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ความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไม่ว่าจะในยุคใด คนสัญชาติใด ทั่วโลก จะเห็นได้ว่าการสมรส
ข้ามวัฒนธรรมมีมาทุกยุคสมัย และยิ่งความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไปสู่ยุคดิจิทัลท าให้ผู้คนทั่วโลก
สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี จนแทบเสมือนว่าโลกไม่มีพรมแดนปิดกั้นระหว่างประเทศ ท าให้คนไทย 
มีการย้ายถิ่นฐานจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอ่ืนทั่วโลกเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยคนไทยอาจไปประกอบอาชีพ  
ไปขายแรงงาน หรือสมรสกับชาวต่างชาติ คนไทยเหล่านั้นก็อาจประสบปัญหาทางกฎหมายอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะปัญหาของความไม่รู้ทางกฎหมายและการเข้าไม่ถึงบริการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ว่า
หน่วยงานของรัฐไทยหรือรัฐต่างประเทศ 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การ
ช่วยเหลือทางกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวและมรดกแก่คนไทยในต่างประเทศไม่สัมฤทธิ์ผล
เท่าที่ควร เนื่องมาจากความช่วยเหลือจากภาครัฐไปยังคนไทยในต่างประเทศยังขาดความต่อเนื่อง 
เกิดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่อาจส่งต่อการช่วยเหลือหรือประสานความร่วมมือกันจน
สามารถช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศได้เสร็จสิ้นกระบวนการ ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการ
ขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ โดยจากการศึกษาพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากการขาด
เครื่องมือในการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศสามารถท างานบูรณาการร่วมกันได้แบบไม่มีช่องว่างและรวดเร็ว 
ทั้งนี้ ภาครัฐต้องไม่ผลักภาระในการด าเนินเรื่องให้ต่อเนื่องกันเป็นของประชาชน จึงได้ศึกษาหา
แนวทางในการพัฒนาการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
โดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมายครอบครัวและมรดกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลของการศึกษาในครั้งนี้ผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ต้องมีกฎระเบียบก าหนดอ านาจหน้าที่ ให้หน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ หรือร้องขอความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายจากคนไทยในต่างประเทศ สามารถเป็น “หน่วยงานผู้ส่ง” สามารถส่งต่อ
เรื่องราวร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ซึ่งเป็น 
“หน่วยงานผู้รับ” โดยต้องมีรายละเอียด และระบุเหตุผลโดยชัดแจ้ง และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินการ โดยให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในต่างประเทศ ควรจัด
ให้มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือและประสานงานการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศโดยมีภารกิจเฉพาะ 
อีกทั้งในกระบวนการบูรณาการ ทุกหน่วยงานควรมีการแบ่งปันข้อมูลเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และเกิด
ความต่อเนื่องในการด าเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และควรจัดท าคู่มือในการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุขั้นตอนการประสานความร่วมมือ หน่วยงานหลักท่ีเป็น
ผู้รับผิดชอบเฉพาะทางในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศ โดยจะเป็นกรณีศึกษาเฉพาะกฎหมายครอบครัว
และมรดก เพ่ือพัฒนาการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศได้อย่างบรรลุผลส าเร็จหรือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไทย โดยในโอกาสจัดท ารายงาน
การศึกษาส่วนบุคคล ฉบับนี้เสร็จลุล่วง ผู้เขียนขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปิ่นทอง 
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล ส าหรับค าชี้แนะ 
ในการจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้  

ผู้ เขียนขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด  
นายธีระวัฒน์ พุฒิบูรณวัฒน์ เลขานุการอัยการสูงสุด และนายมานะ วีระอาชากุล รองเลขานุ การ
อัยการสูงสุด ที่ให้โอกาสผู้เขียนในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 13 
และให้ค าชี้แนะและสนับสนุนในการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการที่จัดการฝึกอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์โรค COVID-19 และขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จของ
รายงานการศึกษาฉบับนี้ ซึ่งในการเข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ผู้เขียนจะจดจ าการอบรม
ในรูปแบบนิวนอร์มอลไปตลอด 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ส านักงานอัยการ
สูงสุด มีอ านาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่ประชาชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนในประการอ่ืนที่กฎหมายให้มีอ านาจด าเนินการได้ โดยมีส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางแก่ประชาชนที่ให้บริการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนรวมทั้งด าเนินการ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนกระจายอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค มีการท างานเชิงตั้งรับโดยให้ค าปรึกษากฎหมายและการท างานเชิงรุกเข้าถึงพ้ืนที่ช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนเพ่ืออ านวยประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และยังมีภารกิจเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน  

ส าหรับมิติด้านต่างประเทศ ภารกิจการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
คนไทยในต่างประเทศ ก็เป็นภารกิจหนึ่งของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด โดยในปี พ.ศ. 2548 ส านักงานอัยการสูงสุดได้จัดตั้งศูนย์อัยการ
คุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศขึ้น ในปัจจุบันคือส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนระหว่างประเทศ โดยภารกิจหลักมุ่งเน้นให้ รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศและชาว
ต่างประเทศในประเทศไทย ตั้งแต่มีภารกิจดังกล่าว ส านักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดโครงการอัยการ
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศหลายประเทศและคนไทยใน
ประเทศในจังหวัดต่าง ๆ หลายจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ปัญหากฎหมายของคนไทยที่ย้ายถิ่นฐานไป
อยู่ต่างประเทศ ส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาจะเป็นเรื่องครอบครัวและมรดก เนื่องมาจากการสมรสกับชาว
ต่างประเทศแล้วย้ายไปอยู่กับคู่สมรสยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะมีบุตรด้วยกันหรือไม่ หรือย้ายถิ่นฐานไป
ประกอบอาชีพที่ต่างประเทศ เพ่ือหารายได้กลับมาจุนเจือทางบ้าน ส่งเงินมาซื้อบ้านที่ดินที่ประเทศไทย
เพ่ือในอนาคตจะกลับมาอยู่ในบั้นปลายชีวิต หรือซื้อเก็บเป็นทรัพย์สินให้ลูกหลาน อย่างไรก็ดี  
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ผลจากการท านิติกรรม หรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้ ย่อมท าให้คนไทยจ านวนไม่น้ อย 
ประสบปัญหาด้านกฎหมาย แต่ด้วยข้อจ ากัดหลายประการที่เป็นอุปสรรคของการเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายในต่างประเทศ เป็นเหตุให้เมื่อประสบกับปัญหา ไม่สามารถปรึกษาปัญหาด้าน
กฎหมายได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้อง ด้วยข้อจ ากัดหลาย ๆประการ อาทิ ไม่สามารถเข้าถึงความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นข้อจ ากัดเรื่องค่าใช้จ่าย การไร้ความสามารถ ขาดความสามารถ 
หรือด้อยความสามารถ ในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือความไม่รู้ช่องทางการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นต้น 

เมื่อทางส านักงานอัยการสูงสุดได้ปฏิบัติภารกิจด าเนินโครงการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนไทยในต่างประเทศ จากเดิมที่ท าในรูปแบบตั้งรับ คือ ให้ประชาชนติดต่อสอบถามขอความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายมายังส านักงานอัยการสูงสุด จนพบว่ามีคดีเข้ามาเป็นจ านวนมากที่คนไทยใน
ต่างประเทศมักจะประสบปัญหาทางกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน เช่น ในเรื่องสัญชาติของบุตรที่เกิดกับ 
คนต่างชาติ การสละสัญชาติไทยเพ่ือไปถือสัญชาติอ่ืนตามคู่สมรส การเกณฑ์ทหารของบุตรชายที่ถือ
สองสัญชาติ การถือครองที่ดินในประเทศไทยของคนต่างชาติ และโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว
และมรดก ต่อมาจึงได้พัฒนาปรับปรุงเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยด าเนินภารกิจคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน คือเดินทางออกไปหาประชาชนเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่จ าเป็นส าหรับคนไทยใน
ต่างประเทศ ยังพื้นที่ที่มีคนไทยประสบความเดือดร้อนทางกฎหมายเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ โดยผ่านการ
ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล เครือข่ายคนไทย ชุมชนคน ไทย วัดไทยใน
ต่างประเทศ การเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศเช่นนี้ เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชน เพ่ือเป็นการป้องกันก่อนปัญหาจะเกิด ควบคู่ไปกับ
ช่วยเหลือทางกฎหมายช่วยแก้ไขเยียวยาโดยเปิดคลินิกให้ค าปรึกษากฎหมายสัญจร ซึ่งผู้เขียนได้ร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการดังกล่าวด้วย และพบว่าสภาพปัญหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
และกฎหมายมรดก และมีข้อจ ากัดในการให้ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ 
คือ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากภาครัฐขาดตอนหรือขาดช่วง ไม่สามารถด า เนินการให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เสร็จสิ้นจนจบกระบวนการการได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียง
ล าพังหน่วยงานเดียว 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีท าให้การช่วยเหลือทางกฎหมายโดยเฉพาะเรื่อง
ครอบครัวและมรดกแก่คนไทยในต่างประเทศไม่ต่อเนื่องด้วยข้อจ ากัดทั้งจากภายในและระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ไม่อาจส่งต่อและประสานความร่วมมือกันจนสามารถช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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1.2.2  เพ่ือศึกษาหาแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าประสงค์
เพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมายครอบครัวและมรดก
จนบรรลุผลส าเร็จ 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการประสานความร่วมมือ หรือการบูรณาการกัน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยทางกฎหมายในต่างประเทศว่าติดขัด
ตรงจุดใด หรือมีข้อจ ากัดด้านใดบ้าง 

2) ศึกษาหาแนวทางในก าจัดปัญหา และอุปสรรคข้อขัดข้องที่ท าให้การบูรณาการ
กันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยทางกฎหมายในต่างประเทศยังไม่
บรรลุผล  

3) ศึกษาหาแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการ
ช่วยเหลือคนไทยทางกฎหมายในต่างประเทศบรรลุเป้าประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1) ศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูล ศึกษาเปรียบเทียบ 

กฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยใน
ต่างประเทศในเรื่องเก่ียวกับครอบครัวและมรดก 

2) ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการศึกษาผลการด าเนินงานการช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศในส่วนกฎหมายครอบครัวและมรดกของส านักงานอัยการสูงสุด 
และจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจเพ่ือรวบรวมข้อมูลของปัญหาและอุปสรรค แล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและก าจัดอุปสรรค 

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

1.4.1  ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศเรื่องกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก มีอุปสรรคหรือข้อจ ากัดอย่างไร  

1.4.2  เพ่ือให้การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศเรื่องกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกมีประสิทธิภาพควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
และควรมีข้อเสนอแนะอย่างไร 
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1.5 สมมุติฐานการศึกษา 
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขอุปสรรคและข้อจ ากัดในการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศ จะสามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกแก่คนไทยในต่างประเทศได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศ
ในส่วนกฎหมายครอบครัวและมรดกสามารถร่วมมือในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยใน
ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ ตรงจุดและสัมฤทธิ์ผล 

 
1.7 นิยามศัพท์ 

การบริหารราชการแบบบูรณาการ คือ การบริหารที่ทุกหน่วยงานท างานแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์เป็นหลัก เป็นการท างานหลายหน่วยงานโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความช านาญ
การของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันเฉพาะด้าน ท างานภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของ
ยุทธศาสตร์เดียวกัน โดยร่วมกันคิด ร่วมกันท างาน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้บรรลุผลตาม
ยุทธศาสตร์ มุ่งสู่ผลส าเร็จและเป้าหมายของงานร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดความประหยัด เสริมสร้าง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานเป็นหลัก ทั้งในลักษณะของการท างานข้ามกระทรวง 
กระทรวงเดียวกันแต่ต่างกรม หรือกรมเดียวกันแต่ต่างกอง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการท างานกับภาครัฐในระบบเครือข่าย (Network) 

 
1.8 กฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มี

ประสิทธิภาพเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 

รัฐพึงมีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้โดยเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ 

รัฐพึงให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ า เป็นและเหมาะสมแก่ผู้ ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให้ 

2) ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและ
หน้าที่ของหน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 
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(35) ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีอธิบดีอัยการ 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการมีอ านาจและหน้าที่  

(ก) รับผิดชอบงานด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิ 
เสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้  
ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  

(ข) รับผิดชอบงานด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอรรถคดี การให้ 
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่
ประชาชน เว้นแต่การด าเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วย 
การคุ้มครองผู้บริโภค ให้รับผิดชอบเฉพาะการด าเนินคดีท่ีอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพ่ง  

(ค) รับผิดชอบการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทาง
ปฏิบัติ ในการด าเนินการดังกล่าว  

(ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ มีอัยการพิเศษฝ่าย 
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีอ านาจและหน้าที่  

(1) รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศของส านักงานคุ้มครอง สิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนตามที่ส านักงานอัยการสูงสุดก าหนด  

(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

3)  พันธกิจของส านักงานอัยการสูงสุดตามแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอัยการสูงสุด  
พ.ศ. 2563-2566 ข้อ 2 พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

4)  แผนยุทธศาสตร์ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563-2566 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการ

ปฏิบัติภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์คือ  
1.1 พัฒนามาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอ านวยความยุติธรรม การรักษา

ผลประโยชน์ของรัฐ และประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน ให้มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

1.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมในรูปแบบช่องทางที่หลากหลาย เหมาะสม 
ไม่เลือกปฏิบัติ  
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1.3 ประชาชน เชื่อมั่น ศรัทธาส านักงานอัยการสูงสุดในความรวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงธรรม 
โปร่งใส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมและตอบสนองนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์คือ  

2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
2.2 มาตรฐานการปฏิบัติภารกิจใหม่ในกระบวนการยุติธรรมที่ตอบสนองต่อนโยบาย

รัฐบาล 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1 แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ1  
การบริหารราชการแบบบูรณาการ หมายถึง การร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
ซึ่งจะท าให้ภารกิจที่ส าคัญของรัฐในแต่ละด้านเกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมและมี
ความประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
โดยในพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทางไว้ในมาตรา 10 ดังต่อไปนี้ “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความ
เกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกันโดยมุ่งเน้นให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ” 

2.1.2 ทฤษฎีการอภิบาลในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน2  
การอภิบาลหรือค าว่า governance เป็นค าที่มาจากภาษากรีกว่า “kybernan” 

หมายถึง ทิศทาง การน าทาง การน าร่อง หรือการคัดท้ายหางเสือเรือ ในภาษาละติน ใช้ค าว่า 
“gubernare” หมายถึง การบริหารที่ไม่ใช่การบังคับ ควบคุม ก ากับอย่างเคร่งครัด แต่เป็นการชี้แนะ
ให้แนวทางและวางกรอบไว้กว้าง ๆ (Levi-Faur, 2012: 5)  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายค าว่า “อภิบาล”  
ไว้ว่า “ก. บ ารุงรักษา, ปกครอง. (ป., ส. อภิปาล)” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1374)  

โรซีนัวร์ (Rosenau, 1992: 4) มองว่า ค าว่าการอภิบาลมีความหมายแตกต่างจาก
ค าว่า การปกครอง ทั้งในเรื่องของจุดมุ่งหมายกิจกรรมและระบบ กล่าวคือ กิจกรรมของการปกครอง

                                                 
1 ส านักงานพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมยัใหมต่ามแนว
ทางการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี. 
2 พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย ชมภูนุช หุ่นนาคศิริพร แยม้นิล และประภาส ปิ่นตบแต่ง, รูปแบบการอภิบาลในการจัดการ
ทรัพยากรป่าชายเลน, วารสารสหศาสตร์, 19(1): 37-39. 
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เน้นความเป็นทางการ ส่วนระบบอภิบาลมุ่งให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน 

โรดส์ (Rhodes, 1997: 15,109) มองว่า รัฐไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ
หรือเป็นศูนย์กลางของการบริหารเพียงล าพังเหมือนดังเดิม แต่คือการไม่มีศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียว มี
หลากหลายศูนย์กลางและไม่มีใครมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน โดยการจัดการในลักษณะเครือข่ายระหว่างองค์
การที่พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน สร้างกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน 
(rules of the game) แต่สมาชิกในเครือข่ายนั้นมีความเป็นอิสระในการจัดการตนเอง ( self-
organizing)  

ปาปาโดพอรัส (Papadopoulos, 2003: 476-477) ได้ขยายความการอภิบาลไว้ว่า 
เริ่มจากการไม่เห็นด้วยกับการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง ต้องมีการกระจายผลประโยชน์ระหว่าง  
ภาคส่วนหรือชุมชน โดยเน้นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันแนวคิดดังกล่าวช่วยเพ่ิมพูน
องค์ความรู้  ทรัพยากรองค์การ อ านาจหน้าที่  และทรัพยากรอ่ืน ๆ รวมถึงน าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบกับระบบอภิบาลช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคสาธารณะ เกิดการ
ปรับตัวเข้าหากัน ตลอดจนช่วยลดความเป็นทางการลงในขณะเดียวกันนักวิชาการไทยได้กล่าวถึง
ความหมายของค าว่าอภิบาลไว้ว่า governance หมายถึง “กลไกประชารัฐ” (อรพินท์ สพโชคชัย, 
2541 อ้างใน สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2552: 4) หรือหมายถึง การบริหารการปกครอง เนื่องจากมี
ความหมายใกล้เคียงกับการบริหารรัฐกิจเดิม และยังมีส่วนของการเมืองการปกครองเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในเรื่องของการชี้น าและก ากับดูแลอยู่ห่าง ๆ (อัมพร ธารงลักษณ์, 2553: 22) นอกจากนี้ ปฐม มณีโรจน์ 
(2554: 351) ให้ความเห็นไว้ว่า governance หมายถึง ระบบอภิบาล เพ่ือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับค าว่า good governance ที่แปลว่า ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นค าสมาสระหว่างค าว่า “ธรรมะ” (good) 
กับ “อภิบาล” (governance) โดยได้สรุปความหมายของค าว่าอภิบาลไว้ว่า หมายถึง องคาพยพหรือ
หน่วย (entity) ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคทั้งนี้ อาจจะอยู่ในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาค
ประชาชนก็ได้ ที่ร่วมมีบทบาทหรือท าหน้าที่ ซึ่งครั้งหนึ่งเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของรัฐโดยล าพังเท่านั้น 

โดยสรุป อาจกล่าวได้ว่า “การอภิบาล” หมายถึง การบริหารงานที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชน  
โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ภาครัฐด าเนินการ
เพียงล าพัง 
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
2.2.1  การบูรณาการความช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชนในประเทศไทย3  

ผู้เขียนบทความนี้เรียบเรียงจากผลงานศึกษาวิจัยตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชน เสนอต่อส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ส านักงานอัยการสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชนของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการยังคงเชื่อมั่นใน การให้
ความช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชนของ สคช. อย่างไรก็ดี พบว่ามีปัญหาบางประการ เช่น การ
ขาดแคลนทนายความอาสาในส่วนภูมิภาค การขาดแคลนงบประมาณ และปัญหาเชิงนโยบายของ
หน่วยงาน ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาจ
มีการพัฒนาหน่วยงาน สคช. ให้เป็นองค์กรหลักในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและอรรถคดี
อย่างเป็นระบบ ท านองเดียวกับส านักงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายของต่างประเทศ 
ตัวอย่างเช่น ส านักงาน Legal Aid Commission หรือส านักงาน Legal Aid ของรัฐต่าง ๆ ในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นองค์กรในก ากับของส านักงานอัยการสูงสุด และมีภารกิจในลักษณะที่เรียกว่า 
“รูปแบบผสม” โดยมีการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนทั้งโดยบุคลากรของหน่วยงาน 
Legal Aid นั้นเอง หรือโดยการอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ หรือองค์กรวิชาชีพทาง
กฎหมายในเชิงบูรณาการร่วมกันเป็นหุ้นส่วนหรือพันธมิตรในการให้บริการความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย 

2.2.2  รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องการบูรณาการกลไกในภารกิจการคุ้มครองและ
ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ: กรณีศึกษาแรงงานไทยในเกาหลีใต้4  

ศึกษาเรื่อง การบูรณาการกลไกในภารกิจการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ: กรณีศึกษาแรงงานไทยในเกาหลีใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศต้องเริ่มบูรณาการการท างานร่วมกัน 
เพ่ือหาทางป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างทันต่อเหตุการณ์ และหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
หาแนวทาง แก้ปัญหาและมาตรการป้องกันคนไทยไปตกทุกข์ในต่างประเทศอย่างเร่งด่วน เพ่ือหา

                                                 
3 สิริพันธ์ พลรบ, การบูรณาการความช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชนในประเทศไทย, วารสารกฎหมาย คณะนิติ

ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 9(17): 32-43. 
4 วรพรรณี ด ารงมณี, รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องการบูรณาการกลไกในภารกิจการคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาแรงงานไทยในเกาหลีใต้, หลักสูตรนักบริหารการทูต สถาบันเทวะ
วงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2561. 
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แนวทางสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในทุกภาคส่วนและบังคับใช้มาตรการลงโทษเพ่ือยับยั้ง
ป้องปรามการหลอกลวงคนไทยไปเป็นแรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาแรงงานไทยที่ลักลอบท างานหรือพ านักอย่างผิดกฎหมาย 
ในประเทศเกาหลีใต้ เป็นปัญหารุนแรงที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบเพ่ือมิให้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ
ส่งผลภาพลักษณ์ของไทยในต่างประเทศ โดยกรมการกงสุลได้มีบทบาทเลยเชิ งรุกท าหน้าที่
ประสานงานวางแผนร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศในการดูแลทุกข์สุขของคนไทย
เหล่านี้อย่างเป็นระบบแต่ละหน่วยงานควรด าเนินการให้เกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันและลดความ
ซ้ าซ้อนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านเวลาและงบประมาณ ระหว่างส่วนราชการ ทั้งมีความ
เป็นเอกภาพในการก าหนดท่าทีในการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลเกาหลีใต้เพ่ือหาทางแก้ปัญหานี้ของ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติและส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ในชั้นนี้ทุกหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันว่าปัญหานี้
ฝ่ายเกาหลีใต้จ าเป็นต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานผิดกฎหมาย
มากขึ้นเพ่ือให้เป็นการป้องปรามและลดจ านวนแรงงานไทยที่ลักลอบเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมายใน
เกาหลีใต้ และได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนและตกทุกข์ได้ยากให้กับตนเองและรัฐบาล เป็นห่วงโซ่
แบบไม่มีที่สิ้นสุด  

ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในหลายภาคส่วน มีการเสนอแนะหลายแนวทาง
ด้วยกัน เป็นต้นว่า แนวทางการด าเนินการชักจูงแรงงานไทยที่พ านักผิดกฎหมายให้เดินทางกลับโดย
สมัครใจ โดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลเกาหลีใต้อนุโลม ประกาศยกเว้นโทษจะช่วยให้มาตรการลดจ านวน
คนไทยที่อยู่เกินก าหนดในเกาหลีใต้ได้ผลยิ่งขึ้น การผลักดันให้กระทรวงแรงงานด าเนินการป้องปราม
สกัดกั้นตั้งด่านตรวจแรงงานที่ลักลอบท างานอย่างผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และดอนเมืองอย่างถาวรจะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นทางและช่วยลดความเดือดร้อนให้นักท่องเที่ยวที่ไปโดย
สุจริตไม่ถูกปฏิเสธที่สนามบินเกาหลีใต้เป็นจ านวนมาก อีกทั้งควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพ่ือ
สร้างการตระหนักรู้ต่าง ๆ เพื่อยับยั้งไม่ให้คนไทยไปท างานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ 

ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการ เห็นว่ารูปแบบส าหรับการพัฒนา
วิธีการและกระบวนการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในเกาหลีใต้บนพ้ืนฐานทฤษฎี 
Collaborative governance เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่ได้ คือ การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการสื่อสารออนไลน์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านต่าง ๆ รอบด้านร่วมกันอย่างใกล้ชิด กระทรวงแรงงานโดย
ส านักแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูตควรเพ่ิมบทบาทในการมีส่วนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ และการยกระดับความส าคัญของปัญหาโดยหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจน
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สนับสนุนองค์กรอิสระและการประชาสัมพันธ์ รวมพลังภาคเอกชนและไทยและเกาหลี และควรมี
การศึกษาถึงประเภทของแรงงานที่เป็นความต้องการของภาคเอกชนในเกาหลีใต้เพ่ือสนองตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างถูกต้องและสร้างแรงงานที่มีคุณภาพส าหรับส่งออกต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ระยะเร่งด่วนและระยะยาว คือ จัดตั้งคณะท างานกลุ่มย่อยเพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหา โดยประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานและจัดตั้ง
คณะกรรมการสหวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ 
 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศ: กรณีศึกษาเฉพาะกฎหมายครอบครัวและมรดก ผู้เขียนมุ่ง
พัฒนาการด าเนินงานด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือทางกฎหมายให้
ทั่วถึงแก่คนไทยในต่างประเทศ โดยวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงคนไทยทั้งในประเทศและใน
ต่างประเทศ เพ่ือให้การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายของคนไทยจากต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
ขึ้นส าหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ และการบูรณาการรระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน
ดังกล่าวจะท าให้การช่วยเหลือสัมฤทธิ์ผลได้อย่างชัดเจน เพราะหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจะทราบว่า 
ในการช่วยเหลือดังกล่าวควรจะเป็นงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ซึ่งจะสามารถ
ประสานงานและส่งต่อความช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่การท างานแบบ  
ไร้ทิศทาง ต่างคนต่างท า ปล่อยให้ประชาชนหาทางเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยตนเอง ซึ่งบางราย
ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานจนกว่าจะเจอหน่วยงานที่รับผิดชอบงานที่ประชาชนต้องการความ
ช่วยเหลือ ท าให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาในระบบราชการไทย โดยจากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ผู้เขียนจะน ามาวิเคราะห์ศึกษาเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยใน
ต่างประเทศ 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ปัญหาในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศในส่วนกฎหมายครอบครัวและ
มรดก 

3.1.1  สภาพปัญหาจากภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด 
3.1.1.1 จากการรวบรวมข้อมูลที่ประชาชนมาขอรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย

จากส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ส านักงานอัยการสูงสุด ใน
ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวและมรดกในกรณีของคนไทยที่มีมิติเกี่ยวพันกับ
ต่างประเทศ มีดังนี้ 

- การจดทะเบียนสมรส/หย่า  
- การฟ้องหย่า 
- การแจ้งเกิด/แจ้งตาย 
- การรับรองบุตร 
- การรับบุตรบุญธรรม 
- พินัยกรรม 
- การแบ่งสินสมรส 
- การรับมรดก 
- การซื้อที่ดินของคนไทยที่สมรสกับชาวต่างชาติ 
โดยจากประเด็นปัญหาดังกล่าวเมื่อเป็นกรณีที่คนไทยอาศัยอยู่ ใน

ต่างประเทศแล้วมาขอรับความช่วยเหลือหรือค าปรึกษาจะมีทั้งกรณีที่ประสงค์จะด าเนินการใน
ประเทศไทยหรือด าเนินการในต่างประเทศ  

3.1.1.2 จากการศึกษาผลการด าเนินงานการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยใน
ต่างประเทศในส่วนกฎหมายครอบครัวและมรดกของส านักงานอัยการสูงสุด จะเห็นได้มีตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่สามารถท าให้เห็นสภาพปัญหาได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

กรณีศึกษาที่ 1 หญิงไทยถูกสามีชาวต่างชาติไล่ให้กลับประเทศไทยและ
แย่งอ านาจปกครองบุตร 



13 

 

กรณีหญิงไทยสมรสกับสามีชาวต่างชาติ ย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัว
สามีที่ต่างประเทศ จนมีบุตรร่วมกัน ต่อมาเกิดความขัดแย้งกันในครอบครัว หญิงไทยถูกบีบบังคับให้
ออกจากบ้าน จนต้องกลับประเทศไทย เกิดผลกระทบต่อบุตรผู้เยาว์ที่ต้องขาดแม่ โดยหญิงไทย
เสียเปรียบทั้งด้านภาษา การได้รับค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือทางกฎหมายที่เหมาะสมทันท่วงที 
ค่าที่ปรึกษากฎหมายที่สูงมาก ท าให้หญิงไทยที่ด ารงชีพอยู่ในต่างประเทศด้วยการพ่ึงพาสามีเกือบ 
100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งค่าใช้จ่าย และที่อยู่อาศัย ย่อมไม่สามารถต่อสู้ทางคดีความได้ จนในที่สุดต้องยอม
กลับประเทศไทย เนื่องจากสามีไม่รับรองให้ต่อวีซ่า เมื่อกลับมาแล้วจึงมาร้องขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานในประเทศไทย เนื่องจากต้องการน าลูกกลับมาอยู่ด้วยที่ประเทศไทย หญิงไทยบางรายถูก
ศาลในต่างประเทศถอนอ านาจปกครองบุตรไปโดยที่ตนเองไม่รู้ ตั ว  เนื่ องจากไม่ เข้ า ใจ
ภาษาต่างประเทศจนท าให้ลงชื่อยินยอมให้อีกฝ่ายมีอ านาจปกครองบุตรฝ่ายเดียวโดยผิดหลง  

ส าหรับการช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศของ
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่จะมีขอบเขตอ านาจหน้าที่จ ากัดเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก 
เหยื่อจากอาชญากรรมหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา ในกรณีนี้เป็นเรื่องในครอบครัวถือเป็นคดีความทางแพ่ง 
ที่ปัจเจกชนจ าต้องด าเนินการเอง เมื่อไม่มีก าลังทรัพย์พอที่จะต่อสู้คดีแพ่งเองได้ ย่อมต้องเดินทางกลับ
ประเทศไทย หรือหาทางออกด้วยตนเอง  

อย่างไรก็ดี ส าหรับขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายของส านักงานอัยการสูงสุดเป็นไปตามระเบียบส านักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2562 ข้อ 12 ซึ่งก าหนดว่า การให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ได้แก่ การให้ค าปรึกษาหารือทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือในการจัดท า
นิติกรรมและสัญญา การให้ความช่วยเหลือในการประนอมข้อพิพาท และการให้ความช่วยเหลือทาง
อรรถคดี เช่น การรับว่าต่าง การรับแก้ต่าง และการยื่นค าร้องในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน และอ่ืน ๆ 
การคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน ได้แก่ การด าเนินการคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ และการด าเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค การด าเนินการดังกล่าว เป็นการด าเนินการโดยไม่มีค่าตอบแทน  

อย่างไรก็ตาม ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ. 2562 มีเงื่อนไขไม่รับด าเนินการอยู่บางประการในข้อ 10 
ซึ่งก าหนดว่า ค าร้องขอรับความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้รับไว้ด าเนินการ (1) เรื่องที่รัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีมติหรือค าสั่งเด็ดขาดในเรื่องนั้นแล้ว  
(2) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นผู้ช่วยเหลือ และเรื่องอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานนั้น ๆ (3) เรื่องที่อธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคสั่งยุติความ
ช่วยเหลือแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่ อันจะท าให้ผลของการด าเนินการให้ความ



14 

 

ช่วยเหลือเปลี่ยนไป (4) เรื่องที่คู่กรณีได้ตกลงประนีประนอมยอมความกันโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
เว้นแต่คู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในการประนีประนอมยอมความซึ่งสามารถ
ด าเนินการได้ตามระเบียบนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียขอให้แก้ไขหรือคัดค้านการประนีประนอมยอมความ
เดิมว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมที่ปรากฏชัดในภายหลัง และการให้
ความช่วยเหลือจะไม่เป็นการกระทบกระเทือน สิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดย
สุจริต และเสียค่าตอบแทน (5) เรื่องเกี่ยวกับคดีซึ่งผู้ร้องขอรับความช่วยเหลือมีทนายความ หรือมี
หน่วยงานอ่ืนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอยู่แล้ว (6) เรื่องที่เป็นคดีหรือข้อพิพาทอันเกี่ยวกับการ
ด าเนินการ หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นั้น ๆ  

ในกรณีของปัญหากฎหมายครอบครัว ไม่ต้องห้ามที่ทางส านักงานอัยการ
สูงสุดสามารถให้ค าปรึกษาได้ และได้ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่หญิงไทยให้ด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายให้ถูกต้องทั้งตามกฎหมายไทย และกฎหมายระหว่างประเทศ และหากเข้าเงื่อนไขตาม
อนุสัญญาลักษณะทางแพ่งว่าด้วยการลักพาเด็กข้ามชาติ (ค.ศ. 1980) อัยการสูงสุดเป็นผู้ประสานงาน
กลางในการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว โดยสามารถพิจารณายื่นค าร้องขอต่อผู้ประสานงานกลาง
ตามอนุสัญญาฯ ของประเทศท่ีเด็กอยู่ (กรณีเป็นประเทศภาคีเช่นกัน) เพ่ือพิจารณาให้มารดาสามารถ
มีอ านาจปกครองบุตร หรือได้สิทธิเยี่ยมเยียนแล้วแต่กรณี 

เห็นได้ว่ากรณีเช่นนี้ ผู้ร้องต้องเดินทางมายื่นค าร้องขอรับความช่วยเหลือ
ด้วยตนเองที่ส านักงานอัยการสูงสุด ไม่สามารถติดต่อผ่านหน่วยงานที่ดูแลคนไทยในต่างประเทศได้ 
ท าให้ประสบความยากล าบาก ทั้งที่ต้องประสบกับความทุกข์ใจแสนสาหัสอยู่แล้ว แต่หากมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่ดูแลคนไทยในต่างประเทศกับส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน
ระหว่างประเทศ โดยสามารถส่งต่อเรื่องมายังส านักงานอัยการสูงสุดได้โดยตรงแทนผู้ร้อง ย่อมเป็น
การอ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

กรณีศึกษาที่ 2 ลักพาบุตรตัวเองข้ามชาติ ท าไม่ได้ 
กรณีลูกยังเล็กมากแต่ถูกพรากจากมารดาอย่างกะทันหันโดยที่ลูกก็ได้รับ

ผลกระทบทางจิตใจ แม่เองก็ยังอยู่ประเทศนั้น แต่ถูกกีดกันออกจากบ้าน และไม่สามารถช่วยเหลือ
บุตรของตนได้ ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ ไม่อาจเข้าช่วยเหลือได้เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องภายใน
ครอบครัว และผู้ที่เอาบุตรไปก็เป็นบิดาของเด็กเอง และเป็นพลเมืองประเทศนั้น เว้นแต่เป็นคดีที่มี
พฤติการณ์ร้ายแรงถึงขั้นท าให้เด็กได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ท า
ให้หน่วยงานช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กในท้องที่มีอ านาจหน้าที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ดี หาก
คนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาครอบครัวในท านองนี้ ได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายเบื้องต้น
อย่างทันท่วงทีและช่วยให้คนไทยที่ประสบปัญหาสามารถหาทางออกของปัญหาได้อย่างเหมาะสม
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ก่อนที่จะเกิดปัญหาร้ายแรง เป็นไปได้ว่าอาจจะสามารถป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจจะเกิด
ผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสวัสดิภาพของเด็กและมารดาเด็กได้ กรณีนี้ มารดาเด็กมักจะถามปัญหาใน
ท านองว่า ก าลังวางแผนจะแย่งชิงตัวเด็กแล้วหนีกลับไทยทันที เพ่ือทางบิดาจะได้ตามกลับไปไม่ได้ 
หรือหากชิงตัวส าเร็จกลับมาไทยได้แล้ว สามีต่างชาติย่อมเสียเปรียบทางการติดตามหรือต่อสู้ทางคดี 
ส าหรับกรณีเช่นนี้ เมื่อมาขอรับค าปรึกษาจากพนักงานอัยการ ผู้ร้องได้รับค าปรึกษาทางกฎหมายว่า 
การกระท าการชิงตัวเด็กกลับมาประเทศไทย นอกจากจะละเมิดอนุสัญญาลักษณะทางแพ่งว่าด้วยการ
ลักพาเด็กข้ามชาติ (ค.ศ. 1980) ซึ่งไทยเป็นภาคีแล้ว ยังอาจถือเป็นความผิดทางอาญาในบางประเทศ 
ต้องห้ามไม่ให้กระท า กรณีนี้ให้ด าเนินการติดต่อไปยังผู้ประสานงานกลางตามอนุสัญญาลักษณะทาง
แพ่งว่าด้วยการลักพาเด็กข้ามชาติ (ค.ศ. 1980) ของประเทศนั้น เพื่อขอสิทธิเลี้ยงดูหรือเยี่ยมเยียนเด็ก 
หรือหากประเทศนั้นไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาฯ ควรใช้ช่องทางเจรจากันในระหว่างครอบครัวจะ
เป็นผลดีกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะให้ค านึงถึงผลประโยชน์ สภาพจิตใจ สวัสดิภาพ และภราดรภาพของ
เด็กเป็นส าคัญ การแย่งชิงเด็ก ผู้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด คือ เด็ก ดังนั้น การได้รับค าปรึกษาบน
พ้ืนฐานของกฎหมายทั้งไทยและระหว่างประเทศเช่นนี้ ท าให้คนไทยที่ได้รับค าปรึกษาไม่เสี่ยงกับการ
กระท าที่ผิดกฎหมายและอาจถูกด าเนินคดี ท าให้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ล าบากยากแค้นยิ่งขึ้น อีก
ทั้งโอกาสที่จะได้สิทธิดูแลเลี้ยงดู หรือเยี่ยมเยียนบุตรย่อมริบหรี่ลงหรือแทบจะหมดสิ้นไปทีเดียว เป็นต้น 

กรณีศึกษาที่ 3 ช่วยเหลือคนเชื้อชาติไทยแม้จะเปลี่ยนสัญชาติไปแล้ว 
สถานเอกอัครราชทูตไทยแห่งหนึ่งโทรทางไกลมาหาหญิงอายุ 70 ปี คนหนึ่ง

ที่อยู่ประเทศไทย และมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดห่างไกล เพ่ือแจ้งว่าลูกสาวที่ได้สมรสกับชาวต่างชาติ
และย้ายถิ่นฐานไปอยู่ด้วยกันยังประเทศปลายทาง บัดนี้ได้มีอาการป่วยทางจิตหนีออกจากบ้านและ
เดินอยู่ตามถนน ทางสถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถที่จะติดต่อสามีได้และจะเข้าไปช่วยก็ไม่ได้ 
เนื่องจากลูกสาวนั้นได้เปลี่ยนสัญชาติ ไปเป็นสัญชาติตามสามีแล้ว ไม่มีสัญชาติไทย ทางสถาน
เอกอัครราชทูตไทยจึงไม่อาจเข้าช่วยเหลือได้ แต่ทราบจากเครือข่ายคนไทยว่าบุคคลนี้เคยเป็นคนไทย
หากสถานเอกอัครราชทูตไทยไม่ช่วย ก็อาจจะไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยและอาจตกอยู่ในอันตราย ดังนั้น 
สถานเอกอัครราชทูตไทยจึงค้นข้อมูลจนพบว่า ผู้ป่วยยังคงมีมารดาอยู่ประเทศไทย จึงเห็นควรแจ้งให้
มารดาทราบ หากมารดาประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตไทยช่วย มารดาของผู้ป่วยนั้นย่อมถือว่ามี
ความเกี่ยวพันกันแม้จะคนละสัญชาติก็ตามแต่ก็สามารถอ้างอิงความสัมพันธ์ได้ จึงได้แจ้งให้มารดาท า
หนังสือมอบอ านาจส่งกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูตและวางสายไป ผู้ร้องอายุมากแล้วไม่รู้ว่าจะ
ติดต่อกับใครอย่างไรจึงได้เดินทางมาพบพนักงานอัยการที่ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนระหว่างประเทศ เมื่อได้ทราบเรื่องพนักงานอัยการจึงได้พาผู้ร้องเดินทางไปยังกองคุ้มครอง
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากส านักงานอัยการสูงสุด จากนั้นได้
ส่งเรื่องพร้อมกับผู้ร้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานจะไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยนั้น
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ต่อไป เห็นได้ว่าการช่วยเหลือคนไทยนั้นสามารถท าได้แต่ต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูก
หน่วยงานและต้องมีการส่งต่อประสานความร่วมมือท าความเข้าใจกันอย่างถูกต้องมิฉะนั้นแล้วผู้ที่รับคดี
หรือเรื่องราวร้องทุกข์ต่อก็อาจจะไม่สามารถด าเนินการให้ต่อได้หรือหากทางส านักงานอัยการสูงสุด
ปฏิเสธผู้ร้องว่าไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของทางส านักงานอัยการสูงสุด ผู้ร้องต้องไปติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเองย่อมจะเห็นได้ว่าการไม่บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันย่อมสร้าง
ความเดือดร้อนหรือซ้ าเติมความทุกข์ร้อนให้กับประชาชน 

จากกรณีศึกษาข้างต้น เห็นได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศมีหน่วยงาน 
คือ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ใหญ่ที่มีภารกิจในการดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย โดยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบประสานงาน
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากใน
ต่างประเทศในขณะเดียวกัน ส านักงานอัยการสูงสุดมีส านักงานคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่าง
ประเทศ ที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษากฎหมายแก่คนไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับมิติด้าน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกฎหมายครอบครัวและมรดก ซึ่งเป็นหมวดกฎหมายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนตาย คนไทยส่วนใหญ่ที่ไปสมรสหรือมีบุตรกับชาวต่างชาติ จึงมี
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดก โดยปัญหากฎหมายครอบครัว ได้แก่ ปัญหา
เรื่องความสมบูรณ์ของการสมรสของคู่สมรสที่ถือคนละสัญชาติ เช่น การจดทะเบียนสมรสต้อง
ด าเนินการที่ประเทศใด การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด การด าเนินการหย่าร้างที่จะมีผลบังคับกัน
ได้ทั้งสองประเทศ การด าเนินการหย่าต่างส านักทะเบียน ส่วนปัญหาตามกฎหมายมรดก ส่วนใหญ่จะ
มีข้อขัดข้องสงสัยเรื่อง การท าพินัยกรรม แบบของพินัยกรรม ความสมบูรณ์ของพินัยกรรม ผู้ท า
พินัยกรรมอยู่ประเทศหนึ่ง ทรัพย์มรดกอยู่อีกประเทศหนึ่ง ทายาทโดยธรรม มีบุตรที่ติดมากับคู่สมรสเดิม
ถือต่างสัญชาติ และอยู่ต่างประเทศ คนละประเทศกับทรัพย์มรดกตั้งอยู่ จะมีสิทธิรับมรดกมากน้อย
หรือไม่เพียงใด การจัดการมรดกของทายาทที่อยู่ต่างประเทศ แต่เจ้ามรดกเสียชีวิตในประเทศ และ
ทรัพย์มรดกมีอยู่ทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจในการให้ค าปรึกษาปัญหา
กฎหมาย และการยื่น ค าร้องต่อศาลขอตั้งผู้จัดการมรดก แต่ก็ไม่สามารถเดินทางไปด าเนินการให้ใน
ต่างประเทศได้ ในทางปฏิบัติจึงช่วยเหลือประชาชนด้วยการให้ทายาทที่อยู่ต่างประเทศท าหนังสือ
ยินยอมให้ตั้งผู้จัดการมรดกในประเทศไทยเพ่ือด าเนินการจัดการมรดกแทนทายาทโดยธรรม และต้อง
อาศัยความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของ
บุคคลผู้เป็นทายาทรับรองการให้ความยินยอม และตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตน ประเด็นต่าง ๆ 
ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า การขจัดทุกข์ให้แก่คนไทยในต่างประเทศต้องด าเนินการร่วมกัน และ
ปัจจุบันเป็นเพียงการให้ความอนุเคราะห์ระหว่างหน่วยงานที่มีความคุ้นเคยกันหรือมีแนวปฏิบัติกันมา 
มิใช่เป็นกฎระเบียบที่ยึดโยงการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นทางการ จึงอาจจะไม่มีเสถียรภาพส าหรับ
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ประชาชน และไม่มีมีความชัดเจนแน่นอนของผู้ปฏิบัติงาน และอาจสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นได้ หาก
มีกรณีที่หน่วยงานในแต่ประเทศไม่ได้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เพราะไม่มีหลักเกณฑ์ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน จึงถือเป็นข้อขัดข้องหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทย
ในต่างประเทศได้ไม่เสมอภาค และอาจส่งผลให้ไม่สามารถช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศได้ตลอดจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ อย่างไรก็ดี หากการบริหารงานของทั้งสองหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ร่มใหญ่คนละคัน
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการร่วมกันโดยมีนโนบายระดับผู้บริหาร หรืออาจ
พัฒนาไปถึงขนาดผลักดันให้มีการออกกฎระเบียบรองรับถึงอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน ย่อมท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรระดับปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
ผลประโยชน์สูงสุดย่อมตกแก่ประชาชน 

3.1.2  สาเหตุของปัญหา 
3.1.2.1 การขาดกฎระเบียบที่ชัดเจน 

จากการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมข้อมูล และจาก
กรณีศึกษาการปฏิบัติงานในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศในเรื่อง
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก พบว่าการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยใน
ต่างประเทศโดยขาดกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศไม่
เป็นเอกภาพทั้งส าหรับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน  

3.1.2.2 การขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับด าเนินการต่อจากการส่งเรื่องไปจากส านักงานอ่ืน

ต้องให้ประชาชนไปยื่นเรื่องด้วยตนเองและท าค าร้องเป็นหนังสือที่หน่วยงานนั้นโดยตรงเนื่องจากอ้างว่า
ต้องมีการลงสารบบใหม่ และต้องใช้แบบฟอร์มของส านักงานนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

3.1.2.3 การขาดความเชื่อมโยงงานระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกัน  

บางกรณีเมื่อต้องส่งการร้องขอความช่วยเหลือจากคนไทยในต่างประเทศ
ไปยังหน่วยงานอ่ืน ถูกหน่วยงานนั้นปฏิเสธไม่ให้การช่วยเหลือ เนื่องจากไม่แน่ใจว่ามีระเบียบให้
สามารถรับด าเนินการได้หรือไม่ และในบางกรณีแม้เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเดียวกันแต่
ต่างสาขาก็มีแนวปฏิบัติไม่เหมือนกัน บางสาขารับช่วยเหลือด าเนินการให้บางสาขาไม่รับช่วยเหลือ 
เช่น เรื่องการขอหย่าต่างส านักของสามีภรรยาที่ต่างสัญชาติกัน และอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศ หรือ
มีความจ าเป็นที่ไม่สามารถมาพบเจอกันได้อีก เป็นต้น 
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3.1.2.4 การขาดผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยใน

ต่างประเทศขาดเจ้าภาพผู้ประสานงานกลางที่ต้องมีความรู้ และความเข้าใจ คอยเชื่อมโยงและส่งต่อ
เรื่องราวของคนไทยในต่างประเทศผู้มาขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้เป็นจุดศูนย์กลางให้กับทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้ 
รวมทั้งขาดผู้ประสานงานในแต่ละหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถความข านาญในการช่วยเหลือทางกฎหมายครอบครัวและมรดกแก่คนไทยใน
ต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นย า 

3.1.2.5 การขาดความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน 
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกนั้น

ไม่สามารถแก้ไขให้จบได้ด้วยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวเนื่องจากปัญหาครอบครัวและมรดกเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องข้องกับคนเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงแก่ความตาย มีความละเอียดอ่อนและมีรายละเอียดมาก 
เมื่อคนเกิดขึ้นมาเริ่มด้วยการแจ้งเกิด เกิดเป็นสถานะบุคคล มีฐานะทางกฎหมาย มีภาระหน้าที่ตาม
กฎหมายเกิดขึ้นกับบิดามารดา จนกระทั่งบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการสมรส มีบุตรเกิดความสัมพันธ์ทาง
กฎหมายระหว่างคนในครอบครัวขึ้น เมื่อถึงแก่ความตาย ทรัพย์สินทั้งหมดตกลงสู่กองมรดก ต้องมี
การจัดการมรดกโดยผู้จัดการมรดกตามกฎหมาย มีหน้าที่แบ่งสรรทรัพย์มรดกให้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดก
ในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมแล้วแต่กรณี แล้วปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกจะ
ซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อคนไทยไปสมรสกับคนต่างชาติซึ่งมีสัญชาติที่ต่างกัน อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย
ต่างกัน และกฎหมายครอบครัวและมรดกของแต่ละประเทศนั้นมีรายละเอียดที่ต่างกัน อีกทั้งแนว
ปฏิบัติขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายมีข้อแตกต่างกัน คนไทยที่ไปใช้ชีวิตยังต่างประเทศย่อมต้อง
เกี่ยวพันกับทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายประเทศนั้น ๆ จึงต้องพิจารณากฎหมายหลายฉบับ เมื่อเกิด
ข้อพิพาทก็มีโอกาสที่จะต้องขึ้นศาลในประเทศไทยหรือศาลต่างประเทศแล้วแต่กรณี 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อคนไทยในต่างประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
ขึ้น การแก้ไขปัญหาย่อมมีขั้นตอนและกระบวนการที่ต่อเนื่องมีความละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อน 
การเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศก็เช่นกัน จึงมีความซับซ้อนและมีรายละเอียด
มาก อีกท้ังต้องมีความต่อเนื่องและไม่สามารถด าเนินการให้จบได้ภายในหน่วยงานเดียว 

 
3.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศว่าด้วยเรื่องกฎหมายครอบครัวและมรดก 

จากสภาพปัญหาในข้อ 3.1 เห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยใน
ต่างประเทศว่าด้วยเรื่องกฎหมายครอบครัวและมรดกไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดเพียงแค่



19 

 

หน่วยงานเดียว ในแต่ละเรื่องที่คนไทยแต่ละคนมาขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องกฎหมายครอบครัวหรือมรดก ก็มักจะเป็นกรณีที่จะต้องมีการด าเนินการหรือการติดต่อกับหลาย
หน่วยงานซึ่งอาจเห็นได้จากข้อมูลของส านักงานอัยการสูงสุดข้างต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ควร
ร่วมมือกันเพ่ือหาแนวทางการบูรณาการร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยใน
ต่างประเทศว่าด้วยเรื่องกฎหมายครอบครัวและมรดก มีดังนี้ 

3.2.1  ภาครัฐ 
3.2.1.1 กระทรวงการต่างประเทศ  

กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักการดูแลคนไทย
ในต่างประเทศ โดยมีสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่ตั้งอยู่ทั่วโลก และมีกองคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะปฏิบัติภารกิจ 
ในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศผ่านสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่ตั้งอยู่ทั่วโลก ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
ปัญหาของคนไทยในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นหน่วยงานที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะ
กรณีปัญหาส่วนใหญ่แล้วคนไทยต้องพ่ึงพากระทรวงการต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลืออาจจะ
เป็นต้นทางท่ีรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของคนไทย โดยถ้าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนก็ท าการส่งต่อ
เรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจเป็นปลายทางในการรับเรื่องราวกรณีปัญหานั้นเพ่ือมาช่วยเหลือ
ในขั้นตอนสุดท้ายหากบุคคลที่มาขอรับความช่วยเหลืออยู่ในต่างประเทศ  

3.2.1.2 ส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศ ก็เป็นภารกิจหนึ่งของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนระหว่างประเทศ โดยภารกิจหลักมุ่งเน้นให้รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศและชาว
ต่างประเทศในประเทศไทย และในปัจจุบันได้ท างานเชิงรุกโดยที่ผ่ านมาร่วมมือกับกระทรวงการ
ต่างประเทศผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลในต่างประเทศจัดโครงการเพ่ือให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนไทย
ในต่างประเทศโดยได้เดินทางไปในต่างประเทศ ดังนั้นในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
ส านักงานอัยการสูงสุดซึ่งมีส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศที่มี
ความเชี่ยวชาญการให้ความช่วยเหลือทางข้อกฎหมายในมิติที่คนไทยเกี่ยวพันกับต่างประเทศและหาก
ต้องมีการประสานงานในจังหวัดอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ก็สามารถด าเนินการผ่านส านักงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มีสาขาอยู่ในทุกจังหวัด ผู้เขียนจึงเห็นว่าส านักงานอัยการ
สูงสุดเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายของคนไทยในต่างประเทศที่
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ติดต่อมายังส านักงานอัยการสูงสุดโดยตรงหรือผ่านกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น อีกท้ัง
ยังมีภารกิจที่พนักงานอัยการสามารถให้ความช่วยเหลือในการยื่นค าร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดก 

3.2.1.3.  กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีกรมการปกครองและกรมที่ดินอยู่

ภายใต้ก ากับดูแล โดยภารกิจของทั้งกรมการปกครองและกรมที่ดินจะเป็นส่วนที่คนไทยใน
ต่างประเทศมักจะมีค าถามขอรับค าปรึกษาเป็นจ านวนมาก 

1) กรมการปกครองจะเกี่ยวพันในเรื่องของทะเบียนราษฎร์ คือ การจด
ทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม การ
บันทึกฐานะครอบครัว และพินัยกรรม  

2) กรมที่ดินจะเกี่ ยว พันในเรื่ องที่ คนไทยจดทะเบียนสมรสกับ
ชาวต่างชาติแล้วประสงค์จะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์  

3.2.1.4 ศาลยุติธรรม 
เมื่อกรณีที่คนไทยขอรับความช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการเป็นคดี

ในศาลยุติธรรม ซึ่งประเด็นตรงนี้เมื่อศาลยุติธรรมของไทยตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่เมื่อโลกไร้พรมแดน
ในยุคดิจิทัล ศาลยุติธรรมของไทยจึงควรที่จะต้องรับรู้ถึงสภาพปัญหาของคนไทยในต่างประเทศและ
พร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศที่บางครั้งไม่สามารถเดินทางมา
ด าเนินการทางคดีในศาลยุติธรรมที่ประเทศไทยได้ 

3.2.2  ภาคเอกชน 
3.2.2.1 NGOs 5  (non-governmental organisation/organization) ห รื อ

องค์กรนอกภาครัฐ: NGOs อยู่ในหมวดขององค์กรเอกชน ซึ่งลักษณะขององค์กรเอกชน ก็คือ เป็น
องค์กรที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่มีระเบียบวาระ 
การก าหนดทิศทางและนโยบายขององค์กรเพ่ือมุ่งบริการสาธารณะประโยชน์โดยไม่แสวงหาผลก าไร 
จะเห็นได้ว่าความหมายของเอ็นจีโอนั้นค่อนข้างกว้างและครอบคลุมองค์กรเกือบทั้งหมดที่ท าหน้าที่
เพ่ือสาธารณะประโยชน์และงานพัฒนาในทุก ๆ ด้านของสังคม เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีศักยภาพใน
การด าเนินการที่คล่องตัว ฉับไว และใกล้ชิดประชาชน จึงรู้ความต้องการของประชาชนและสามารถ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีหากมีจิตอาสาท าเพ่ือส่วนรวมโดยไม่หวังผลก าไร 

3.2.2.2 เครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยในต่างประเทศที่
รวมตัวกันในแต่ละพ้ืนที่ กลุ่มคนไทยเหล่านี้ในปัจจุบันเป็นพลังส าคัญของคนไทยที่จะให้การช่วยเหลือ
กันเองในเบื้องต้นกรณีที่เกิดปัญหาต่าง เพราะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อคนเรามีปัญหาก็จะปรับทุกข์

                                                 
5 NGOs คืออะไร?, ท่ีมา http://thaingo.in.th/news/?p=content&act=detail&id_content=4291 
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ปรึกษากับคนรู้จักก่อน ซึ่งกลุ่มคนไทยที่เหล่านี้หากมีความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นก็จะสามารถ
ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาแก่กันได้  

 
3.3 การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาโดยใช้วิธีสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ เพ่ือรวบรวมข้อมูลของ
ปัญหาและอุปสรรค   

3.3.1 การสัมภาษณ์บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด 
3.3.1.1 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์  

1) ผู้บริหารงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  
2) ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ในส่วนการรับค าร้องขอความช่วยเหลือ  
3) ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ในส่วนการตอบค าถามให้ค าปรึกษากฎหมายครอบครัวและมรดก 
4) ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
3.3.1.2 ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1) ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยใน
ต่างประเทศของส านักงานอัยการสูงสุดมีอุปสรรคปัญหาด้านการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่มี
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน คือ 

1.1) กรณีที่หน่วยงานบางหน่วยงานปฏิเสธไม่ยอมรับการส่งต่อ
เรื่องราวร้องทุกข์ทันที หรือหากจะยอมรับก็ยากมากเพราะพยายามบ่ายเบี่ยงสอบถามหาประเด็นที่จะ
ท าให้สามารถปฏิเสธไม่รับเรื่องราวร้องทุกข์ดังกล่าวได้ 

1.2) กรณีที่สอบถามข้อมูลจ าเป็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ร้องแต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล  

1.3) เนื่องจากความไม่เป็นเอกภาพของบางหน่วยงานราชการ เช่น 
บางกรณีเคยประสานขอความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนไปยังสาขาหนึ่งที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง
เดียวกันได้รับความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่ในประเด็นเดียวกัน บางสาขากลับ
ปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือ จึงท าให้เกิดความสับสนของข้อมูล บางแห่งบอกท าได้ บางแห่งบอกท า
ไม่ได้ บางครั้งถึงขนาดต้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา ให้ช่วยสอบถามข้ามองค์กรไปยัง
ผู้บริหารองค์กรระดับสูง ขอความกระจ่างเพ่ือน าข้อมูลไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
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2) อุปสรรคและข้อจ ากัดในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศในเรื่องกฎหมายครอบครัว
และมรดก คือ 

2.1) ปัญหาในปัจจุบัน บางกรณีเจ้าหน้าที่ยังต้องใช้การติดต่อ
ประสานจากช่องทางติดต่อส่วนบุคคลไม่ใช่ช่องทางติดต่อระหว่างองค์กรที่เป็นทางการ ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่อง
ครอบครัวและมรดกที่จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลรวมถึงการประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน 
อาทิเช่น  

(1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับเรื่อง
ทะเบียนราษฎร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหย่าต่างส านัก การสมรส การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ 
การบันทึกฐานะครอบครัว การแจ้งเกิด การแจ้งการตาย ใบรับรองความเป็นโสด  

(2) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากต้องมี
การแปลเอกสารส าคัญทางราชการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น การขอให้เจ้าหน้าที่รับรองเพ่ือน าไปใช้
ติดต่อกับ ทางราชการต่างประเทศ 

(3) สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล เนื่องด้วยในการ
ติดต่อราชการต้องมีการยืนยันตัวตนและเอกสารให้ตรงกันว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องจริ ง ประกอบกับ
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล เป็นหน่วยงานราชการหลักที่ประจ าอยู่ต่างประเทศ และมี
ภารกิจหนึ่งในการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ดังนั้น การยืนยันตัวตนของคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือ
น ามาติดต่อราชการในประเทศไทย จึงต้องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประจ าสถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลช่วยยืนยันความถูกต้องแท้จริงของบุคคลและเอกสารเป็นส าคัญจึงสามารถน ามาใช้ใน
ราชการได้ โดยเฉพาะการติดต่อราชการในศาลไทย ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือส าเนาถูกต้องจาก
หน่วยงานผู้ออกเอกสารซึ่งต้องมีการยืนยันรับรองว่าเอกสารออกมาจากหน่วยงานที่มีอยู่จริง ใน
ต่างประเทศ และต้องแปลเป็นภาษาไทย ดังนั้น หน่วยงานราชการเดียวของไทยที่ประจ าอยู่ใน
ต่างประเทศทั่วโลก ที่จะทราบและยืนยันได้ว่า หน่วยงานที่ออกเอกสารในต่างประเทศนั้นมีอยู่จริง 
มิใช่หน่วยงานที่ไม่มีอยู่จริงแต่ผู้ท าเอกสารปลอมขึ้นมาเอง ก็คือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล 
ดังนั้น ในการด าเนินคดีของพนักงานอัยการเมื่อต้องยื่นค าร้องต่อศาลไทย พนักงานอัยการผู้ยื่นค าร้อง
แทนประชาชนจึงต้องใช้เอกสารที่ได้รับการยืนยันถูกต้องจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
เป็นส าคัญแสดงต่อศาล เนื่องจากเชื่อในความถูกต้องและความแท้จริงของเอกสารที่สถานเอกอัครราชทูต
หรือสถานกงสุลให้การรับรอง 

2.2) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศให้
สัมฤทธิ์ผล นอกจากจะจ าเป็นต้องใช้การประสานงานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ความร่วมมือทางการ
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แบ่งปันข้อมูล การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย า การประสานงานที่รวดเร็ว ก็จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะบาง
กรณีเป็นกรณีฉุกเฉิน เช่น กรณีบุตรของคนไทยที่เกิดกับคนต่างชาติถูกน าตัวไปเสียจากบิดาหรือ
มารดา อาจเกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพเด็ก บิดามารดาอาจอยู่คนละประเทศกัน จ าเป็นต้องมี การ
ติดต่อประสานข้อมูลกันระหว่างประเทศ และระหว่างหน่วยงาน อาจจ าเป็นต้องมีการหารือถึงแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างเร่งด่วน อาจจ าเป็นต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้ามา
ช่วยเหลือกัน เช่น ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับสภาพจิตของเด็กและครอบครัว สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัยของเด็ก และด้านกฎหมาย เป็นต้น แต่การไม่สามารถบูรณาการกันได้อย่างเป็นทางการ  
ท าให้การช่วยเหลือท าได้ล่าช้า และไม่ต่อเนื่อง 

3) หากต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศควรมีการบูรณาการด้านดังนี้ 

3.1) ด้านการแบ่งปันข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องและแม่นย า 
3.2) ด้านการส่งต่อและรับต่อเรื่องราวการร้องทุกข์ 
3.3) ด้านกฎระเบียบของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ควรก าหนด

หลักเกณฑ์ใหม่ หรือแก้ไขกฎระเบียบที่มีอยู่ เดิมให้เอ้ืออ านวยต่อการประสานความร่วมมือให้
ปราศจากก าแพงในทุกด้านที่จ าเป็นต้องให้ความร่วมมือกัน 

3.4) ด้านการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน 
4) หากมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศ คาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกแก่คนไทยในต่างประเทศได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  

ทั้งนี้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพบว่า การปฏิบัติงานด้านการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศในปัจจุบันนั้น หากมีกรณีที่ผู้ร้องต้องไปติดต่อ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะแนะน าผู้ร้องให้เดินทางไปเอง โดยให้ข้อมูลสถานที่ตั้ง
ของหน่วยงานนั้น ๆ เบอร์โทรติดต่อชื่อแผนกท่ีต้องไปติดต่อ จากนั้นยุติเรื่องในส านักงานโดยถือว่าใน
ส่วนของหน่วยงานตนได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเสร็จสิ้นแล้ว บาง
กรณีท่ีผู้ร้องมีความบกพร่องไม่สามารถเข้าใจได้และเดินทางไปเองได้ เจ้าหน้าที่บางคนอาจจะพาผู้ร้อง
เดินทางไปจนถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่พาไป เนื่องจากอยู่นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ ไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบให้อ านาจกระท าได้ เมื่อไม่ได้มีกฎระเบียบบังคับให้ท า แต่เป็น
การเอ้ืออารีด้วยน้ าใจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเอง ดังนั้น หากเกิดค่าใช้จ่ายขึ้น หรือมีภาระที่ตามมา
ต่อเนื่องกต็้องรับผิดชอบเอง 
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3.3.2  การสัมภาษณ์บุคลากรหน่วยงานอ่ืน 
จากการสัมภาษณ์ นางกนกวรรณ เพ่งสุวรรณ 6 อัครราชทูต ประจ าสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้ให้ข้อมูลและความเห็นว่า ปัญหาที่ประชาชนมักจะน ามาปรึกษานั้น 
ในส่วนของปัญหาครอบครัวและมรดก ซึ่งประชาชนมักจะเข้าใจว่า เพียงแค่ว่าเมื่อเดินทางมาขอความ
ช่วยเหลือที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล ก็จะสามารถท าได้ทุกอย่าง ไม่ว่าเรื่องการเกิดการตาย 
แตป่ระชาชนไม่เข้าใจว่า การมาติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลนั้น ต้องน าเอกสารทางการที่เกี่ยวข้อง
มาด้วย เป็นต้นว่าหากจะมาแจ้งการตายเพ่ือออกใบมรณบัตร ต้องน าหลักฐานที่แสดงการเสียชีวิตของ
โรงพยาบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นออกให้ มาติดต่อยังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลด้วย 
เช่นเดียวกับการแจ้งการเกิด ต้องมีเอกสารจากทางโรงพยาบาลมาด้วย กล่าวคือ ประชาชนที่มาติดต่อ 
ก็ต้องด าเนินการตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ตามขั้นตอนวิธีการและกระบวนการที่กฎหมาย
ประเทศนั้นก าหนด ปัญหาที่พบคือประชาชนไม่ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในประเทศนั้น  
ไม่น าเอกสารที่จ าเป็นมาแสดงต่อทางสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลเพ่ือด าเนินการให้ ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถด าเนินการให้ได้ และประชาชนก็จะเข้าใจผิดว่าสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ไม่ช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น ส าหรับการบูรณาการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่า 
ระหว่างส านักงานอัยการสูงสุดและสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล เพราะการบูรณาการกัน
หลายหน่วยงาน เวลามีการจัดโครงการต่าง ๆ คนไทยในต่างประเทศจะให้ความสนใจมากขึ้น เพราะมี
เนื้อหาในการจัดโครงการที่หลากหลาย ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนที่ได้รู้จักคนไทย
ในท้องถิ่นนั้นมากขึ้น ซึ่งคนไทยบางคนหรือบางกลุ่มหากไม่เคยมาร่วมงานหรือโรงการใด ๆ ทางสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลก็ไม่เคยรู้จักมาก่อน และเนื้อหาในการจัดโครงการก็ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่คนไทยเหล่านั้นด้วยซึ่งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่พวกเขา ดังนั้น ส าหรับในส่วนงาน
กับส านักงานอัยการ เห็นว่าหากมีงบประมาณที่จะสามารถจัดโครงการเผยแพร่และให้ความรู้ทาง
กฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศได้ จึงมีข้อเสนอว่าส านักงานอัยการสูงสุดควรเพ่ิมในส่วนการให้
ความรู้แก่คนไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของถิ่นที่อยู่ที่ตนอยู่อาศัย เพ่ือให้ปคนไทยเหล่านั้น
ได้ตระหนักรู้ว่า ทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและต้องด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย 
หากคนไทยได้มีความรู้ความเข้าใจ ก็จะสามารถลดเวลาและขั้นตอน ในการด าเนินการหลายอย่างดัง
ตัวอย่างที่กล่าวข้างต้น ทั้งขั้นตอนของกฎหมายหรือกระบวนการปฏิบัติของกฎหมาย คนไทยก็จะไม่
เสียเวลามาติดต่อราชการโดยไม่น าเอกสารส าคัญหรือไม่มีข้อมูลในการเตรียมความพร้อมมาก่อนด้วย 

                                                 
6 สัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี 9 สิงหาคม 2564 
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จากการสัมภาษณ์ นางสาวปิตาภรณ์ ศุขอารีย์7 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ ากอง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้ให้ข้อมูลและความเห็นว่า ส านักงานศาลยุติธรรมได้เห็นความส าคัญ
ในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และมีความพยายามที่จะสนับสนุนให้มีการบูรณาการการท างาน
ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน อย่างในเรื่องที่
เกี่ยวกับกฎหมายมรดก ส านักงานศาลยุติธรรมได้มีการบูรณาการร่วมกันกับส านักงานอัยการสูงสุด  
ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกโดยพนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นค าร้อง กล่าวคือ ปัจจุบันส านักงานศาล
ยุติธรรมและส านักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมกันจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
และให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในคดีขอจัดการมรดกเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือจะมีขึ้นในอนาคตมาใช้
อ านวยความสะดวกในการยื่นค าร้องและการไต่สวนค าร้องขอจัดการมรดกโดยทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ต้องเดินทางไปยังภูมิล าเนาของเจ้ามรดกขณะถึงแก่ความตายหรือที่ตั้งทรัพย์ โดยส านักงานศาล
ยุติธรรมได้ก าหนดแนวปฏิบัติการไต่สวนคดีขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video Conference) กรณีพนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นค าร้องเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

“ศาลต้นทาง” หมายความว่า ศาลที่เจ้ามรดกมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตศาลขณะถึงแก่
ความตายหรือศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตศาล  

“ศาลปลายทาง” หมายความว่า ศาลชั้นต้นที่ผู้ยื่นค าร้องมีความประสงค์ขอไต่สวน
ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 

เมื่อพนักงานอัยการยื่นค าร้องขอไต่สวนคดีขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ให้เจ้าหน้าที่รับฟ้องของศาลต้นทาง ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้อง
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอศาลเพ่ือพิจารณาสั่ งรับค าร้องและประสานไปยังศาลปลายทางเพ่ือ
สอบถามความพร้อมเกี่ยวกับวันนัดไต่สวนผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference) พร้อมทั้งแจ้งวันนัดไต่สวนแก่พนักงานอัยการและมีหนังสือแจ้งไปยังศาลปลายทางโดย
ก าหนดวันนัดไต่สวน ชื่อ และจ านวนพยานบุคคล เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมห้องพิจารณาระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ รวมทั้งการควบคุมระบบการติดต่อประสานงานกับศาลในวันนัดไต่สวนด้วย 
ทั้งนี้หากมีเหตุจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันนัดก็ให้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน  

เมื่อถึงวันนัดไต่สวนให้เจ้าหน้าที่ของศาลต้นทางและศาลปลายทางจัดเตรียมห้อง
พิจารณาในลักษณะการประชุมทางไกลผ่านจอภาพโดยให้ผู้ร้องเดินทางไปยังศาลปลายทางพร้อมน า
หมายนัดไต่สวนที่ได้รับจากศาลต้นทางมายื่นต่อเจ้าพนักงานศาลของศาลปลายทาง  

                                                 
7 สัมภาษณ์เมื่อ วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 
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ในวันนัดไต่สวน ก่อนไต่สวนให้เจ้าหน้าที่ของศาลปลายทางตรวจสอบหลักฐานบัตร
ประจ าตัวประชาชนว่าเป็นบุคคลเดียวกับคดีที่ยื่นค าร้องไว้แล้ว น าผู้ร้องสาบานตน หรือปฏิญาณตน
ต่อหน้าศาลโดยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพก่อนการพิจารณาและระหว่างการไต่สวน
เจ้าหน้าที่ของศาลปลายทางจะต้องอยู่เป็นสักขีพยานตลอดการไต่สวนผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ 

เมื่อท าการไต่สวนเสร็จให้เจ้าหน้าที่ของศาลต้นทางเป็นผู้จัดท ารายงานกระบวน
พิจารณาโดยให้ผู้ที่อยู่ในการพิจารณา พนักงานอัยการลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนพิจารณาแล้ว
ส่งรายงานไปทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนโดยเร็ว ไปยัง
ศาลปลายทางเพ่ือให้ผู้ร้อง สักขีพยานลงลายมือชื่อ แล้วจึงส่งกลับมายังศาลต้นทางโดยเร็วเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป  

ที่ได้กล่าวข้างต้นนี้เป็นผลผลิตของการบูรณาการของส านักงานศาลยุติธรรมกับ
ส านักงานอัยการสูงสุดที่พยายามท าเพ่ือประชาชนในการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนใน  
คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามกฎหมายมรดก ให้ประชาชนที่อยู่คนละที่กับเขตอ านาจศาลของ  
คดีร้องขอจัดการมรดกไม่ต้องเดินทางไปด้วยความยากล าบาก เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สูญเสียเวลา 
เดินทางมาเบิกความในศาลที่มีเขตอ านาจพิจารณาคดีนั้น แต่ทางศาลได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมา
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาโดยใช้การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  

อย่างไรก็ดี การใช้ระบบไต่สวนผ่านการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ นี้ยังเป็น
ความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ที่ด าเนินการในศาลภายในประเทศ ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ
การบูรณาการเพ่ือประชาชนเท่านั้น ส าหรับกรณีที่ต้องมีการไต่สวนพยานหรือผู้ร้องในต่างประเทศ 
การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนยิ่งควรต้องใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญในการช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมรดกแบบไร้พรมแดน โดยอาจต้องบูรณาการกับทุก
หน่วยงานที่ดูแลคนไทยในต่างประเทศให้สามารถเป็นตัวแทนของศาลในการตรวจสอบความถูกต้อง
แท้จริงของบุคคลเปรียบเทียบกับเอกสารส าคัญประจ าตัวบุคคล ด าเนินการจัดห้องพิจารณาผ่าน
ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ จนถึงลงชื่อในรายงานกระบวนพิจารณา ดังนั้น เห็นได้ว่าหากมี
กฎระเบียบที่ออกมาเพ่ือบูรณาการการท างานระหว่างส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด 
และหน่วยงานผู้ดูแลคนไทยในต่างประเทศให้สามารถด าเนินการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกระหว่าง
ประเทศได้ โดยผู้ร้อง หรือ พยาน หรือ ทายาทอยู่ต่างประเทศ แต่ผู้ไต่สวนอยู่ประเทศไทย หากเป็น
เช่นนี้ได้ย่อมเกิดประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้คนไทยในต่างประเทศไม่ต้องเดินทางกลับมาประเทศไทย
เพียงเพ่ือมาสืบพยานหรือขึ้นศาลเพียงแค่นัดเดียว และควรจะขยายให้ครอบคลุมถึงคดีประเภทอ่ืน ๆ 
ให้มากที่สุด ยิ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การจัดการพิจารณาคดีผ่านระบบ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพก็ย่อมจะเป็นประโยชน์สอดคล้องกับมาตรการของรัฐในการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมและสวัสดิภาพของทุกคน 
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3.4 วิเคราะห์ปัญหาด้วยแนวคิดและทฤษฎี 
เมื่อน าสภาพปัญหาที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาจากทั้งประสบการณ์การท างานด้านการให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศ และจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศทั้งในองค์กรส านักงานอัยการ
สูงสุดและองค์กรอ่ืนที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มาวิเคราะห์
กับแนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ ก็พบว่าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ ยวกับ
เรื่องครอบครัวและมรดกนั้นไม่สามารถแก้ไขให้จบได้ด้วยหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวเนื่องจาก
ปัญหาครอบครัวและมรดกเป็นปัญหาที่เก่ียวข้องข้องกับคนเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงแก่ความตาย มีความ
ละเอียดอ่อนและมีรายละเอียดมาก เมื่อคนเกิดขึ้นมาเริ่มด้วยการแจ้งเกิด เกิดเป็นสถานะบุคคล มี
ฐานะทางกฎหมาย มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายเกิดขึ้นกับบิดามารดา จนกระทั่งบรรลุนิติภาวะ เมื่อมี
การสมรส มีบุตรเกิดความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคนในครอบครัวขึ้น เมื่อถึงแก่ความตาย 
ทรัพย์สินทั้งหมดตกลงสู่กองมรดก ต้องมีการจัดการมรดก โดยผู้จัดการมรดกตามกฎหมาย มีหน้าที่
แบ่งสรรทรัพย์มรดกให้แก่ ผู้มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมแล้วแต่กรณี 
แล้วปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกจะซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อคนไทยไปสมรสกับคนต่างชาติซึ่งมี
สัญชาติที่ต่างกัน อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างกัน และกฎหมายครอบครัวและมรดกของแต่ละ
ประเทศนั้นมีรายละเอียดที่ต่างกัน อีกทั้งแนวปฏิบัติขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายก็มีข้อแตกต่างกัน 
คนไทยที่ไปใช้ชีวิตยังต่างประเทศย่อมต้องเกี่ยวพันกับทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายประเทศนั้น ๆ จึง
ต้องพิจารณากฎหมายหลายฉบับ เมื่อเกิดข้อพิพาทก็มีโอกาสที่จะต้องขึ้นศาลในประเทศไทยหรือศาล
ต่างประเทศแล้วแต่กรณี  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อคนไทยในต่างประเทศมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกขึ้น  
การแก้ไขปัญหาย่อมมีขั้นตอนและกระบวนการที่ต่อเนื่องมีความละเอียดอ่อนและมีความซับซ้อน  
การเข้าช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศก็เช่นกัน จึงมีความซับซ้อนและมีรายละเอียดมาก 
อีกท้ังต้องมีความต่อเนื่องและไม่สามารถด าเนินการให้จบได้ภายในหน่วยงานเดียว  

แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องน ามาใช้ใน
กระบวนการช่วยเหลือเพ่ือแก้ไข เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย
ครอบครัวและมรดกของคนไทยในต่างประเทศ เนื่องจากหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศน าเอาหลักการบริหารราชการแบบบูรณาการเข้ามาใช้การ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือแก้ปัญหาคนไทยในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมเกิดการร่วมมื อกันใน
ระหว่างส่วนราชการที่เก่ียวข้องจนมีการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือมีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้ภารกิจเกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวมและมีความ
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ประหยัดโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการจะมีการบูรณาการร่วมกันไปบางส่วนแล้วก็ตาม 
แต่ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณและบุคลากรที่ไม่เพียงพอโดยมีสัดส่วนของบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ประชาชนในการให้บริการ ย่อมท าให้การให้บริการประชาชนนั้นอาจจะไม่ทั่วถึงหรือล่าช้า ดังนั้น  
การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศผ่านเครือข่ายคนไทยที่เข้มแข็ง สามารถเสริมสร้างชุมชนไทยให้
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันพ่ึงพาอาศัยกัน เมื่อเกิดปัญหาเดือดร้อนสามารถ
ประสานกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือเข้าช่วยเหลือได้ทันที เนื่องจากอยู่ละแวกใกล้กันและรู้จักกันคุ้นเคยกัน
เป็นอย่างดี ช่วยกันแนะน าช่องทางความช่วยเหลือให้แก่กัน เมื่อต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก สามารถแนะแนะน าให้มาติดต่อหน่วยงานราชการที่มีภารกิจช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ท าให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถรับค าปรึกษากฎหมายได้
อย่างถูกต้อง และสามารถตัดสินใจหรือก าหนดแนวทางการด าเนินชีวิตให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ลดความเสี่ยงที่จะตัดสินใจไปในทางที่ออกนอกกฎเกณฑ์หรือฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ผู้เขียนเห็นว่า การที่
หน่วยงานของรัฐบูรณาการกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันตามแนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ
ควรต้องต้องประกอบไปด้วยการร่วมมือกับภาคประชาชนหรือเอกชนตามหลักอภิบาลที่มิได้ให้
ความส าคัญเฉพาะการร่วมมือกับองค์กรภาครัฐด้วยกันเองแต่ต้องเปิดกว้างประสานความร่วมมือกับ
ภาคชุมชนเครือข่ายคนไทยหรือสมาคมคนไทย หรือสมาคมที่รวมตัวกันเพ่ือท าธุรกิจของ คนไทย 
หน่วยงานหรือองค์กรอิสระภาคประชาชน องค์กรเพ่ือสาธารณะกุศลที่ไม่แสวงหาก าไร ซึ่งปัจจุบันใน
ต่างประเทศที่มีชุมชนไทยไปรวมตัวกันอยู่จ านวนมาก จะมีสมาคมคนไทยหรือเครือข่ายคนไทยตั้งขึ้น
เพ่ือช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยด้วยกัน เพ่ือเยียวยาความเดือดร้อนกันเบื้องต้นก่อนที่หน่วยงานของ
รัฐจะเข้าถึง หรืออาจจะเป็นการช่วยเหลือพ่ึงพากันตามวัฒนธรรมไทยที่หน่วยงานของรัฐมิได้มีภารกิจ
เข้าไปช่วยสนับสนุน ทั้งนี้ เป็นไปตามทฤษฎีการอภิบาลในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ
ค าอธิบายของโรซีนัวร์ (Rosenau, 1992: 4) ค าว่า การอภิบาล ที่มีความหมายแตกต่างจากค าว่า  
การปกครอง ทั้งในเรื่องของจุดมุ่งหมาย กิจกรรม และระบบ กล่าวคือ กิจกรรมของการปกครองเน้น
ความเป็นทางการ ส่วนระบบอภิบาลมุ่งให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่ขับเคลื่อนโดยมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน ดังนั้น หากหน่วยงานของรัฐสามารถมีความร่วมมือหรือประสานงานกับเครือข่ายชุมชนคนไทย 
ในท้องที่ได้ ก็จะสามารถเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายครอบครัวมรดก
จากภาครัฐได้โดยสะดวกยิ่งข้ึน 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าคิดว่า แนวคิดการบูรณาการและการอภิบาลไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ แต่
มีความพยายามบูรณาการความร่วมมือในวงของหน่วยงานราชการทั้งในกระบวนการยุติธรรมและการ
ต่างประเทศ และมีความพยายามในการอภิบาลระหว่างหน่วยงานราชการกับภาคประชาชนมาเป็น
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เวลาพอสมควรแล้ว ซึ่งผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้บริหารหน่วยงานส่วนใหญ่เข้าใจในหลักการดี แต่ประเด็น
ที่ยังเป็นปัญหาส าคัญ และเป็นอุปสรรคของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
การอภิบาลร่วมกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมนั้น 
เนื่องด้วยติดขัดในเรื่องของการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดจึงจะสามารถด าเนินการหรือกระท าการใด ๆ ได้ ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานต่างก็มีภารกิจไปตามอ านาจหน้าที่ของตนตามกฎหมายและกฎระเบียบคนละฉบับ  
ในภาพรวมจึงออกมาในลักษณะต่างคนต่างท างานในหน้าที่ของตนของแต่ละหน่วยงาน เรื่องใดที่อยู่
ครึ่งๆกลางๆระหว่างภารกิจของหน่วยงานหนึ่งกับภารกิจของอีกหน่วยงานหนึ่ง จึงเกิดภาวะที่หากไม่
ด าเนินการซ้ าซ้อนกันก็เป็นลักษณะที่ไม่มีใครยื่นมือเข้ามารับผิดชอบ จึงถือเป็นช่องโหว่ของการ
ท างานในหน่วยงานของรัฐอันเกิดจากกฎระเบียบระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ดังนั้น การที่จะ
อุดช่องว่าง ผู้เขียนเห็นว่าต้องมีเครื่องมือที่ช่วยประสานรอยต่อที่เป็นช่องโหว่ท าให้เกิดความไม่สะดวก
ในแง่มุมของประชาชนผู้เดือดร้อนมาขอรับบริการ และเป็นข้อบกพร่องในแง่มุมของการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ไม่อาจตอบสนองหรือช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเอกภาพ ดังนั้น 
แนวทางการแก้ไขจึงต้องเริ่มที่ต้นเหตุ คือ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎระเบียบที่ให้อ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยต่างประเทศให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันโดยมีกฎหมายหรือกฎระเบียบรองรับเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งลดความสับสนให้กับประชาชนในการที่จะมาร้องขอ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ต้องมีการแก้ไขตั้งแต่
กฎระเบียบขององค์กรไปจนถึงระดับนโยบายในการก าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนปราศจากข้อสงสัย
และความลังเลว่าตนจะมีอ านาจกระท าการได้หรือไม่อย่างไรมากน้อยเพียงใด และจะต้องมีการ
ประกาศหรือประชาสัมพันธ์กฎระเบียบแบบแผน นโยบายหรือแผนการปฏิบัติงานช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานนี้ให้กับประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง ประชาชนจะได้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ และสามารถติดต่อขอรับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายได้อย่างไม่สับสน เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งเชิงนโยบายและ
เชิงปฏิบัติผู้เขียนได้น าเสนอไว้ในบทต่อไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

อุปสรรคและข้อจ ากัดในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้  
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศว่าด้วยเรื่องกฎหมายครอบครัวและมรดก คือ 
การขาดกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้บูรณาการ
ร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างราบรื่นเสมือนเป็นหน่วยงานในร่มเดียวกันเพ่ือประโยชน์
ของประชาชน ในปัจจุบันการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานยังคงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่าง
หน่วยงานต่างปฏิบัติงานในขอบอ านาจหน้าที่ของตน ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ท าให้ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนและมาขอรับความช่วยเหลือกลับต้องมีภาระเพ่ิมขึ้น ต้องไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
จากหลาย ๆ หน่วยงานที่อยู่ห่างไกลกัน และต้องไปยื่นค าร้องใหม่ทุกครั้ง เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ซ้ าใหม่ 
ทุกครั้งที่ไปติดต่อแต่ละหน่วยงาน ท าให้ประชาชนเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน 

ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อไม่มีกฎระเบียบให้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
เป็นหน่วยที่รับเรื่องสามารถที่จะบังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องประสานงานหรือด าเนินการให้ผู้ร้องจนเสร็จ
ดังนั้น การก าหนดวิธีการด าเนินการให้ชัดเจน เช่น มีระเบียบปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ต้องรับเรื่อง
และลงสารบบ หากเป็นกรณีต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานนอกที่เกี่ยวข้อง ต้องท าเป็นหนังสือส่งตัวหรือส่ง
เรื่องของผู้ร้องให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากเหตุผลใดต้องระบุโดยชัดเจน และเมื่อส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหน่วยงานผู้รับต้องรับด าเนินการ หรือรับเพ่ือน าไปพิจารณา โดยต้องมี
กฎระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานนั้นก าหนดหรือบังคับไว้อย่างชัดเจน เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้หน่วยงาน
ผู้รับจะปฏิเสธไม่รับเรื่องทันทีไม่ได้  

ทั้งนี้ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์อาจจะเป็นกฎระเบียบกลางที่ใช้
ร่วมกันโดยตราเป็นกฎหมายหรืออาจจะเป็นกฎระเบียบภายในของแต่ละหน่วยงานซึ่งมีความเป็น
เอกภาพตั้งแต่แนวทางปฏิบัติ รูปแบบการปฏิบัติ และแนวทางการพิจารณาด าเนินการ เช่น หนังสือ
ส่งตัว หรือส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อาจจะท าเป็นแบบฟอร์มเดียวกันเพ่ือให้มีรายละเอียดครบถ้วน
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความเสถียรภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ท าให้สามารถที่จะบันทึก
รายละเอียดข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเอกสารที่ผู้ร้องน ามาแสดงต่าง ๆ ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
กระเด็นใดไป รวมถึงต้องระบุถึงเหตุผลในการที่หน่วยงานผู้ส่งต้องด าเนินการส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์นี้
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ให้กับหน่วยงานผู้รับตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังควรมีกฎระเบียบให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถส่งเรื่องราวร้องทุกข์ต่อไปยังองค์กรภาคเอกชน และองค์กรนอกภาครัฐหรือ non-governmental 
organisation/organization: NGO ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลก าไร และด าเนินงานอยู่ภายนอก
โครงสร้างการเมืองแบบสถาบัน โดยทั่วไปใช้เรียกกลุ่มรณรงค์ด้านสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และ
สิ่งแวดล้อมซึ่งไม่มีเป้าหมายหลักทางการค้า แต่เพ่ืออุดมการณ์ในการปกป้องประชาชนไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาซึ่งไร้การจัดการที่ดี องค์การนอกภาครัฐมักจะได้รับเงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง
จากภาคเอกชน เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีศักยภาพในการด าเนินการที่คล่องตัว ฉับไว และใกล้ชิด
ประชาชน จึงรู้ความต้องการของประชาชนและสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
หากมีจิตอาสาท าเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลก าไร 

ดังนั้น หากมีกฎระเบียบที่ให้อ านาจและก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานผู้ส่งและหน่วยงานผู้รับ
การให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนย่อมท าได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ ข้อดีของการมีกฎระเบียบ
ชัดเจนเรื่องการส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นการลดขั้นตอนที่ปฏิบัติ
อยู่ในปัจจุบัน ก็คือกรณีหากจะต้องส่งเรื่องไปยังหน่วยงานนอกต้องมีการท าบันทึก หนังสือหรือเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจออกหนังสือไปยัง
หน่วยงานนอกเพ่ือพิจารณาด าเนินการลงนามในหนังสือออกแล้วจึงส่งไปประสานขอความร่วมมือ
อย่างหัวหน้าองค์กรผู้รับ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลานานอาจจะเป็นเดือนกรณีที่ต้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาหลายชั้น กฎระเบียบที่ออกมานี้จะช่วยแก้ไขมีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องเสนอผู้บังคับบัญชาหลาย
ขั้นตอน หลายล าดับชั้นเพ่ือพิจารณา แต่เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินงานโดยอาศัยบทบัญญัติหรือ
กฎระเบียบที่ให้อ านาจและก าหนดหน้าที่ กรอบหรือขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทันที  

นอกจากนี้หากมีกฎระเบียบก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับและผู้ส่งเอาไว้อย่างชัดเจน
หน่วยงานทั้งสองจะปฏิเสธไม่ยอมรับด าเนินการให้กับผู้ร้องหรือประชาชนผู้มาติดต่อร้องทุกข์ไม่ได้ 
กล่าวคือจะปฏิเสธไม่รับเรื่อง แต่ให้ผู้ร้องไปด าเนินการติดต่อเองไม่ได้หากมีกฎระเบียบที่บังคับและ
ก าหนดอ านาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจนว่าหากเป็นเรื่องที่อยู่ในภารกิจของหน่วยงานผู้รั บต้องรับ
เรื่องราวร้องทุกข์จากหน่วยงานผู้ส่งและก่อนส่งต่อ หน่วยงานผู้ส่งที่ด าเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ต้องพิจารณาเรื่องประกอบพยานหลักฐาน เอกสารโดยละเอียด เมื่อพิจารณาแล้วเข้าหลักเกณฑ์เป็น
กรณีต้องส่งต่อ ก็ต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานผู้รับตามขั้นตอนที่กฎหมายหรือกฎระเบียบก าหนด จะ
ปฏิเสธให้ผู้ร้องถอนเรื่อง เพ่ือให้ผู้ร้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานผู้รับเองไม่ได้ เว้นแต่จะเป็นความ
ประสงค์ของผู้ร้องเอง 



32 

 

อย่างไรก็ดี กฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่จะให้อ านาจและก าหนดหน้าที่ให้กับหน่วยงานผู้รับและ 
ผู้ส่งนั้นจะต้องมีความพิเศษยิ่งกว่าแนวทางในปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติในปัจจุบัน กล่าวคือ การส่งต่อ
เรื่องราวร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานผู้รับนั้นอาจจะเป็นการส่งเรื่องราวไปทั้งหมดโดยที่หน่วยงานผู้ส่งไม่
ต้องด าเนินการใด ๆ ต่อไปแล้วเพียงแต่ต้องสามารถติดตามงานที่ส่งไปได้ และจะต้องเก็บสถิติเอาไว้ใน
ส่วนที่ผู้ร้องเข้ามาขอร้องความช่วยเหลือ หรือบางกรณีหน่วยงานผู้ส่งอาจจะส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ไป
ยังหน่วยงานผู้รับเป็นบางส่วนเฉพาะที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้รับ แต่ในส่วนอื่น ๆ
อาจจะพิจารณาแล้วเห็นว่ายังเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตนที่จะต้องด าเนินการช่ วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผู้ร้องต่อไปก็สามารถท าได้ 

นอกจากนี้ ต้องมีกฎระเบียบให้สามารถที่จะติดต่อประสานความร่วมมือติดตามความ
เคลื่อนไหวของเรื่องขอรับความช่วยเหลือที่ส่งไปยังหน่วยงานผู้รับเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะ
เสร็จสิ้นกระบวนการด้วย 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

 
4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบูรณาการ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานตามแผนภูมิข้างต้น ต้องมีกฎระเบียบ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้หน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ หรือร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากคนไทย
ในต่างประเทศ สามารถเป็น “หน่วยงานผู้ส่ง” สามารถส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหนึ่งหน่วยงานหรือมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ซึ่งเป็น “หน่วยงานผู้รับ” โดยต้องมีรายละเอียด 

อยัการ

ศาล

NGO

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการ
ตา่งประเทศ
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และระบุเหตุผลโดยชัดแจ้ง โดยมีข้อเสนอแนะให้มีกฎระเบียบที่ก าหนดหลักเกณฑ์อย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

1) กฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ให้อ านาจและก าหนดหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่เป็น
ต้นทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ หรือร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากคนไทยในต่างประเทศ เป็น
หน่วยงานผู้ส่งสามารถส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานผู้รับได้ โดยอาจจะเป็นการส่งเรื่องราว
ทั้งหมดหรือบางส่วน และสามารถส่งกลับมายังหน่วยงานผู้ส่งให้รับกลับมาด าเนินงานต่อได้ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

2) กฎระเบียบที่ครอบคลุมถึงงบประมาณในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการประสานความ
ร่วมมือส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์จากหน่วยงานผู้ส่งถึงหน่วยงานผู้รับว่า หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ต้องใช้
งบประมาณจากส่วนใดและหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนอกเหนือจากค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวที่เกิดขึ้นของผู้ร้องเอง 

3) กฎระเบียบให้หน่วยงานผู้ส่งสามารถที่จะติดต่อประสานความร่วมมือติดตาม
ความเคลื่อนไหวของคดีที่ส่งไปยังหน่วยงานผู้รับเป็นระยะอย่า งต่อเนื่องจนกว่าจะเสร็จสิ้น
กระบวนการ 

4) กฎระเบียบก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับและผู้ส่งเอาไว้อย่างชัดเจน และ
หน่วยงานทั้งสองจะปฏิเสธไม่ยอมรับด าเนินการให้กับผู้ร้องหรือประชาชนผู้มาติดต่อร้องทุกข์ไม่ได้เว้น
แต่จะเป็นความประสงค์ของผู้ร้องเอง 

5) กฎระเบียบให้หน่วยงานภาครัฐสามารถส่งเรื่องราวร้องทุกข์ต่อไปยังองค์กร
ภาคเอกชน และ องค์กรนอกภาครัฐหรือ non-governmental organisation/organization: NGO 
ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลก าไร 

6) ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในต่างประเทศ ควร
ก าหนดโครงสร้างให้มีศูนย์หรือหน่วยที่มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและ
ประสานงานการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ติดต่อประสานงานด้านช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะ และผลิต สนับสนุน ส่งเสริมให้มี
บุคลากรที่มีความถนัด ความสามารถ ความช านาญในการติดต่อประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่คนไทย
ในต่างประเทศ โดยมีข้อเสนอให้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้  

(ก) รับผิดชอบการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การคุ้มครอง
สิทธิ เสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนและความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนระหว่างประเทศ 

(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1) ในกระบวนการบูรณาการ ทุกหน่วยงานควรมีการแบ่งปันข้อมูลเพ่ือให้เกิด

ความคล่องตัว และเกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยมี
หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูล ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์และงบประมาณ 
เป็นต้นว่า ส านักงานอัยการสูงสุดรับเป็นเจ้าภาพในการรวบรวม รับผิดชอบ ดูแล เก็บรักษาและ
แบ่งปันข้อมูล 

2) จัดท าคู่มือในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ
ขั้นตอนการประสานความร่วมมือ หน่วยงานหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะทางในแต่ละหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

4.2.3  ข้อเสนอแนะแผนการบูรณาการเพื่อการพัฒนาในระยะเบื้องต้น 
4.2.3.1 ส านักงานอัยการสูงสุดจัดตั้งคณะท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย

มีหน่วยงานหลักท่ีมีศักยภาพและรับรู้ถึงสภาพปัญหาอยู่แล้ว คือ 
1) ส านักงานอัยการสูงสุด 
2) กระทรวงการต่างประเทศ 
3) กรมท่ีดิน 
4) กรมการปกครอง 
5) ศาลยุติธรรม 
เพ่ือร่วมมือกันในการบูรณาการเพ่ือพัฒนาการการให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศว่าด้วยเรื่องกฎหมายครอบครัวและมรดก เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับ
ครอบครัวและมรดกเป็นปัญหาที่สามารถป้องกันได้หากมีการเสริมสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
กฎหมายให้แก่คนไทยในต่างประเทศและหน่วยงานของรัฐสามารถร่วมกันให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
เมื่อเกิดปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.3.2 คณะท างานชุดนี้จะเป็นคณะท างานที่ร่วมกันสรุปปัญหาและอุปสรรค 
ในการด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ และร่วมกันพิจารณาแผนงานหรือโครงการ
เพ่ือน ากลับไปเสนอต่อหน่วยงานของตนเอง เพ่ือให้การพัฒนามีผลอย่างเป็นรูปธรรมและถาวร เช่น 
การน าโครงการที่พิจารณาร่วมกันเพ่ือไปท าแผนเสนอของบประมาณในหน่วยงานตนเอง และ
คณะท างานนี้จะให้มุ่งเน้นการท างานผ่านระบบสื่อออนไลน์เพ่ือให้มีความต่อเนื่องและความรวดเร็ว
ทันต่อสภาพปัญหาและความเป็นยุคดิจิทัล โดยแนวทางในการท างานของคณะท างานนี้จะมีรูปแบบ
เพ่ือพัฒนาการบูรณาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1) การเริ่มจากต้นทางในประเทศ โดยส านักงานอัยการสูงสุดจะต้อง
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในเบื้องต้นแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ คนไทยที่มีจุดมุ่งหมายที่จะย้ายถิ่นฐาน
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ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศ โดยการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายโดยร่วมมือกับกระทรวง 
การต่างประเทศ กรมที่ดิน และกรมการปกครอง เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในส่วนที่เป็นของหน่วยงาน
ตนเอง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายคนไทยไปในขณะเดียวกัน เพ่ือให้คนไทยเหล่านั้นเมื่อไปอาศัย
ในต่างประเทศจะได้รู้ช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 

2) สร้างช่องทางการติดต่อหรือขอรับความช่วยเหลือในระบบสื่อออนไลน์
ร่วมกัน โดยช่องทางนี้จะเป็นการร่วมมือและสนับสนุนการท างานระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริม
สนับสนุนการท างานของเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางและกลไกการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ให้การเกิดความ
ต่อเนื่อง มกีารบูรณาการที่ชัดเจนเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

3) คณะท างานร่วมกันพิจารณาจัดท าช่องทางการติดต่อของแต่ละ
หน่วยงาน คือ ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กรมที่ดิน และกรมการปกครอง  
ในส่วนที่เป็นมิติในด้านข้อมูลเกี่ยวข้องด้านระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างว่าเมื่อ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการติดต่อไปแล้ว แต่ไม่สามารถติดต่อหรือได้รับข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง และท าการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อดังกล่าวให้แพร่หลายต่อไป 

4) การท างานเชิงรุก โดยร่วมกันจัดโครงการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ จุดมุ่งหมายของโครงการเพ่ือให้เผยแพร่และให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยในต่างประเทศ
และสร้างเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งการที่บุคลากรภาครัฐไปหาคนไทยในต่างประเทศจะ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นจ านวนมากหลายร้อยคน ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของคนไทยใน
การเดินทางมาประเทศไทย และท าให้คนไทยรู้สึกว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งแม้อยู่ในต่างประเทศ 
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ค าถามสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการบูรณาการ “งานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยใน
ต่างประเทศเฉพาะกฎหมายครอบครัวและมรดก” 

 
 

1. ในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในเรื่องครอบครัวและมรดกแก่คนไทย
ในต่างประเทศของท่านนั้นพบกับอุปสรรคปัญหาด้านการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจ
ช่วยเหลือประชาชนหรือไม่อย่างไรบ้าง 

2. ท่านคิดว่าหน่วยงานที่ท่านสังกัดมีอุปสรรคและข้อจ ากัดในการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศในเรื่อง
กฎหมายครอบครัวและมรดกในด้านใดบ้าง 

3. ท่านคิดว่าหากต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวและมรดก ควรบูรณาการ
ด้านใดบ้าง 

4. ท่านคิดว่าหากมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนไทยในต่างประเทศในด้านที่ท่านเสนอแนะแล้ว จะสามารถให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกแก่คนไทยในต่างประเทศได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
หรือไม่ เพียงใด 
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