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องคกรของรัฐมีหลายภาคสวนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน โดยสํานักงาน

อัยการสูงสุดเปนองคกรหน่ึงซึ่งมีภารกิจทางดานกฎหมาย ที่นอกจากมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ

ดําเนินคดีอาญาแทนภาครัฐ รักษาผลประโยชนของรัฐในทางแพงและทางปกครองแลว ยังมีภารกิจ

เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนทั้งในและตางประเทศ  

อยางไรก็ดี การใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ มีอุปสรรคและ

ขอจํากัดในทางปฏิบัติหลายประการ เน่ืองจากเปนการขอความชวยเหลือจากบุคคลที่อยูหางไกล แต

ในหลายกรณีการขอความชวยเหลือทางกฎหมายยังจําเปนตองมีการเดินทางมาแสดงตนหรือปรากฏ

ตนตอเจาหนาที่ดวยตนเองเพ่ือยืนยันวาเปนผูประสบภัยหรือเปนผูไดรับความเดือดรอนจริง และตอง

มาใหถอยคําดวยตนเองเพ่ือใหเจาหนาที่สอบขอเท็จจริงใหไดโดยละเอียด อีกทั้งยังตองนําเอกสารมา

แสดงใหเจาหนาที่ตรวจสอบถึงความถูกตองแทจริง นอกจากน้ี บางกรณีประชาชนไมสะดวกเดินทาง

มาปรึกษาดวยตนเอง เพราะเปนประเด็นที่ละเอียดออนอยางเชน เรื่องปญหาครอบครัวที่อาจตองการ

ความเปนสวนตัว ไมสามารถเปดเผยตัวตนเพราะเหตุผลเรื่องความปลอดภัย หรืออาจจะเสี่ยงตอการ

เกิดความรุนแรงในครอบครัว ทําใหคนไทยที่อยูในตางประเทศเกิดอุปสรรคและขอจํากัดในการที่จะ

เขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายของภาครัฐ ดังน้ัน รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ีจึงทําการศึกษา

หาแนวทางการแกไขปญหาเพ่ือใหสามารถชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศไดโดยที่ 

ผูรองไมตองเดินทางมาพบเจาหนาที่ดวยตนเอง ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในการใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ อยางไรก็ดี ตองสามารถรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลได สามารถตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของผูรองไดวาเปนบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนจริง และ

หนวยงานที่รับเรื่องสามารถเก็บรักษาขอมูลและสงตอหรือแบงปนไดในกรณีจําเปน ทั้งน้ี เพ่ือ

ประโยชนของคนไทยในตางประเทศสามารถเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายไดทันทวงที ประหยัด

คาใชจาย เวลา และงบประมาณแผนดิน 

จากการศึกษาน้ีผูเขียนพบวา อุปสรรคและขอจํากัดที่สําคัญ คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล เน่ืองจากสภาพสังคมและสถานการณปจจุบันประชาชนและสังคมกําลังเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิต

ใหมโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเปนสวนหน่ึงของการดํารงชีวิต การพัฒนาสมรรถนะของเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือสามารถรองรับความตองการในการเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายของประชาชนใหได

เต็มสมรรถภาพน้ันมีความจําเปนเรงดวนและมีความสําคัญย่ิง รวมถึงเปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลาและคาใชจาย สามารถอํานวยประโยชนสูงสุดแกประชาชน อีกทั้งยังปลอดภัยไมเสี่ยง

อันตรายในสถานการณโรคระบาดอันเปนวิกฤตการณของโลกในขณะน้ี 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 

  

1.1  ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีคนไทยจํานวนมากยายรกรากไปต้ังถิ่นที่อยูยังตางประเทศ  

ในลักษณะของการแสวงหาโอกาสในรูปแบบตาง ๆ เชน ขายแรงงานเปนกรรมกรกอสราง เปนลูกจาง

ในกิจการตาง ๆ รับจางทํางานบานเปนแมบาน ดูแลเด็ก คนปวย คนชรา บางก็ไปเปดกิจการรานคา 

รานอาหาร หรือประกอบธุรกิจ นวดแผนไทย สอนมวยไทย บางก็สมรสกับชาวตางประเทศ อยางไรก็ดี  

มีคนไทยจํานวนไมนอยประสบปญหาในดานกฎหมาย เชน ปญหาเรื่องการทํานิติกรรมสัญญากับ 

ผูจัดหางานที่มักถูกเอารัดเอาเปรียบขณะเดินทางไปทํางานตางประเทศ ปญหาเรื่องสิทธิในครอบครัว

เมื่อตองสมรสกับคนตางประเทศ ปญหากับนายจางในตางประเทศ และปญหาการถูกดําเนินคดีใน

ตางประเทศ เปนตน 

ปจจุบัน องคกรของรัฐมีหลายภาคสวนที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ทั้งน้ี 

สํานักงานอัยการสูงสุด เปนองคกรหน่ึงซึ่งมีภารกิจทางดานกฎหมาย ทั้งรักษาผลประโยชนของรัฐและ 

อํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน โดยนอกจากมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินคดีอาญาแทน

ภาครัฐ รักษาผลประโยชนของรัฐในทางแพงและทางปกครองแลว ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการคุมครอง

สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายประชาชน โดยสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชน (สคช.) 1 ซึ่งการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย มีทั้งรูปแบบเผยแพรความรูทางกฎหมาย

1 สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน มีชื่อยอวา สคช.กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 

2525 ในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด ตามคําสั่งของกรมอัยการท่ี 174/2525 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2525 

วัตถุประสงคของการจัดต้ัง เพ่ือคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ผลประโยชนและใหความชวยเหลือประชาชน ทางดาน

กฎหมาย ตอมาเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2526 คณะรัฐมนตรีไดมีมติโอนโครงการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชนในชนบทเขตยากจน ซ่ึงขณะนั้นอยูในความรับผิดชอบของสํานักนโยบายและแผน มหาดไทย มาให

สํานักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบดําเนินงานสืบมา ในวันท่ี 27 สิงหาคม 2527 คณะรัฐมนตรีไดมีมติโอนงาน

ชวยเหลือทางกฎหมายแกเกษตรกร และผูยากจน ซ่ึงขณะนั้นอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีมาให สคช.สํานักงานอัยการสูงสุด รับผิดชอบดําเนินการ วิธีดําเนินการ ไดดําเนินการตาม

แนวนโยบายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การพิจารณาพ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินงาน โดย

นําเอาปญหาท่ีแทจริงของคนในทองถ่ินท่ีแตกตางกันไปในแตละภูมิภาคและแตละพ้ืนท่ีเปนตัวกําหนดพ้ืนท่ี
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อันเปนการสรางภูมิคุมกันทางกฎหมายใหแกประชาชน ชวยเหลือทางอรรถคดีตามหนาที่ที่กฎหมาย

กําหนด และใหคําปรึกษาทางกฎหมายใหแกประชาชน ตอมาเมื่อมีคนไทยในตางประเทศติดตอขอรับ

ความชวยเหลือเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีคําสั่งที่ 251/2558 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 

2558 จัดต้ัง “ศูนยอัยการคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ” (ศอสป.) โดยเปนหนวยงานที่

สังกัดอยูในสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน (สคช.) ตอมาเมื่อป พ.ศ. 

2559 จึงไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 5 (24) 

(ง) จัดต้ังเปน“สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ” (สฝคป.) โดยมี

ภารกิจคุมครองสิทธิและใหความชวยเหลือคนไทยที่มีปฏิสัมพันธกับคนตางประเทศ หรือกิจการ

ตางประเทศ จึงถือเปนภารกิจหน่ึงของสํานักงานอัยการสูงสุด ในมิติดานการตางประเทศ 

นอกเหนือไปจากภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศทางอาญา อาทิ ภารกิจเกี่ยวกับการสงผูราย

ขามแดน 

อยางไรก็ดี การใหความชวยเหลือแกคนไทยที่มีปฏิสัมพันธกับคนตางประเทศ หรือกิจการ

ตางประเทศ มีอุปสรรคและขอจํากัดในทางปฏิบัติหลายประการ เน่ืองจากเปนความเดือดรอน หรือ

การขอความชวยเหลือจากบุคคลที่อยูหางไกล แตในหลายกรณีการขอความชวยเหลือทางกฎหมาย

ยังคงตองมีการเดินทางมาแสดงตนหรือปรากฏตนตอหนาเจาหนาที่ดวยตนเองเพ่ือยืนยันวาเปน

ผูประสบภัยหรือเปนผูไดรับความเดือดรอนจริง และตองมาใหถอยคําดวยตนเองเพ่ือใหเจาหนาที่สอบ

ขอเท็จจริงใหไดโดยละเอียด อีกทั้งยังตองนําเอกสารมาแสดงไมวาจะเปนตนฉบับหรือสําเนามาให

เจาหนาที่ตรวจสอบถึงความถูกตองแทจริงประกอบการรองขอความชวยเหลือ ทําใหในบางครั้ง

ประชาชนที่อยูในตางประเทศเกิดอุปสรรคและขอจํากัดในการที่จะเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมาย

ของภาครัฐ นอกจากน้ีบางคนตองการปรึกษาปญหากฎหมายในประเด็นที่ละเอียดออนอยางเชน เรื่อง

ครอบครัว คูสมรส และบุตร เปนตน อาจตองการความเปนสวนตัว หรือตองการปดบังตัวตนที่แทจริง 

เน่ืองจากสถานการณในครอบครัวอาจจะเปราะบางและอาจจะเสี่ยงตอการเกิดความรุนแรง หากมี

การเปดเผยตัวตนใหกับคนอ่ืนรู เชน บางกรณี สามีภรรยายังคงสถานภาพการสมรสกันอยู และยัง 

ปฏิบัติการ โดยสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีคําสั่งจัดต้ังสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชนประจําจังหวัดข้ึนทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เปนการใหบริการฟรี ไมเสียคาใชจาย ยกเวนคาธรรมเนียมในชั้น

ศาลท่ีตองเสียตามกฎหมาย ตอมาวันท่ี 1 เมษายน 2557 สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการประกาศคณะกรรมการ

อัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เร่ือง การแบงหนวยงาน และการกําหนดอํานาจและหนาท่ีของหนวยงานภายในของ

สํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2556 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2557 เปนตนไป กําหนดให สํานักงาน

คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนจังหวัด เปลี่ยนชื่อเปน สํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและ

ชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด (http://www.ro.ago.go.th/ro-lawaid/index.php/2017-08-

22-10-03-47) 
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อยูกินกันฉันทสามีภรรยาในบานเดียวกัน แตภรรยามักถูกสามีทํารายรางกาย สามีที่เคยเปนคนใจเย็น 

เปลี่ยนเปนคนที่มีอารมณฉุนเฉียวรุนแรง บางกรณีมีการลวงละเมิดทางเพศโดยที่ภรรยาไมยินยอม 

ภรรยาตองการปรึกษาดานกฎหมายถึงขั้นตอนการแยกกันอยูเพ่ือหลีกหนีความรุนแรงในครอบครัว

หรือการหยา ตองการทราบผลทางกฎหมายหากมีการหยา อํานาจเลี้ยงดูบุตรหลังการหยา  

คาอุปการะเลี้ยงดู ที่อยูอาศัยหลังจากหยา การแบงทรัพยสินหลังจากการสมรสสิ้นสุดลง แตหากสามี

ทราบวาภรรยาคิดจะหยา แบงสินสมรส หรือ แยงอํานาจเลี้ยงดูบุตร ในขณะที่ยังอยูรวมกัน อาจจะ

กลัวเปนอันตรายตอตนเองหรือบุตร ความกังวลเหลาน้ีเปนเร่ืองที่ไมอาจเปดเผยโดยไมระมัดระวังได 

จึงทําใหไมกลาที่จะเดินเขามาปรึกษาปญหากฎหมายตอหนาหรือยังสถานที่เปด หรือสถานที่ราชการ 

และแมในหลายสวนราชการ รวมถึงสํานักงานอัยการสูงสุดไดเปดรับการรองขอความชวยเหลือทาง

กฎหมายทางชองทางอ่ืน ๆ เปนตนวา Social Network: Facebook ตูรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

โทรศัพท โดยไมตองเปดเผยตัวตน และแมตัวอาจจะอยูตางประเทศก็สามารถสงคํารองขอความชวยเหลือ

ทางกฎหมายมาไดก็ตาม แตในการใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาอยางถูกตองและละเอียดถี่ถวนน้ัน 

ยังจําเปนตองใหผูรองขอรับความชวยเหลือเดินทางมาดวยตนเองเพ่ือสอบถามรายละเอียด เพ่ือช้ีแจง

หรือแสดงเอกสารที่เก่ียวของ ดังน้ัน ปญหาเหลาน้ีเปนขอจํากัดอยางหน่ึงที่ทําใหประชาชนบางกลุม

อาจจะไมไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเต็มที่ทันทวงทีตอสถานการณ  

นอกจากน้ี ยังมีปญหากรณีที่มูลเหตุเดียวกัน หรือบุคคลคนเดียวกันไดไปขอรับความชวยเหลือ

ยังหนวยงานหน่ึงแลว แตยังไมไดรับความชวยเหลือจนแลวเสร็จ เน่ืองจากแตละหนวยงานอาจมี

ขอจํากัดดานอํานาจหนาที่ในการใหความชวยเหลือประชาชนแตกตางกัน ทําใหเกิดภาระแกประชาชน

ตองเดินทางไปติดตอหนวยงานอ่ืนอีก อีกทั้งผูรองตองไปเริ่มต้ังตนย่ืนเรื่องรองเรียนใหมทุกครั้งที่ไปติดตอ

แตละหนวยงาน เสมือนเปนการเพ่ิมพูนความเดือดรอนที่มีอยูเดิมใหตองมีภาระเพ่ิมขึ้น เกิดความสับสน

แกประชาชน ยุงยากหลายขั้นตอน เสียทั้งเวลา และคาใชจายในการเดินทาง และอาจไดรับการชวยเหลือ

เยียวยาชาออกไปอีก ในขณะเดียวกันยังทําใหหลายหนวยงานไดรับการรองขอความชวยเหลือทาง

กฎหมายซ้ําซอนกัน สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากไมสามารถสงตอคํารองขอ รวมถึง

แบงปนขอมูลของผูรองที่จําเปนตอตางหนวยงานกันได ดังน้ัน หากสามารถหาแนวทางการแกไข

ปญหาในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศไดโดยที่ผูรองไมตองเดินทางมา

พบเจาหนาที่ดวยตนเอง อยางการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกคนไทยในตางประเทศเชนในปจจุบัน แตตองมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลได สามารถ

ตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของผูรองไดวาเปนบุคคลที่ไดรับความเดือดรอนและมาขอคําปรึกษาจริง 

และหนวยงานที่รับเรื่อง สามารถเก็บรักษาขอมูลและสงตอหรือแบงปนไดในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชน

ของประชาชน ก็อาจทําใหประชาชนคนไทยในตางประเทศสามารถเขาถึงความชวยเหลือทาง

กฎหมายไดทันทวงที และประหยัดคาใชจาย เวลา และงบประมาณแผนดิน 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพ่ือศึกษาอุปสรรคและขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในกระบวนการ 

ใหความชวยเหลือทางกฎหมายกับคนไทยที่อยูตางประเทศ 

1.2.2 เ พ่ือหาแนวทางการพัฒนาระบบการชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.3 เพ่ือหาแนวทางในการแลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือคน

ไทยในตางประเทศระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของดวยกัน 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา  

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

1) ศึกษาอุปสรรคและขอจํากัดในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการให

ความชวยเหลือทางกฎหมายกับคนไทยที่อยูตางประเทศ 

2) ศึกษาแนวทางในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยสงตอและแลกเปลี่ยน

ขอมูลในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในการปฏิบัติภารกิจชวยเหลือคนไทยในตางประเทศใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธกีารศึกษา 

1) ศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวบรวมขอมูล ศึกษาเปรียบเทียบ 

กฎระเบียบของหนวยงานที่เก่ียวของในการปฏิบัติภารกิจชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 

2) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากผลการดําเนินงานการชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทย

ในตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลและจากการสัมภาษณบุคลากรที่

เก่ียวของกับภารกิจการชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เพ่ือรวบรวมขอมูลของปญหาและอุปสรรคแลววิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหา 

 

1.4  คําถามการศึกษา  

การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยที่อยูตางประเทศ

ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุดมีอุปสรรคและขอจํากัดดานใดมากที่สุด 

 

1.5  สมมติฐานการศึกษา  

อุปสรรคและขอจํากัดของการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหความชวยเหลือ

ทางกฎหมายแกประชาชนของสํานักงานอัยการสูงสุดที่สําคัญ คือ ยังตอบสนองตอการรองขอและการ
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ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศไดไมเพียงพอ ดวยขอจํากัดทางดานบุคลากร 

ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ดานงบประมาณสนับสนุน ดานการเผยแพรขอมูลใหบุคลากร

ในสํานักงาน และคนไทยในตางประเทศตระหนักรูถึงประโยชนและความจําเปนของการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ  

 

1.6 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา  

1.6.1 ไดทราบถึงอุปสรรคและขอจํากัดในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยในกระบวนการ

ใหความชวยเหลือทางกฎหมายกับคนไทยที่อยูตางประเทศ 

1.6.2 ไดแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกคนไทยแบบไรปญหาเรื่องระยะทางและพรมแดน  

1.6.3 ไดแนวทางในการแลกเปลี่ยนและแบงปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการชวยเหลือคนไทย

ในตางประเทศระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของดวยกัน 

 

1.7  นิยามศัพท 

เ ว็บเซอร วิส (Web Service)2 คือ ระบบซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุน 

การแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย โดยที่ภาษาที่ใชในการ

ติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอร คือ เอกซเอ็มแอล เว็บเซอรวิสมีอินเทอรเฟสที่ใชอธิบาย

รูปแบบขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลได 

เว็บเมล (Webmail)3 คือ โปรแกรมบริการรับ-สงเมลที่ติดต้ังอยูบน server โดยสามารถ

เรยีกใชงานเพ่ือรับและสงเมลผาน web browser ได 

โปรแกรมประยุกต (Application Program)4 หมายถึง ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่

พัฒนาขึ้นเพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามความตองการของผูใชโดยประยุกตใชในงานตางๆ ทั้งที่

เปนงานทั่วไป และงานเฉพาะดาน ไมวาจะประยุกตใชในงานใดก็ตามยอมขึ้นกับลักษณะงานและ

จุดมุงหมายในการนําโปรแกรมประยุกตน้ันไปใชงานเปนสําคัญ  

2 นพพล พิเศษพงษา, วีระชัย คอนจอหอ, วิชชา ฉิมพลี และณัฏฐพงศ สุวรรณพาณิชย, การสังเคราะหตัวแบบ

เทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการจัดการสํานวนคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด Synthesis of Web Service 

Technology Model for Criminal File Management of the Office of The Attorney General,

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย, 8 (2), (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559). 
3 https://sites.google.com/site/pheuxkarreiynru45/web-mel 
4 โปรแกรมวิชาการบริการธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย, http://bc.crru.ac.th/. 
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ระบบความม่ันคงและปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security)5 คือ เทคโนโลยี กระบวนการ

และวิธีปฏิบัติที่ถูกออกแบบมาเพ่ือปกปองเครือขาย อุปกรณ โปรแกรมและขอมูลจากการโจมตี  

ความเสียหายหรือการเขาถึงจากบุคคลที่สามโดยไมไดรับอนุญาต 

 

1.8  กฎหมายและกฎระเบียบแบบแผนที่เก่ียวของ 

1.8.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกดานใหมี

ประสิทธิภาพเปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ และใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก 

รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร 

รัฐพึงมีมาตรการคุมครองเจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ใหสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดโดยเครงครัด ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ 

รัฐพึงใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนและเหมาะสมแกผูยากไรหรือ

ผูดอยโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงการจัดหาทนายความให 

1.8.2  พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 

2562  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค

สําคัญ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐมีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใช 

ในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งเพ่ือการบูรณาการฐานขอมูลของ

หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาเปนระบบขอมูลเดียวกัน 

1.8.3  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565  

มีวัตถุประสงค 5 ประการไดแก  

1)  เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน  

2)  เพ่ือใหมีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่ชัดเจนมุงสูจุดหมายเดียวกัน  

3)  เพ่ือกําหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่สําคัญสําหรับ

การกําหนดประเด็นแผนบูรณาการประจําปงบประมาณ  

4)  เพ่ือกําหนดหนวยงานหลักและหนวยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่

เกี่ยวของพรอมกรอบงบประมาณในการดําเนินงาน  

5)  เพ่ือเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานภาครัฐจัดทําแผนการดําเนินงานที่

สอดคลองกับพระราชบัญญัติบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  

5 https://www.ar.co.th/kp/th/586 
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โดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยน้ี ไดแก  

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตรที่ 3 ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางาน

ของภาครัฐ  

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนรัฐบาล 

ยุทธศาสตรดังกลาวมุงหวังใหนําไปสูเปาหมายของประเทศในดานการลดความ

เหลื่อมล้ําในการเขาถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน การสรางใหเกิดความโปรงใสในการทํางาน

ของภาครัฐที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได และการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของประเทศ  

1.8.4  กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสงูสุด พ.ศ. 2546 

ขอ 1 ใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่ เก่ียวกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวง 

ดําเนินคดีแพงและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐตามที่กฎหมายกําหนดให

เปนหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง  

(4) รับผิดชอบการดําเนินการเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ

ผลประโยชนของประชาชน รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย เผยแพรความรูทางกฎหมาย

แกประชาชน 

1.8.5  กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

(24) สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน มีอํานาจ

หนาที่  

(ก) รับผิดชอบการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน การคุมครอง

สิทธิ เสรีภาพและผลประโยชนของประชาชน การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การเผยแพรความรู

ดานสิทธิมนุษยชนและความรูทางกฎหมายแกประชาชนระหวางประเทศ 

(ง) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ  

มีอํานาจหนาที่  

1) รับผิดชอบงานคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศของสํานักงาน

คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด  

2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่ 

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

1.8.6  แผนยุทธศาสตรสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2563-2566 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับคุณภาพ ความนาเช่ือถือ และภาพลักษณ 

ในการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 3 เปาประสงคคือ  
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1.1  พัฒนามาตรฐานงานตามภารกิจดานการอํานวยความยุติธรรม การรักษา

ผลประโยชนของรัฐ และประชาชน และการคุมครองสิทธิเสรีภาพและชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชน ใหมีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

1.2  ประชาชนสามารถเขาถึงความยุติธรรมในรูปแบบชองทางที่หลากหลาย 

เหมาะสม ไมเลือกปฏิบัติ  

1.3  ประชาชน เช่ือมั่น ศรัทธาสํานักงานอัยการสูงสุดในความรวดเร็ว ถูกตอง  

เที่ยงธรรม โปรงใส 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมและ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ประกอบดวย 2 เปาประสงคคือ  

2.1  มาตรฐานการปฏิบัติงานรวมกับเครือขายและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  

2.2  มาตรฐานการปฏิบัติภารกิจใหมในกระบวนการยุติธรรมที่ตอบสนองตอ

นโยบายรัฐบาล  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการ

ความรู/นวัตกรรมผาน การเช่ือมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบดวย 3 เปาประสงค คือ  

3.1  การบริหารจัดการระบบงาน และกระบวนงานที่สําคัญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บนพ้ืนฐาน เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได (ภายในองคกร)  

3.2  กลไกและระบบการอํานวยความสะดวกตอผู รับบริการเปนไปดวย 

ความเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม ทั่วถึง รวดเร็ว ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (ภายนอกองคกร)  

3.3  ระบบการจัดการความรู หรือนวัตกรรม รวมถึงการติดตามประเมินผลคุณภาพ

การดําเนินงาน ยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 

1.8.7  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  

มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร ตามกรอบของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และมีอีก  

4 ยุทธศาสตร ที่เปนปจจัยสนับสนุนรวมทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร มีประเด็นความสอดคลองดังตอไปน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

การแกปญหาความเหลื่อมล้ํา และสรางความเปนธรรมในสังคมไทย ความแตกตาง

ของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของ

กลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพ้ืนที่หางไกล 

1.8.8  นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 

ดานที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู

ทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัดการดําเนินคดีทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว เกิดความเปนธรรม และมี
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ระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกัน สามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

หนวยงานและเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม 

  

 

 



 

  
บทท่ี 2  

แนวคดิทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 

2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ5

6  

การบริหารราชการแบบบูรณาการ ตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 10 ได

กําหนดวา “ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเก่ียวของกับหลายสวนราชการหรือเปนภารกิจที่ใกลเคียงหรือ

ตอเน่ืองกัน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของน้ันกําหนดแนวทางปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการ

แบบบูรณาการรวมกันโดยมุงเนนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ” ซึ่งการบริหารราชการแบบ

บูรณาการน้ัน หมายถึง การรวมมือกันในระหวางสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือใหมีการปฏิบัติงาน

รวมกัน หรือมีแผนการดําเนินงานที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหภารกิจที่สําคัญของรัฐ

ในแตละดานเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนแกประชาชนสวนรวมและมีความประหยัดโดยใชทรัพยากร

รวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการใหเกิดความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพจากการรวมมือปฏิบัติงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

2.1.2  แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภาครัฐ6

7  

ในภาวะปจจุบันแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสงผลให

การดําเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีความจําเปนที่ตองมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับยุคของการ

เปลี่ยนผานทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) เทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาทและ

ทดแทนการทํางานของบุคคล รวมถึงเทคโนโลยีแบบด้ังเดิมซึ่งมีความสอดคลองกับการเปลี่ยนพฤติ

กรรมการบริโภค การรับบริการของประชาชนที่มีแนวโนมจะเปลี่ยนไปดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ผาน

เทคโนโลยีเพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดด รัฐบาลจึงไดมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคสมัยของรัฐบาลดิจิทัล โดยไดมีการจัดต้ัง สถาบันพัฒนาบุคลากรดาน

ดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) ขึ้นโดยความรวมมือระหวาง

6 สํานักงานพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คูมือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมตามแนว

ทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี. 
7 สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) สพร., https://www.dga.or.th/. 

 

                                           

https://www.dga.or.th/
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สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เพ่ือเปนศูนยกลาง 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐทุกระดับจะตองผานการอบรม

จากสถาบันน้ี ดวยหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถทางดานดิจิทัลในแตละระดับ หรือ Digital 

Literacy ของแตละบุคคล 

2.1.3  ทฤษฎีการเขาถึงความยุติธรรม (A Theory of Access to Justice)  

Robert Rubinson จาก University of Baltimore School of Law ผู นําเสนอ

แนวคิดทฤษฎีการเขาถึงความยุติธรรม A Theory of Access to Justice น้ี พบวา การเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมน้ันไมเทาเทียมกันระหวางบุคคลที่ยากจนหรือรายไดตํ่ากับบุคคลหรือองคกรที่

ร่ํารวย การระงับขอพิพาทสวนใหญมักเก่ียวของกับผูโตแยงที่มีรายไดตํ่า แตการระงับขอพิพาทมิได

จํากัดแตเฉพาะกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเทาน้ัน แตหมายความรวมถึง กระบวนการ

ทางปกครอง จนถึงกระบวนการระงับขอพิพาททางเลือกดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงการไกลเกลี่ยขอพิพาท

ดวยการประนีประนอมยอมความกัน อยางไรก็ดี ทรัพยากรของรัฐในการระงับขอพิพาท (หมายถึง

หนวยงานหรือบุคลากร) ไมวาจะเปนทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผูพิพากษา ผูทําการประนีประนอม 

ผูดําเนินการไกลเกลี่ย หรือ อนุญาโตตุลาการ มักจะถูกใชไปกับการระงับขอพิพาทใหกับบุคคลหรือ

องคกรที่ร่ํารวย สวนผูโตแยงที่มีรายไดตํ่ามักจะไมมีศักยภาพในการเรียกรองหรือตอสูในกระบวนการ

ระงับขอพิพาท แตในขณะที่เมื่อมีขอพิพาทเกิดกับคนที่มีรายไดตํ่าน้ัน กลับมีการเดิมพันที่สูง เน่ืองจาก

การเสียผลประโยชนการยังชีพแมเพียงเล็กนอย หรือการตองสูญเสียที่อยูอาศัย เพราะถูกขับไล หรือ

แมแตเรื่องสวัสดิภาพของเด็ก เรื่องปากเรื่องทอง ก็เปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนของบุคคลเหลาน้ี  

ขอพิพาทที่เกิดขึ้นเปนสวนใหญจึงมักจะเกี่ยวของกับอาหาร ที่พักพิง ชีวิตและความตาย 

 

2.2  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 

2.2.1  “การบูรณาการความชวยเหลือทางอรรถคดีแกประชาชนในประเทศไทย” 

ผูชวยศาสตราจารยสิริพันธ พลรบ (2559) ศึกษาเรื่อง “การบูรณาการความชวยเหลือ

ทางอรรถคดีแกประชาชนในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ 

การชวยเหลือทางอรรถคดีแกประชาชนใหมีประสิทธิภาพ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ

การชวยเหลือทางอรรถคดีแกประชาชนของสํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชน (สคช.) สํานักงานอัยการสูงสุด ผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการยังคงเช่ือมั่นใน การให 

ความชวยเหลือทางอรรถคดีแกประชาชนของ สคช. อยางไรก็ดี พบวามีปญหาบางประการ เชน  

การขาดแคลนทนายความอาสาในสวนภูมิภาค การขาดแคลนงบประมาณ และปญหาเชิงนโยบายของ

หนวยงาน 
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2.2.2  “สังคมวิทยาดิจิทัล: แนวคิดและการนําไปใช ดิจิทัล Sociology: Concept 

and Application” 

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2562) ศึกษาเรื่อง “สังคมวิทยาดิจิทัล : แนวคิดและ 

การนําไปใช ดิจิทัล Sociology : Concept and Application” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือนํามาใช 

ในการศึกษา ปรากฏการณการใชสื่อดิจิทัลและผลกระทบที่มีตอสังคม ผลการศึกษาพบวา สังคมปจจุบัน

อยูในยุคสังคมดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อดิจิทัลไดเขามา มีบทบาทในมิติตาง ๆ ของ

ชีวิตประจําวันและความสัมพันธระหวางคนในสังคม สังคมวิทยา ในฐานะที่เปนสาขาวิชาหน่ึงที่ศึกษา

เกี่ยวกับสังคม วิถีชีวิต และความสัมพันธทางสังคม จึงไดพัฒนาแนวคิดสังคมวิทยาดิจิทัลขึ้นมาต้ังแตป 

ค.ศ. 2009 เพ่ือนํามาใชในการศึกษา ปรากฏการณการใชสื่อดิจิทัลและผลกระทบที่มีตอสังคม ทั้งน้ี 

นักสังคมวิทยาไดประยุกต แนวคิดสังคมวิทยาดิจิทัลไปใชใน 4 ประเด็นหลักคือ (1) การนําสื่อดิจิทัล

มาใชเปนเครื่องมือ ในการเรียนการสอนและงานวิชาการในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือสรางเครือขาย  

สรางประวัติและ เผยแพรงานวิจัย (2) การวิเคราะหเก่ียวกับการใชสื่อดิจิทัลของผูคนในสังคม เชน 

การวิเคราะห พฤติกรรมของคน และอิทธิพลของสื่อดิจิทัลที่สงผลตอสถาบันทางสังคม (3) การใช

ขอมูลทางดิจิทัลเพ่ือการวิจัยทางสังคม เชน การใชสื่อดิจิทัลในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัย 

และ (4) สังคมวิทยาดิจิทัลเชิงวิพากษ 

2.2.3  “การสังเคราะหตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพื่อการจัดการสํานวนคดีอาญา

ของสํานักงานอัยการสูงสุด Synthesis of Web Service Technology Model for Criminal 

File Management of the Office of The Attorney General” 

นพพล พิเศษพงษา, วีระชัย คอนจอหอ, วิชชา ฉิมพลี, ณัฏฐพงศ สุวรรณพาณิชย 

(2559) ศึกษาเรื่อง “การสงัเคราะหตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการจัดการสํานวนคดีอาญาของ

สํ า นั ก งาน อัยการสู งสุ ด  Synthesis of Web Service Technology Model for Criminal File 

Management of the Office of The Attorney General” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสังเคราะหตัว

แบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส เพ่ือการจัดการสํานวนคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด และเพ่ือประ

เมินตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการจัดการสํานวนคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เน่ืองมาจากปจจุบันระบบสํานวนคดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานอัยการสูงสุดมีการ

เก็บขอมูลในรูปแบบของระบบ ฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งแยกสวนกันทําใหเกิดการเก็บขอมูลซับซอน

กันระหวาง 2 หนวยงาน (สํานักงานอัยการสูงสุด, 2557, สํานักงานตํารวจแหงชาติ, 2556) ซึ่งเปน

สํานวนคดีถือเปนหัวใจสําคัญของสํานักงานอัยการสูงสุด ดังน้ัน จึงทําการศึกษาเพ่ือแกปญหา 

ความซับซอนของการเก็บขอมูลของ 2 หนวยงานโดยใชวิธีการเว็บเซอรวิสเพ่ือใชในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสระหวางเครื่องคอมพิวเตอรแมขายของทั้ง 2 หนวยงานโดยอัตโนมัติ อีกทั้ง 

สามารถพิสูจนตัวตนของผูตองหาที่สงมาตรงกับเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือกรองขอมูล 



13 

จัดเปนหมวดหมู และไดขอมูลที่ถูกตองครบถวน จากการศึกษา ไดตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือ

การจัดการสํานวนคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลสํานวนคดีอาญา

กับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมได และไดตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการจัดการสํานวน

คดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือพัฒนาเปนตนแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการจัดการ

สํานวนคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด ผลการศึกษาพบวาเจาหนาที่รับสํานวนคดีทาง

อิเล็กทรอนิกสของสํานักงานอัยการสูงสุด มีความตองการตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการ

จัดการสํานวนคดีอาญาอยูในภาพรวมอยูในระดับที่มาก มีการยอมรับตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส

เพ่ือการจัดการสํานวนคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุดระดับมากที่สุด ผลการประเมินตัวแบบ

เทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการบริหารจัดการสํานวนคดีของสํานักงานอัยการสูงสุดโดยผูเช่ียวชาญ  

เพ่ือประเมินการยอมรับตัวแบบ ผลปรากฏมีการรับอยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 4.50 สามารถนําตัวแบบ

ดังกลาวไปพัฒนาเพ่ือเปนตนแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการบริหารจัดการสํานวนคดีของ

สํานักงานอัยการสูงสุดตอไป 

2.2.4  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานใหคําปรึกษา แนะนํา

ปญหาดานกฎหมายของสํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย 3 (สคช.) 

สุนันทา ทวีผล (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ

ใหบริการดานใหคําปรึกษา แนะนําปญหาดานกฎหมายของสํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทาง

กฎหมาย 3 (สคช.) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ นํามาใชปรับปรุงพัฒนาการใหบริการดานใหคําปรึกษา 

แนะนําปญหาดานกฎหมายของสํานักงานอัยการพิเศษฝายชวยเหลือทางกฎหมาย 3 (สคช.)  

ผลการศึกษาพบวา หลักการใหบริการตองประกอบไปดวย 1. หลักความสอดคลองกับความตองการ

ของบุคคลสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและบริการที่องคการจัดใหน้ันจะตองตอบสนองความตองการของ

บุคคลเปนสวนใหญหรือทั้งหมด มิใชเปนการจัดใหแกบุคคลกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ มิฉะน้ันแลว

นอกจากจะไมเกิดประโยชนสูงสุดในการเอ้ืออํานวยประโยชนและบริการแลวยังไมคุมคากับ 

การดําเนินงานน้ัน ๆ 2. หลักความสม่ําเสมอ กลาวคือ การใหบริการตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและ

สม่ําเสมอ มิใชทํา ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบริการหรือผูปฏิบัติ 3. หลักความเสมอภาค บริการ

ที่จัดน้ันจะตองใหแกผูมาใชบริการทุกคนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน 4. หลักความประหยัด 

คาใชจายที่ตองใชในการบริการจะตองไมมากจนเกินกวาผลที่จะไดรับ 5. หลักความสะดวก บริการที่

จัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะปฏิบัติไดงาย สะดวก สบาย สิ้นเปลืองทรัพยากร 

ไมมากนัก ทั้งยังไมเปนการสรางภาระ ยุงยากใจใหแกผูบริการ หรือผูใชบริการมากจนเกินไป 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

ปจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารรวมถึง

เปนสื่อใหประชาชนมีชองทางเขารับการชวยเหลือดานกฎหมายไดอยางสะดวกรวดเร็วและประหยัด

คาใชจาย อยางไรก็ตาม ปญหาการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยอาจจะจําเปนจะตองมีการรักษา

ความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนเขามาเก่ียวของ อีกทั้งตองคํานึงถึงขอบเขตการเผยแพรหรือ

แบงปนขอมูลสวนบุคคล ดังน้ัน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบการใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน ใหสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลอันเปนเทคโนโลยีการสื่อสารไรพรมแดนเขามา

ใชในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ จะเปนประโยชนและสามารถให

ความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศไดอยางแทจริง และทันตอสถานการณ อีกทั้งยัง

ชวยลดคาใชจายของประชาชน และประหยัดงบประมาณแผนดิน เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน

และประเทศชาติ 

 

 

 



 

 
บทท่ี 3  

ผลการศึกษา 

 

 

จากสมมติฐานการศึกษาในบทที่ 1 สามารถแยกเปนประเภทของอุปสรรคและขอจํากัด 

ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศเพ่ือ

พิจารณาไดเปน 4 ประเด็น คือ  

1.  ดานบุคคล  

2.  ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

3.  ดานงบประมาณสนับสนุน  

4.  ดานการเผยแพรขอมูล 

 

3.1  ผลการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

จากประเด็นของสมมติฐานเกี่ยวกับอุปสรรคและขอจํากัดทั้ง 4 ดานขางตน ผูเขียนไดศึกษา

โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจชวยเหลือทางกฎหมาย

แกคนไทยในตางประเทศโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ผลการศึกษาพบวา  

3.1.1  อุปสรรคและขอจํากัดในดานบุคคล  

ไดรับขอมูลจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอัยการสูงสุด 

พบวา 

ผูใชงาน : บุคลากรสวนใหญขาดความรูความเขาใจในโปรแกรมประยุกต ทําให 

ไมสามารถประยุกตใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคุนชินกับการ

ปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ไมมีความพรอมในการปรับเปลี่ยนเพ่ือนําโปรแกรมประยุกตมาสนับสนุน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรเทคนิค : บุคลากรไมเพียงพอตอการสนับสนุนความตองการในการใชงาน 

การแกไขปญหาของระบบที่มีอยางตอเน่ืองตลอดเวลา  

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอัยการสูงสุด มีบุคลากร

ทั้งหมด 44 คน แบงหนาที่กันตามกลุมงานทั้งหมด 5 กลุม ดังน้ี  

- กลุมบริหารงานทั่วไป 
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- กลุมระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย

ของระบบคอมพิวเตอร 

- กลุมสนับสนุนและบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กลุมพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและฐานขอมูล 

- กลุมนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมบุคลากรทั้งหมดขางตนมีหนาที่รับผิดชอบงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทั้งหมดของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีภารกิจอยางนอย 8 ภารกิจ ดังน้ี 

- ปญหาเครื่องคอมพิวเตอรและเครือขาย 

- สารบบคดีอิเล็กทรอนิกส 

- ระบบงานสารบรรณ เว็บไซตหนวยงาน 

- ระบบ KPI ธุรการ 

- จัดสรรคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

- โทรศัพทมือถือราชการ 

- เกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ต 

- อํานวยการและบริหารงานทั่วไป 

นอกจากงาน 8 ภารกิจน้ี ปจจุบันในสถานการณโรคระบาด โควิด-19 สํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) ยังใหบริการประชุมออนไลนผานโปรแกรม zoom เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติราชการของบุคลากรและหนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด  

ภารกิจดังกลาว ยังไมรวมภารกิจการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการชวยเหลือทาง

กฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ แตจากภาระงานของ สทส. เทียบกับจํานวนบุคลากรที่มีก็ยังมี

สัดสวนที่ไมเพียงพอ  

ปจจุบันบุคลากรผูรับหนาที่ดูแลดานเทคโนโลยีดิจิทัลเก่ียวกับการรับเรื่องรองขอ

ความชวยเหลือทางกฎหมายจากคนไทยในตางประเทศ มีเพียง 1 คนและเปนตําแหนงเจาพนักงาน

ธุรการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ (สฝคป.) มิใชนักวิชาการ

คอมพิวเตอร แตใชทักษะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลจากการเรียนรูดวยตนทุนของตนเอง 

3.1.2 อุปสรรคและขอจํากัดดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล7

8  

1)  ความพรอมของอุปกรณการใชงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ  

ไมเพียงพอตอการใชงาน และไมมีความทันสมัย ทําใหไมสามารถใชงานโปรแกรมประยุกตไดอยางเต็ม

ความสามารถของระบบ  

8 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอัยการสูงสดุ, http://www.ictc.ago.go.th/index.html 
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2)  ความมีเสถียรภาพของโครงขายการสื่อสาร (Network Infrastructure) สงผลให

การทํางานของโปรแกรมประยุกตมีความลาชา ตลอดจนตองบันทึกขอมูลใหมเมื่อโครงขาย  

การสื่อสารขาดการติดตอ (Lost Connection)  

3)  คอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่จัดเก็บโปรแกรมประยุกต ไมมีความทันสมัย 

ตลอดจนไมเพียงพอเพ่ือเทียบกับระบบที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน 

4)  ความสามารถของโปรแกรมประยุกต  

-  โปรแกรมประยุกตไมตอบสนองตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง เชน การออก

รายงานไมถูกตอง/ไมใชรายงานที่ตองการ, บันทึกขอมูลเพียงอยางเดียว แตไมสามารถใชประโยชน

จากขอมูลดังกลาวได  

-  บันทึกขอมูลซ้ําซอน กลาวคือ ขอมูลใน 1 ชุด ตองทําการบันทึกลงโปรแกรม

ประยุกตมากกวา 1 ระบบ ทั้งที่เปนโปรแกรมประยุกตที่ใชงานภายในสํานักงานอัยการสูงสุด และ

โปรแกรมประยุกตของหนวยงานภายนอกที่สํานักงานอัยการสูงสุดมีความรวมมือ  

-  ขอมูลในระบบที่มาจากตนทางไมถูกตอง หรือไมตรงตามเอกสารที่ไดรับ ทําให

เสียเวลาในการปรับปรุงรายการขอมูล และในบางกรณีก็ไมสามารถแกไขได 

-  การใชงานโปรแกรมประยุกต ยังคงมีความจําเปนตองทําควบคูกับกระบวนงาน

ปจจุบันแบบคูขนาน สงผลใหมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ทําใหการบันทึกขอมูลลงในระบบเปนการทํางาน

ทางเลือก  

-  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไมมีสวนรวมในการพัฒนา

โปรแกรมประยุกตต้ังแตตน เมื่อโปรแกรมประยุกตพัฒนาแลวเสร็จ ผานการตรวจรับเรียบรอยจะสง

ตอใหสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดูแลรักษาตอ  

5)  คอมพิวเตอรสวนบุคคล และอุปกรณตอพวง  

-  พบวาความตองการดานคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) 

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop) และเครื่องพิมพ (Printer) ในการปฏิบัติงานมีความตองการ

ในปริมาณมากไมเพียงพอตอผูใชงาน  

-  อุปกรณที่ใชงานอยูมีอายุมากกวา 7-10 ป เปนจํานวนมาก กรณีเสียไมคุมคา

ตอการสงซอม  

-  เครื่องที่ไดมาคุณสมบัติไมเพียงพอกับการใชงาน เมื่อเทียบกับคุณสมบัติและ

ระบบปฏิบัติการในปจจุบันทําใหการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับมาประมวลผลไดชา  

-  เครื่องสงโทรสารสําหรับสํานักงานอัยการในตางจังหวัดสําคัญมาก เพราะ

บางพ้ืนที่เจาหนาที่ไมสามารถสงเอกสารทาง LINE หรือ E-Mail ของสํานักงาน ตองสงทางเครื่องโทรสาร 

เทาน้ัน หรือการจัดสงเอกสารใหกับหนวยงานภายนอก ตองสงเอกสารทางโทรสารดวย เชนกัน  
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6)  โครงขายการสื่อสาร (Network Infrastructure) และอุปกรณเครือขาย  

-  ถาในกรณีไฟฟาขัดของเปนเวลานานทําใหอุปกรณเครือขายไมสามารถ

ทํางานไดปกติ สงผลทําใหระบบที่จะตองใชโครงขายการสื่อสารเปนตัวเช่ือมโยงไมสามารถทํางานได  

-  ความเร็วในการสงผานขอมูล หรือ Bandwidth Internet9 ที่ไดรับไมเพียงพอ

ตอการใชงาน สัญญาณ WIFI ไมครอบคลุมพ้ืนที่ ใชงาน  

-  อุปกรณ Network เชน Switch หมดขอตกลงในการบริการดูแลรักษา หรือ 

MA10 ทําใหไมไดรับการดูแลซอมบํารุงจากเจาของผลิตภัณฑ กรณีอุปกรณเสียตองสงซอม จะมี

ระยะเวลาในการดําเนินการซอมเปนเวลานาน  

-  อุปกรณเครือขายที่ใชงานอยูมีอายุมากกวา 5 ปและบางอุปกรณไมมีประกัน 

7)  ระบบความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security)  

อุปกรณรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) ที่ใช

งานอยูมีอายุมากกวา 5 ป มีเปนจํานวนมากและบางอุปกรณ ไมมีการรับประกัน (Warranty) และ

9 แบนดวิชท (Bandwidth) หมายถึง ความกวางของแถบคลื่นความถ่ี แบนดวิชทเปนคําท่ีใชวัดความเร็วในการสง

ขอมูลของอินเทอรเน็ต ซ่ึงโดยมากเรามักวัดความเร็วของการสงขอมูลเปน bps (bit per second), Mbp (bps*

1000000) เชน แบนดวิชทของการใชสายโทรศัพทในประเทศไทยเทากับ 14.4 Kbps แบนดวิชทของการสงขอมูล

ของ KSC ท่ีใชในการเชื่อมตอกับอเมริกาเทากับ 2 Mbps เปนตน เนื่องจากแบนดวิชท คือ ความกวางของแถบคลื่น

ความถ่ี ดังนั้นย่ิงแบนดวิชทสูง การรับสงขอมูล เขา-ออก ก็ย่ิงมีประสิทธิภาพสูงดวย เชน การเลือกใชบริการพ้ืนท่ี

เว็บไซตสําเร็จรูปหรือเว็บโฮสต้ิง (Web hosting) หากเปนไปไดควรพิจารณาเลือกแบนดวิชทแบบไมจํากัดปริมาณ

การรับสงขอมูล (Unlimited bandwidth) จะเปนผลดีมากกวาโดยเฉพาะเว็บไซตท่ีมีจํานวนคนเขาชมเว็บไซตเปน

จํานวนมากตอวัน ในความหมายท่ัวไป แบนดวิชท คือ ความเร็วในการสงผานขอมูลนั่นเอง แบนดวิชทเปนสัดสวน

โดยตรงของจํานวนขอมูลท้ังหมดท่ีสามารถสงผานหรือรับตอหนวยเวลาในความหมายเชิงคุณภาพ แบนดวิชทเปน

สัดสวนของความซับซอนของขอมูล สําหรับการทํางานของระบบท่ีรองรับได เชน การดาวนโหลด (Download) ไฟล

รูปภาพทุกประเภทในหนึ่งวินาทีใชแบนดวิชท มากกวาการดาวนโหลดขอความในเวลาหนึ่งวินาที โดยเฉพาะอยางย่ิง

ไฟลขอมูลขนาดใหญ (กราฟก เสียง วิดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ) ตองใชแบนดวิชทมาก ซ่ึง

การนํา เสนอแบบ Virtual reality (VR)  และภาพแบบ 3 มิ ติ  ชนิด  Full- length ใชแบนด วิชทมากท่ีสุด

(https://dict.longdo.com/search/bandwidth ขอมูลจาก คลังศัพทไทย โดย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ) 
10 Maintenance service Agreement (MA) คือ บริการดูแลและบํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร PC และ Laptop 

อุปกรณ เครือขาย (Network Device)  เค ร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server)  เค ร่ืองลูกขาย (Client หรือ 

Workstation) ตลอดจนระบบโปรแกรมใชงานตาง ๆ (Application Software) ใหอยูในสถาพพรอมใชงาน

ตลอดเวลา นอกจากนี้การใหบริการ MA ของ ยังรวมไปถึง การใหคําปรึกษาแนะนํากับผูใชงานเกี่ยวกับการใชงาน

อุปกรณตาง ๆในระบบเครือขาย ใหถูกตองและปลอดภัยจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆซ่ึงอาจกอปญหาได เชน Virus 

Computer เปนตน (ขอมูลจาก http://www.moresolution.co.th) 
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บางอุปกรณ เมื่อสิ้นสุดการขายหรือหมดอายุที่รับรองจากเจาของผลิตภัณฑไปแลวทําใหขาดการดูแล

ซอมบํารุงจากเจาของผลิตภัณฑ ทําใหอุปกรณบางชนิดไมสามารถอัพเดทโปรแกรมที่ใชซอมแซม

จุดบกพรองของโปรแกรมคอมพิวเตอรหรือแพตช (Patch)11 เพ่ืออุดชองโหวของตัวอุปกรณ เพ่ือ

รักษาความปลอดภัยได 

3.1.3 อุปสรรคและขอจํากัดดานงบประมาณสนับสนุน  

ภาพรวมงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในการพัฒนาตอยอดโปรแกรมประยุกต  

ไมคอยไดรับการสนับสนุนในระยะที่ผานมาทําใหไมสามารถพัฒนาหรือตอยอดการดําเนินงานตาง ๆ 

ไดตลอดจนงบประมาณเพ่ือการบํารุงรักษารายป (Preventative Maintenance) ไมไดรับการ

สนับสนุนอยางตอเน่ือง 

สวนงบประมาณดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล ยังอยูใน

แผนของบประมาณปอ่ืน ซึ่งยังตองรออีกระยะเวลาพอสมควร อาจไมทันตอความกาวหนาของ

เทคโนโลยีที่ไมหยุดน่ิง 

3.1.4 อุปสรรคและขอจํากัดดานการเผยแพรขอมูล  

การประชาสัมพันธยังไมเพียงพอ บุคลากรบางสวนและบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานใหม 

หรือบุคลากรที่มีการโยกยายสวนราชการ ไมทราบวามีโปรแกรมประยุกตใหใชงานในภารกิจที่ตนเอง 

รับผิดชอบ 

 

3.2 ผลศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 

ผลศึกษาขอมูลปฐมภูมิ จากผลการดําเนินงานการชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และจากการสัมภาษณบุคลากรที่

เก่ียวของกับภารกิจการชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เพ่ือรวบรวมขอมูลของปญหาและอุปสรรคแลววิเคราะหหาแนวทางการแกไขปญหา 

การสัมภาษณบุคลากรที่เก่ียวของกับภารกิจการชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศของสํานักงานอัยการสูงสุด และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยการสัมภาษณ ไดแบงออกเปน 

3 สวนใหญ ๆ  

สวนที่ 1 สัมภาษณบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดเก่ียวกับปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด

ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศวามีหรือไมอยางไรบาง 

11 แพตช ในทางคอมพิวเตอรคือโปรแกรมท่ีใชซอมแซมจุดบกพรองของโปรแกรมคอมพิวเตอร หรือปรับปรุงขอมูล

สําหรับโปรแกรมใหทันสมัย และเพ่ิมเติมความสามารถในการใชงานหรือประสิทธิภาพใหดีขึ้น (วิกิพีเดีย) 
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สวนที่ 2 สัมภาษณบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหา

อุปสรรคหรือขอจํากัดในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกคนไทยในตางประเทศวา ตามความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่เก่ียวของในการ

ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศน้ัน เห็นควรมีแนวทางการแกไขหรือไมอยาง

ไร และมีประเด็นใดที่เห็นวาควรตองแกไขโดยเรงดวนและประเด็นปญหาอุปสรรคใดที่เปนปญหามาก

ที่สุด 

สวนที่ 3 สัมภาษณบุคลากรระดับผูบริหารของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของเก่ียวกับปญหา

อุปสรรคหรือขอจํากัดในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกคนไทยในตางประเทศ และแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในกระบวนการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ 

ผลการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ มีดังน้ี 

สวนที่ 1 จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักงานอัยการสูงสุด เก่ียวกับการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีสวนชวยในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ 

พบวามีอุปสรรคและขอจํากัดหลายประเด็น ดังตอไปน้ี 

1.  อุปสรรคและขอจํากัดดานบุคคล 

1.1  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

แมวาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานอัยการสูงสุดจะมีบุคคลากรที่มี

ความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลก็ตาม แตมีจํานวนนอยมากไมเพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงานใน

สถานการณปจจุบัน ที่ตองมีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานผานระบบออนไลน ไมวาจะเปนการจัด

ประชุมผูบริหาร การจัดประชุมภายในสํานักงาน การรับและสงงานผานระบบออนไลนตามมาตรการ 

work from home การติดตามผลการดําเนินงาน การตรวจสอบผลการดําเนินงาน การจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขอมูลตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหประชาชนมีความรูและ

ความเขาใจที่ถูกตอง งานเหลาน้ีลวนแลวแตตองใชบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งสิ้น 

1.2  ขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Social 

Listening  

การขาดบุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงบุคลากรระดับผูบริหารที่มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Social Listening ทําใหไมสามารถกําหนดนโยบายดานการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางทันสภาพการณ 
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1.3  บุคคลผูมาติดตอ 

ประชาชน หรือผูรองที่มารองขอความชวยเหลือทางกฎหมาย ไมมีความรูมากพอ

ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งจากสถิติของผูรองขอรับความชวยเหลือทางกฎหมายหากมีอายุเฉลี่ย

มากกวา 40 ป ถึง 60 ป (Generation x ตอนตน) มักจะไมคอยมีความรูดานคอมพิวเตอร ดังน้ัน  

สวนใหญจะขอคําปรึกษาหรือความชวยเหลือทางกฎหมายโดยการใชโทรศัพททางไกล สําหรับคนที่มี

อายุมากกวาน้ันประมาณ 60 ปขึ้นไป มักจะเดินทางมาปรึกษาดวยตนเองเน่ืองจากคุนเคยกับการ

สอบถามดวยตนเองมากกวาทางโทรศัพทและเช่ือมั่นในการเขามาขอรับคําปรึกษาหรือความชวยเหลือ

ดานกฎหมายมากกวาเน่ืองจากสามารถพูดคุยสอบถามเจาหนาที่ไดอยางไมจํากัดเวลา ไมมีคาใชจาย 

และสามารถนําเอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ มาแสดงไดในคราวเดียวกันดวย รายละเอียดปรากฏตาม 

แผนภูมิแสดงขอมูล และตารางแสดงสถิติคดีขอรับคําปรึกษากฎหมาย ระหวางมกราคม พ.ศ. 2558-

มิถุนายน พ.ศ. 2564 สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ 

 
ภาพที่ 1 แสดงสถิติคดีขอรับคําปรึกษากฎหมาย ระหวางปพ.ศ. 2558 - ปพ.ศ.2563 

ที่มา: สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศ 
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ภาพที่ 2 แสดงสถิติคดีขอรับคําปรึกษากฎหมาย ระหวางมกราคม พ.ศ. 2558-มิถุนายน พ.ศ. 2564  

ที่มา: สํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสทิธิประชาชนระหวางประเทศ 
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2.  อุปสรรคและขอจํากัดดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดไดเปดชองทางการติดตอสื่อสารกับประชาชนผาน

ชองทางออนไลนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลแลวหลายชองทาง แตอยางไรก็ดี สํานักงานยังขาดการ

สนับสนุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหทันสมัย กรณีที่เห็นไดชัดเจน คือ สํานักงานอัยการสูงสุด

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในการติดตอประชาชน หรือรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน รวมไปถึงการ

ใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกประชาชนผานทาง “เว็บเมล” (Webmail)12  ซึ่ง เว็บเมล ของสํานักงาน 

เปนรุนเกา ลาสมัย (Old version) ไมไดปรับปรุงใหทันสมัย หลายครั้งที่ไมสามารถใชอีเมลสํานักงาน

ติดตอผูรองได เน่ืองจากเว็บเมลของสํานักงานรองรับการทํางานของบราวเซอรรุนเกา ทําใหการเช่ือมตอ

กันกับระบบเว็บเมลของผูรองทําไมไดเพราะไมรองรับกัน จึงไมสามารถเช่ือมตอกันได ทําให 

ไมสามารถสื่อสารกันได  

นอกจากน้ีเว็บไซตของสํานักงานยังไมไดพัฒนาตามมาตรฐานของเว็บไซตทั่วไป 

กลาวคือ เว็บไซตทั่วไปจะขึ้นตนดวยอักษร https ซึ่งหมายความวาผูที่จะเขารับชมเว็บไซตจะสามารถ

เขารับชมไดไมมีการล็อกเน่ืองจากผานระบบการตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานเรียบรอยแลว 

ในขณะที่เว็บไซตของสํานักงานขึ้นคําวา not secure ทําใหการเขาถึงเว็บไซตจากตางประเทศ 

ไมสามารถเขาไดเน่ืองจากถูกล็อกเอาไวเพราะเปนเว็บไซตที่ไมมีความปลอดภัย  

สําหรับหนวยงานในสํานักงานอัยการสูงสุดที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทย

ในตางประเทศไดแกสํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศไดพยายาม

เพ่ิมชองทางใหคนไทยในตางประเทศสามารถเขาถึงความชวยเหลือจากสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

คุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศไดโดยใชแอปพลิเคช่ัน และ Social Network ที่เปนที่นิยมใน

หมูคนไทยไดแก Facebook ซึ่งแมวาในโลกโซเชียลจะมี Application สําหรับ Social Network 

มากมายหลาย Applications ก็ตามแตทางสํานักงานไดเลือกใชแอพพลิเคช่ันที่คนไทยใชงานมากที่สุด 

เน่ืองจากบางประเทศ เชน จีนไดมีการบล็อกเบราเซอร (Block Browser) และแอพพลิเคช่ัน

(Application) ของสัญชาติ อ่ืนเ กือบทุกแอพพลิ เค ช่ัน ไมว าจะเปน Gmail LINE Facebook  

12 https://sites.google.com/site/pheuxkarreiynru45/web-mel เว็บไซตเพ่ือการเรียนรูของ Google Apps 

ใหความหมายของ “เว็บเมล” หรือ Webmail ไววา Webmail คือ โปรแกรมบริการรับ-สงเมลท่ีติดตั้งอยูบน server 

โดยสามารถเรียกใชงานเพ่ือรับและสงเมลผาน web browser ได 

การติดต้ัง Webmail เหมาะสําหรับ ผูท่ีมี server เปนของตัวเอง และตองการจัดทํา webmail ใหกับ

หนวยงานของตัวเอง แทนท่ีจะไปใช webmail ท่ีอ่ืน ๆ เชน Hotmail และ Yahoo mail เปนตน ซ่ึง Webmail 

เหลานี้ต้ังอยูตางประเทศ การเรียกดูหรือสง mail ในแตละครั้งจึงเปนการติดตอกับ Server ท่ีอยูตางประเทศ ทําให

ปริมาณขอมูลท่ีว่ิงออกไปตางประเทศมีจํานวนมากเปลืองวงจรท่ีเชาไปตางประเทศ ดังนั้นถาหันมาใช webmail 

ขององคกรเองก็จะชวยทําใหลดปริมาณขอมูลตรงนี้ลงได การเรียกดูขอมูลตาง ๆ จากตางประเทศก็จะเร็วขี้น 
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การบล็อกเบราเซอรของจีน และจํากัดคนในประเทศจีนใหใชเฉพาะ Web Browser Application ที่

ทําไวรองรับสําหรับสังคมคนจีนโดยเฉพาะอยางเชน ไปตู (Baitu) หรือเว็บแชท (Webchat) ทําใหการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสื่อสารกับคนไทยตางประเทศไมสามารถทําใหรองรับทุกแพลตฟอรม

ได และเน่ืองดวยทางสํานักงานมีขั้นตอนในการพิจารณาเรื่องพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใช

ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนแบบเต็มระบบอยางละเอียด เพราะตองใชงบประมาณ

แผนดินในการพัฒนาระบบจํานวนมาก จึงอาจเกิดความลาชาไมทันตอความตองการของประชาชนใน

โลกยุคดิจิทัล และวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแบบกาวกระโดด 

3.  อุปสรรคและขอจํากัดดานงบประมาณสนับสนุน 

สํานักงานอัยการสูงสุดยังไมมีการจัดสรรงบประมาณใหกับการอบรมบุคลากรที่

จําเปนตองใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ที่ผานมาสํานักงานอัยการสูงสุดพยายามพัฒนาสนับสนุนจัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่

พรอมสําหรับการปฏิบัติงานในหนาที่ใหกับพนักงานอัยการและบุคลากรในสํานักงานเพ่ือขับเคลื่อน

งานตอบสนองความตองการของประชาชนและบรรลุภารกิจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกําหนดให

เปนหนาที่ของพนักงานอัยการ แตสําหรับทักษะในการใชคอมพิวเตอร (Computer skill) หรือทักษะ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยในการทํางานรวมกับเครื่องมือและอุปกรณที่ทางสํานักงานจัดใหน้ัน 

แตละบุคคลตองขวนขวายในการเสริมสรางทักษะ คือ ตองหาความรูและใชงบประมาณสวนตัวเพ่ือ

พัฒนาตนเองใหสามารถมีทักษะในการใชคอมพิวเตอร (Computer skill) หรือ ทักษะดิจิทัล

เทคโนโลยีดวยตนเอง 

4.  อุปสรรคและขอจํากัดดานการเผยแพรขอมูล 

อุปสรรคและขอจํากัดอีกดานหน่ึงของการนําเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช ในการให 

ความชวยเหลือแกประชาชนน้ัน มีสาเหตุเน่ืองมาจากขาดการประชาสัมพันธขอมูลที่มากพอใหเขาถึง

ประชาชนไดอยางทั่วถึง เห็นไดจากปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดไดสรางแอปพลิเคชัน AGO 

TRACKING โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนสามารถติดตามขาวประชาสัมพันธและกิจกรรมของ

สํานักงานอัยการสูงสุด ความเคลื่อนไหวของคดี หรือเรื่องรองทุกขไดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ผาน 

แอปพลิเคชันบนมือถือ โดยประชาชนไมตองเดินทางมาที่สํานักงานอัยการดวยตนเอง แตก็มีผูทราบ

ชองทางการใหบริการน้ีจํานวนไมมาก และมีผูเขารับการบริการผานชองทางน้ีจํานวนไมมากเชนกัน 

เมื่อเทียบกับสถิติคดีของสํานักงานอัยการสูงสุดในแตละป  
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โดยจากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแลความเคลื่อนไหวของแอปพลิเคชัน AGO 

TRACKING13 ไดความโดยสรุปวา แอปพลิเคชัน AGO TRACKING นับแตวันที่เริ่มใช แอปพลิเคชัน 

AGO TRACKING น้ี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) ประเมินคุณภาพของการใหบริการ ประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของ

สํานักงานอัยการสูงสุดและประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 

2) ติดตามขาวประชาสัมพันธและกิจกรรมของสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือใหประชาชน

เขาใจถึงบทบาท อํานาจ หนาที่ และการดําเนินงานตาง ๆ ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3) คนหาหมายเลขโทรศัพท ที่อยู สถานที่ต้ังของสํานักงานอัยการตาง ๆ ไดทั่วประเทศ 

และสามารถเช่ือมตอไปยังระบบ GPS เพ่ือกําหนดเสนทางไปยังสํานักงานอัยการที่ตองการเดินทางไป

ติดตอไดอยางสะดวก 

4) ติดตามความคืบหนาของคดีที่มีสวนเกี่ยวของได 

5) กรอกขอมูลเพ่ือยื่นคํารองออนไลนไดโดยมีแบบฟอรมคํารองตาง ๆ เชน 

(1) แบบคํารองขอปลอยตัวช่ัวคราว 

(2) แบบคํารองขอประกันตัวผูตองหา 

(3) แบบคํารองขอเลื่อนการสงตัวฟองศาล 

6) สามารถทราบวัน เวลา สถานที่การนัดหมายตาง ๆ ของคดี 

อยางไรก็ดี ประชาชนทั่วไปที่ไมมีความเก่ียวของกับคดี และไมไดลงทะเบียน จะสามารถใชงาน

ไดเฉพาะขอ 1-3 เทาน้ัน 

สําหรับชองทางการประชาสัมพันธใหประชาชนรูจักแอปพลิเคชัน AGO TRACKING มีดังน้ี 

1) มีแผนพับสําหรับใชในการประชาสัมพันธ 

2) มีคลิปวิดีโอ นําเสนอผาน FaceBook  

3) มีคลิปวิดีโอ นําเสนอผานชองทาง youtube 

4) มีการประชาสัมพันธทางรายการโทรทัศน 

อยางไรก็ตาม แมจะมีการประชาสัมพันธหลายชองทางดังกลาวขางตนต้ังแตเปดตัว

แอปพลิเคช่ัน AGO TRACKING เมื่อป พ.ศ. 2562 แตมีจํานวนการดาวนโหลดไปใชงานในอุปกรณที่

ใชระบบปฏิบัติการ Android จํานวน 6,400 เครื่อง และในอุปกรณที่ใชระบบปฏิบัติการ iOS จํานวน 

3,396 เครื่อง ในขณะที่สถิติคดีที่สํานักงานอัยการสูงสุดใหบริการประชาชนเก่ียวกับการอํานวยความ

ยุติธรรมระหวางป พ.ศ. 2563-2564 มีไมตํ่ากวาเดือนละ 10,000 ราย มีสถิติสํานวนคดีแพง  

คดีปกครอง คดีลมละลาย คดีภาษีอากร และคดีแรงงาน ต้ังแตเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 

13 สัมภาษณ, 3 กันยายน 2564 
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จํานวนกวา 18,000 เรื่อง13

14 ทั้งน้ี ยังไมรวมสถิติการดําเนินคดีอาญาทั่วประเทศที่เปนภารกิจหลักของ

สํานักงานอัยการสูงสุด แสดงใหเห็นวา สํานักงานอัยการสูงสุดติดตอกับประชาชนทั่วประเทศเปน

จํานวนหลักแสนตอป แตมียอดการเขาถึงแอปพลิเคชัน AGO TRACKING จํานวนหลักพัน 14

15 นับแต

เปดตัวแอปพลิเคชัน 

อยางไรก็ดี พบวาประชาชนยังมีความตองการใชงานแอปพลิเคชัน AGO TRACKING 

เน่ืองจากมีประชาชนโทรศัพทเขามาสอบถามเรื่อง AGO-Tracking ที่สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร แตปจจุบัน มีจํานวนคนเขาใชทั้งหมดเทาใด และวันละก่ีคนน้ันยังไมสามารถตรวจสอบ

ขอมูลได เน่ืองจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการระบบ AGO-Tracking มีความเสียหาย และ

อยูในระหวางการซอมแซม โดยสามารถใหบริการไดอีกครั้งประมาณเดือนตุลาคม 2564 

ปจจุบันทางสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไมไดหยุดน่ิง แตกําลังพัฒนาฟงกช่ัน

การใชงาน แอปพลิเคช่ัน AGO TRACKING เพ่ิมเติมเก่ียวกับการเลื่อนนัด การทราบนัด และการขอ

คัดถายเอกสารผลคดี เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนเพ่ิมมากขึ้น โดยแอปพลิเคช่ัน AGO 

TRACKING มีแบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานใหกับประชาชน เพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง

นอกจากน้ีผูปฏิบัติงานยังใหความเห็นวา สํานักงานควรพัฒนาองคความรูในการใชงาน และการ

ใหบริการประชาชน ใหกับบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนได

อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

14 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอัยการสูงสดุ, ขอมูลวันท่ี 6 กันยายน 2564, 

http://www.ictc.ago.go.th/index.html 
15 ขอมูลวันท่ี 6 กันยายน 2564 
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สวนที่ 2 สัมภาษณบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดเก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหา

อุปสรรคหรือขอจํากัดในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกคนไทยในตางประเทศ จากการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรับผิดชอบเก่ียวกับภารกิจการให

ความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชรวมดวยได

ใหขอมูลดังน้ี 

1. สํานักงานอัยการสูงสุดควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการปฏิบัติงาน และเพ่ือรองรับการนําเทคโนโลยีใหม ๆ

ที่จําเปนตองนํามาใชตอไป เพราะที่ผานมาสํานักงานอัยการสูงสุดจัดโครงการหรือหลักสูตรใหความรู

และเผยแพรความรูทางกฎหมายจํานวนหลายโครงการ ไมวาจะเปนการใหความรูทางกฎหมายแก

ประชาชนทั่วไป หรือเปนโครงการที่เพ่ิมประสิทธิภาพเสริมสรางองคความรูใหกับบุคลากรภายใน

องคกร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองคกร แตจนถึงปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดยังไม

เคยจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี Online Training ใหกับบุคลากรในสํานักงานเลย 

ดังน้ัน จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมากย่ิงขึ้น 

2. แมวาทางสํานักงานอัยการสูงสุดจัดใหมีอุปกรณดานฮารดแวรเก่ียวกับเซิรฟเวอรที่เปน

ของตนเองเพ่ือความปลอดภัยในขอมูลรวมถึงเพ่ือเสถียรภาพในการดําเนินงานผานเทคโนโลยีดิจิทัล

แลวก็ตาม แตสํานักงานอัยการสูงสุดยังขาดการพัฒนาโปรแกรมหรือซอฟตแวร ซึ่งปจจุบัน 

สํานักงานอัยการสูงสุดไดอนุมัติงบประมาณใหมีการพัฒนาระบบซอฟตแวรเก่ียวกับการรับเรื่องราว

รองทุกขออนไลน การติดตามเรื่องราวรองทุกข รวมทั้งความเคลื่อนไหวและความคืบหนาของเรื่องราว

รองทุกข รวมถึงเพ่ิมชองทางการติดตอใหแกประชาชนทางออนไลนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใหสามารถติดตอ

สํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือขอขอมูลและขอรับคําปรึกษากฎหมายไดโดยที่ไมตองเดินทางมาที่

สํานักงานอัยการสูงสุดเองเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานของรัฐและสถานการณโรคระบาดโควิด19 

เพ่ือลดคาใชจายและประหยัดเวลาในการเดินทางของประชาชน และเพ่ือใหทันตอสถานการณและ

สภาพสังคมเทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบัน การพัฒนาระบบดังกลาวเปรียบเสมือนเปนการพัฒนาสวนที่

อยูดานหนาบาน สํานักงานอัยการสูงสุดควรเรงพัฒนาสวนที่อยูหลังบาน คือ ควรพัฒนาโปรแกรมหรือ

ซอฟตแวรเก่ียวกับการจัดระเบียบงานธุรการทั้งระบบ ต้ังแตระบบการรับคํารองทุกข ระบบการ

จัดเก็บเอกสารหรือขอมูลเก่ียวกับการรองทุกข ตลอดจนถึงการจัดสงผานเรื่องจากหนวยงานภายใน

หน่ึงไปยังอีกหนวยงานหน่ึง เพ่ือใหมีขั้นตอนกระบวนการที่เปนระบบไมบกพรองหรือสูญหายไป

ระหวางขั้นตอนการดําเนินการ เชน สามารถติดตามไดวาเรื่องน้ีอยูที่หนวยงานใดต้ังแตวันเวลาใด 

และมีระยะเวลาในการดําเนินงานในแตละหนวยงานกี่วัน เปนตน 

3. สํานักงานอัยการสูงสุดควรจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาบุคลากรเสริมสรางทักษะ

การใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางทั่วถึงใหกับบุคลากรระดับปฏิบัติการทุกคน อันจะเปนการเสริมสราง
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ศักยภาพการชวยเหลือทางกฎหมายใหแกคนไทยในตางประเทศ อันเปนการชวยลดคาใชจายใหกับ

ประชาชน เปนตนวา คาใชจายในการติดตอสื่อสารทางไกล อยางคาโทรศัพททางไกลระหวางประเทศ 

คาใชจายเก่ียวกับอุปกรณสํานักงาน เชน กระดาษในการเขียนคํารอง ชวยประหยัดเวลาทําให

ประชาชนไมตองเสียเวลาเดินทางมาดวยตนเองที่สํานักงาน หากบุคลากรของสํานักงานทุกคนสามารถ

ที่จะใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศไดอยางทั่วถึงและ

เพียงพอ ยอมชวยลดภาระของทั้งภาครัฐและประชาชนลงไดมาก 

4. เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน หากขาดการ

ประชาสัมพันธหรือเผยแพรขอมูลใหกับประชาชนทราบวาสํานักงานมีระบบการใหบริการผานสื่อ

ออนไลน เทคโนโลยีดิจิทัลที่ดียอมเปนอันไรประโยชน ดังน้ัน สํานักงานจึงควรประชาสัมพันธและ

เผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบถึงชองทางการใหบริการผานเทคโนโลยีดิจิทัล ไมวาจะเปนการย่ืน

เรื่องราวรองทุกข การติดตามผลความเคลื่อนไหวของเรื่องที่ย่ืนมาแลว การขอรับคําปรึกษาทาง

กฎหมาย การขอใหพนักงานอัยการชวยไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท การรองขอใหพนักงานอัยการยื่น

คํารองตอศาลขอต้ังผูจัดการมรดก หรือการเผยแพรความรูทางกฎหมายที่จําเปนสําหรับประชาชน 

เหลาน้ีเปนตน สํานักงานควรจัดใหมีชองทางสื่อสารผานเทคโนโลยีดิจิทัลใหประชาชนสามารถเขาถึง

ขอมูล ความชวยเหลือ รวมถึงความรูทางกฎหมายไดโดยงาย ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับ

ประชาชนดานกฎหมาย เพ่ือที่จะสามารถลดจํานวนประชาชนที่ประสบปญหาดานกฎหมายอันเกิด

จากความไมรูกฎหมายได โดยไมมีคาใชจาย 

สวนที่ 3 สัมภาษณบุคลากรระดับผูบริหารของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของเก่ียวกับปญหา

อุปสรรคหรือขอจํากัดในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกคนไทยในตางประเทศ และแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดในการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในกระบวนการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ 

จากการสัมภาษณ นางกนกวรรณ เพงสุวรรณ15

16 อัครราชทูต ประจําสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงยางกุง ไดใหขอมูลและความเห็นวา การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกคนไทยในตางประเทศน้ัน ควรตองใชผสมผสานกับการใหความชวยเหลือโดยตรงกับตัว 

ผูรองเอง เน่ืองจากวาปญหาที่เขามาปรึกษากับทางสถานเอกอัครราชทูตที่ไดมีประสบการณน้ัน  

มีรายละเอียดที่แตกตางกันในแตละคดี ทั้งขอเท็จจริง เอกสารที่เก่ียวของ บุคคลที่เก่ียวของในคดี  

ไมวาจะเปนเรื่องบุตร บิดามารดา คูสมรส บุตรที่ติดมากับคูสมรสเดิม บุตรบุญธรรม ซึ่งในแตละกรณี 

มีความแตกตางกันและใชเอกสารที่ตางกัน กฎหมายมีเน้ือหาเก่ียวของระหวาง 2 ประเทศซึ่งอยูใน

ระบบกฎหมายที่ตางกัน ขั้นตอนกระบวนการวิธีปฏิบัติภายใตกฎหมายแตละประเทศก็แตกตางกันไปดวย 

16 สัมภาษณ, 9 สิงหาคม 2564 
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อยางเชนในเรื่องของเอกสารเก่ียวกับการยืนยันตัวตนที่แทจริง ปจจุบันของไทยยังใชสําเนาบัตร

ประชาชนและทะเบียนบาน ในขณะที่หลายประเทศไมมีทะเบียนบาน เปนตน 

ในสวนของการใชเทคโนโลยีเขามาอํานวยความสะดวกในการใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกคนไทยในตางประเทศน้ัน เห็นวามีประโยชนอยางย่ิง แตอยางไรก็ตาม มีความเห็นวา

ยังคงตองผสมผสานกับการขอรับความชวยเหลือดวยตนเองอยู เชนเดียวกับการเผยแพรความรูทาง

กฎหมายใหกับคนไทยในตางประเทศทางสื่อออนไลนหรือเทคโนโลยีดิจิทัลใดๆ ก็ตาม จากประสบการณ

การทํางานกับคนไทยในตางประเทศที่ผานมาพบวาปกติคนไทยในตางประเทศมักจะไมนิยมเขามา

อานบทความการเผยแพรความรูทางกฎหมายที่ทางราชการไดแขวนเอาไวใหศึกษาหาความรูดวย

ตนเองบนเว็บไซตของทางสถานเอกอัครราชทูต facebook หรือชองทางออนไลนอ่ืน ๆ แตจะสนใจ

ความรูทางกฎหมายก็ตอเมื่อตนเองและครอบครัวประสบปญหา และมักมีความถนัดในการโทรศัพท

มาสอบถามโดยตรงกับทางเจาหนาที่เพ่ือขอคําปรึกษาในทันทีมากกวาการเขามาหาอานความรูที่มีอยู

บนอินเทอรเน็ต เน่ืองจากตรงประเด็น ไมเสียเวลาในการทํามาหาเลี้ยงชีพ และเวลาในการดูแล

ครอบครัว ในการเผยแพรความรูทางกฎหมายใหแกคนไทยในตางประเทศที่ผานมาที่ทางสถาน

เอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศไดบูรณาการความรวมมือกับสํานักงานอัยการสูงสุดโดยสํานักงาน

คุมครองสิทธิประชาชนระหวางประเทศไดจัดโครงการเผยแพรความรูเพ่ือชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชนไทยในตางประเทศน้ันไดรับความสนใจและเขารวมโครงการจากคนไทยในตางประเทศเปน

จํานวนมาก เน่ืองดวยความรูที่สํานักงานอัยการสูงสุดนํามาเผยแพรน้ันเปนความรูกฎหมายที่มีเน้ือหา

เกี่ยวของกับคนไทยที่มาใชชีวิตอยูในตางประเทศ เชน เรื่องสัญชาติ เรื่องการเกณฑทหารของบุตรชาย

ที่ถือ 2 สัญชาติ การถือครองที่ดินในประเทศไทยสําหรับคนตางชาติ กฎหมายเรื่องครอบครัวและ

มรดกที่มีคนตางชาติเปนบุคคลในครอบครัวหรือเปนทายาทโดยธรรมตามกฎหมายไทย อีกทั้ง ยังมี

การเปดคลินิกใหคําปรึกษากฎหมายรายบุคคลโดยไมเสียคาใชจายซึ่งเปนที่นิยมของคนไทยเปนอยางมาก

เน่ืองจากสามารถสอบถามปญหากฎหมายของตนเองไดโดยตรงกับพนักงานอัยการผูใหบริการเปน

การสวนตัว โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวน้ัน หญิงไทยที่สมรสกับสามีชาวตางชาติมักจะไมกลาสอบถาม

ปญหาครอบครัวในที่สาธารณะ หรือในระหวางเวทีการบรรยายกฎหมายเพราะตองการปรึกษาเปน

ความลับ จึงเห็นวาการเผยแพรความรูกฎหมายโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเปนเครื่องมือก็ยังคงตอง

ควบคูกันไปกับการจัดโครงการเผยแพรความรูกฎหมายใหแกคนไทยในตางประเทศโดยตรงในยุคสมัย

ปจจุบัน 

จากการสัมภาษณ นางสาวปตาภรณ ศุขอารีย 16

17 ผูพิพากษาศาลช้ันตนประจํากองผูชวย 

ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ไดใหขอมูลวา สํานักงานศาลยุติธรรมไดเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยี

17 สัมภาษณ, 10 สิงหาคม 2564 
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ดิจิทัลมาอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสถานการณโรคระบาดโควิด-19 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน โดยในปจจุบันสํานักงานศาลยุติธรรมไดมีการบูรณาการ

รวมกันกับสํานักงานอัยการสูงสุดในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในคดีรองขอต้ังผูจัดการมรดกโดย

พนักงานอัยการเปนผูย่ืนคํารอง กลาวคือ สํานักงานศาลยุติธรรมและสํานักงานอัยการสูงสุดไดรวมกัน

จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือวาดวยการคุมครองสิทธิและใหการชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชนในคดีขอจัดการมรดกเพ่ือใหความชวยเหลือแกประชาชนดวยการนําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตมาใชอํานวยความสะดวกในการย่ืนคํารองและ

การไตสวนคํารองขอจัดการมรดกโดยทายาทหรือผูมีสวนไดเสีย โดยไมตองเดินทางไปยังภูมิลําเนาของ

เจามรดกขณะถึงแกความตายหรือที่ต้ังทรัพย โดยสํานักงานศาลยุติธรรมไดกําหนดแนวปฏิบัติการ 

ไตสวนคดีขอต้ังผูจัดการมรดกผานระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ Video Conference กรณี

พนักงานอัยการเปนผูยื่นคํารองเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยสะดวก โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

เมื่อพนักงานอัยการย่ืนคํารองขอไตสวนคดีขอต้ังผูจัดการมรดกผานระบบการประชุม

ทางไกลผานจอภาพ ใหเจาหนาที่รับฟองของศาลตนทาง (หมายความวา ศาลที่เจามรดกมีภูมิลําเนา

อยูในเขตศาลขณะถึงแกความตาย หรือศาลที่ทรัพยมรดกอยูในเขตศาล) ตรวจสอบความถูกตองของ

คํารองและเอกสารที่เก่ียวของเสนอศาลเพ่ือพิจารณาสั่งรับคํารองและประสานไปยังศาลปลายทาง 

(หมายความวาศาลช้ันตนที่ผูย่ืนคํารองมีความประสงคขอไตสวนผานระบบการประชุมทางไกลผาน

จอภาพ) เพ่ือสอบถามความพรอมเก่ียวกับวันนัดไตสวนผานระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ 

(Video Conference) พรอมทั้งแจงวันนัดไตสวนแกพนักงานอัยการและมีหนังสือแจงไปยัง 

ศาลปลายทางโดยกําหนดวันนัดไตสวน ช่ือ และจํานวนพยานบุคคล เพ่ือจัดเตรียมความพรอม 

หองพิจารณาระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ รวมทั้งการควบคุมระบบการติดตอประสานงาน

กับศาลในวันนัดไตสวนดวย ทั้งน้ีหากมีเหตุจําเปนตองเปลี่ยนแปลงวันนัดก็ใหปฏิบัติในลักษณะ

เดียวกัน  

เมื่อถึงวันนัดไตสวนใหเจาหนาที่ของศาลตนทางและศาลปลายทางจัดเตรียมหองพิจารณา

ในลักษณะการประชุมทางไกลผานจอภาพโดยใหผูรองเดินทางไปยังศาลปลายทางพรอมนําหมายนัด

ไตสวนที่ไดรับจากศาลตนทางมายื่นตอเจาพนักงานศาลของศาลปลายทาง  

ในวันนัดไตสวน กอนไตสวนให เจาหนาที่ของศาลปลายทางตรวจสอบหลักฐาน 

บัตรประจําตัวประชาชนวาเปนบุคคลเดียวกับคดีที่ย่ืนคํารองไวแลว นําผูรองสาบานตน หรือปฏิญาณตน

ตอหนาศาลโดยระบบการประชุมทางไกลผานจอภาพกอนการพิจารณาและระหวางการไตสวน

เจาหนาที่ของศาลปลายทางจะตองอยูเปนสักขีพยานตลอดการไตสวนผานระบบทางไกลผานจอภาพ 

เมื่อทําการไตสวนเสร็จใหเจาหนาที่ของศาลตนทางเปนผูจัดทํารายงานกระบวนพิจารณา

โดยใหผูที่อยูในการพิจารณา พนักงานอัยการลงลายมือช่ือในรายงานกระบวนพิจารณาแลวสงรายงาน
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ไปทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนโดยเร็ว ไปยัง 

ศาลปลายทางเพ่ือใหผูรอง สักขีพยานลงลายมือช่ือ แลวจึงสงกลับมายังศาลตนทางโดยเร็วเพ่ือ

ดําเนินการตอไป  

ตามที่ไดกลาวขางตนน้ีเปนผลผลิตของการบูรณาการของสํานักงานศาลยุติธรรมกับ

สํานักงานอัยการสูงสุดที่พยายามอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ใชในคดีรองขอต้ังผูจัดการมรดกตามกฎหมายมรดก ใหประชาชนที่อยูหางไกลกับเขตอํานาจศาลในคดี 

รองขอต้ังผูจัดการมรดกตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไมตองเดินทางไปดวยความยากลําบาก 

เสียคาใชจายในการเดินทาง สูญเสียเวลาเดินทางมาเบิกความในศาลที่มีเขตอํานาจพิจารณาคดีน้ัน  

แตทางศาลไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีมาอํานวยความสะดวกใหประชาชนไมตองเดินทางมาโดยใช

การประชุมทางไกลผานจอภาพ Video Conference  

อยางไรก็ดี การใชระบบไตสวนผานการระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ Video 

Conference น้ียังเปนความรวมมือระหวาง 2 หนวยงานที่ดําเนินการในศาลภายในประเทศ ซึ่งเปน

เพียงจุดเริ่มตนของการบูรณาการเพ่ือประชาชนเทาน้ัน สําหรับกรณีที่ตองมีการไตสวนพยานหรือ 

ผูรองในตางประเทศ การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนย่ิงควรตองใชเทคโนโลยีเปนสวนสําคัญ

ในการชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนแบบไรพรมแดน โดยอาจตองบูรณาการกับทุกหนวยงานที่

ดูแลคนไทยในตางประเทศใหสามารถเปนตัวแทนของศาลในการตรวจสอบความถูกตองแทจริงของ

บุคคลเปรียบเทียบกับเอกสารสําคัญประจําตัวบุคคล ดําเนินการจัดหองพิจารณาผานระบบ Video 

Conference จนถึงลงช่ือในรายงานกระบวนพิจารณา ดังน้ัน เห็นไดวา หากมีกฎระเบียบที่ออกมา

เพ่ือบูรณาการการทํางานระหวางสํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการสูงสุด และหนวยงานผูดูแล

คนไทยในตางประเทศใหสามารถดําเนินการในทางพิจารณาคดีระหวางประเทศผานชองทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลได โดยผูรอง หรือพยาน หรือทายาทอยูตางประเทศ แตผูไตสวนอยูประเทศไทย  

หากเปนเชนน้ีไดยอมเกิดประโยชนอยางมากที่จะชวยใหคนไทยในตางประเทศไมตองเดินทางกลับมา

ประเทศไทยเพียงเพ่ือมาสืบพยานหรือขึ้นศาลเพียงแคนัดเดียว และควรจะขยายใหครอบคลุมถึงคดี

ประเภทอ่ืน ๆดวย เพ่ือเปนประโยชนกับคนไทยในตางประเทศใหมากที่สุด 

 

3.3 บทวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาดวยแนวคิดและทฤษฎี 

เมื่อนําสภาพปญหาที่ไดจากการรวบรวมขอมูลมาจากทั้งประสบการณการทํางานดานการให

ความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ และจากการรวบรวมขอมูลที่ไดจากสํานักงาน

อัยการสูงสุด และการสัมภาษณผูปฏิบัติงานดานการใหความชวยเหลือคนไทยในตางประเทศทั้งใน

องคกรสํานักงานอัยการสูงสุดและองคกรอ่ืนที่มีภารกิจเก่ียวกับการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชน มาวิเคราะหกับสถานการณปจจุบันดานเทคโนโลยีของสังคมคนไทยในตางประเทศ 
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ประกอบกับสถานการณปจจุบันดานเทคโนโลยีของสํานักงานอัยการสูงสุด พบวา ปญหาที่สําคัญและ

เรงดวนที่สุดคือปญหาเก่ียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เน่ืองจากสภาพสังคมและ

สถานการณปจจุบันประชาชนและสังคมกําลังเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal) โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเปนสวนหน่ึงของการดํารงชีวิต ไมใชแคเพียงนํามาใชในการทํางานพิมพงาน 

ใสขอมูล รับสงขอมูล บันทึกขอมูลหรือจัดเก็บขอมูลเทาน้ัน แตประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเขาถึง

และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในชีวิตประจําวันไดเกือบทุกชวงเวลา ทุกโอกาส โดยมีเทคโนโลยีเขามา

เกี่ยวของตลอดทั้งวันต้ังแตต่ืนจนเขานอน ไมวาจะเปนการทํางานผานระบบออนไลน หรือแมแตใน

การดํารงชีพตามปกติของคนในสังคม อยางการจัดใหมีปจจัยสี่ในการดํารงชีวิต ในการจัดหาอาหาร 

เสื้อผา ยารักษาโรค รวมถึงที่พักอาศัยก็ลวนแตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเปนชองทางในการจัดหาหรือ

จัดใหมีสิ่งของที่จําเปนในการดํารงชีพทั้งสิ้น และยอมรวมถึงการที่จะรองขอความชวยเหลือจาก

หนวยงานของรัฐ ที่แตเดิมใชการเดินทางเขาไปติดตอยังสวนราชการดวยตนเอง แตในสถานการณ

ปจจุบันก็ไมสามารถทําไดสะดวกนัก หรืออาจเสี่ยงตออันตรายในสถานการณโรคระบาดที่ตองเวน

ระยะหางทางสังคม นอกจากน้ี การติดตอผานชองทางโทรศัพทอยางเชนในสมัยกอนก็ยังมีขอจํากัดที่

ไมสามารถติดตอไดในบางชวงเวลาอาจจะดวยเหตุของชองทางหรือคูสายโทรศัพทเปดรับไมเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชน เชนกรณีโทรศัพทเขาไปแลวคูสายไมวาง หรือกรณีที่เกิดความจําเปน

เรงดวนเดือดรอนนอกเวลาราชการก็ไมสามารถที่จะติดตอทางโทรศัพทได ในขณะที่การติดตอผาน

เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถทําไดตลอดเวลาแมวาจะไมมีผูตอบกลับทันทีหากเปนนอกเวลาราชการ 

ก็ตาม แตถือวายังมีชองทางเลือกใหประชาชนสามารถฝากขอความรองเรียนรองทุกขไวไดโดยไม

ติดขัดหรือจํากัดอยูในชวงเวลาซึ่งเปนขอดีที่ทําใหเกิดความคลองตัวในการติดตอสื่อสารเปนการเพ่ิม

ชองทางใหกับประชาชนและเปนการเพ่ิมปริมาณขยายขนาดของชองทางการรับเรื่องรองทุกขได 

เน่ืองจากประชาชนสามารถฝากขอความเอาไวไดพรอมกันโดยไมจํากัด ตางจากการโทรศัพทที่ผูรอง

หลายคนไมสามารถติดตอเขามาพรอมกันในเวลาเดียวกันไดหากไมมีคูสายและผูรับสายที่เพียงพอ  

อยางไรก็ดี อุปสรรคและปญหาที่เปนตัวแปรหลัก คือ เรื่องงบประมาณ ไมวาจะเปนการ

ขาดงบประมาณในดานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสํานักงาน การขาดงบประมาณในดานการ

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ขาดงบประมาณในดานการประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขอมูล

และความรูสูสาธารณะ ทําใหปจจุบัน สํานักงานอัยการสูงสุดยังไมสามารถดําเนินการนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศอยางเต็มสมรรถภาพไดทุก

ระบบ จึงมีขอเสนอแนะดังที่จะกลาวในหัวขอตอไป 

 

 

 

 



 

 
บทท่ี 4  

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

 

4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาที่ไดมาจากขอมูลซึ่งรวบรวมจากผูที่ปฏิบัติหนาที่และมีภารกิจเกี่ยวกับการ

ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศโดยตรงพบวา มีอุปสรรคและปญหาที่

สามารถแบงไดออกเปน 4 ดาน คือ  

1. ดานบุคคล  

2. ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

3. ดานงบประมาณสนับสนุน 

4. ดานการเผยแพรขอมูล 

สําหรับปญหาดานบุคคลน้ัน ขอมูลที่ไดจากการศึกษา สรุปไดวาทั้งบุคลากรในสํานักงาน

อัยการสูงสุดและประชาชนคนไทยในตางประเทศซึ่งเปนผูรองขอความชวยเหลือทางกฎหมายผาน

เทคโนโลยีดิจิทัล ยังไมมีความชํานาญหรือไมมีความรูที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะนําเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาเปนชองทางติดตอไดอยางไรขอจํากัด โดยพบวาบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดตอง

เรียนรูฝกทักษะและพัฒนาสมรรถนะในการใชดิจิทัลเทคโนโลยีดวยตนเองไมมีการฝกอบรมกับ

หนวยงานใหสอดคลองกับเครื่องมืออุปกรณที่รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย บุคลากรของ

สํานักงานอัยการสูงสุดบางคนจึงขาดความรูความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย หรือมี

ความรูความสามารถแตขาดมาตรฐาน หรือดอยกวามาตรฐานสากล และไมไดรับวิทยาการความรู

อยางทั่วถึงทุกคน ซึ่งเปนขอจํากัดและอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติงาน 

นอกจากน้ีประชาชนที่รองขอความชวยเหลือทางกฎหมายเขามายังสํานักงานอัยการยัง

ประสบปญหาในการใชสื่อออนไลน โดยจากสถิติพบวา ผูที่มีอายุกวา 60 ปขึ้นไปน้ัน จะมีขอจํากัด

อยางมากในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และมักจะใชวิธีการเดินทางมายังสํานักงานดวยตนเองเพ่ือขอรับ

คําปรึกษาและความชวยเหลือทางกฎหมายจากหนาที่ สวนผูที่มีอายุระหวาง 40 ปขึ้นไป ถึง 60 ป  

ก็ยังมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการเขามาขอรับความชวยเหลือทางกฎหมายเชนกัน จึง

นิยมใชวิธีติดตอทางโทรศัพททางไกลจากตางประเทศเขามายังสํานักงานอัยการสูงสุด แตเน่ืองจากวา 

ในบางประเทศน้ันมีชวงเวลาที่ไมตรงกัน คือ มีเวลาที่แตกตางกันอยูหลายช่ัวโมง ดังน้ัน จึงประสบ

ปญหาในการใชโทรศัพททางไกลติดตอเขามายังสํานักงานอัยการสูงสุด เพราะชวงเวลาที่ผูรองติดตอ
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เขามาน้ัน เปนเวลานอกราชการของทางสํานักงาน จึงไมสามารถติดตอเจาหนาที่ได สําหรับผูที่นิยม

ติดตอขอความชวยเหลือทางกฎหมายเขามายังสํานักงานอัยการสูงสุดผานทาง Social Network โดย

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลน้ัน มักจะเปนกลุมคนที่อายุนอยกวา 40 ป ดังน้ันจึงเห็นวาอุปสรรคปญหาของ 

ผูรองน้ันก็เปนขอจํากัดในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มามีสวนชวยในการขอรับคําปรึกษาทางกฎหมาย

หรือความชวยเหลือทางกฎหมายเชนกัน 

สําหรับปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถสรุปไดวา สํานักงาน

อัยการสูงสุดมีปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับความไมทันสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล เน่ืองจากขาดการให

ความสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาใหเทคโนโลยีดิจิทัลมีความทันสมัย รองรับหรือเขากันไดกับ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนในสังคมกําลังใชกัน ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลใน

ตางประเทศที่มีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสูง แตกตางกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่สํานักงาน

อัยการสูงสุดใชอยู ทําใหคนไทยในตางประเทศที่ติดตอขอความชวยเหลือทางกฎหมายเขามาทาง

สํานักงานอัยการสูงสุดผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของตางประเทศเช่ือมตอมายังชองทางเทคโนโลยี

ดิจิทัลของสํานักงานอัยการสูงสุดไมสามารถทําได เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานอัยการ

สูงสุดที่ใชอยูปจจุบันน้ันยังลาสมัยเขากันไมไดกับระบบที่คนไทยในตางประเทศใชอยู เห็นไดจาก

เว็บไซตของสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ยังไมไดมีการพัฒนามาตรฐานงานระบบรักษาความปลอดภัย

ของขอมูลออนไลน (Not Secure) จึงทําใหคนไทยในตางประเทศที่ใชงานอินเตอรเน็ตผานระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลของตางประเทศถูกล็อคการใชงาน ไมสามารถที่จะเขาถึงเว็บไซตของสํานักงาน

อัยการสูงสุดไดเน่ืองจากเว็บไซตของสํานักงานอัยการสูงสุดไมผานระดับการรักษาขอมูลที่ปลอดภัย 

อันเปนปญหาสําคัญเปนอุปสรรคและขอจํากัดที่ขัดขวางไมใหประชาชนสามารถที่จะเขาถึงความ

ชวยเหลือทางกฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุดผานทางออนไลนได และเปนปญหาที่เรงดวนควร

ตองไดรับการแกไข 

สําหรับปญหาดานงบประมาณ ยังคงขาดการสนับสนุนเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และเครื่องมือรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ในสวนปญหาดานการเผยแพรขอมูล เปนปญหาหน่ึงที่เก่ียวโยงกับดานงบประมาณ และ

การใหความสําคัญในดานประชาสัมพันธขององคกร เน่ืองจากยังไมมีการใหความสําคัญกับ 

การประชาสัมพันธใหเพียงพอ จึงไมมีการจัดสรรงบประมาณใหกับการประชาสัมพันธโครงการ

ชวยเหลือทางกฎหมายใหแกคนไทยในตางประเทศ ที่ผานมาทางสํานักงานอัยการพิเศษฝายคุมครอง

สิทธิประชาชนระหวางประเทศ ไดรับงบประมาณสําหรับจัดโครงการเผยแพรความรูแกคนไทยใน

ตางประเทศ แตไมครอบคลุมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ บางโครงการพนักงานอัยการที ่

เขารวมปฏิบัติงานตามโครงการตองจัดทําสื่อเพ่ือประชาสัมพันธโครงการดวยตนทุนและแรงงาน

ตนเอง 
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4.1.1  สรุปสถานการณดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานอัยการสูงสุดในปจจุบัน17

18  

ระบบงานสารสนเทศและขอมูล มีระบบงานสารสนเทศที่รองรับการดําเนินงาน

ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด และ ใหบริการประชาชนที่หลากหลาย เชน ระบบสารบบคดี

อิเล็กทรอนิกส ระบบติดตาม ขอมูลคดีเพ่ือบริการประชาชน (AGO-Tracking) ระบบย่ืนคํารองขอ

จัดการมรดกและ ตรวจสอบสถานะการย่ืนคํารอง (AGO-EAS) และระบบตรวจสอบสถานะ 

การดําเนินคดี (AGO-AHT) เปนตน 

อยางไรก็ดี ยังคงมีจุดออนในสวนของการบริหารจัดการนโยบาย ภาพรวม

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหดําเนินการดานเทคโนโลยี ไมเพียงพอตอสิ่งที่ตองดําเนินการ 

ในปจจุบัน ผูบริหารยังใหความสนใจดานไอที (IT : Information Technology) หรือเทคโนโลยีดิจิทัล

ไดไมเต็มที่ ขาดการสนับสนุนอยางตอเน่ือง และเปนรูปธรรม อีกทั้งยังไมมีสถาปตยกรรมองคกร 

(Enterprise Architecture: EA) ในภาพรวมของสํานักงานอัยการสูงสุด สงผลใหกรอบแนวทางการ

พัฒนาดานไอที หรือดิจิทัลเปนไปอยางไมมีทิศทาง อีกทั้งการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเปนไปดวย

ความยากลําบาก  

นอกจากน้ีในสวนของขอมูล และการจัดการขอมูล ยังขาดการนําเขาขอมูลที่

เพียงพอตอการตัดสินใจเชิงนโยบาย การเช่ือมโยงขอมูลระหวางระบบงานภายใน การแลกเปลี่ยน

ขอมูลกับหนวยงานภายนอก ตลอดจนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

ในดานเทคโนโลยีดิจิทัล จุดออนอยูที่โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ยังไมคอย

ตอบสนองตอความตองการของผูใชงาน ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค อีกทั้งระบบงานสารสนเทศ

ภายในสํานักงานอัยการสูงสุด มีความซ้ําซอน ขาดความเช่ือมโยง ระหวางระบบงานแบบบูรณาการ 

การสรางการรับรู ความรู ความเขาใจ สําหรับแนวทางการแกปญหาคือ การใชมาตรฐานเดียวกันเพ่ือ

จะใหทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในดานบุคลากร บุคลากรสวนใหญขาดความรู ความเขาใจในเทคโนโลยี ทําให 

ไมสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง มีทัศนคติที่

ไมเปดรับตอเทคโนโลยีที่มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน จึงควรตองสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการ

ใชงานระบบตาง ๆ ของสํานักงานอัยการสูงสุดใหมากขึ้น  

นอกจากน้ี จํานวนบุคลากรดานเทคโนโลยียังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานใน

ภารกิจที่รับผิดชอบ และไมสามารถใหบริการกับสวนงานตาง ๆ ของสํานักงานอัยการสูงสุดไดอยาง

ทั่วถึง 

18 http://www.ictc.ago.go.th/index.html สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอัยการสูงสุด 

Division of Information and Communication Technology, Office of the Attorney General 
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ในดานการเผยแพรขอมูล ยังขาดชองทางการสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธถึง

ภาพลักษณของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเห็นถึงความเที่ยงธรรม ความชัดเจน โปรงใส อธิบายและให

คําตอบในกรณีตาง ๆ ได 

4.1.2  เปาหมายและเครื่องมือในการกําจัดจุดออน และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใน

สํานักงานอัยการสูงสุดใหกาวสูองคกรดิจิทัล18

19  

4.1.2.1 เปาหมาย 

1) สํานักงานอัยการสูงสุดมีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

ระบบงานสารสนเทศ ภายในองคกร มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภายนอกอยางมี

ประสิทธิภาพดวยระบบบริการพ้ืนฐาน ภาครัฐ (Government Service Platform) ดานกระบวนการ

ยุติธรรม (Justice API / Platform) และสามารถใหบริการขอมูลเปดภาครัฐ (Open Government 

Data) สูสาธารณะเพ่ือใหประชาชนสามารถ เขาถึงและนําขอมูลไปพัฒนาตอยอดไดโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางดานเทคโนโลยี  

2) สํานักงานอัยการสูงสุดมีการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการ

เช่ือมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่เปนเลิศ  

3) บริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเพียงพอ และ

เหมาะสมในแตละพ้ืนที่ตลอดจนปญหาอุปสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของ

บุคลากรลดลง  

4) มีการบริหารจัดการดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

(Cyber Security) ที่มีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐานสากล และเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

นอกจากน้ี เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาองคกรดานเทคโนโลยีตาม

แนวคิดและนโยบายรัฐบาลดิจิทัล สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ป 

เพ่ือใชเปนแผนที่นําทาง (Road Map) สําหรับนําไปสูการปรับเปลี่ยนองคกรยุคใหมที่ขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ไดอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานตาง ๆ ในสังกัด

สํานักงานอัยการสูงสุด มีทิศทางในการประยุกตใชและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 

โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสํานักงานอัยการสูงสุด สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

พ.ศ. 2561– 2580 แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 

2560-2564 แผนแมบทบริหารงานยุติธรรมแหงชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

19 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอัยการสูงสดุ, http://www.ictc.ago.go.th/index.html 
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 รวมทั้งแผนยุทธศาสตรของสํานักงาน

อัยการสูงสุด พ.ศ. 2563-2566 และแผนปฏิรูปองคการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2562-2566 

4.1.2.2 เครื่องมือ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3ปของสํานักงานอัยการสูงสุดมีวัตถุประสงค

เพ่ือยกระดับการพัฒนาดิจิทัลของสํานักงานอัยการสูงสุดสูศูนยกลางการใหบริการขอมูลและบริการ

ความยุติธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสของประเทศ หรือ AGO: e-Justice Hub ประกอบไปดวย

ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัล 4 ยุทธศาสตร คือ  

ยุทธศาสตรที่ 1  ก า ร แ ป ร ร ูป บ ร ิก า ร ด ิจ ิท ัล  ( Digital Service 

Transformation)  

ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับทักษะ ความเช่ียวชาญดิจิทัล และการสราง

นวัตกรรม (Digital Capability Building and Innovation)  

ยุทธศาสตรที่ 3  การดิจิไทซกระบวนงาน (Process Digitization)  

ยุทธศาสตรที่ 4  การแปรรูปโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล (Infrastructure 

Transformation) 

 
ภาพที่ 4 Infrastructure Transformation 

ที่มา: สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานอัยการสูงสุด 
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สําหรับเครื่องมือหน่ึงในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ป 

ของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานอัยการสูงสุด ไดแก 

โครงการเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในดานตาง ๆ อาทิ  

1) โครงการพัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และวิเคราะห

ขอมูลกระบวนการยุติธรรม  

2) โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจดานบริหาร

จัดการ (Business Intelligence and Decision Support System) 

3) โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ืออํานวยความยุติธรรม  

4) โครงการพัฒนาระบบกระบวนพิจารณาคดีแพง และคดีปกครอง

อิเล็กทรอนิกส  

5) โครงการสารบบคดี (e-Case Management) 

6) โครงการพัฒนางานและระบบการบริหารจัดการดานการบริหารงาน

บุคคล  

7) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

8) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ือรองรับการ

ดําเนินการดานงบประมาณของสํานักงานอัยการสูงสุด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

9) โครงการพัฒนาระบบตอบคําถามอัตโนมัติของสํานักงานอัยการ

สูงสุด (AGO -chatbot)  

10) โครงการประเมินการรับรูของประชาชน ตอบริการดิจิทัลสํานักงาน

อัยการสูงสุด (AGO Digital Service)  

11) โครงการจางพัฒนาและบริหารจัดการเว็บไซตสํานักงานอัยการสูงสุด 

12) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับบุคลากร (Digital Capability 

Building) และ การอบรมเพ่ือซักซอมความเขาใจโปรแกรมประยุกต (Application) ในปจจุบัน  

เพ่ือขยายผลการใชงานและการใหบริการประชาชน  

13) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการใชงานระบบการคุมครองสิทธิและ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

อยางไรก็ดี แผนปฏิบัติการดิจิทัล 3 ป รวมถึงโครงการตาง ๆ ขางตน 

สวนใหญเปนโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นไดวายังไมมีโครงการใดที่มีเปาประสงค

เพ่ือพัฒนาการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศโดยตรง แตเห็นวาสามารถนําโครงการดังกลาวมาประยุกตกับแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ เพ่ือ

 



42 

เปนขอเสนอแนะในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศไดตอไป 

 

4.2 ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) นโยบายในการพัฒนาคุณภาพ และเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใน

สํานักงานอัยการสูงสุดใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงานอัยการสูงสุดมีความจําเปนอยางเรงดวนที่ตองพัฒนาคุณภาพของ

บุคลากรในสํานักงานใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเปนเครื่องมือสําคัญและเปนชองทางหลัก 

ในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากจะสามารถ

ชวยเหลือคนไทยในตางประเทศไดจํานวนมากในสถานการณปจจุบันที่ตองเผชิญกับวิกฤตการณ 

โรคระบาดไปทั่วโลก ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนไมควรถูกซ้ําเติมจากระบบการใหความชวยเหลือ

ทางกฎหมายที่ยุงยากซับซอนและเขาถึงไดลําบาก บุคลากรที่จะขับเคลื่อนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลจึงมี

ความสําคัญ ดังน้ัน สํานักงานฯควรจัดใหมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานน้ีอยาง

เรงดวน อีกทั้ง ยังตองมีแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายและตองจัดใหมีการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา

และพัฒนาทักษะของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางจริงจัง  

2) นโยบายการพัฒนาสมรรถนะของเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหสามารถรองรับความ

ตองการในการเขาถึงความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนใหไดเต็มสมรรถภาพน้ันมีความสําคัญย่ิง

และมีความจําเปนเรงดวน เน่ืองจากเปนชองทางที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจาย 

ใหประโยชนสูงสุดแกประชาชน อีกทั้งยังปลอดภัยไมเสี่ยงอันตรายในสถานการณโรคระบาดอันเปน

วิกฤตการณของโลกในขณะน้ี 

3) นโยบายดานงบประมาณในการจัดสรรใหกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง

ซอฟตแวรและฮารดแวร รวมทั้งตองใหความสําคัญกับงบประมาณในการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสอยางตอเน่ือง ใหครอบคลุมคาใชจายในการซอมแซม และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณที่

ทันตอยุคสมัยและวิวัฒนาการเทคโนโลยีของสังคม อีกทั้งครอบคลุมถึงงบประมาณในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขาชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศโดยรวมถึงงบประมาณในการทําสื่อประชาสัมพันธเผยแพรความรูชองทางการเขาถึงความ

ชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศดวย 

4) นโยบายในการเผยแพรขอมูลขาวสารและความรู เก่ียวกับการขอรับความ

ชวยเหลือทางกฎหมายจากสํานักงานอัยการสูงสุดผานชองทางการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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สํานักงานอัยการสู งสุด มุ งรักษาความยุติธรรมใหแกประชาชนและ

ผลประโยชนของรัฐ โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินคดีกับผูตองหาในคดีอาญาเพ่ือรักษาความสงบของ

บานเมือง ที่ผานมา คณะผูบริหารองคกรจึงใหความสําคัญกับการดําเนินงานของพนักงานอัยการทุกคน 

ใหมีคุณภาพเพ่ือปองปรามมิใหผูกระทําผิดกฎหมายหลุดรอดจากการบังคับใชกฎหมายไปได เชน  

ในเรื่องคดีขาดอายุความ หรือ การฟองใหทันกําหนดเวลาครบผัดฟองฝากขังผูตองหา เปนตน  

โดยปจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูสังคมดิจิทัล ดังน้ัน ผูบริหารองคกรจึงจําเปนตองให

ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการทํางานของสํานักงานเพ่ืออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการพัฒนาระบบของ

เทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนํามาใชอํานวยความสะดวกในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทย

ในตางประเทศอยางสมบูรณแลว สิ่งสําคัญที่ไมย่ิงหยอนไปกวากัน คือ การที่จะตองสื่อสารถึงคนไทย

ในตางประเทศใหทราบวาเมื่อไดรับความเดือดรอนตองการปรึกษากฎหมายหรือตองการความชวยเหลือ

ทางกฎหมายจากสํานักงานอัยการสูงสุด ประชาชนสามารถติดตอ Online ผาน Social Network 

Application ตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนสื่อไดโดยไรขอจํากัด และจะสามารถไดรับความชวยเหลือ

ทันทวงทีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพแลว 

แตประชาชนกลับไมทราบวาสามารถติดตอผานชองทางน้ีได ยอมทําใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกคนไทยในตางประเทศผานชองทางออนไลนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลไรประโยชน ผูบริหารจึง

จําเปนตองใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายการเผยแพรขอมูลขาวสารการใหบริการและความรู

เกี่ยวกับกฎหมายจากสํานักงานอัยการสูงสุดผานชองทางการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอีกทางหน่ึงดวย 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 

1) สํานักงานอัยการสูงสุดตองจัดใหมีแผนปฏิบัติการที่รองรับนโยบายในการ

พัฒนาคุณภาพและสงเสริมศักยภาพของบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใหความชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายไดอยางทั่วถึงเพียงพอเหมาะสมและได

มาตรฐาน โดยควรใหมีการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ต้ังแตรับเร่ืองรองเรียนรองทุกขไปจนถึงจัดการระบบการให

ความชวยเหลือการติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหนาขั้นตอนตาง ๆ จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการ

ชวยเหลือและสามารถแจงผลการชวยเหลือใหกับประชาชนได  

2) สํานักงานอัยการสูงสุดมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลรวมถึงโครงการตาง ๆ ในการ

พัฒนาการนําเทคโนโลยีเขามาใชในองคกรแลว จึงเห็นควรนําแผนปฏิบัติการและโครงการตาง ๆ มา

ประยุกต หรือปรับใชกับการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทย

ในตางประเทศ เชน โครงการสนับสนุนดานเทคโนโลยีดิจิทัลเก่ียวกับการแชรขอมูล Big Data ในสวนน้ี 

ยังอาจขอเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานอ่ืนที่มีภารกิจในดานการรวบรวมขอมูลเปนฐานขอมูลกลาง
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สําหรับหนวยงานราชการตาง ๆ ซึ่งอาจจะขอแบงปนขอมูลตามแนวทฤษฎีบริหารราชการบูรณาการ

รวมกัน เชน ศูนยกลางแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ [GDX] Government Data Exchange Center 

สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 

3) สํานักงานอัยการสูงสุดควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยี Web 

Services ซึ่งเปนระบบซอฟตแวรที่ออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางเครื่อง

คอมพิวเตอรผานระบบเครือขาย มาใชเก่ียวกับการแบงปนขอมูลระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ และ

เทคโนโลยีการตรวจสอบยืนยันความถูกตองแทจริงของบุคคลจากเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก

ของกระทรวงมหาดไทยมาใชในการตรวจพิสูจนยืนยันตัวบุคคลผูรองขอรับความชวยเหลือทาง

กฎหมาย ดังที่ผลงานวิจัยเรื่องการสังเคราะหตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการจัดการสํานวน

คดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด นําเสนอใหเอาเทคโนโลยีการพิสูจนตัวตนน้ีมาใชในการพิสูจน

บุคคลในคดีอาญา19

20 เพราะฉะน้ัน แมจะอยูตางประเทศก็สามารถยืนยันตัวตนได อันเปนการลดภาระ

และขั้นตอนในการที่คนไทยในตางประเทศตองเดินทางมาติดตอราชการยังหนวยงานราชการดวย

ตนเอง ซึ่งบางคนอาจจะตองเดินทางมาไกลมากจากตางประเทศเพ่ือมาขอปรึกษาหรือขอรับ 

ความชวยเหลือทางกฎหมายในประเทศไทย 

นอกจากน้ี ดังที่กลาวแลวในบทที่ 3 วาสํานักงานอัยการสูงสุดมีชองทางการ

ใหบริการประชาชนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ผานทางแอปพลิเคช่ัน AGO TRACKING ดังน้ัน จึงเห็น

ควรพัฒนา แอปพลิเคช่ัน AGO TRACKING หรือ สรางแอปพลิเคช่ันเพ่ิมเติม ใหมีแนวทางเดียวกันกับ 

AGO TRACKING เพ่ือรองรับหรือใชสําหรับการใหบริการชวยเหลือทางกฎหมายและเผยแพรความรู

เก่ียวกับกฎหมายจากสํานักงานอัยการสูงสุดแกประชาชน โดยใหมีเน้ือหาที่ครอบคลุมไปถึงคนไทยที่

อยูในตางประเทศดวย 

4) ในการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศน้ัน อาจตองใชเวลา 

ในการต้ังเรื่องเพ่ือเสนอขอรับการอนุมัติงบประมาณ ซึ่งอาจจะใชระยะเวลาพอสมควร ดังน้ัน  

แนวทางการแกไขปญหาที่ทําไดทันที อาจตองใชการขอความรวมมือในการถายทอดความรู และ

ทักษะดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาทํางานแบบแบงปนจากรุนสูรุน หรือใชจิตอาสา (pro bono) 

นอกจากการใชแนวทางจิตอาสาแลว ปจจุบัน รัฐบาลมีแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคสมัยของรัฐบาลดิจิทัล โดยไดมีการจัดต้ัง 

สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ขึ้นโดยความรวมมือระหวางสํานักงานรัฐบาล

20 นพพล พิเศษพงษา,วีระชัย คอนจอหอ, วิชชา ฉิมพลี และณัฏฐพงศ สุวรรณพาณิชย เรื่อง“การสังเคราะหตัวแบบ

เทคโนโลยีเว็บเซอรวิสเพ่ือการจัดการสํานวนคดีอาญาของสํานักงานอัยการสูงสุด” (อางแลว) 
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อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เพ่ือเปนศูนยกลางในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล ดังน้ัน สํานักงานอัยการสูงสุดจึงควรประสานความรวมมือกับ 

TDGA เพ่ือสงบุคลากรเขารับการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดานดิจิทัลและเพ่ือใหไดมาตรฐาน

เปนไปตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถทางดานดิจิทัลในแตละระดับ หรือ Digital Literacy 

ของแตละบุคคล 

5) สํานักงานอัยการสู งสุดตองจัดใหมีการประชาสัมพันธชองทางการให 

ความชวยเหลือผานเทคโนโลยีดิจิทัลโดยละเอียดต้ังแตขั้นตอนการเขาถึงชองทางการขอรับความชวยเหลือ 

ชองทางการติดตามตรวจสอบความคืบหนา และความเคลื่อนไหวของการดําเนินการใหความชวยเหลือ 

ทางกฎหมาย 

ทั้งน้ี หากสํานักงานอัยการสูงสุดสามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวขางตนได 

ยอมสามารถแกปญหาอุปสรรคและขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหความชวยเหลือทางกฎหมาย

แกคนไทยในตางประเทศได และสามารถใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศได

อยางรวดเร็วทันทวงที มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเขาถึง 

ความชวยเหลือจากภาครัฐ กอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกประชาชนและประเทศชาติ 
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คําถามสัมภาษณ เก่ียวกับ 

“การนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชในการใหความชวยเหลอืทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ” 

 

1. หนวยงานที่ทานปฏิบัติงานอยู มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการใหความชวยเหลือ

ทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศหรือไมอยางไรบาง 

 

2. ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในกระบวนการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศ พบวามีปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัดหรือไมอยางไรบาง 

 

3. ทานมีความเห็นวา หนวยงานที่ทานปฏิบัติงานอยูควรมีแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคหรือ

ขอจํากัดดังกลาวขางตนหรือไมอยางไร และมีประเด็นใดที่เห็นวาควรตองแกไขโดยเรงดวนและ

ประเด็นปญหาอุปสรรคใดที่เปนปญหามากที่สุด 

 

4. หากมีการบูรณาการขอมูลเก่ียวกับการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยในตางประเทศ

ผานชองทางเทคโนโลยีดิจิทัลระหวางหนวยงาน ทานคิดวาจะมีความเปนไปไดหรือไมอยางไร และ

ทานมีความเห็นวาจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกคนไทยใน

ตางประเทศไดหรือไมอยางไร 
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ชื่อ–สกุล นางสาวมัชฌมิา บรสิุทธิ ์

 

ประวัติการศึกษา – นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

 – นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. in International Trade Law)  

มหาวิทยาลัย Essex สหราชอาณาจักร 

 – นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M. in IT, E-Commerce and Media 

Law) มหาวิทยาลัย Essex สหราชอาณาจักร 

 

ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2552–2553 อัยการผูชวย 

พ.ศ. 2553–2554 อัยการประจํากอง สํานักงานคดีอาญา สํานักงานคดียาเสพติด 

พ.ศ. 2554–2555 อัยการประจํากอง สํานักงานคดีแพง 

พ.ศ. 2555–2557  อัยการจังหวัดผูชวย  

 สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2557–2558 รองอัยการจังหวัด  

 สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 

 อาจารยพิเศษ (นอกเวลาราชการ)  

 คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. 2558–2563 อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  

 สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 

 

ตําแหนงปจจบุัน อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

สถาบันนิติวัชร 
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