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บทคัดยอ 

เน่ืองดวยปญหาความขัดแยงที่เร้ือรังมาเปนระยะเวลานานในพ้ืนท่ีสามจังวัดชายแดนภาคใต  

ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ และสงผลกระทบโดยตรงตอความม่ังคงของรัฐ  

แมรัฐจะไดดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดซึ่งกอเหตุความไมสงบในพ้ืนที่อยางจริงจังแลวก็ตาม แตก็เปนที่ทราบ 

กันดีวายังคงเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นท่ีสามจังหวัดอยางตอเน่ือง อันเน่ืองมาจากปจจัยหลายประการ เชน  

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สังคม การเมือง และความเช่ือ  หรือกลุมซึ่งมุงแสวงหาผลประโยชนจากความไมสงบ 

เปนตน จากเหตุการณความรุนแรงในพื้นที่ดังกลาวแสดงใหเห็นไดวาการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาดและจริงจัง 

เพียงอยางเดียวในพื้นที่ที่มีความเปราะบางและเอียดออนน้ันอาจไมใชแนวทางแกไขปญหาที่จะนําพาสังคมไปสู 

ความสงบสุขได ผู วิ จัยจึงเห็นวาสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่ งเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญที่ มีความเปนอิสระ  

ไมถูกแทรกแซงทางการเมือง และมีภารกิจหลักในการบังคับใชกฎหมาย เผยแพรความรูและใหความชวยเหลือ 

แกประชาชนในดานกฎหมายน้ัน หากใหความสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรที่เก่ียวกับการบริหารงานคดี 

และการบังคับใชกฎหมายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตแลว เชื่อวาสํานักงานอัยการสูงสุดจะเปนองคกร 

ที่สามารถนํากฎหมายไปใชเปนเคร่ืองมือและกลไกสําคัญในการลดความขัดแยงและสรางความปรองดองในพื้นที่อยาง

มีประสิทธิภาพได แมปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการกําหนดยุทธศาสตรในดานตาง ๆ แลวก็ตาม  

แตยุทธศาสตรดังกลาวน้ันมีลักษณะเปนการท่ัวไป ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเพ่ือเปนการแสดงความจริงใจในการแกไขปญหา

ความขัดแยงในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต สํานักงานอัยการสูงสุดควรใหความสําคัญกับการบริหารงานคดี 

และการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนที่ ซ่ึงมีความเปราะบางดังกลาวดวยการกําหนดยุทธศาสตรที่ เ ก่ียวของกับ 

การบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะ ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาวน้ัน

จะสามารถสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ โดยไมรู สึกวาประชาชนในพ้ืนที่ 

ถูกเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่รัฐ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความสันตสุิขในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตไดตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คํานํา 
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เพื่อเสริมสรางความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2563-2568) เปนเอกสาร

วิชาการสวนบุคคลที่ไดทําการศึกษาโดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 

โดยมีการนําสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรมาทําการวิเคราะห กลาวคือ ผูศึกษา 

ไดศึกษาเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของอัยการในกระบวนการยุติธรรม 

ในคดี อ าญาทั่ ว ไป เป รี ย บ เที ยบ กับบทบาทและ อํ านาจหน าที่ ขอ ง อัยก ารที่ เ หม า ะส ม 

กับการสรางสันติภาพและความปรองดองในความขัดแยงทางอุดมการณการเมือง รวมท้ัง 

แผนยุทธศาสตรปจจุบันของสํานักงานอัยการสูงสุด  เพื่อกําหนดเปาหมายทางยุทธศาสตร รวมทั้ง 

กลยุทธ ในการจะดําเนินการใหถึงเปาประสงค และกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของเพ่ือบรรลุเปาหมาย

ของยุทธศาสตรตามหัวขอของการศึกษา 

  ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้จะสามารถสราง

ผลกระทบในดานบวกท่ีสําคัญตอบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งพนักงาน

อัยการจะสามารถดําเนินตามแผนการดังกลาวใหบรรลุวัตถุประสงค คือการเสริมสรางความสันติสุข 

ในสามจังหวัดชายแดนใต รวมทั้งชวยลดปริมาณคดีท่ีขึ้นสูศาล และอํานวยความยุติธรรมใหประชาชน

ในสามจังหวัดชายแดนใตไดมากขึ้น 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตน้ันประเทศไทยเคยผานวิกฤติการณทางการเมือง ความขัดแยงทางการเมือง  

ทั้งการปฏิวัติรัฐประหาร กบฏ หรือ การจราจลนองเลือดมากมายหลายคร้ัง ไมวาจะเหตุการณ  

กบฏบวรเดช  กบฏวังหลวง กบฏแมนฮัตตันหรือ กบฏทหารเรือ กบฏยังเติรก หรือ กบฏเมษาฮาวาย 

กบฏทหารนอกราชการหรือกบฎ 9 กันยา โดยทุกคร้ังไดนําไปสูการกวาดลาง และการดําเนินคดีอาญา

กับผูที่เก่ียวของกับเหตุการณดังกลาวมากมายหลายคดี ไมวาจะเปนผูริเริ่มกอการเอง หรือประชาชน 

ผูท่ีเขารวมกับเหตุการณดังกลาว ยกตัวอยางเชน เหตุการณ กบฎ 9 กันยา 2528 ในสมัยรัฐบาล 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี พันเอก มนูญ รปูขจร เปนผูนําการกอการรวมกับ 

นาวาอากาศโท มนัส รูปขจร และ ทหารนอกราชการชั้นผูใหญอีกหลายนาย รวมกับพลเรือนที่มี 

ความไมพอใจรัฐบาลภายใตการนําของพลเอก เปรม ติณสูลานนท ซึ่งการกอการครั้งน้ีไมประสบ

ผลสําเร็จ และไดนําไปสูการที่รัฐบาลตองยินยอมให พันเอก มนูญ รูปขจรเดินทางไปประเทศสิงคโปร  

และ นาวาอากาศโท มนัส รูปขจร หลบหนีไป1 อยางไรก็ตาม ในเหตุการณนี้ไดมีผูถูกดําเนินคดี 

ในขอหา “กบฏ” หลายราย ซึ่ งตอมาไดรับการนิรโทษกรรมเมื่อ วันที่  25 กันยายน 2531   

หรอืเหตุการณวิกฤติการณทางการเมืองคร้ังลาสุดที่เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2548 – 2553 ซึ่งเปนความขัดแยง

ระหวางกลุมการเมืองที่มี ท้ังตอตานและสนับสนุน นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  

ที่ไดนําไปสูการฟองรองคดีอาญากับกลุมคนท่ีตอตานและสนับสนุนมากมายหลายคดี ไมวา  

เปนคดีอาญาทั่วไป หรือ คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จนนําไปสูแนวความคิดเร่ืองการปรองดอง 

รวมท้ังมีการยกแนวความคิด ทั้งในเร่ืองการออกกฎหมายนิรโทษกรรม การขออภัยโทษ หรือการใช 

 

 

 

                                                             
1 ฐานการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกลา, กบฏ 9 กันยายน 2528, at 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F_9_%E0%

B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99

_2528, (last visited 23 May 2019). 
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กระบวนการยุติธรรมตามทางปกติ มาสรางความปรองดองระหวางกลุมคนสองฝายที่แนวความคิด

หรอือุดมการณทางการเมืองแตกตางกัน2 

เชนเดียวกันกับปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหนึ่งก็มี

ตนเหตุมาจากการที่มีกลุมคนสองฝายท่ีแนวความคดิหรืออุดมการณทางการเมืองแตกตางกัน ซึ่งอาจมี

นัยยะทางการเมืองในเรื่องของการแบงแยกดินแดน  โดยเหตุการณที่มีผูกอความไมสงบ หลายครั้ง  

ไมสามารถระบุตัวผู กระทําความผิดได  และถึงแมจะสามารถระบุตัวผูกระทําความผิดได   

ศาลก็พิพากษายกฟองกวาค ร่ึงหนึ่ งของจํานวนคดีที่ ข้ึนสู ศาล โดยหน่ึงในสาเหตุหลัก คือ  

การที่ประชาชนในพื้นที่ไมใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีรัฐเทาที่ควร ทําใหไมสามารถหาประจักษ

พยาน หรือ พยานแวดลอมที่จะสามารถพิสูจนความผิดของจําเลยได การแกไขปญหาโดยการหา

ผูกระทําความผิดมาลงโทษสถานหนัก ทุกคนทุกคดีนั้น อาจจะไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยง 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตได เทากับการนํากระบวนการยุติธรรมที่มาอยูมาใชในการยุ ติ 

ความขัดแยง และ สรางความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอยางย่ังยืน ในบรรดาผูกอความไมสงบ

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อาจมีทั้งผูที่เขามาเก่ียวของโดยรูเทาไมถึงการณ หรือ ผูที่มีความเกลียดชัง

ตอตานรัฐอันเนื่องมาจากการมีอุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน ดังนั้นการบังคับใชกฎหมาย 

และดําเนินคดีกับบุคคลเหลานี้อยางเด็ดขาดยอมไมเปนประโยชนตอสาธารณชนและไมชวยแกไข

ปญหาความรุนแรงทางภาคใต และ ไมสามารถสรางสันติภาพและความสงบสุขได  

ปจจุบัน เมื่อพิจารณาจากปริมาณคดีทั้งหมดที่มีการย่ืนฟองตอศาลในจังหวัด

ชายแดนใต3 ปรากฎขอมูลวาคดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต มีสัดสวนของคดีที่ศาลพิพากษา 

"ยกฟอง" จํานวนเกือบครึ่งหนึ่งของคดีทั้งหมด โดยสํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักงานศาล

ยุติธรรมไดเผยแพร "สถิติคดีความม่ันคงของรฐัของศาลในเขตภาค 9 ประจําเดือนมกราคมถึงธันวาคม  

ตั้งแตป 2550-2561 (12 ป) ซึ่งครอบคลุมศาลในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 9  

จํานวน 10 ศาล ไดแก ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ศาลจังหวัด 

 

                                                             
2สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,วาระปฏิรูปพิเศษ ๑๕ : แนวทางการสรางความปรองดอง, 

(กรุงเทพมหานคร:สํานักการพิมพสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2558),หนา 1. 
3 สถิติคดีความมั่นคงในพ้ืนที่ ภาค 9 ยอนหลัง 12 ป, Thai PBS, at 

https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2100. (last visited 17 April 

2020). 
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นาทวี ศาลจังหวัดเบตง ศาลจังหวัดปตตานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปตตานี ศาลจังหวัด 

ยะลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดสงขลา และศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสงขลา4 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

ป พ.ศ. 2555 พิจารณาคดี159 คด ี

(จําหนายคดี 9 คดี) 

ยกฟอง 116 คดี ลงโทษ 34 คดี 

ป พ.ศ. 2556 พิจารณาคดี 77 คดี 

(จําหนายคด ี3 คดี) 

ยกฟอง 49 คดี ลงโทษ 25 คดี 

ป พ.ศ. 2557 พิจารณาคดี 61 คดี 

(จําหนายคดี 5 คดี) 

ยกฟอง 37คดี ลงโทษ 19 คดี 

ป พ.ศ. 2558 พิจารณาคดี 83 คดี 

(จําหนายคดี 1 คดี) 

ยกฟอง 32 คดี ลงโทษ 50 คดี 

ป พ.ศ. 2559 พิจารณาคดี 55 คดี 

(จําหนายคดี 1 คดี) 

ยกฟอง 20 คด ี ลงโทษ 34 คดี 

ป พ.ศ. 2560 พิจารณาคดี 63 คดี 

(จําหนายคดี 9 คดี) 

ยกฟอง 26 คดี ลงโทษ 37 คดี 

ป พ.ศ. 2561 พิจารณาคดี 75 คดี 

(จําหนายคดี 3 คดี) 

ยกฟอง 25 คด ี ลงโทษ 47 คดี 

 

จากสถิติดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา จํานวนคดีที่มีการยื่นฟองในศาลจังหวัด

ชายแดนใต แลวมีการยกฟองมีปริมาณมาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญหาดานศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการนําตัวผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมและไดรับบทลงโทษ นอกจากนี้ เมื่อมีการยกฟอง  

ยอมกอใหเกิดคําถามของสังคมวา จําเลยที่ศาลมีคําพิพากษายกฟองนั้น เปนผูบริสุทธิ์ที่ ไดรับ

ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพหรือไม ซึ่งสะทอนความออนแอของกระบวนการยุติธรรมที่สามจังหวัด 

 

                                                             
4 สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตภาค 9" ประจําเดือนมกราคมถึงธันวาคม ตั้งแตป 2550-

2561 (12 ป), สํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักงานศาลยุติธรรม, at 

https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2100. (last visited 17 April 

2020). 
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ชายแดนใตอันกลายเปนเงื่อนไขของ"ความไมเปนธรรม" ที่ทําใหเกิดความรูสึกไมดีตอหนวยงานของรัฐ

ในหมูประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต 

ในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการนั้น พนักงานอัยการมีบทบาทตาม

พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจ

หนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจ 

และหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ  ตลอดจนมีอํานาจหนาที่รับแกตาง 

ในคดีอาญาซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองในเร่ืองการที่ไดกระทําไปตามหนาที่หรือคดีอาญาที่ราษฎร 

ผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่องการที่ไดกระทําตามคําสั่งของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งไดสั่งการโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งกระทําการในหนาท่ีราชการอีกดวย    

โดยบทบาทของพนักงานอัยการในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น เร่ิมแต

เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จแลวและมีความเห็นทางคดีอยางใดยางหนึ่งแลวจึงสง

สํานวนการสอบสวนมายังพนักงานอัยการ  ซึ่งเมื่อพนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนแลว 

ยอมมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143  

ดังนั้น การใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการกําหนดแผนการบังคับใช

กฎหมายดานบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือเสริมสรางสันติสุขในสาม

จังหวัดชายแดนใต น้ันอาจกระทําไดหลายวิธี เชน บัญญัติกฎหมายใหมเพ่ือเพิ่มอํานาจหนาที่ให

พนักงานอัยการสามารถเขามาบังคับใชกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคศักยภาพและประสิทธิภาพในการ

นําตัวผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมและไดรับบทลงโทษ เชน การพิจารณารางกฎหมาย

เกี่ ยวกับการชะลอฟอง หรือ บั งคับใชกฎหมายที่มีอยู แลวอย างจริ ง จัง เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

และประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาว เชนการใชอํานาจตาม มาตรา 21 แหง พระราชบัญญัติองคกร

อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 25535 โดยที่ผานมานั้น มีหลายคดีที่ อัยการสูงสุดไดใชอํานาจ 

 

                                                             
5 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 “พนักงานอัยการมีอิสระ

ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจรติและ

เที่ยงธรรม  

ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมี

ผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศให

เสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไมฟองได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุด

กําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.อ. 
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ตามมาตรา 21 แหง พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21  

วรรคสอง ในการพิจารณามีความเห็นและคําสั่ ง ไมฟองคดี  ผูกระทําความผิด ดวยเห็นวา  

ถึงแมจะดําเนินการฟองคดีไปก็ไมกอใหเกิดประโยชนอยางใดแก สาธารณชน อีกทั้งผูกระทําความผิด

ก็ไม ไดมี  เถยจิต หรือ เจตนาทุจริต  เปนโจรโดยกมลสันดานไม  แมการกระทําดั งกลาว  

จะครบองคประกอบของความผิด แตเมื่อมองลงไปในขอเท็จจริงของคดีประกอบกับเจตนารมณ 

ของกฎหมายที่มุงจะลงโทษ และกําราบปราบปรามมิใหผูน้ันกระทําความผิดซ้ําอีก และ ปองปราม 

มิใหผูอื่นผูใดเอาเปนเยี่ยงอยาง บางคร้ังก็ไมสมควรดําเนินการฟองคดีใหมีมลทินติดตัวซึ่งจะกระทบ

ตอการดํารงชีวิตของผูนั้นไมมากก็นอย ดังเชนคดีที่โดงดังในอดีต เชน คดีลักซาลาเปา 1 ลูก  

หรือคดีแมลูกออนลักนมผงและผาออม หรือ กรณีไฮแจ็คเคร่ืองบินมาเติมน้ํามันที่ประเทศไทย  

แลวปลอยไป หรือ คดีพอขับรถประมาท ทําใหคนเปนแมและลูกเสียชีวิต เหลือลูกอีกคนท่ียังมีชีวิตอยู 

เปนตน 

โดยอัยการสูงสุดสามารถใชดุลพินิจสั่งไมฟองคดีอาญา ดวยอํานาจของ  มาตรา 21 

วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบ 

ตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ ใหเสนอ 

ตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไมฟองได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุด

กําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.อ.” และตาม ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการสั่ง

คดีอาญาที่จะไมเปนประโยชนแกสาธารณ หรือ จะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือ ความมั่นคง

ของชาติ หรอื ตอผลประโยชนอันสาํคัญของประเทศ พ.ศ. 25546 โดย ขอ 6 ของระเบียบดังกลาว ได 

                                                             
ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีท่ีพนักงานอัยการไมย่ืนคํารอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา 

ถอนฟอง ถอนคํารอง ถอนอุทธรณ และถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม” 
6ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการสั่งคดีอาญาที่จะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมี

ผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ  

พ.ศ. 2554 ขอ 6 “ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน 

ตามขอ 5 ใหพนักงานอัยการพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยใหคํานึงถึงปจจัย 

ตาง ๆที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ดวย 

(1) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด 

(2) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สภาพรางกาย สภาพจิต 

อาชีพ ฐานะ ความสัมพันธทางครอบครัว และประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา 
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วางวิธีการพิจารณาสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ ในกรณีท่ีการฟองคดีจะไมเปนประโยชน 

ตอสาธารณชน ขอ 7 ที่วางระเบียบวิธีการพิจารณาคดีอาญาที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย  

หรือความมั่นคงของชาติ หรือ ผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ โดยใหพนักงานอัยการพิจารณา 

ถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเปน สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด อายุ  

หรือ ประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา ลักษณะความรายแรงของการกระทําความผิด  

ความสํานึกผิดของผูตองหา การบรรเทาผลราย หรือ ประโยชนที่รัฐจะไดจากการฟองผูตองหา เปนตน 

โดยพนักงานอัยการจะพิจารณาถึงความสําคัญของแตละปจจัย โดยไมจําตองนําทุกปจ จัย 

มาประกอบการพิจารณาก็ได   

คดีอาญาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อาจแบงแยกได 3 ประเภท คือ  

(1) ความผิดอาญาโดยเนื้อแท (2) ความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมือง หรือ (3) ความผิดที่มีแรงจูงใจ

ทางการเมืองแตมีฐานความผิดอื่นประกอบ   โดยสํานักงานอัยการสูงสุดอาจมีเขามามีบทบาท 

ในการกําหนดแผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทและอํานาจหนาที่ เพ่ือเสริมสรางสันติสุข 

ในสามจังหวัดชายแดนใต ทั้งจากการเสนอใหมีการออกฎหมาย หรือบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูแลว  

เชน อํานาจตามมาตรา 21 วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  

พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณาชะลอการฟองไวกอน หรือ มีคําสั่งไมฟองคดีอาญาได โดยหากอัยการ 

ใชดุลพินิจแลวเห็นวา การฟองคดีอาญาใดจะไมเปนประโยชนตอสาธารณชน หรือการฟองคดีอาญา 

ที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย หรือความมั่นคงของชาติ หรือ ผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ  

และหาก คดีอาญาดังกลาวมีลักษณะเปน  “ความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมือง” การใชอํานาจ 

ของอัยการสูงสุดตามมาตราดังกลาว จะทําใหผูตองหาที่กระทําความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมือง 

และความผิดไมรายแรง หรือไมมีเถยจิต เปนโจร ซึ่งไดรับประโยชนจากการคําสั่งไมฟองดังกลาว  

ลดทาทีแข็งกราวตอตานรัฐ ลดความขัดแยงระหวางกลุมบุคคลที่ มีความคิดตางทางการเมือง  

และกลับมาเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางปกติ และไมมีมลทินติดตัว ซึ่งเปนกระบวนการกอนฟองคดี 

หรอื หากมีการฟองคดีและศาลมีคําพิพากษาชั้นตนแลว อัยการสูงสุดก็สามารถใชอํานาจตามมาตรา 

                                                             
(3) ลักษณะความรายแรงของการกระทําความผิด ผลรายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด 

การไดรบัผลรายของผูตองหาอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผูตองหาเอง 

(4) ความสํานึกผิดของผูตองหา การไดรบัการบรรเทาผลรายของผูเสียหาย ความเห็นของ 

ผูเสยีหายตอการฟองผูตองหา ความคาดหมายถึงผลท่ีผูตองหาจะไดรับจากการถูกฟอง 

(5) ความสงบเรยีบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(6) ประโยชนของรัฐที่จะไดจากการฟองผูตองหา” 
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ดังกลาว ในการใชดุลพินิจสั่งไมอุทธรณ หรือ ไมฎีกา คดีดังกลาว อันเปนข้ันตอนภายหลัง 

การฟองคดีได การเพ่ิมบทบาทใหพนักงานอัยการสามารถใชอํานาจที่มีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจ 

ไวอยูแลวในการสั่งไมฟองคดีที่มีลักษณะดังกลาวในสามจังหวัดชายแดนภาคใตอาจสามารถอํานวย

ความยุติธรรม อีกทั้งยังสามารถสรางความสันติสุขให เ กิด ข้ึนในสามจังหวัดชายแดนใตได 

อยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนไดไมมากก็นอย 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาประวัติ ความเปนมา และลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของอัยการในกระบวนการยุติธรรม 

2. เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของ

อัยการท่ีเหมาะสมกับการสรางสันติภาพและความปรองดองในความขัดแยงทางอุดมการณการเมือง 

               3. เพื่อวิเคราะหปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของอัยการ 

ในการสั่งฟองคดีเก่ียวกับความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

     4. เพื่อกําหนดแผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

อัยการสูงสุดเพ่ือเสริมสรางสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีมุงศึกษา ความเปนมาและลักษณะปญหาท่ีเกิดขึ้นในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของอัยการในกระบวนการ

ยุ ติธรรมในคดีอาญาทั่วไปเปรียบเทียบกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของอัยการที่ เหมาะสม 

กับการสรางสันติภาพและความปรองดองในความขัดแยงทางอุดมการณการเมืองโดยเฉพาะ 

ในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง หรือความผิดที่มีพ้ืนฐานมาจากอุดมการณทางการเมืองในพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนใต โดยวิเคราะหตัวบทกฎหมายตางๆที่เก่ียวของกับการใชอํานาจในการสั่งคดี

ดังกลาว ซึ่งหากกฎหมายไมเปดชองให หรือ กฎหมายบัญญัติไวยังไมชัดเจน ควรจะแกไขหรือเพ่ิมเติม

กฎหมายอยางไร ในชวงระหวางป พ.ศ. 2555 ถึงปจจุบัน โดยสํารวจจากบุคลการกรของสํานักงาน

อัยการสูงสุดที่ปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการอยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต 
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1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

กา รศึ ก ษ า ใน ครั้ ง นี้ เ ป น กา รศึ กษ า เ ชิ งคุ ณภา พ  (Qualitative Research)  

เรื่อง บทบาทและอํานาจหนาท่ีของอัยการในการสั่งฟองคดีเกี่ยวกับความมั่นคงในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ผูเขียนไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนดานการศึกษาเชิงคุณภาพใชวิธีวิจัยเอกสาร

เปนหลัก (Documentary Research) โดยศึกษาจากพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงาน

อัยการ พ.ศ. 2553 และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการสั่งคดีอาญาที่จะไมเปนประโยชน 

แกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัย หรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชน

อันสําคัญของประเทศ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 รวมถึงหนังสือตําราทางวิชาการ บทความ ทั้งภาษาไทย 

และภาษาตางประเทศ การสัมภาษณเชิงลึกบุคคล (In depth interview) ที่เก่ียวของในกระบวนการ

ยุติธรรม รวมทั้งกฎหมายและขอกําหนดของตางประเทศที่มีความเหมาะสมจะนํามาปรับใชได 

ตลอดจน ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือกําหนดแผนการบังคับใชกฎหมาย 

ดานบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือเสริมสรางสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต  

1.5  ขอจํากัดของการศึกษา 

1. ขอจํากัดในเร่ืองการเก็บขอมูลซึ่งไมไดเผยแพรเปนการทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภายใตสถานการการระบาดของไวรัส COVID19 

  2. ขอจํากัดเร่ืองขอมูลซึ่งอาจเปนความลับทางราชการ หรือตองอาศัยเวลา

ดําเนินการขอขอมูลดังกลาวอยางเปนทางการ 

  3. ขอจํากัดเรื่องการเดนิทางไปเก็บขอมูลในพื่นที่สามจังหวัดชายแดนใต 

1.6   ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

                     1. ทําใหทราบถึง ประวัติ ความเปนมา และลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดย เฉพาะในส วนที่ เกี่ ย วของกับบทบาทและอํ านาจหน าที่ ของอั ยการ 

ในกระบวนการยุติธรรม 

                2. ทําใหทราบถึง หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจ

หนาท่ีของอัยการที่เหมาะสมกับการสรางสันติภาพและความปรองดองในความขัดแยงทางอุดมการณ

การเมือง 
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                     3. ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของอัยการ

ในการสั่งฟองคดีเก่ียวกับความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

                     4. ทําใหสามารถกําหนดแผนการบังคับใชกฎหมาย ดานบทบาทและอํานาจหนาที

ของสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือเสริมสรางสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนใต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดลอม 

2.1 สภาวะแวดลอมในสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต 

ปจจุบัน อาชญากรรมซึ่งเกิดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตมีลักษณะเฉพาะ 

เนื่องจากมูลเหตุแหงอาชญากรรมบางสวนมาจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐไทยกับ

กลุมขบวนการตอสูที่ปาตานี (ปาตานี คือ ดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส 

และอีก 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก  เทพา จะนะ สะบายอย และนาทวีในปจจุบัน)  

ซึ่งอาชญากรรมอันเกิดจากปญหาความขัดแยงดังกลาวไดกระทบตอความเปนอยูความสงบสุขของ

ประชาชน รวมทั้งความมั่งคงแหงรัฐเปนอยางมาก และถือวาเปนปญหาสําคัญที่ยังคงลุกลามและ

เรื้อรังมาเปนระยะเวลานาน โดยปญหาไดถูกสะสมสืบเนื่องมาจากความขัดแยงทางวัฒนธรรม สังคม 

และการเมือง ซึ่งลวนแตเปนประเด็นท่ีมีความละเอียดออน ดังนั้น การแกไขปญหาในบางกรณีจําตองไดรับ

พิจารณาอยางละเอียดถ่ีถวนและรอบดาน อยางสันติวิธี โดยจําตองมีการวางยุทธศาสตร วิธีการ และขั้นตอน

อยางคอยเปนคอยไป โดยเนนความตอเนื่อง เพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงดังกลาวใหคอยๆ จางหายไป 

ทําใหประชาชนไมรูสึกถึงความแตกตางและเลื่อมล้ําในการไดรับการดูแลจากรัฐ ทั้งเพื่อใหรัฐไดรับการ

ยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ดวย เชนกัน รัฐจึงจําเปนตองใชวิธีการแกปญหาอยางสันติวิธี เพ่ือลด

ระดับความรุนแรงลงจนสถานการณกลับคืนสูสภาวะปกติได ซึ่งกลุมขบวนการตอสูที่ปาตานีดังกลาวนั้น 

มีกลุมบีอารเอ็น โคออรดิเนต (BRN Co-ordinate) เปนกลุมหลัก ซึ่งใชความรุนแรงกอความไมสงบ 

ในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแบงมุงแยกดินแดน ดวยเหตุความไมพอใจที่รัฐปตตานีถูกรัฐสยาม 

เขายึดครอง และความรูสึกของประชาชนซึ่งรูสึกว าไม ได รับความเปนธรรมจากนโยบาย 

และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐซ่ึงไดถูกสะสมมาตั้งแตในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งรัฐก็ได

พยายามแกไขปญหาดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการจัดตัวแทนซึ่งไดรับการยอมรับจากทุกฝายเพื่อเขา

ไปเปนสื่อกลางในการเจรจาแกไขปญหาดวยการพูดคุยอยางสันติวิธี เพื่อหาทางออกรวมกัน 

อยางยั่งยืน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความโปรงใสและจริงใจ 
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แตอยางไรก็ดี ยังมีกลุมตอตานอํานาจรัฐซึ่งตองการตอบโตการกระทําของเจาหนาที่

รัฐบางสวน เนื่องจากรูสึกวาไดรับความไมเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรมที่รัฐไดบังคับใชกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เชน กรณีการถูกซอม ถูกทรมานในกระบวนการยุติธรรม 

การจับผิดตัว ซึ่งไดสรางบาดแผลในใจและความเจ็บแคนฝงลึกใหการประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก 

หรือ การถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกรังแก อันเนื่องมาจากความแตกตางทางชาติพันธุที่รัฐไมยอมรับตัวตน

ความเปนมลายูปาตานี กลุมนี้จึงตองการใหรัฐใชอํานาจอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ แตการตอบโต

ของกลุมกอความไมสงบดังกลาวกลับสงผลกระทบโดยตอประชาชนในพื้นที่ซึ่งไมไดเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 

แตกลับตองตกเปนเหยื่อท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง7 ดวยเหตุความไมสงบ

ระหวางรัฐไทยกับกลุมกอความไมสงบหลักๆ เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี 

ยะลา นราธิวาส แตบางครั้ง ไดสงผลกระทบตอความไมสงบพ้ืนที่ อ่ืน ๆ เชน สงขลา ภูเก็ต 

กรุงเทพมหานคร เปนตน ซึ่งหากนับจากเหตุปลนปนครั้งมโหฬาร จํานวน 413 กระบอก จากคาย

ทหารใน อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 นั้น ก็นับวาเปนเวลาผานมากวา 16 ป 

ก็ยังคงมีการกอเหตุรุนแรงรายวันในรูปแบบตางๆ ในลักษณะอาชญากรรมความไมสงบ ตลอด16 ป 

ที่ผานมาเกิดเหตุความไมสงบมาแลว จํานวน 10,119 เหตุการณ มีผูที่เสียชีวิต 4,083 ราย บาดเจ็บ 

10,818 ราย ที่ซึ่งเกินกวาคร่ึงหนึ่งของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บเปนประชาชนผูบริสุทธ์ิ (หาสถิติคดี) 

สงผลทําใหมีเด็กกําพราจํานวนทั้งสิ้น 7,297 คน แยกเปน จ.ปตตานี 2,657 คน ยะลา 1,914 คน 

นราธิวาส 2,513 คน และสงขลา 213 คน8   

 

 

                                                             
7 การวเิคราะหส์ภาพปัญหาและสาเหตรุากเหงา้ของปัญหา, ศนูยป์ระสานงานวิชาการใหค้วามชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จากเหตคุวามไมส่งบจงัหวดัชายแดนใต ้(ศวชต.) http://dsrd.pn.psu.ac.th/webnew/index.php/2010-12-24-05-

40-49/70-database.html  

8  ปีไฟใต.้..เมือกลไกสภาขงึขงั ระวงัเป็น 'จดุตาย' รฐับาล, ปกรณ ์พงึเนตร, กรุงเทพธรุกิจ,  มกราคม  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860732 

 



 
 

12 

นอกจากกลุมขบวนการตอสูที่ ปาตานี และกลุมตอตานอํานาจรัฐดังกลาว 

ซึ่งกอใหเกิดสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีแลว พบวายังมีกองกําลังไมทราบฝายและกลุมท่ีแสวง

ประโยชน จากสถานการณความรุนแรงในพ้ืนที่ดวยโดยกองกําลังไมทราบฝาย เปนกลุมท่ีสรางความ

รุนแรงในพื้นที่แตกลับไมสามารถระบุไดอยางแนชัดวาเปนกองกําลังของรัฐ หรือของกลุมตอตานรัฐ 

หรือฝายใด ทําใหเกิดความสับสนและความหวาดระแวงในพ้ืนที่อยางมาก ทําใหประชาชนรูสึก 

ไมปลอดภัย และกอใหเกิดไมไวเน้ือเช่ือใจกันระหวางรัฐกับประชาชน รวมท้ังระหวางประชาชนดวย

กันเอง สวนกลุมที่แสวงหาประโยชนจากสถานการณนั้น แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมอิทธิพล 

ที่ดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นท่ี และกลุมบุคคลที่หาประโยชนจากงบประมาณแผนดิน ซึ่งกลุม

อิทธิพลที่ดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย เชน การคายาเสพติด และการลักลอบขนสินคาหนีภาษี ซึ่งมีสวน

ในการกอเหตุรุนแรงและปญหาความขัดแยงในพื้นท่ีดวย ซึ่งบางคร้ังก็เปนการรวมมือกันกับ 

กลุมขบวนการตอสูที่ปาตานี บางสวนในลักษณะท่ีสมประโยชนตอกัน โดยกลุมน้ีมีเปาหมายเฉพาะ

เพื่อแสวงประโยชนทางธุรกิจนอกระบบ ภายใตเหตกุารณความไมสงบที่เกิดขึ้น 

สวนกลุมที่หาประโยชนจากงบประมาณแผนดิน หมายถึง กลุมที่เกี่ยวของกับการ

คอรรัปชันหรือผลประโยชนทับซอน ของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งทําใหประชาชนในพ้ืนที่เกิดความความรูสึก

วารัฐไมมีความจริงใจที่จะแกไขปญหาอยางแทจริง เน่ืองจากในการการแกไขปญหาความขัดแยง

ดังกลาว รัฐไดจัดสรรงบประมาณจํานวนมหาศาลเพ่ือใชในการแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งความรูสึก 

ที่ประชาชนในพื้นที่รับรูกลับกลายเปนวา มีกลุมเจาหนาที่ รัฐที่จ องแตจะหาผลประโยชน 

จากงบประมาณรัฐที่ดังกลาว ซึ่งตลอด 16 ปแหงปญหา 17 ปงบประมาณ มีการใชงบประมาณ 

ในการแกไขปญหาไปแลวกวา 3 แสนลานบาท โดยตัวเลขงบประมาณปลาสุด คือป 2563 ที่ยังไมผาน

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เฉพาะงบแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ตั้งไวท่ี 10,865.5 ลานบาท รวมตัวเลขทั้งสิ้น 313,792.4 ลานบาท9 ซึ่งกลุมที่แสวงประโยชน

จากสถานการณความขัดแยงดังกลาว ท้ังในรูปแบบของธุรกิจผิดกฎหมาย หรือการหาประโยชน 

 

                                                             
9 จาก กรุงเทพธุรกิจ,  ปีไฟใต.้..เมอืกลไกสภาขึงขงั ระวงัเป็น 'จดุตาย' รฐับาล, ปกรณ ์พงึเนตร,   มกราคม  

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/ /.(สืบคน้เมือวนัท ี  เมษายน ). 
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จากงบประมาณแผนดิน เปนเร่ืองที่กฎหมายสามารถเขาไปแกไขปญหาได เนื่องจากเปนการกระทํา

ผิดกฎหมายในลักษณะความอาญา ซึ่งทางแกไขไขปญหาตอกลุมนี้ จึงตองจัดการตามกฎหมายอยาง

เด็ดขาด โดยไมจําเปนตองมีการพูดคุยเพื่อรับฟง ทําความเขาใจ หรือหาทางออกรวมกันแตอยางใด 

ตางจากการแกไขปญหาความขัดแยงของกลุมกลุมขบวนการตอสูท่ีปาตานี และกลุมตอตานอํานาจรัฐ

ที่จําตองอาศัยแนวทางสันติวิธี10 

ในอดีตสํานักงานอัยการไดมีบทบาทสําคัญในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือสรางความ

ปรองดอง และชวยบรรเทาสถานการณความขัดแยงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต เชน  

เหตุการณคดีตากใบ 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ประชาชนไดมีการชุมนุมเพ่ือเรียกรองใหเจาหนาที่ของ

รัฐปลอยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมูบานจํานวน 6 คน ท่ีถูกเจาหนาที่ของรัฐดําเนินคดีฐานแจง

ความเท็จและยักยอกทรัพยสินของทางราชการ โดยกลาวหาวากลุมบุคคลดังกลาวเกี่ยวของกับ 

อาวุธปนของทางราชการที่หายไป ในขณะที่ชาวบานซึ่งเปนคนในพ้ืนที่เชื่อวากลุมบุคคลดังกลาว 

ไมมีความผิด จนทําใหเหตุการณลุกลามปานปลายถึงขนาดเกิดเหตุปะทะระหวางประชาชนผูมาชุมนุม

และเจาหนาที่ของรัฐ และมีคําสั่งใหสลายการชุมนุม จากขอมูลรายงานของคณะกรรมการอิสระระบุ

วา ภายหลังจากเหตุปะทะดังกลาว ประชาชนผูมาชุมนุมไดถูกควบคุมตัวอยูเปนระยะเวลานานและ

ขาดการดูแลที่ดี ซึ่งผูชุมนุมถูกควบคุมตัวทั้งหมด 1,370 คน ไดถูกควบคุมตัวข้ึนรถบรรทุกจํานวน  

22 คนั หรอื 24 คัน นอนซอนทับกัน จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตระหวางการเคลื่อนยาย จํานวน 77 คน                                                                                                                                   

และอีก 1 คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล จากผลชันสูตรศพชี้สาเหตุการตายวาเกิดจากการขาดอาหารและ

น้ํา ขาดอากาศหายใจ    ถูกกดทับท่ีหนาอก ไตวายเฉียบพลัน ซึ่งหลายฝายตั้งคําถามกับเหตุการณ 

 

 

                                                             
10 ศนูยป์ระสานงานวิชาการใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตคุวามไมส่งบจงัหวดัชายแดนใต ้(ศวชต.), การ

วเิคราะหส์ภาพปัญหาและสาเหตรุากเหงา้ของปัญหา, http://dsrd.pn.psu.ac.th/webnew/index.php/2010-12-24-

05-40-49/70-database.html/.(สืบคน้เมือวนัท ี  เมษายน ). 
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ที่เกิดข้ึนวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําเกินกวาเหตุหรือไม11  คนที่รอดชีวิตบางคนกลายเปน  ผูพิการ  

เชน กลามเนื้อเปอยจากการถูกกดทับเวลานานหรือเปนโรคไตเพราะขาดน้ําเปนเวลานาน 12   

จากเหตุการณดังกลาวสงผลใหผูชุมนุมจํานวน 59 คนถูกกลาวหาวาเปนแกนนําในการชุมนุมและถูก

ฟอง จนเปนเหตุใหเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2548 พนักงานอัยการไดฟองผูชุมนุมทั้ง 59 ราย  

เปนจําเลยตอศาลในคดีอาญาที่ 96, 511/2548 ในฐานความผิดรวมกันมั่วสุมตั้งแตสิบคนขึ้นไป  

ใชกําลังประทุษรายขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายใหเกิดความวุนวายข้ึนในบานเมือง รวมกันทําให

เสียทรัพยท่ีใชหรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน เหตุการณดังกลาวอัยการสูงสุดไดตั้งคณะทํางานศึกษา

และไดมีมติใหถอนฟองดวยเหตุผลที่วาการยุติขอพิพาทในคดีจะเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลดีตอการแกไข

ปญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต การฟองคดีและการดําเนินคดีตอไปจึงไมเปน

ประโยชนแกสาธารณะและอาจกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ  รวมทั้ ง

ผลประโยชนสําคัญของประเทศ ตอมาพนักงานอัยการไดถอนฟองผูถูกกลาวหาทั้ง 59 คนดังกลาว 

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2549 รวมท้ังสั่งไมฟองผูที่ถูกกลาวหาอีก 26 คน ซึ่งมีผูตองหาที่ยังจับกุมตัว

ไมไดรวมอยูดวย และมีการงดดําเนินคดีจํานวน 2 ราย13 แตอยางไรก็ดีคําส่ังถอนฟองจะไมมีผลตอ

จําเลยที่รับสารภาพ เนื่องจากมีผูที่ถูกฟองใหการรับสารภาพและถูกศาลตัดสินรอการลงโทษไปแลว  

8 คน14 จากเหตุการณดังกลาวทําใหญาติผูเสียหายเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากรัฐโดยฟองเปนคดี

แพงตอกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทุนทรัพย

กวา 107.4 ลานบาท เปนคดีหมายเลขดําท่ี 899, 903 และ 911/2548 ซึ่งศาลจังหวัดปตตานีไดไกล

เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ จนฝายรัฐตกลงยอมจายสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย 42.2 ลานบาท 

                                                             
11 จาก “BBC ไทย .  ปีตากใบ: ประสบการณ์ลืมไมล่งของ “ไทยมุง”. https://www.bbc.com/thai/thailand-

. (สืบคน้เมือวนัที 30 เมษายน 3). 

12 จาก The Momentum.  ปี เหตกุารณ์ตากใบ สลายชมุนมุโหดในนราธิวาส แมไ้ดเ้งินชดเชย แต่เอาผดิคนสงัการ

ไม่ได.้ https://themomentum.co/14-years-tak-bai-incident/.(สบืคน้เมอืวนัท ี30 เมษายน 2562). 

13 จาก สรุปความคืบหนา้คดจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณ ีตากใบ กรือเซะ (น. ),  

โดย อังคณา นีละไพจิตรและคณะทาํงานยตุิธรรมเพอืสนัติภาพ, วารสารฟา้เดยีวกนั ปีท ี7 ฉบบัท ี1.   

14 จาก ประชาไท. ถอนฟอ้งถว้นหนา้เพือ "ความสมานฉันท"์ 92 ผูต้อ้งหาคดีตากใบ-สนธิ-คมชดัลกึ-พนัธมิตรฯ. 

https://prachatai.com/journal/2006/11/10371. (สบืคน้เมอืวนัท ี29 เมษายน 3 ). 
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แลกกับการถอนฟองเจาหนาที่รัฐที่ เกี่ยวของตอผูมี อํานาจสั่งการทั้งหมด15 โดยมีขอสัญญา

ประนีประนอมขอที่ 5 ไดระบุวา โจทกจะไมติดใจดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญากับจําเลยอีก

ตอไป16  

เหตุการณมัสยิดกรือเซะ 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ไดมีกลุมบุคคลบุกเขาโจมตีสถานีตํารวจและสถานที่ราชการ  

พรอมกันจํานวน 11 แหง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก ยะลา ปตตานี และสงขลา ซึ่งในเหตุการณ 

ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปตตานีท่ีตําบลตันหยงลูโละ อําเภอเมือง ไดมีกลุมบุคคลเขาโจมตีจุดตรวจ 

ของเจาพนักงานตํารวจและทหารที่กรือเซะ และไดมีการปลนอาวุธปนและกระสุนปนของทางราชการ 

และไดฆาและพยายามฆาเจาพนักงานซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ โดยไดหลบหนีเขายึดครองมัสยิดกรือเซะ

ซึ่งเปนศาสนสถานและโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดปตตานี จนเจาหนาที่ไดเขาปดลอมและไดมี

การปะทะกับกลุมบุคคลดังกลาว จนเปนเหตุใหมีกลุมบุคคลท่ีเขายึดครองมัสยิดกรือเซะเสียชีวิต 

อันเนื่องมาจากการกระทําของเจาหนาที่ จํานวน 32 ราย ตามคําสั่งของซึ่งศาลจังหวัดปตตานี 

ไดไตสวนการเสียชี วิตของประชาชนในคดีดังกลาวและไดมีคําสั่งใหอัยการปตตานีดําเนินการ

กระบวนการยุติธรรม                                                                                                                          

            ตอมาเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 คณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพไดมีหนังสือถึง

สํานักงานอัยการสูงสุดขอใหสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการตามคําสั่งของศาลจังหวัดปตตานีตอไป 

ตอมาสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือแจงตอบกลับคณะทํางานยุติธรรมเพ่ือสันติภาพวาสํานักงานอัยการ

สูงสุดพิจารณาแลวมีคาํสั่งไมฟองในกรณดีงักลาวโดยไมแจงเหตุผลแตอยางใด17  

                                                             
15 จาก “BBC ไทย .  ปีตากใบ: ประสบการณ์ลืมไมล่งของ “ไทยมุง”. https://www.bbc.com/thai/thailand-

. (สืบคน้เมือวนัที 30 เมษายน 3). 

16 จาก สรุปความคืบหนา้คดจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณ ีตากใบ กรือเซะ (น. ),  

โดย อังคณา นีละไพจิตรและคณะทาํงานยตุิธรรมเพอืสนัติภาพ, วารสารฟา้เดยีวกนั ปีท ี7 ฉบบัท ี1. 

17 จาก สรุปความคืบหนา้คดจีงัหวดัชายแดนภาคใต ้กรณ ีตากใบ กรือเซะ (น. ),  

โดย อังคณา นีละไพจิตรและคณะทาํงานยตุิธรรมเพอืสนัติภาพ, วารสารฟา้เดยีวกนั ปีท ี7 ฉบบัท ี1. 
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2.2 สภาวะแวดลอมบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 ในสวนของบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดนั้น แตเดิมน้ันคําวา 

“อัยการ” เรียกวา พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตร หรือ ยกกบัตร มีอํานาจหนาที่ไปประจํา

ตามหัวเมืองเพื่อสอดสองการพิพากษาอรรถคดีของตุลาการใหเปนไปดวยความยุติธรรม ซึ่งแตเดิม

ราษฎรตองดําเนินคดีอาญาดวยตนเอง พนักงานอัยการยังไมมีการบทบาทในการฟองคดีอาญาแผนดิน

แตอยางใด จนกระท่ังภายหลังจากเหตุการณที่ประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จึงไดมี 

การปฏิรูปการศาลและกฎหมาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหมีกรมอัยการ 

เปนเจาพนักงาน สําหรับเปนโจทกเปนทนายในคดีความแผนดินและตอมาในป พ.ศ.2434 จึงไดมี 

การจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นและไดมีการจัดตั้งเจาพนักงานทําหนาที่ดําเนินคดีอาญาในนาม 

ของแผนดินข้ึน เรียกวา “กรมอัยการ” มีขุนหลวงพระยาไกรสี เปนอธิบดีกรมอัยการคนแรก  

โดยตั้งขึ้นในกระทรวงยุติธรรมซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2436  

อยางไรก็ตาม แมจะมีการจัดตั้งกรมอัยการแลว แตพนักงานอัยการก็มิไดรวมอยูในกรมอัยการ หากแต

พนักงานอัยการแยกสังกัดในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงนครบาล และกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่ง

ตอมาในวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหโอน 

กรมอัยการจากกระทรวงยุติธรรมมาขึ้นในกระทรวงมหาดไทย กระทั่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 

ไดมีประกาศคณะรักษาอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานราชการความสงบเรียบรอย

แหงชาติ ฉบับที่ 47และฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2534 ใหแยกกรมอิสระ ไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงใด โดยเปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เปน “สํานักงานอัยการสูงสุด” 

มีฐานะเปนหนวยราชการอิสระไมสังกัดกระทรวง และอยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีและ

มีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งเปนการปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมใหอัยการ 

มีความเปนอิสระเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและไมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขามาแทรกแซง 

ตอการพิจารณาสั่ งคดีหรือการดํา เนินคดีซึ่ งจะอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนได 

อยางมีประสิทธิภาพ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวง ตลอดจนการดําเนินคดี

แพง และการใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ทั้งมีบทบาทในการคุมครอง 
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สิทธิและเสรีภาพของประชาชนและอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไว18  ตอมาไดมีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญไดเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรพุทธศักราช พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรตาม

รัฐธรรมนูญประเภท “องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ” โดยใหพนักงานอัยการมีอิสระในการสั่งคดีและ

พิจารณาปฏิบัติหนาที่ ให เปนไปดวยความเที่ยงธรรม19 ซึ่งปจจุบัน “สํานักงานอัยการสูงสุด”   

เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 248 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ซึ่งกําหนดใหการดําเนินการขององคกรอัยการมีความอิสระ เพ่ือรับรองความเปนอิสระ 

ในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอัยการและเพ่ือใหพนักงานอัยการปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม

ไดอยางเต็มท่ี ปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนและแทรกแซงทางการเมือง มี อิสระ 

ในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยรวดเร็ว เท่ียงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง  

เพื่ออํานวยความยุติธรรมแกประชาชนตามกฎหมาย20 โดยไดกําหนดใหองคกรอัยการมีอํานาจและ

หนาที่ดังตอไปนี้  

 1) ใหความชวยเหลือประชาชนในการดาเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุมครอง

ปองกันสิทธิและเสรภีาพของประชาชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  

 2) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาลและหนวยงาน

ของรัฐ  

 3) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติบุคคลซึ่งมิ ใช

หนวยงานของรฐั  แตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควร  

 4) ดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีแพง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ 

ซึ่งพนักงานอัยการไดรับดําเนินคดีให  

 

                                                             
18 จาก Imagecorporationthailand., “วิวฒันาการอยัการไทย”  

โดย https://www.imagecorporationthailand.com/content/4977/วิวฒันาการอยัการไทย. (สืบคน้เมือวนัท ี30 

เมษายน 2563). 

19 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 255 

20 จาก ความมุ่งหมายและคาํอธิบายประกอบรายมาตราของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร พทุธศกัราช  (น. ), โดย 

“สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร,” 
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 5) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีรองขอ เวนแตการดาเนินการนั้นจะขัดตองานในหนาที่หรือ

อาจทําใหขัดตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ  

 6) ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมเพ่ือประโยชนในการพัฒนาขาราชการฝายอัยการ  

 7) ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการอานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน

ของรัฐและประชาชน  

 8) ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเร่ืองท่ีอยูในอํานาจ 

และหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  

 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงานอัยการ 

หรอืสํานักงานอัยการสูงสุด 

 ในการตรวจรางสัญญาตาม (2) และ (3) ใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รักษาประโยชน

ของรัฐ ในการนี้ สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รายงานรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐตาม (2)  

หรือนิติบุคคลตาม (3) ที่เปนคูสัญญาใหทราบถึงขอที่ควรปรับปรุงหรือแกไขใหสมบูรณ ขอเสียเปรียบ

หรอืขอที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ21  

ซึ่ งองคกรอัยการนั้น ประกอบดวย 1) คณะกรรมการอัยการ 2) อัยการสูงสุด และ  

3) พนักงานอัยการอื่น โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยธุรการ และกําหนดใหการปฏิบัติหนาท่ี

ขององคกรอัยการตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและหลักนิติธรรม22 โดยคณะกรรมการ

อัยการ หรอืเรียกโดยยอวา “ก.อ.” ประกอบดวย 

(1) ประธาน ก.อ. ซึ่งขาราชการอัยการเวนแตผูดํารงตําแหนงอัยการผูชวยเปน 

ผูเลือกจากผูรับบําเหน็จหรือบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมายวา

ดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และเคยรับราชการเปนขาราชการอัยการมาแลวในตําแหนง 

ไมต่ํากวาอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือ

หัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา ท้ังนี้ ตองไมเคยเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่พรรคการเมืองในระยะสิบป

กอนไดรบัเลือก 

(2) อัยการสูงสุดเปนรองประธาน ก.อ. 

(3) รองอัยการสูงสุดตามลําดับอาวุโสจํานวนหาคนเปนกรรมการอัยการ 

                                                             
21 พระราชบญัญัติองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 23 

22 พระราชบญัญัติองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 7 
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(4) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งขาราชการอัยการเวนแตผูดํารง

ตําแหนงอัยการผูชวยเปนผูเลือกจาก 

(ก) ขาราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิไดเปนกรรมการอัยการโดยตําแหนง

อยูแลวจํานวนส่ีคน 

(ข) ผูรับบําเหน็จหรือบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งเคยรับ

ราชการเปนขาราชการอัยการมาแลวจํานวนสองคน 

           (5) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งขาราชการอัยการเวนแตผูดํารง

ตําแหนงอัยการผูชวยเปนผูเลือกจากผูซึ่งไมเปนหรือเคยเปนขาราชการอัยการมากอน และเปน

ผูทรงคุณวุฒดิานการงบประมาณ  ดานการพัฒนาองคกร หรือดานการบริหารจัดการ ใหอธิบดีอัยการ 

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ เปนเลขานุการ ก.อ.23 

ซึ่งคณะกรรมการอัยการ หรือ ก.อ. มีอํานาจและหนาที่ ดังน้ี  

1) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากาลังและกําหนดตําแหนงขาราชการฝายอัยการ  

2) เปนเจาหนาที่ควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยบา

เหน็จบํานาญขาราชการ  

3) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดระบบ การแกไข และการรักษาทะเบียนประวัติและควบคุม 

การเกษียณอายุของขาราชการฝายอัยการ  

4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหอื่น เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนง 

ที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว และเงนิคาตอบแทนพิเศษอ่ืนแกขาราชการฝายอัยการ  

5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการอัยการ  

6) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและการรักษาการ  

ในตําแหนงของขาราชการฝายอัยการ  

7) ออกระเบียบเก่ียวกับการรองทุกขของขาราชการฝายอัยการ 

                                                             
23 พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553  มาตรา 18 แกไ้ขเพมิเติมโดยมาตรา 18 วรรคหา้ เพมิโดย

พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายอัยการ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2561 
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8) พิจารณาเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยขาราชการฝายอัยการ และการสั่งใหขาราชการ 

ฝายอัยการออกจากราชการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  

9) ออกระเบียบเก่ียวกับการสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การรับเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน การรักษา

จริยธรรม การออกจากราชการ การคุมครองระบบคณุธรรม และการจัดระเบียบขาราชการธุรการ  

10) แตงตั้งอนุกรรมการ บุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใด 

อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการอัยการมอบหมาย  

11) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อกําหนดการอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการฝายอัยการ24 

สวนอํานาจหนาที่ของอัยการสูงสุดนั้นไดถูกกําหนดไวดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

(2) ควบคุมดูแล และรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และบริหารงานบุคคล 

ของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทาง

ราชการ 

(3) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดขุองสํานักงานอัยการสูงสุด 

ในการปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอํานาจใหรองอัยการสูงสุด

หรอืขาราชการฝายอัยการผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหนาที่แทนได 

ใหอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอํานาจออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารจัดการ

งบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุของสาํนักงานอัยการสูงสุด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (1) และ (2) ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือ

คําสั่งอันจําเปนตอการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบ 

หรอืประกาศท่ี ก.อ. กําหนดตามพระราชบัญญัติน้ี25 

                                                             
24 พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553  มาตรา 30 

25 พระราชบญัญัติองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 27 
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นอกจากนั้นในสวนของอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการนั้น พระราชบัญญัติองคกรอัยการ

ไดกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  

 1) อํานาจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  

 2) ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

และตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงาน

อัยการ  

 3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาท่ีดาเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงาน 

ของรัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือใน

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนซึ่งบัญญัติวาเปน

อํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ  

 4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่อง 

การที่ไดกระทําไปตามหนาท่ีก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่อง 

การที่ไดกระทําตามคาสั่งของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวม 

หรือชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการ 

จะรับแกตางใหก็ได   

 5 )  ในคดี แพ ง  คดีปกครอง  ห รือกรณี มีข อพิพาทที่ ต อ งดา เนิ นกา รทา ง

อนุญาโตตุลาการที่หนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมี

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งข้ึนเปนคูกรณีและมิใชกรณี ท่ีเปนขอพิพาทกับรัฐบาลหรือ

ระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได  

 6) ในคดีที่ราษฎรฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการ 

มีอํานาจเปนโจทกได  

 7) ดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในสวนของ 

การยึดทรัพยสินใชคาปรับตามคําพิพากษา ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ  

 8) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจําเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจและหนาที่ดาเนินคดีในการบังคับใหเปนไป 

ตามสัญญานั้น ในการนี้ มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ  
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 9) อํานาจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ี ก.อ. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี  

 10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน

อัยการ  

 11) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามท่ีกําหนดให เปนอํานาจและหนา ท่ีของสํานักงาน 

อัยการสูงสุดตามที่ไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด  

 ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) พนักงาน

อัยการจะออกคําสั่งเรียกบุคคลใด ๆ ที่เก่ียวของมาใหถอยคําก็ได แตจะเรียกคูความอีกฝายหนึ่งมาให

ถอยคําโดยคูความฝายนั้นไมยินยอมไมได  

 พนักงานอัยการตําแหนงใดมีอํานาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งไดเพียงใดใหเปนไป 

ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.26 

2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวกับองคกร 

ผูวิจัยไดสงแบบวิเคราะหการถวงนํ้าหนักภายในและภายนอกใหกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน

บุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวนทั้งสิ้น 5 คน โดยใหพิจารณาวาปจจัยดานใดกับองคกรมาก

นอยเพียงใด โดยใหคะแนนรวมของทุกขอรวมกันเปน 1 ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังตารางนี้ 

 

 

 

 

 

                                                             
26 พระราชบญัญัติองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ.  มาตรา 14 
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ตารางที่  2-1 คาน้ําหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

เฉลี่ย 

โครงสรางองคกร (Structure) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.22 

กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.14 

ระบบในการดําเนินงานขององคกร (System) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.12 

แบบแผนในการบริหารจัดการ (Style) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

บุคลากรในองคกร (Staff) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.22 

ความรูความสามารถขององคกร (Skill) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

คานิยมรวมกัน (Shared values) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

น้ําหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 

ตารางที่  2-2 คาน้ําหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก 
 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

เฉลี่ย 

ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ  

(Customer Behaviors : C) 

0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 

ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors 

: P) 

0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.22 

ดานเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.14 

ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors : S) 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.22 

ดานเทคโนโลยี (Technological factors : T) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12 

น้ําหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยส่ิงแวดลอมภายใน 

คนที่ 

ปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอก 

คนที่ 
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นอกจากนั้น ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด 

จํานวน 5 ทาน โดยจัดทําแบบสอบถามเพ่ือเปนขอมูลสําหรับวิเคราะหสถานการณและสถานภาพของ

สํานักงานอัยการสูงสุดในภาพรวม (SWOT Analysis) โดยไดนําผลจากการวิเคราะหประเด็นที่เปน 

จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และคะแนนของ แตละประเด็นที่ไดจากการสอบถามขอมูล โดยให

ระดับคะแนน 1-5 ตามระดับความเห็นจากนอยที่สุดไปถึงมากที่สุดตามลําดับ เพื่อนําวิเคราะหทําการ

สรุปผลปจจัยภายในซึ่งวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ 7S ของ McKinsey ปจจัยภายนอกซึ่งวิเคราะหโดย

เครื่องมือ C-PEST ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังตารางนี้ 

2.4  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรโดยใช McKinsey 7-S 

Framework 

การวิเคราะหปจจัยภายในดวยคุณลักษณะ 7 ประการของ McKinsey (McKinney 7-S 

Framework) ซึ่งเปนปจจัยมีสวนสําคัญตอความสําเร็จ มีดังนี้ 1.โครงสรางองคกร (Structure)  

2. กลยุทธขององคกร (Strategy) 3.  ระบบในการดําเนินงานขององคกร (System) 4. แบบแผน 

ในการบริหารจัดการ (Style) 5. บุคลากรในองคกร (Staff) 6. ความรูความสามารถขององคกร (Skill) 

และ 7. คานิยมรวมกัน (Shared values) ซึ่งจากการวิเคราะหไดผลตามตารางดงัน้ี 
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ตารางที่  2-3  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรโดยใช McKinsey 7-S Framework 

McKinsey 7-S 

Framework 

Strength คะแนน

เฉลี่ย 

Weakness คะแนน

เฉลี่ย 

โครงสราง

องคกร 

(Structure) 

S1. เปนองคกรอื่นตาม

รัฐธรรมนูญ มีความเปนอิสระ 

ปราศจากการแทรกแซงทาง

การเมือง 

 

S2. โครงสรางขององคกรมีการ

แบงงานใหมีผูชํานาญการ

เฉพาะดาน 

 

S3. การกําหนดโครงสราง

องคกรและโครงสรางกรอบ

อัตรากําลังมีความคลองตัว 

โดยการพิจารณาจาก

คณะกรรมการอัยการ 

4.8 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

3 

W1. โครงสรางอัตรากําลังใน

ตางจังหวัดไมมผีูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน 

 

W2. การเกลี่ยอัตรากําลังไม

เหมาะสม 

 

W3. ขาดงบประมาณ และ

อัตรากําลัง  

3.4 

 

 

 

4 

 

 

4.8 

 คาเฉลี่ย 3.86 คาเฉลี่ย 4.06 

กลยุทธของ

องคกร 

(Strategy) 

S4. มีสํานักงานดานนโยบาย

และยุทธศาสตรโดยเฉพาะ  

 

S5. ประชาสัมพันธใหความรู

แกประชาชนในการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมที่

หลากหลาย เหมาะสม 

 

S6. เสริมสรางความเชื่อมั่น

ของประชาชน ดําเนินคดีท่ี

ถูกตอง เที่ยงธรรม โปรงใส  

3.6 

 

 

3.4 

 

 

 

 

3.4 

 

 

W4. บุคลากรในองคกรไมมีความรู

และสวนรวมในดานนโยบาย

ยุทธศาสตรอยางแทจริง 

 

W5. การขับเคลื่อนนโยบายไม

ตอเนื่องและจริงจัง 

 

W6. ผูบริหารระดับสูงสุด ไมมี

ความรูในการกําหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตรขององคกร 

3.6 

 

 

 

4 

 

 

3.8 



 
 

McKinsey 7-S 

Framework 

Strength คะแนน

เฉลี่ย 

Weakness คะแนน

เฉลี่ย 

 คาเฉลี่ย 3.46 คาเฉลี่ย 3.8 

ระบบในการ

ดําเนินงานของ

องคกร 

(System) 

S7. มีการกําหนดระบบการ

ทํางานที่ชัดเจน โดยมีระเบียบ 

หนังสือเวียน และคูมือ กําหนด

แนวทางในการทํางาน 

 

S8. มีการถายทอดความรูผาน

ระบบจัดการความรูและ

สารสนเทศ KM 

 

S9. จัดบุคลาการใหเหมาะสม

กับรูปแบบของงาน 

3.2 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

4 

W7. ระเบียบและคูมือลาสมัย และ

ยากตอการเขาถึงและใชงาน 

 

W8. ผูบริหารมีภารกิจงานคดีมาก

เกินไป สงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการองคกร  

 

W9. การบริหารจัดการองคกร ยัง

ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และ

การบูรณการรวมกันยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ กอใหเกิด

ภาวะตางคนตางทํา 

3.6 

 

 

4 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 คาเฉลี่ย  3.53  3.73 

แบบแผนในการ

บริหารจัดการ 

(Style) 

S10. การบริหารจัดการองคกร

ภายใตความสัมพันธแบบพ่ีนอง 

 

S11. ผูบริหารเปนผูมีความรู  

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

กฎหมายและการบังคับใช

กฎหมายเปนอยางดี 

 

S12. มีการกระจายอํานาจ

เพื่อใหการดําเนินการเปนไป

ดวยความคลองตัว รวดเรว็ 

3.6 

 

 

3.4 

 

 

 

 

3.4 

W10. ผูบริหารขาดความรูในการ

บริหารจัดการ 

 

W11. ผูบริหารใหความสําคัญกับ

งานประจํา (เชน งานคดี) มากกวา

งานดานบริหารงานเชิงนโยบาย

ของสํานักงาน 

 

W12. ผูบริหารบางคนขาดภาวะ

ความเปนผูนํา 

 

3.4 

 

 

4 

 

 

 

 

3.8 

  

คาเฉลี่ย 

  

 

3.46 
 

คาเฉลี่ย 
 

3.73 
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McKinsey 7-S 

Framework 

Strength คะแนน

เฉลี่ย 

Weakness คะแนน

เฉลี่ย 

บุคลากรใน

องคกร (Staff) 

S13. บุคลากรมีความรู

ความสามารถและ 

ประสบการณสูง 

 

S14. มีระบบการคดัเลือก

บุคลากรที่หลากหลาย เพื่อให

ไดมาซึ่งผูที่มีความรูท่ีเหมาะสม

กับประเภทของงานที่

หลากหลาย  

S15. มีความเปนอิสระในการ

บริหารงานบุคคล 

4.2 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

4.2 

 

W13. ไมมีแรงจูงใจเพียงพอให

บุคลากรที่มีความรูความสามารถไม

ยายไปทํางานที่อ่ืนซึ่งไดรับ

คาตอบแทนท่ีสูงกวา  

 

W14. บุคลากรไมประสงค

ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูง

และยึดติดกับการทํางานรปู

แบบเดมิ ๆ  

W15. ขาดอัตรากําลัง  

4 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

3.8 

 

 คาเฉลี่ย 4.2 คาเฉลี่ย 3.8 

ความรู

ความสามารถ

ขององคกร 

(Skill) 

S16. มีบุคลากรมีความรู 

ความสามารถและ 

ประสบการณสูงในดานการ

บังคับใชกฎหมาย 

 

S17. เปนหนวยงานที่ไดรบัการ

ยอมรับในวิชาชีพดานกฎหมาย 

4 

 

 

 

 

4 

W16. ไมไดรับความศรัทธาเชื่อมั่น

ในดานกระบวนการยุติธรรมอยาง

แทจริง 

 

W17. ขาดการประชาสัมพันธให

ประชาชนไดทราบขอมูลเก่ียวกับ

องคกร 

4 

 

 

 

3.8 

 คาเฉลี่ย 4 คาเฉลี่ย 3.9 

คานิยมรวมกัน 

(Shared 

values) 

S18. มี ก า รกํ า หนดค านิ ย ม

รวมกันที่ชัดเจน  

 

S19 วัฒนธรรมสามัคคีและ

ชวยเหลือกันแบบพ่ีนอง 

3 

 

 

3.8 

W18. ไมส ามารถ ขับเคลื่ อน ให

บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอง

กับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร

ดังกลาวได 

 

W19วัฒนธรรมแบบพี่นองสงผลให

เกิดระบบอุปถัมภ 

3.6 

 

 

 

 

3.4 

 

 คาเฉลี่ย 3.4 คาเฉลี่ย 3.5 
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2.5  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โดยใช C-PEST 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกรดวยปจจัย 5 ดาน ดังนี้  

1. ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ (Customer Behaviors: C) วิ เคราะหในเรื่องผู รับ

ผลประโยชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูแขงเปนตน  

2. ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors: P) วิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ กฎหมาย นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ  

3. ด าน เศรษฐกิ จ (Economic factors: E) วิ เคราะหสภาพและแนวโน ม เศรษฐ กิจ  

สภาพเศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบตอหนวยงาน  

4. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors: S) วิเคราะหการใชชีวิตความเปนอยู 

ของประชาชน วัฒนธรรม แนวคิด สภาพทางสังคมและชุมชน   

5. ดานเทคโนโลยี (Technological factors: T) วิ เคราะหในเรื่องความกาวหนาทาง

เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร 

ซึ่งจากการวิเคราะหไดผลตามตารางดังน้ี 
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ตารางที่ 2-4  การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยใช C-Test 

ปจจัยที่สงผลตอ

การบริหารจัดการ 

ประเด็นท่ีเปนโอกาส 

(Opportunities) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ประเด็นที่เปนอปุสรรค 

(Threats) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ดานพฤติกรรมของ

ผูรบับริการ 

 

O1. ประชาชนประสงคใหเกิด

ความเปนธรรมในกระบวนการ

ยุติธรรมโดยใหพนกังานอัยการ

เขารวมในกระบวนการสอบสวน 

 

O2. ประชาชนมีความรูทางดาน

กฎหมายและเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมท่ีหลากหลายและ

เหมาะสม 

 

O3. การบูรณการความรวมมือ

กับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3.6 

T1. หนวยงานที่เก่ียวคดัคานการ

เขารวมสอบสวนของพนักงาน

อัยการ 

 

T2. ประชาชนไมทราบบทบาทและ

หนาที่ของพนักงานอัยการ  

 

T3.ประชาชนไดรบัขาวสารและ 

ยึดตดิกับภาพลักษณที่ไมดีของ

องคกร รวมทั้งทัศนคติที่ไมดีตอ

การเปนเจาหนาที่ของรัฐในพ้ืนที่

ความไมสงบ 

3.8 

 

 

 

4.4 

 

 

3.2 

 คาเฉลี่ย  3.86  3.8 

ดานการเมืองและ

กฎหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O4. แผนปฏิรูปประเทศ

กําหนดใหพนักงานอัยการเขา

รวมสอบสวนรวมกับพนักงาน

สอบสวน  

 

O5. เปนองคกรอ่ืนตาม

รัฐธรรมนูญ มีความเปนอิสระ 

ปราศจากการแทรกแซงทาง

การเมือง 

  

 

 

3.4 

 

 

 

 

4.8 

 

 

 

 

 

 

T3. กฎหมายลาสมัย 

 

T4. ปญหาการเลนพรรคเลนพวก 

หรือการล็อบบี้ในการลงคะแนน 

โดยไมยึดประโยชนของประชาชน

เปนที่ตั้ง กลายเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินการตาง ๆ 

 

 

 

 

 

3.8 

 

3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอ

การบริหารจัดการ 

ประเด็นท่ีเปนโอกาส 

(Opportunities) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ประเด็นที่เปนอปุสรรค 

(Threats) 

คะแนน

เฉลี่ย 

 O6. แผนยุทธศาสตรชาติสงเสริม

ให มี ก ร ะ บ ว นก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม

ทางเลือก (การเบี่ยงเบนคดีจาก

กระบวนการยุติธรรมปกติ การ

ชะลอฟอง การไกลเกลี่ย) ซึ่งทํา

ใ ห อั ย ก า ร มี บ ท บ า ท ใ น

กระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 

3.4 T5. ความแตกตางในแนวความคิด

ทา งด าน การ เมื อ ง  ทํ า ใ ห เ กิ ด

ภาพลักษณท่ีไมดีตอองคกร รวมทั้ง

ในพ้ืนที่ความไมสงบ ก็อาจทําให

ประชาชนเกิดความหวาดระแวด

และไมไวใจบุคลากรขององคกรไ 

3.6 

 คาเฉลี่ย 3.86 คาเฉลี่ย 3.73 

ดานเศรษฐกิจ  O7.  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ทําใหเกิดประเด็นปญหาในทาง

กฎหมายเพ่ิมขึ้น อาจตองมกีาร

ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่

เก่ียวของ รวมถึงการตกลงเจรจา

หรือทําสัญญาที่รัฐเปนคูสัญญา

มากขึ้น เพิ่มบทบาทของ

พนักงานอัยการทั้งในประเทศ

และระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น 

3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

T6. งบประมาณไมเพียงพอ ทําให

ไมสามารถพัฒนาองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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 คาเฉลี่ย 3.8  4 

ดานสังคมและ

วัฒนธรรม  

O8. ปญหาสังคม ความเหลื่อม

ล้ําทางสังคม ความเปนธรรม 

การเขาถึงความเปนธรรมไดยาก 

ทําใหบทบาทของพนักงาน

อัยการมีความสําคัญ เชน การให

ความรูรวมถึงการเขาไปมี

บทบาทในการชวยการแกปญหา

หนี้นอกระบบ หรือกองทุน

หมูบาน หรือปญหาเหตุการณไม

สงบในบางพื้นที่ เปนตน 

3.8 T7. ความแตกตางในวัฒนธรรม

และสังคมในบางพื้นที่ อาจทาํให

ประชาชนในพื้นที่ดังกลาวเกิดอคติ

อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

ของพนกังานอัยการ 

 

 

3.6 
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ปจจัยที่สงผลตอ

การบริหารจัดการ 

ประเด็นท่ีเปนโอกาส 

(Opportunities) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ประเด็นที่เปนอปุสรรค 

(Threats) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ดานเทคโนโลยี  O9. นโยบายรัฐบาลไทยแลนด 

4.0 (สังคมดิจิทัล) เพื่อพัฒนา

ระบบฐานขอมูลในดาน

กระบวนการยุติธรรม 

3.2 T8. หนวยงานอ่ืนไมประสงคให

เชื่อมตอขอมูล 

T9. Social media มีผลตอ

ภาพลักษณขององคกร 

T10. ภัยคุกคามทางไซเบอร (ทาง

ระบบอิเลคทรอนิคส) 

3.2 

 

3.4 

 

2.6 

 คาเฉลี่ย 3.2 คาเฉลี่ย 3.06 
 

ตารางที่ 2-5  ตารางสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน 

ปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 

นํ้าหนัก 

สรุปผล 

(จุดแข็ง-

จุดออน) 

จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน  

โครงสรางองคกร (Structure) 0.22 3.86 4.06 0.8492 0.8932 -0.044 

กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.14 3.46 3.8 0.4844 0.532 -0.0476 

ระบบในการดําเนินงานขององคกร 

(System) 

0.12 3.53 3.73 0.4236 0.4476 -0.024 

แบบแผนในการบริหารจัดการ (Style) 0.1 3.46 3.73 0.346 0.373 -0.027 

บุคลากรในองคกร (Staff) 0.22 4.2 3.8 0.924 0.836 0.088 

ความรูความสามารถขององคกร (Skill) 0.1 4 3.9 0.4 0.39 0.01 

คานิยมรวมกัน (Shared values) 0.1 3.4 3.5 0.34 0.35 -0.01 

เฉลี่ยปจจัยภายใน 3.7672 -3.8218  

สรุปปจจัยภายใน -0.0546  
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ตารางที่ 2-6  สรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก 

ปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอก นํ้าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 

นํ้าหนัก 

สรุปผล 

(โอกาส-

อุปสรรค) โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ  

(Customer Behaviors : C) 

0.3 3.86 3.8 1.158 1.14 0.018 

ดานการเมอืงและกฎหมาย  

(Political and legal factors : P) 

0.22 3.86 3.73 0.8492 0.8206 0.0286 

ดานเศรษฐกิจ  

(Economic factors : E) 

0.14 3.8 4 0.532 0.56 -0.028 

ดานสังคมและวัฒนธรรม  

(Social-cultural factors : S) 

0.22 3.8 3.6 0.836 0.792 0.044 

ดานเทคโนโลยี  

(Technological factors : T) 

0.12 3.2 3.06 0.384 0.3672 0.0168 

เฉลี่ยปจจัยภายนอก 3.7592 3.6798  

สรุปปจจัยภายนอก 0.0794  
 

จากผลคะแนนที่ไดดังกลาวจะนําไปสูการจัดทํากราฟเพื่อแสดงใหเห็นวาสถานภาพของ

สํานักงานอัยการสูงสุดเปนลักษณะใด ภายใตสถานภาพ 4 ลักษณะดังนี้  

๑. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy)  เปนตําแหนงท่ีบงบอกวาหนวยงานโดยภาพรวมสวนใหญ 

มีปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสและมีปจจัยภายในที่แข็ง หรือ Stars เอ้ือและแข็ง เปนหนวยงานที่มี 

ความพรอมสูง หนวยงานซึ่งมีสถานภาพเปน Stars ควรนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธใน

เชิงรุก (Aggressive) เพ่ิม ขยายและรักษาความเปน Stars ไวและเพ่ือพัฒนาตอยอดตอไป 
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๒. กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) เปนตําแหนงที่บงบอกวาหนวยงานโดยภาพรวมสวน

ใหญมีปจจัยภายนอกมีอุปสรรค มีปญหา แตภายในหนวยงานแข็ง มีความพรอมมีความเขมแข็ง หรือ 

Cash Cows ไมเอ้ือแตแข็ง หากรอใหปจจัยภายนอกเปนโอกาสเอ้ือตอการพัฒนาหนวยงาน หรือพลิก

วิกฤติใหเปนโอกาสก็จะสามารถพัฒนาหนวยงานนําไปสูสภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได ควรกําหนด

เปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) ทั้งนี้เนื่องจากองคกรมีจุด

แข็ง ขณะเดียวกันองคกรก็พบกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคกรควบคมุไมได แต

องคกรสามารถใชจุดแข็งท่ีมีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได  

๓. กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)  เปนตําแหนงที่บงบอกวาหนวยงานโดยภาพรวมสวน

ใหญมีปจจัยภายนอกเอ้ือ มีความพรอมสูงใหการสนับสนุน แตปจจัยภายในหนวยงานออน หรือ 

Question Marks เอื้อแตออน หากแกปญหาจุดออนของหนวยงานได จะนําไปสูสภาพที่เอ้ือและแข็ง 

Stars ควรกําหนดกลยุทธพัฒนาองคกร (Turnaround) เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกล

ยุทธในเชิงแกไข ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหมๆ เพื่อใชแกไขจุดออนที่

องคกรมีอยู ได เชน ระบบของหนวยงานมี จุดออน คือ มีขั้นตอนการทํางานที่ยาว ใช เวลา

มาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คอื โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช ทั้งหมด

สามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเชิงแกไข คือ ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการและในกระบวนการทํางานของหนวยงานใหมาก

ขึ้น (e-Administration) 

๔. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) เปนตําแหนงท่ีบงบอกวาหนวยงานโดยภาพรวมสวนใหญ

อยูในสภาพแวดลอมทั้งภายนอกไมเอ้ือ ภายในออน หรือ Dogs ไมเอ้ือและออน มีปญหาลอแหลมตอ

การประสบความลมเหลวคอนขางสูง จึงจําเปนตองปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะหากดําเนินการตอไป

ปญหาจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ถึงอาจข้ันแกไขไมไดตองยุบหนวยงาน ควรกําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกล

ยุทธประคองตัว/ถอย (Retrenchment) ทั้งนี้เนื่องจากองคกรเผชิญกับ ทั้งจุดออนและขอจํากัด

ภายนอกท่ีองคกรไมสามารถควบคุมได  
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แผนภาพท่ี 2-1  TOWS/SWOT Matrix 

จากคะแนนที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดังกลาวสามารถจัดทํา

กราฟแสดงสถานภาพของสํานักงานอัยการสูงสุดแนวทางของ Boston consulting group matrix 

model ดวยการใช SWOT Analysis ไดดังนี้  
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                 Stars                                                                                                                Question Mark 

 

 

 

 

 

 

 

               

              Cash Cows  Dogs 

  

  

แผนภาพที่ 2-2  กราฟแสดงสถานภาพของสํานักงานอัยการสูงสุดแนวทางของ Boston consulting 

group matrix model ดวยการใช SWOT Analysis 

 จากกราฟแสดงใหเห็นไดวาลูกศรจะอยูทางโอกาสและจุดออน แสดงใหเห็นวาสํานักงาน

อัยการสูงสุดนั้น มีสภาพภายนอก/ภายในเอื้อและออน (Question marks) โดยปจจัยภายนอกนั้นให

การสนับสนุน สวนปจจัยภายในหนวยงานออน หากแกปญหาจุดออนเพียงเล็กนอยของหนวยงานได  

ในดานโครงสรางของหนวยงาน กลยุทธของหนวยงาน ระบบการดําเนินงานของหนวยงาน  

หรือแบบแผนในการบริหารจัดการ เพียงเล็กนอยก็จะนาํไปสูสภาพที่เอื้อและแข็งได ซึ่งตามทฤษฎีนั้น

การกําหนดกลยุทธพฒันาองคกรจะเปนกลยุทธเชิงปรับแก (Weaknesses Opportunities, WO)   

 

3.7592

O โอกาส 

3.6798 

3.7672 3.8218 

S จุดแข็ง 
0.0794 

-0.0546 W จุดออน 

T อุปสรรค 



 
 

บทที่ 3 

ยุทธศาสตรขององคกร 

3.1 เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) (วิสัยทัศน /พันธกิจ/เปาประสงค)  

      “วิสัยทัศน” (Vision) 

      องคกรสามารถบริหารงานคดีและบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางความสันติสุขใน 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต  

      “พันธกิจ” (Mission) 

       ยกระดับงานดานอํานวยการความยุติ ธรรม การรักษาผลประโยชนของรั ฐ  

และการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน เพื่อใหประชาชนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบนการยุติธรรมท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานอัยการสูงสุด 

     “เปาประสงค” (Goal) 

      ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม 

ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3.2 กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ) 

      ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับคุณภาพและความนาเชื่อถือในการปฏิบัติ

ภารกิจของสํานักงานอัยการสงูสุด ประกอบดวย 3 เปาประสงค คือ 

1.1 ยกระดับมาตรฐานการอํานวยการความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ 

และการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

ใหมีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

1.2 ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตสามารถเขาถึงความยุติธรรมในรูปแบบ

ชองทางที่หลากหลาย เหมาะสม ไมเลือกปฏิบัติ 

1.3 ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เชื่อมั่น ศรัทธาสํานักงานอัยการสูงสุด

ในความถูกตอง เที่ยงธรรม โปรงใส 
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       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน  

เพื่อสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมใหแกประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ประกอบดวย 1 เปาประสงค คือ 

2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

       ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

ที่สูงข้ึน มีคุณธรรม และจริยธรรม ประกอบดวย 2 เปาประสงค คือ 

3.1 บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  

3.2 บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและตรวจสอบได 

         จากการวิเคราะห SWOT Analysis สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส  

และอุปสรรค และสามารถเรียงลําดับความสําคัญใน 5 ลําดับแรกไดดังน้ี 

         จุดแข็ง (Strengths) 

          S1 เปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ มีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 

          S2 โครงสรางขององคกรมีการแบงงานใหมีผูชํานาญการเฉพาะดาน 

          S3. การกําหนดโครงสรางองคกรและโครงสรางกรอบอัตรากําลังมีความคลองตัว 

โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการอัยการ 

S5. ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

ที่หลากหลาย เหมาะสม 

S13. บุคลากรมีความรูความสามารถและ ประสบการณสูง 

         จุดออน (Weaknesses) 

W1. โครงสรางอัตรากําลังในตางจังหวัดไมมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

W2. การเกลี่ยอัตรากําลังไมเหมาะสม 

W3. ขาดงบประมาณ และอัตรากําลัง 

W5. การขับเคลื่อนนโยบายไมตอเนื่องและจริงจัง 

W7. ระเบียบและคูมือลาสมัย และยากตอการเขาถึงและใชงาน 
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          โอกาส (Opportunities) 

O1. ประชาชนประสงคใหเกิดความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมโดยให

พนักงานอัยการเขารวมในกระบวนการสอบสวน 

O2. ประชาชนมีความรูทางดานกฎหมายและเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

ที่หลากหลายและเหมาะสม 

O3. การบูรณการความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืนที่เกี่ยวของ 

O6. แผนยุทธศาสตรชาติสงเสริมใหมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (การเบี่ยงเบน

คดีจากกระบวนการยุติธรรมปกติ การชะลอฟอง การไกลเกลี่ย) ซ่ึงทําใหอัยการมีบทบาท 

ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น                 

O8. ปญหาสังคม ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความเปนธรรม การเขาถึงความเปนธรรม

ไดยาก ทําใหบทบาทของพนักงานอัยการมีความสําคัญ เชน การใหความรูรวมถึงการเขาไปมีบทบาท

ในการชวยการแกปญหาหน้ีนอกระบบ หรือกองทุนหมูบาน หรือปญหาเหตุการณไมสงบในบางพ้ืนที่ 

เปนตน 

           อุปสรรค (Threats) 

T1. หนวยงานท่ีเก่ียวคัดคานการเขารวมสอบสวนของพนักงานอัยการ 

T2. ประชาชนไมทราบบทบาทและหนาที่ของพนักงานอัยการ  

T3.ประชาชนไดรับขาวสารและยึดติดกับภาพลักษณที่ไมดีขององคกร รวมทั้ง

ทัศนคติท่ีไมดีตอการเปนเจาหนาที่ของรัฐในพ้ืนที่ความไมสงบ 

T5. ความแตกตางในแนวความคิดทางดานการเมือง ทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอ

องคกร รวมทั้งในพ้ืนที่ความไมสงบ ก็อาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดระแวงและไมไวใจบุคลากร

ขององคกรได 

T7. ความแตกตางในวัฒนธรรมและสังคมในบางพ้ืนท่ี อาจทําใหประชาชนในพื้นท่ี

ดังกลาวเกิดอคติอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ 
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ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห TOWS METRIX ไดดังนี้ 

“วิสัยทัศน” (Vision) 

องคกรสามารถบริหารงาน

คดีและบังคับใชกฎหมาย

เพื่อสรางความสันติสุขใน

ส า ม จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น

ภาคใต  

 “เปาประสงค” (Goal) 

ประชาชนในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต เชื่ อมั่น

และศรัทธาในกระบวนการ

ยุ ติ ธรรมของสํ านักงาน

อัยการสูงสุด 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 เปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี

ค วาม เป นอิ ส ระ  ป ราศจ ากก าร

แทรกแซงทางการเมือง 

S2 โครงสรางขององคกรมีการแบง

งานใหมีผูชํานาญการเฉพาะดาน 

S3. การกําหนดโครงสรางองคกรและ

โครงสรางกรอบอัตรากําลังมีความ

คล องตั ว  โดยการพิ จา รณาจาก

คณะกรรมการอัยการ 

S5. ประชาสั ม พันธ ใ ห ค วาม รู แก

ประชาชนในการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมที่หลากหลาย เหมาะสม 

S13. บุคลากรมีความรูความสามารถ

และ ประสบการณสูง 

 

จุดออน (Weaknesses) 

W1. โครงสรางอัตรากําลังใน

ต า ง จั งห วัด ไม มี ผู เชี่ ย วช าญ

เฉพาะดาน 

W2 .  ก า ร เ ก ลี่ ย อั ต ร า กํ า ลั ง 

ไมเหมาะสม 

W3 .  ข า ด ง บ ป ร ะ ม า ณ  

และอัตรากําลัง 

W5. การขับ เค ล่ือนนโยบาย 

ไมตอเนื่องและจริงจัง 

W7. ระเบียบและคูมือลาสมัย 

และยากตอการเขาถึงและใชงาน 

 

 

โอกาส (Opportunities) 

O1. ประชาชนประสงคให

เ กิดคว าม เป น ธร รม ใน

กระบวนการยุติธรรมโดย

ใหพนักงานอัยการเขารวม

ในกระบวนการสอบสวน 

O2. ประชาชนมีความรู

ท า งด านกฎหม ายแล ะ

เ ข า ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร

ยุติธรรมที่หลากหลายและ

เหมาะสม 

      เนื่องดวยองคกรอัยการมีความ

เ ป น อิ ส ร ะ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น 

ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 

โ ด ย มี บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู

ความสามารถและมีความชํานาญ

เฉพาะด าน ซึ่ ง ใน เมื่ อประชาชน

คาดหวังที่จะไดรับความยุติธรรมอยาง

เทาเทียม และเขาถึงโดยงาย และ

อยากใหการเคร่ืองมือในกระบวนการ

ยุ ติ ธ รรม ใหม  เ ช น  การ เข า ร ว ม

สอบสวน การเบี่ ย ง เบนคดี จ า ก

กระบวนการยุติธรรมปกติ การชะลอ

  เนื่องดวยประชาชนในพื้นที่

สามจังหวัดคาดหวังวาจะไดรับ

ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม โ ด ย ผ า น

กระบวนการยุติธรรมของ รัฐ

อยางเทาเทียม แตอยางไรก็ดี แม

ยั งปญหาเก่ียวกับอัตรากําลั ง 

งบประมาณ และความมุ งมั่น

จริงจังในการดําเนินนโยบายเพ่ือ

ส ร า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ใ ห กั บ

ประชาชนในพื้นที่ แตสํานักงาน

อัยการสูงสุดมีโอกาสสามารถ 

 



 
 

O3. การบูรณการความ

รวมมือกับหนวยงานหรือ

องคกรอ่ืนที่เก่ียวของ 

O6. แผนยุทธศาสตรชาติ

สงเสริมใหมีกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก 

(การเบี่ยงเบนคดีจาก 

กระบวนการยุติธรรมปกติ 

การชะลอฟอง 

 การไกลเกลี่ย) ซ่ึงทําให

อัยการมีบทบาทใน 

ก ระบ วนก า รยุ ติ ธ ร ร ม 

มากขึ้น 

O8. ปญหาสังคม ความ

เหลื่อมล้ําทางสังคม ความ

เปนธรรม การเขาถึงความ

เปนธรรมไดยาก ทํ า ให

บ ท บ า ท ข อ ง พ นั ก ง า น

อัยการมีความสําคัญ เชน 

การใหความรูรวมถึงการ

เขาไปมีบทบาทในการชวย

ก า ร แก ป ญ หา ห น้ี น อ ก

ระบบ หรือกองทุนหมูบาน 

หรือปญหาเหตุการณ ไม

สงบในบางพ้ืนที่ เปนตน 

ฟอง การไกลเกลี่ย ดังน้ัน สํานักงาน

อัยการสูงสุดซึ่งสามารถบริหารงาน

โดยปราศจากการแทรกแซงจาก

หนวยงานภายนอก  

       - ควรจัดสรรบุคลากรเพ่ือสราง

ผูเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่ในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยอาจอาศัย

ความความสมัครใจของผูปฏิบัติงาน 

ซึ่งอาจเปนบุคคลในพื้นที่เ พ่ือเชื่อม

ความสัมพันธและสรางความเชื่อมั่น

ใ น ก ร ะ บ วน ก า รยุ ติ ธ ร ร ม ให แ ก

ประชาชนในพื้นที่  

       - มุงสงเสริมและผลักดันใหมี

เครื่องมือทางกฎหมาย เชน การเขา

รวมสอบสวนของพนักงานอัยการ 

การเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการ

ยุติธรรมปกติ การชะลอฟอง การไกล

เกลี่ย ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตร

ชาติ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดสันติ

สุขในสามจังหวัดภาคใต 

สรางความเชื่อมั่นใหกับ 

ประชาชนได โดย 

        - เขารวมทําการสอบสวน

กับพนักงานสอบสวน  

         -  สร า งความรู  ค วาม

เข า ใจ เ ร่ืองสิท ธิและความ รู

พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม

และการเขาถึ งกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชน รวมทั้ง

บทบาทหนาที่ ของสํานักงาน

อัยการสูงสุด 

         - ผลักดันใหมีเครื่องมือ

ทางกฎหมายในการเบี่ยงเบนคดี

จากกระบวนการยุติธรรมปกติ 

เชน การชะลอฟอง การไกลเกลี่ย 

ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิดสันติ

สุขในสามจังหวัดภาคใตได 

      - ปรับปรุงคูมือและระเบียบ

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไป

โดยมีมาตรฐาน ไมเกิดการเลือก

ปฏิบัติ  

อุปสรรค (Threats) 

T1. ห น ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว

คั ด ค า น ก า ร เ ข า ร ว ม

สอบสวนของพนั ก งาน

อัยการ 

     องคกรอัยการมีความเปนอิสระใน

การบริหารงาน และมีบุคลากรท่ีมี

ความรูความเชี่ยวชาญ  

      -  ควรสง เสริม ใหบุคลากรซึ่ ง

ปฏิบัติ งานในพื้น ท่ีมีความรู ความ

เชี่ยวชาญในการบริหารงานคดีและ

   สํานักงานอัยการสูงสุดควร

ตระหนกั 

      - ในการจัดสรรอัตรากําลัง

ใหเพียงพอและเหมาะสม 

      -  เส ริมสรางความรู และ

ยกระดับประสิทธิภาพในการ
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T2. ประชาชนไมทราบ

บทบาทและหน าที่ ของ

พนักงานอัยการ  

T3. ประชาชนไดรับ 

ข า วส า รแล ะ ยึดติ ด กั บ

ภ า พลั ก ษ ณ ที่ ไ ม ดี ข อ ง

องคกร รวมท้ังทัศนคติท่ีไม

ดีตอการเปนเจาหนาที่ของ

รัฐในพ้ืนที่ความไมสงบ 

T5. ค ว า ม แ ต ก ต า ง ใ น

แนวความคิ ด ทา งด า น

ก า ร เ มื อ ง  ทํ า ใ ห เ กิ ด

ภ า พ ลั ก ษ ณ ที่ ไ ม ดี ต อ

องคกร รวมทั้ ง ใน พ้ืนที่

ความไมสงบ ก็อาจทําให

ป ร ะ ช า ช น เ กิ ด ค ว า ม

หวาดระแวงและไมไว ใจ

บุคลากรขององคกรได 

T7. ค ว า ม แ ต ก ต า ง ใ น

วัฒนธรรมและสังคมใน

บ า ง พื้ น ที่  อ า จ ทํ า ใ ห

ประชาชนในพื้นที่ดังกลาว

เกิดอคติอันเปนอุปสรรค

ต อก ารป ฏิบั ติ ง านขอ ง

พนักงานอัยการ 

การดําเนินคดี เพื่อสรางความเชื่อมั่น

ใ น ก ร ะ บ วน ก า รยุ ติ ธ ร ร ม ให แ ก

ประชาชนในพื้นที่  

      -  ค ว ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ก า ร

ปฏิบัติงานและผลงานของสํานักงาน

อัยการสูงสุดในพื้นที่ เพ่ือใหประชาชน

ทราบ ถึงบทบาท ของสํ านักงาน

อัยการสูงสุด  

       - ควรจัดใหมีการสรางความรู 

ความเขาใจ เรื่องสิทธิและความรู

พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมและ

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน เพื่อทําใหประชาชนเขาใจ

ไดอยางถูกตองวาสํานักงานอัยการ

สูงสุดปฏิบัติงานเพื่อประชาชนทุกคน

อยางเทาเทียมกันโดยยึดผลประโยชน

ของประชาชนสวนรวมเปนหลัก โดย

ไมถูกแทรกแซงจากการเมืองหรือ

หนวยงานภายนอก 

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง 

      -  ดู แ ล ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง

บุ คล าก รใน พ้ืนที่  เ พ่ื อ ส ร า ง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

      - สงเสริมการใหบุคลากร

ใหบรกิารประชาชนในพ้ืนที่อยาง

เสมอภาคและเทาเทียม   
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 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

 กลยุทธเชิงรุกเปนการใชประโยชนจากจุดแข็งผนวกกับโอกาสท่ีมีอยู ซึ่งกลยุทธท่ีกําหนดไว 

คือ การจัดสรรบุคลากรซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดมีความเปนอิสระในการบริหารงานเพ่ือสราง

ผูเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยอาจอาศัยความความสมัครใจ 

ของผูปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเปนบุคคลในพ้ืนที่เพื่อประโยชนในการเชื่อมความสัมพันธและสราง 

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมใหแกประชาชนในพื้นที่ และสงเสริมผลักดันใหมีเครื่องมือและ

กลไกทางกฎหมายที่เพ่ิมประสิทธิภาพในบริหารงานคดีและการดําเนินคดีไดดียิ่งขึ้น เชน การเขารวม

สอบสวนของพนักงานอัยการ การเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการยุติธรรมปกติ การชะลอฟอง การไกลเกลี่ย 

ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิดสันติสุขในสามจังหวัดภาคใต 

 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies)  

 กลยุทธเชิงแกไขเปนการนําโอกาสที่มีมาแกไขจุดออน คือ การสงเสริมเรื่องการเขารวมทํา

การสอบสวนกับพนักงานสอบสวน การเสริมสรางความรู ความเขาใจ เรื่องสิทธิและความรูพ้ืนฐาน 

ในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน รวมทั้งบทบาทหนาที่ 

ของสํานักงานอัยการสูงสุด การผลักดันใหเกิดเครื่องมือทางกฎหมายที่หลากหลาย โดยเฉพาะ 

ในการเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการยุติธรรมปกติ เชน การชะลอฟอง การไกลเกลี่ย ซึ่งอยูภายใต 

แผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดสันติสุขในสามจังหวัดภาคใตได และการปรับปรุง

คูมือและระเบียบ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีมาตรฐาน ประชาชนไดรับความยุติธรรมอยาง

เทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 

 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 

 กลยุทธเชิงปองกันเปนการนําจุดแข็งมาปองกันอุปสรรค คือ การสงเสริมใหบุคลากร 

ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารงานคดีและการดําเนินคดี เพ่ือสราง 

ความเชื่อ ม่ันในกระบวนการยุติธรรมใหแกประชาชนในพ้ืนที่  โดยเนนการประชาสัมพันธ 

การปฏิบัติงานและผลงานของสํานักงานอัยการสูงสุดในพื้นที่ เพ่ือใหประชาชนทราบถึงบทบาท  

ของสํานักงานอัยการสูงสุด และการสรางความรู  ความเขาใจ เรื่องสิทธิและความรู พ้ืนฐาน 
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ในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เพื่อใหประชาชนเขาใจ 

ไดอยางถูกตองวาสํานักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

โดยยึดผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก โดยไมถูกแทรกแซงจากการเมืองหรือหนวยงาน

ภายนอก 

 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 

 กลยุทธเชิงรับ เปนการเนนตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดออนที่มีอยู คือ สํานักงานอัยการสูงสุด

ควรตระหนักในการจัดสรรอัตรากําลังใหเพียงพอและเหมาะสม การเสริมสรางความรูและยกระดับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง การดูแลสวัสดิการของบุคลากรในพื้นที่  

เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการสงเสริมใหบุคลากรใหบริการประชาชนในพื้นที่ 

อยางเสมอภาคและเทาเทียม   

 3.3 มาตรการ/ปจจัยที่ เกี่ ยวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/

เครื่องมือ/กลไก)  

  จากการวิเคราะหขางตนดังกลาวนั้น จึงนํามากําหนดเปนมาตรการท่ีเก่ียวของได ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใช

กฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

 กลยุทธที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายใน 

           สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนงานที่ 1 พัฒนางานการบริหารงานคดีและการบังคบัใชกฎหมายในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนงานที่ 2 ใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางสะดวก 

เหมาะสม ไมเลือกปฏิบัติ 

กลยุทธที่ 2 : พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารงานคดีและ

การดําเนนิคดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

   แผนงานที่ 1 จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม 

   แผนงานที 2 สรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อยางเหมาะสม 

   แผนงานที่ 3 ใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 
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ยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการประชาสัมพันธใหประชาชนในสามจังหวัดภาคใตทราบถึง

ขอมูลท่ีเก่ียวของอยางท่ัวถึง 

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เก่ียวของ

อยางทั่วถึง 

แผนงานที่ 1 การเสริมสรางความรู ความเขาใจ เรื่องสิทธิและความรู

พ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  

แผนงาน ท่ี 2 ประชาสัมพันธผลงานและบทบาทหน าที่ ของสํานักงาน 

อัยการสูงสุด ซึ่งปราศจากการแทรกแซง และใหบริการประชาชนดวยความเทาเทียม

กันและยึดผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก 

ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

แผนงานที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 

ตัวอยางแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานคดีและการบังคบัใชกฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค เปาหมาย 63 64 65 66 67 68 ผูรับผิดชอบ 

1. โครงทบทวน

มาตรฐานใน

บริหารงานคดี

และการ

ดําเนินคดีในสาม

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

เพ่ือใหพัฒนาการ

บริหารคดีและ

การบังคับใช

กฎหมายในการ

สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

ปรับปรุงคูมือ ระเบียบ 

หรือแนวทางในการ

ปฏิบัติหนาที่อยาง

ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ 

ใหมีการทบทวนคูมือและระเบียบที่เกี่ยวของอยาง

ตอเนื่อง 

สํานักงาน

อัยการภาค 9 

2. โครงการอบรม

การบริหารงานคดี

และการ

ดําเนินคดีในสาม

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

เพ่ือใหบุคลากรที่

เก่ียวของสามารถ

บริหารงานคดี

และการบังคับใช

กฎหมายเปนไป

อยางมีมาตรฐาน

และมี

ประสิทธิภาพ 

สรางความเชื่อมั่นวา

ประชาชนจะไดรับ

ความยุติธรรมโดยเทา

เทียมกัน ไมเกิดปญหา

การเลือกปฏิบัต ิ

ใหมีการจัดอบรมผูที่เก่ียวของอยางนอยปละ 1 

คร้ัง 

สํานักงาน

อัยการภาค 9 



 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานคดีและการบังคบัใชกฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค เปาหมาย   64          65          66        67          68  

3.โครงการ

เสริมสราง

เคร่ืองมือทาง

กฎหมายในการ

บริหารงานคดี

และการบังคับใช

กฎหมาย 

เพ่ือผลักดันใหมี

เครื่องมือทาง

กฎหมายที่

หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ เชน 

กฎหมายเก่ียวกับ

การชะลอฟอง 

การตอรองคํารับ

สารภาพ เปนตน 

เพื่อใหสํานักงาน

อัยการสูงสุด

บริหารงานคดีและ

บังคับใชกฎหมายเพ่ือ

สรางความสันติสุขใน

สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

ใหมีการยกรางกฎหมายที่เก่ียวของ สํานักงาน

วิชาการ 

4. โครงการ

ยกระดับความ

เชื่อมั่นและความ

พึงพอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินงาน

สํานักงานอัยการ

สูงสุด 

เพ่ือตรวจสอบ

ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

การดําเนินงาน

สํานักงานอัยการ

ในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

เพื่อใหประชาชน

เชื่อมั่น ศรทัธาและ

พอใจกับการ

ปฏิบัติงานของ

สํานักงานอัยการสูงสุด 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ50 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ55 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ60 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ65 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ70 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ75 

สํานักงาน

อัยการภาค 9 
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บทที่ 4  

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 

4.1 สรุป 

จากการศึกษาแผนนโยบายการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เพื่อสรางสันติสุขใหเกิดในพื้นสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน ทําใหทราบวาการวางยุทธศาสตร วิธีการ 

และขั้นตอนในการดําเนินการมีความจําเปนอยางย่ิง แตเนื่องดวยในพ้ืนที่ดังกลาวมีความเปราะบาง

ทางสังคม จึงตองดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปอยางตอเน่ือง เพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงตาง ๆ  

ใหคอยๆ จางหายไป โดยเฉพาะกลไกทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ผูบังคับใชกฎหมาย

รวมทั้งผูที่เก่ียวของจําเปนตองสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนในพ้ืนที่ โดยทําใหประชาชนรูสึก 

ถึงเทาเทียม ไมเลื่อมล้ําในการไดรบัการดูแลจากรัฐ เพ่ือใหเกิดภาพลักษณที่ดีและสรางความเชื่อมั่น

ใหแกประชาชนในพื้นที่ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะชวยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ 

ความขัดแยงที่เปนอยูใหคอยๆ จางลงจนสถานการณกลับคืนสูสภาวะปกติได ทั้งยังควรมีมาตรการ 

ในการบริหารงานคดีท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณีที่เห็นวาการบังคับใชกฎหมายอาจกอเกิด

ความไมสงบหรือกลายเปนการจุดฉนวนไฟแหงความขัดแยงในพื้นที่อยางตัวอยางเหตุการณ 

ที่เคยกลาวไวในบทท่ี 2 แลวขางตน เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังกลาวตองอาศัย

ยุทธศาสตรและแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติหนาที่ ไปในแนวทางเดียวกัน 

เพื่อมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ซึ่งผูศึกษาพบวาเพ่ือใหแผนนโยบายการบริหารงานคดีและการบังคับใช

กฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุดสามารถสรางสันติสุขใหเกิดในพ้ืนสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดนั้น ควรดําเนินการตามยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร 4 กลยุทธ 8 แผนงาน   
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4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาพบวา สํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ 

ในการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดรับความคุมครอง 

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหมีความเปนอิสระและไมถูกแทรกแซงทางการเมือง  

และเปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมายสูง นอกจากนั้นแลว 

สํานักงานอัยการสูงสุดยังเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพรความรูและสรางความเขาใจ 

ที่ถูกตองใหกับประชาชนในดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เปนที่พ่ึงใหแกประชาชนในการให

คําปรึกษาดานกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อันจะเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด

ตามที่กฎหมายกําหนดไวนั้นเปนจุดเดนที่จะสามารถผลักดันใหยุทธศาสตรที่กําหนดไวบรรลุผลสําเร็จ

ได อยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ดี ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต น้ัน เปน พ้ืน ท่ี 

ที่มีความขัดแยงทางวัฒนธรรม สังคมและการเมือง เปนสังคมที่เปราะบาง ประชาชนมีความออนไหว

และหวาดระแวงจนกลายเปนปญหาลุกลามมาเปนระยะเวลานาน และทําใหประชาชนเขาใจ 

และมองภาพลักษณของสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งเปนหนวยงานราชการไปในเชิงลบ อาจทําให

ประชาชนบางกลุมในพ้ืนที่เกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในกระบวนการการยุติธรรม ดังน้ัน การสราง

ศรัทธาและความเชื่อมั่นในการบังคับใชกฎหมายใหแกประชาชนในพ้ืนที่ดังกลาวจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 

เพื่อใหไดมาซึ่งสันติสุขในพื้นที่ดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญในการดําเนินการ 

ตามยุทธศาสตรทั้ง 3 ยุทธศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้  

1) ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมาย 

ของสํานักงานอัยการสูงสุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการพัฒนาระบบการบริหารงานคด ี

และการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนที่ใหมีมาตรฐาน ใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยาง

สะดวก เหมาะสม โดยปราศจากการ ไมเลือกปฏิบัติ และจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานคดีและการดําเนินคดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และจัดสรร

บุคลากรให เพียงพอและเหมาะสม และควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

อยางเหมาะสม เพ่ือใหใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

2) สงเสริมการประชาสัมพันธใหประชาชนในสามจังหวัดภาคใตทราบถึงขอมูลท่ีเกี่ยวของ

อยางทั่วถึงโดยเนนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เก่ียวของอยางท่ัวถึง เพื่อการเสริมสรางความรู 

ความเขาใจในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในพ้ืนที่  

และประชาสัมพันธผลงานและบทบาทหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยใหบริการประชาชน 

ดวยความเทาเทียมกันและยึดผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก 
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3) ยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

 4.3 ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรที่ไดจากการศกึษา 

 เพื่อใหการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางสันติสุขใหแกประชาชนและกอใหเกิดความสงบเรียบของสังคม

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต เห็นวาควรสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงมีจุดเดนในความเปนอิสระ 

และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะนอกเหนือ

ยุทธศาสตรทั่วไปของสํานักงาน เพื่อเปนการเนนย้ํา แสดงความจริงใจอยางตอเนื่อง เพ่ือขจัดปญหา

ความขัดแยงในพ้ืนที่สามจังหวัดใหคอยจางหายไป ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดควรกําหนดยุทธศาสตร

เพิ่มเติม ดังนี้ 

  1) ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายของ

สํานักงานอัยการสูงสุดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ ใหมีมาตรฐาน  

ใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางสะดวก เหมาะสม โดยปราศจากการไมเลือกปฏิบัติ 

และจําเปนตอ งมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ ยวชาญในการบริหารงานคด ี

และการดําเนินคดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม  

และควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยางเหมาะสม เพ่ือใหใหบุคลากรปฏิบัติงาน

ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

2) สงเสริมการประชาสัมพันธใหประชาชนในสามจังหวัดภาคใตทราบถึงขอมูลที่เก่ียวของ

อยางทั่วถึงโดยเนนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เก่ียวของอยางทั่วถึง  

    เพ่ือการเสริมสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชนในพ้ืนที่ และประชาสัมพันธผลงานและบทบาทหนาที่ของสํานักงาน 

อัยการสูงสุด โดยใหบริการประชาชนดวยความเทาเทียมกันและยึดผลประโยชนของประชาชน

สวนรวมเปนหลัก  

3) ยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
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 คณะผูชวยวิจัย เร่ือง ผูไตสวนอิสระ เสนอตอ สถาบันประปกเกลาฯ 

ตําแหนงปจจุบัน อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสดุ ปฏิบัติราชการ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย 

                      กิจการตางประเทศ 1 

 

 


