองคกรในการพัฒนาการทํางานใหรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

1.2 วัตถุประสงคของการคนควา 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของในงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงาน

สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงานอัยการ โดยนําระบบการจัดการความรูมาเปน

แนวทางในการแกปญหา 
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1.2.2 เพื่อสรางระบบการจัดการความรู (KMS) ในงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย 

และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงานอัยการ เพื่อเปนชองทางในการเรียนรู  (E-

learning) 

 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 

1.3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานการชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตาย และการ

สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  

1.3.2 มีระบบการจัดการความรูทางดานงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงาน

สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ในสํานักงานอัยการสูงสุด 

1.3.3 มีระบบสารสนเทศ ขอมูล เปนมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติงานดานการชันสูตร

พลิกศพ การไตสวนการตายในชั้นศาล การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม   

1.3.4 พนักงานอัยการสามารถนําองคความรูเหลานั้นมาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยใชประโยชนจากระบบการจัดการความรู (KMS) ดังกลาว 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 หัวขอความรู  

  ระบบการจัดการความรูเพื่องานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย งานสอบสวนคดี

วิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงานอัยการ 

 

    1.4.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ในการเขารวมชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตายในชั้นศาล และการเขารวมสอบสวนคดี

วิสามัญฆาตกรรม จะตองมีบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน เปนไปตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1

1. สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 กาํหนดไว ประกอบดวย  

2. กระทรวงสาธารณสุข 

3. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

4. สํานักงานคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด 

5. ศาลยุติธรรม (ศาลอาญา) 

                                                           
1

 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 และมาตรา 155/1 
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  1.4.3 บุคลากรที่เกี่ยวของ   

   สํานักงานคดีอาญาเปนองคกร ( Organization) ที่รับผิดชอบในงานภารกิจน้ี โดยมี

อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา  เปนผูบังคับบัญชา  (Manager)  และเปนผูบริหาร (Knowledge 

Decision Maker)    ซึ่งมีพนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญา ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ  

(Knowledge Provider) และพนักงานอัยการผูปฏิบัติงาน (Knowledge Workers)  

  สวนบุคลากรของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของตามกฎหมาย  ไดแก พนักงานสอบสวน 

แพทยทางนิติเวชศาสตร  พนักงานฝายปกครอง    

  1.4.4 ภารกิจ/งาน 

  งานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

เปนภารกิจดานอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งงานดังกลาวอยูในอํานาจและหนาที่ของพนักงาน

อัยการในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 ดังนั้น บทบาทของพนักงาน

อัยการ ในกระบวนการรวมชันสูตรพลิกศพกับบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของในคดีที่มีความตายเกิดขึ้น

โดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายอยูในระหวางความคุม

ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือคดีวิสามัญฆาตกรรม การเขารวมทํา

สํานวนคดีชันสูตรพลิกศพกับพนักงานสอบสวน การยื่นคํารองขอไตสวนการตายในชั้นศาล  และ

การรวมสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม แมกระทั่งสํานวนคดีการตายโดยผิดธรรมชาติก็ตาม 

พนักงานอัยการตองปฏิบัติใหครบถวนถูกตองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3  และ

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 25474

 ดังนั้น จึงตองมีการศึกษาปญหาขั้นตอนการทํางานและขอผิดพลาดในงานภารกิจ

ดังกลาว ดวยการสรางระบบการจัดการความรู ( Knowledge Management Systems) เพื่อจัดเก็บ

 (Task 

Knowledge)   เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนการปฏิบัติงานและการดําเนินคดีในชั้นศาล อัน

จะสงผลใหศาลมีคําสั่งไมรับคํารองการไตสวนการตายของพนักงานอัยการ หรือมีคําสั่งเปนอยาง

อ่ืนนอกเหนือจากตามคํารองขอเมื่อไดมีการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลแลว ( Productivity)   

และมีผลตอการคุมครองสิทธิของประชาชนผูที่เกี่ยวของกับการตายที่ไมไดความเปนธรรม ดวยเหตุ

นี้ พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานจะตองมีความรู และทักษะในการทํางานตามขั้นตอนของกฎหมายที่

กาํหนดไว  

                                                           
2

 พระราชบญัญัตอิงคกรอัยการและพนกังานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 (1) 
3

 ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 148 – 156  

4
 ระเบยีบสํานกังานอัยการสูงสุด วาดวยการดาํเนนิคดอีาญาของพนกังานอัยการ พ.ศ. 2547  ขอ 88  - 91 
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ขอมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับงานดังกลาวขึ้นในสํานักงานคดีอาญา เพื่อนํามาใชแกไขปญหา 

และสนับสนุนการทํางานตามขั้นตอนและรูปแบบในงานดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 


