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บทคัดย่ อ
ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในยุคดิจิทลั นําไปสู่ ขอ้ เรี ยกร้องให้
รัฐบาลเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้ างรัฐบาลแบบเปิ ด แนวคิดนี้ เป็ นที่ยอมรับขององค์การระหว่างประเทศ
และประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศผูน้ าํ ด้านรัฐบาลดิจิทลั ประเทศไทย ได้เริ่ มเปิ ดเผยข้อมูลภาครั ฐเมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงออกหนังสื อราชกิจจานุ เบกษา ในยุคดิจิทลั รัฐบาลเปิ ดเผยข้อมูล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมากขึ้น เพื่อสร้างความโปร่ งใสในการบริ หารราชการแผ่นดินและ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนนําข้อมูลที่เปิ ดเผยไปใช้ประโยชน์ในการสร้ างนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทย
ควรดําเนิ นการพัฒนาการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิ ดทั้งเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ รวม
10 ประเด็น เพื่อนําประเทศไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน อย่างแท้จริ ง
Abstract
The notion of open government data, which is a strong foundation for open government, is
recognised by international organisations and leading countries in digital government. Thailand began
opening government data in 1858 when King Rama IV issued the Royal Government Gazette. In the digital
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจําปี 2559 “เติมชีวติ
คืนชีวา ประชาธิปไตย” วันที่ 4-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 99-123
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era, the Thai Government opens its data via information and communication technologies in order to
enhance transparency in public administration and encourage the society to use the data to foster innovation.
However, the Thai Government should implement ten measures to improve open government data in both
quantitative and qualitative aspects to genuinely drive the country to stability, prosperity and sustainability.
บทนํา

ปั จจุบนั โลกได้เข้าสู่ ยุคดิ จิทลั ที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว
และเข้ามามี บทบาทในการอํานวยความสะดวกให้หน่ วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถ
ติดต่อสื่ อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยปราศจากข้อจํากัดทางด้านเวลาและสถานที่ ในปี พ.ศ.
2543 ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกมีประมาณ 400 ล้านคน แต่ในปี พ.ศ. 2558 ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกมีจาํ นวน
เพิ่ม ขึ้ นเป็ นกว่า 3,200 ล้า นคน (Department of Industry, Science and Innovation of Australia, 2016, p. 4)
แนวโน้มดังกล่าวปรากฏชัดในกรณี ของประเทศไทยเช่ นเดี ยวกัน จากตัวเลขที่ รายงานในเดื อนสิ งหาคม
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีบญั ชี ผใู ้ ช้เฟซบุ๊ค (Facebook) กว่า 37 ล้านบัญชี และจํานวนโพสต์บนเฟซบุ๊คของ
คนไทยสู งกว่าจํานวนโพสต์โดยเฉลี่ยของคนทัว่ โลก 3 เท่า (Lessa-Nguansuk, 2015)
ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารยังส่ งผลกระทบต่อพัฒนาการทาง
การเมืองการปกครอง และการบริ หารงานภาครัฐ ด้านหนึ่ง เทคโนโลยีที่เจริ ญขึ้นช่วยให้การสื่ อสารระหว่าง
หน่ วยงานภาครั ฐเป็ นไปอย่า งประหยัด สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย ด้วยการวางโครงสร้ า งพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสารที่เหมาะสม เช่น ระบบเครื อข่ายสื่ อสารข้อมูลเชื่ อมโยงหน่ วยงานภาครั ฐ
(Government Information Network - GIN) (สํ า นัก งานรัฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ , 2558ข) ระบบคลาวด์
ภาครัฐ (Government Cloud) (สํ า นัก งานรัฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ , 2558ค) และร ะ บ บ จ ด ห ม า ย
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ก ลางเพื ่ อ การสื ่ อ สารของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (MailGoThai) (สํ า นัก งานรัฐ บาล
อิเล็กทรอนิ กส์ , 2558ก) เป็ นต้น
อี ก ด้ า นหนึ่ ง การสื่ อสารผ่ า น “สื่ อสั ง คม (Social Media)” เช่ น ทวิ ต เตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ ค
อินสตาแกรม (Instagram) ได้กลายเป็ นเครื่ องมือสําคัญเครื่ องมือหนึ่ งที่ถูกใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมื อ งในหลายประเทศ เช่ น การโค่ น ล้ม ผู ้นํา ประเทศในโลกอาหรั บ ทั้ง ในตะวัน ออกกลาง และ
แอฟริ กาเหนื อ (Arab Spring) (O’Donnell, 2011) ในกรณี ของประเทศอี ยิ ป ต์ หนึ่ งสั ป ดาห์ ก่ อ นที่
ประธานาธิ บดี ฮอสนี มูบารัค (Hosni Mubarak) จะลาออกจากตําแหน่ง จํานวนโพสต์บนทวิตเตอร์ ท้ งั ใน
ประเทศอี ยิปต์ และทัว่ โลกที่เกี่ ยวกับการประท้วงในอี ยิปต์เพิ่มขึ้นจาก 2,300 โพสต์ เป็ น 230,000 โพสต์
ต่อวัน (O’Donnell, 2011) ฟาวาซ ราเชด (Fawaz Rashed) หนึ่งในผูป้ ระท้วงชาวอียปิ ต์ได้อธิ บายบทบาทของ
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สื่ อสังคมต่าง ๆ ไว้วา่ “พวกเราใช้เฟซบุค๊ เพื่อกําหนดตารางการประท้วง ใช้ทวิตเตอร์ เพื่อติดต่อประสานงาน
ระหว่างกัน และใช้ยทู ูป [Youtube] เพื่อแจ้งข่าวสารต่อชาวโลก” (Shearlaw, 2016)
ในประเทศไทย การต่ อ สู ้ ท างการเมื อ งระหว่า งกลุ่ ม คนหลากสี เ สื้ อก่ อ นการยึ ด อํา นาจโดย
คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) เมื่ อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นอกจากจะเกิ ดการประท้ว ง
ตามท้องถนนแล้ว ยังมีการใช้ส่ื อสังคมเพื่อแสดงความคิดเห็ นทางการเมือง โจมตีฝ่ายตรงข้าม ปลุกระดม
ผูส้ นับ สนุ นของตนให้ออกมาชุ ม นุ มประท้วงอย่างต่อเนื่ อง (Boonchutima and Tang, 2014, pp. 198-200;
Chia, 2015)
ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในยุคดิ จิทลั ยังก่อให้ผลกระทบด้าน
การเมืองการปกครองที่สําคัญยิง่ อีกประการหนึ่ ง คือ การเรี ยกร้องให้รัฐบาลไม่วา่ จะมาจากการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิ ปไตยหรื อไม่ เปิ ดเผยข้อมูลที่ตนครอบครองอยู่ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนทั่ว ไปสามารถเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ภาครั ฐ ตรวจสอบการดํา เนิ น งานของรั ฐ บาล และมี ส่ ว นร่ ว ม
ทางการเมื องได้โดยมีขอ้ จํากัดน้อยที่สุด นําไปสู่ การเป็ นรัฐบาลแบบเปิ ด (Open Government) ในกรณี ที่
รัฐบาลของประเทศใดพยายามปกปิ ดข้อมูล ก็จะเกิดกลุ่มคนที่พยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ในการแสวงหาข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรื อไม่ เพื่อนํามาเปิ ดโปงต่อสาธารณชน
เช่น กรณี ของ Wikileaks ที่ได้นาํ เอกสารความลับที่เกี่ ยวกับนโยบายความมัน่ คงและนโยบายต่างประเทศ
ของมหาอํานาจทั้งหลายโดยเฉพาะสหรั ฐอเมริ กามาเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ให้ชาวโลกได้รับรู ้ อย่างต่อเนื่ อง
(Fenster, 2012, pp. 753-807) การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) เพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิ ด
(Open Government) จึงกลายเป็ นประเด็นที่สําคัญยิ่งสําหรับการปกครองในยุคดิ จิทลั ที่รัฐบาลของประเทศ
ต่าง ๆ ไม่อาจละเลยได้อีกต่อไป
บทความนี้แบ่งเนื้ อหาออกเป็ น 3 ส่ วน ส่ วนแรก นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลภาครั ฐ
เพื่ อสร้ า งรั ฐบาลแบบเปิ ดขององค์ก ารระหว่า งประเทศ และกลุ่ มความร่ วมมื อระหว่า งประเทศ รวมทั้ง
กรณี ศึกษาของบางประเทศโดยสังเขป ส่ วนที่สอง อธิ บายวิวฒั นาการของการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้าง
รัฐบาลแบบเปิ ดของประเทศไทยทั้งการเปิ ดเผยผ่านรู ปแบบเดิ ม และการเปิ ดเผยผ่านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ส่ วนสุ ดท้ายเป็ นข้อเสนอแนะสําหรับการพัฒนาการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้ างรัฐบาลแบบเปิ ดสําหรับ
สังคมไทย
แนวคิดการเปิ ดเผยข้ อมูลภาครัฐเพื่อสร้ างรัฐบาลแบบเปิ ด
การเปิ ดเผยข้อ มู ล ภาครั ฐ เป็ นกลไกที่ สํ า คัญ ยิ่ ง ในการสร้ า งรั ฐ บาลแบบเปิ ด เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความโปร่ งใสในการใช้อาํ นาจของรัฐบาล และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ
องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งอี กหลายประเทศได้ตระหนักถึ งความสําคัญของแนวคิดนี้ และพยายาม
-3-

ผลักดันให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรมอย่างต่อเนื่ อง องค์การสหประชาชาติได้นิยามข้อมูลเปิ ดภาครัฐว่า “ข้อมูลของ
รั ฐบาลที่ ถูกเปิ ดเผยผ่านช่ องทางออนไลน์เพื่ อให้ทุก คนสามารถเข้าถึ ง นําไปใช้ต่อ หรื อแจกจ่ายได้โดย
ปราศจากข้อจํากัดใด ๆ”(United Nations Public Administration Country Studies, 2016) ขณะที่ World Wide
Web Foundation ได้กาํ หนดคุ ณลักษณะของข้อมูลเปิ ดไว้ 5 ประการ คือ 1. สามารถเข้าถึงได้ผ่านช่ องทาง
ออนไลน์ (Available Online) เพื่อเข้าถึ งผูใ้ ช้งานจํานวนมากและหลากหลาย 2. ทุกคนได้รับอนุ ญาตให้นาํ
ข้อมู ลนั้นไปใช้ และใช้ซ้ ําได้ (Open-licenced) 3. ประมวลผลด้วยเครื่ องมื ออิ เล็กทรอนิ กส์ ได้ (Machinereadable) เพื่อสามารถนําไปวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4. รวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายให้
อยูใ่ นชุดข้อมูล (Dataset) เดียวกัน และสามารถนําไปวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย (Available
in bulk) 5. ไม่ เสี ย ค่า ใช้จ่า ย (Free of charge) เพื่ อให้ป ระชาชนไม่ว่า จะมี ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
อย่างไรสามารถเข้าถึงได้โดยเสมอภาคกัน (World Wide Web Foundation, 2015, p. 6)
ในเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การสหประชาชาติ การรับรองสิ ทธิ ในการเข้าถึง
ข้อ มู ล เป็ นมาตรการที่ 10 ของเป้ า หมายที่ 16 คื อ การสร้ า งสั ง คมที่ ส งบสุ ข ไม่ แ บ่ ง แยก การเข้า ถึ ง
ความยุติธรรมของประชาชนและการสร้างสถาบันทุกระดับที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถตรวจสอบได้ และเป็ น
ธรรมสําหรับประชาชนทุกคน (United Nations General Assembly, 2015, pp. 25-26) อย่างไรก็ตาม องค์การ
สหประชาชาติยงั ได้ระบุวา่ การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐยังถือเป็ นกุญแจสําคัญในการสนับสนุ นการดําเนิ นการ
เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายอื่ น ๆ ของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น เช่ น การเปิ ดเผยข้อ มู ล ภาครั ฐ ช่ ว ยขจัด ความยากจน
ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายแรกของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน โดยการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐจะช่ วยเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนที่ ย ากจนเข้า ถึ ง บริ การของภาครั ฐ ได้ ส ะดวกมากยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง เสริ มให้ ผู ้ป ระกอบการ และ
ภาคประชาสังคมสร้ างนวัตกรรมการช่วยเหลื อคนยากจนได้ง่ายขึ้ น รวมทั้งช่ วยให้องค์กร สถาบันต่าง ๆ
สามารถวางแผนจัดสรรทรัพยากรเพื่อขจัดปั ญหาความยากจนได้อย่างถู กต้องและแม่นยํา (Department of
Economic and Social Affairs, United Nations, 2016, p. 27)
ในระดับนานาชาติ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มความร่ วมมือเพื่อพยายามผลักดันแนวคิดการเปิ ดเผยข้อมูล
ภาครั ฐเพื่ อนํา ไปสู่ ก ารเป็ นรั ฐบาลแบบเปิ ด คื อ กลุ่ ม ความร่ วมมื อเพื่ อการเปิ ดเผยข้อมู ล ภาครั ฐ (Open
Government Partnership – OGP) ก่ อ ตั้ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2554 มี ป ระเทศสมาชิ ก ร่ ว มก่ อ ตั้ง 8 ประเทศ คื อ
บราซิ ล อินโดนี เซี ย เม็กซิ โก นอร์ เวย์ ฟิ ลิปปิ นส์ แอฟริ กาใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา ปั จจุบนั มี
สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็ น 70 ประเทศ (Open Government Partnership n.d.) ประเทศสมาชิกหรื อประเทศที่ตอ้ งการ
สมัครเป็ นสมาชิกของกลุ่มความร่ วมมือนี้จะต้องถูกประเมินผลการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ความโปร่ งใสด้ า นการคลั ง (Fiscal Transparency) 2. การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล (Access to Information)
3. การเปิ ดเผยข้อมูลด้านรายได้และสิ นทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (Public Officials Asset Disclosure) และ
4. การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน (Citizen Engagement) (กระทรวงการคลัง, 2558, น. 2) คณะรัฐมนตรี
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ได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของกลุ่มความร่ วมมือเพื่อการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2558ข)
นอกจากนี้ ยังมี องค์กรระดับ นานาชาติ ที่ ได้ดาํ เนิ นการประเมิ นและจัดอันดับการเปิ ดเผยข้อมู ล
ภาครั ฐของประเทศต่ า ง ๆ เช่ น Open Knowledge International ได้จดั ทํา ดัช นี ช้ ี วดั ชื่ อ Global Open Data
Index สํ า หรั บ ประเมิ น การเปิ ดเผยข้ อ มู ล ภาครั ฐ ในหลายด้ า น เช่ น กฎหมาย การพยากรณ์ อ ากาศ
การปล่ อ ยมลพิ ษ ผลการเลื อ กตั้ง งบประมาณรายจ่ า ยของรั ฐ การจดทะเบี ย นบริ ษ ัท เป็ นต้น (Open
Knowledge International, 2015) อี กองค์กรหนึ่ งที่สํา รวจการเปิ ดเผยข้อมู ล ภาครั ฐของประเทศต่าง ๆ คื อ
World Wide Web Foundation ได้จดั ทําดัชนี ช้ ี วดั ชื่ อ Open Data Barometer (World Wide Web Foundation,
2015, p. 34)
ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วที่เป็ นผูน้ าํ ด้านรัฐบาลดิจิทลั ของโลก ต่างมีนโยบาย
หรื อแผนการดํา เนิ นงานที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมู ลภาครั ฐด้านต่าง ๆ เพื่อสร้ างรั ฐบาลแบบเปิ ด
รวมทั้งสร้ างเว็บท่า (Portal Site) เพื่อเป็ นแหล่ งรวบข้อมู ลเปิ ดของหน่ วยงานภาครัฐทุ กแห่ ง ในกรณี ของ
สหรัฐอเมริ กา หลังจากประธานาธิ บดี บารัค โอบามา (Barack Obama) สาบานตนเข้าดํารงตําแหน่งได้เพียง
1 วัน ท่ า นได้ม อบนโยบายแก่ หัว หน้า ส่ ว นราชการของรั ฐ บาลกลางเกี่ ย วกับ การเปิ ดเผยข้อ มู ล ภาครั ฐ
อย่างจริ งจังและต่อเนื่ องโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เจริ ญก้าวหน้าขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างรัฐบาลที่โปร่ งใส
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งการประสานงานกันระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐ
และระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ กั บ สั ง คม (Memorandum for the Heads of Executive Departments and
Agencies 2009; Schrier, 2014, p. 14) โดยเว็บ ท่า ของสหรั ฐอเมริ ก าที่ ท าํ หน้า ที่ เป็ นศู นย์ก ลางการเปิ ดเผย
ข้อมูลภาครัฐ คือ https://www.data.gov/ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 มีชุดข้อมูลทั้งสิ้ น 186,462 ชุดข้อมูล
(Data.gov, n.d.)
ในสหราชอาณาจัก รซึ่ งได้อ ัน ดับ 1 ด้า นรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ากการจัด อัน ดับ ขององค์ก าร
สหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ. 2559 (Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2016, p. 111)
รั ฐบาลได้ออกสมุ ดปกขาวว่า ด้วยการเปิ ดเผยข้อมู ล ภาครั ฐ ชื่ อ “Open Data White Paper: Unleashing the
Potential” เมื่อปี พ.ศ. 2555 (Cabinet Office, United Kingdom, 2012) วัตถุ ประสงค์สําคัญของการเปิ ดเผย
ข้อมูลภาครัฐของสหราชอาณาจักร คือ การสร้ างสังคมที่โปร่ งใสและสร้ างความไว้วางใจที่ประชาชนและ
สังคมมีต่อรัฐบาล ส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึงและกว้างขวาง ส่ งเสริ มให้สังคมนําข้อมูล
ที่เปิ ดเผยไปใช้ประโยชน์ท้ งั ด้านธุ รกิจและด้านอื่น ๆ โดยมีขอ้ จํากัดน้อยที่สุด รวมทั้งส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่ วยงานภาครัฐด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการบริ หารราชการแผ่นดิ นที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล (Cabinet Office, United Kingdom, 2012, pp. 11-43) เว็ บ ท่ า ของสหราชอาณาจั ก ร คื อ
https://data.gov.uk/ มีชุดข้อมูลที่เปิ ดเผยจํานวน 36,285 ชุดข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 (Data.gov.uk, n.d.)
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กรณี ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ งได้อนั ดับที่ 2 ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Department of Economic and
Social Affairs, United Nations, 2016, p. 111) สํ า นัก นายรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี (Department of the
Prime Minister and Cabinet) เป็ นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ รัฐบาลออสเตรเลียได้
ประกาศชัดเจนว่า “ข้อมูลเป็ นสมบัติของชาติ (Data is a national asset.)” (Department of Finance, Australia,
2013, p. 21) และต้องเปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไปให้สาธารณชนได้รับรู ้และนําไปใช้ประโยชน์ โดยรัฐบาลออสเตร
เลียมุ่งมัน่ ที่จะเปิ ดเผยข้อมูลในรู ปแบบที่เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ สามารถนําไปประมวลผลต่อได้อย่างไรก็
ตาม ข้อมูลที่ถูกเปิ ดเผยต้องไม่กระทบความมัน่ คงปลอดภัยและสิ ทธิ ส่วนบุคคลของพลเมืองออสเตรเลี ย
รวมทั้งจะทํางานร่ วมกับองค์กรอื่น ๆ ในการสร้าง เก็บ รวบรวม และใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Department of
the Prime Minister and Cabinet, 2015) เว็บท่าของรั ฐบาลออสเตรเลี ย คื อ http://data.gov.au/ มี ชุดข้อมู ล ที่
เปิ ดเผยจํานวน 23,169 ชุดข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 (Australian Government, n.d.)
กล่าวโดยสรุ ป แนวคิ ดการเปิ ดเผยข้อมู ลภาครั ฐเพื่อสร้ างรั ฐบาลแบบเปิ ดเป็ นแนวคิ ดที่ องค์ก าร
ระหว่างประเทศ และประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เป็ นผูน้ าํ ด้านรั ฐบาลดิจิทลั ของโลกต่าง
ยอมรับและพยายามดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความโปร่ งใสในการบริ หารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล สร้างความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
ประชาชนทุกระดับ สนับสนุ นเป้ าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน และเปิ ดโอกาสให้สังคมได้นาํ ข้อมูลที่เปิ ดเผย
เหล่านี้ไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป
จากราชกิจจานุเบกษาถึงแอปพลิเคชั น G-News: พัฒนาการของการเปิ ดเผยข้ อมูลภาครั ฐเพื่อสร้ างรั ฐบาล
แบบเปิ ดในประเทศไทย
รั ฐบาลไทยเริ่ มเปิ ดเผยข้อมู ลภาครั ฐตั้งแต่ รัชสมัยของพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 4
แห่งพระบรมราชจักรี วงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2401 ทรงมีพระราชดําริ วา่ ถ้าประชาชนไม่ได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของรัฐ
จะกลายเป็ นช่องทางให้ผไู ้ ม่หวังดี แอบอ้างชื่ อของขุนนางหรื อพระนามของพระบรมวงศานุ วงศ์ไปหลอกลวง และ
กดขี่ข่มเหงประชาชน ทําให้ประชาชนเดื อดร้ อนและเป็ นการเสื่ อมเสี ยพระเกี ย รติ ข องพระมหากษัต ริ ย ์
จึงทรงริ เริ่ มการออกหนังสื อชื่อ “ราชกิจจานุเบกษา” อย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับพระราชกรณี ยกิจ
พระบรมราชโองการ กฎหมาย คํา สั่ ง ต่ า ง ๆ ให้ป ระชาชนได้รับทราบ (สํา นัก เลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ,
ม.ป.ป.)
ราชกิจจานุ เบกษาจึงเป็ นเอกสารสําคัญที่เผยแพร่ ข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนได้รับรู ้
อย่า งกว้า งขวางนับ แต่ น้ ันเป็ นต้นมา กฎหมายทุ ก ฉบับ ทุ ก ลํา ดับ ชั้นตั้ง แต่รัฐธรรมนู ญ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด ประมวลกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวง จนถึ ง ระเบี ย บสํา นัก นายกรั ฐมนตรี คํา สั่ง สํา นัก นายกรั ฐมนตรี เพื่ อ แต่ ง ตั้ง โยกย้า ย
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ข้า ราชการ พระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อมแต่ ง ตั้งผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง สํา คัญของประเทศ
ผลการเลื อกตั้งสมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร ผลการเลื อกตั้งหรื อสรรหาสมาชิ กวุฒิสภา การประกาศบุ คคล
ล้มละลาย คําวินิจฉัยของศาลรั ฐธรรมนู ญ คําวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่ งทาง
การเมื อง หรื อแม้แต่ ค าํ สั่ง ของคณะรั ฐประหาร ล้วนต้องประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาทั้ง สิ้ น ปั จจุ บ ัน
ประชาชนทัว่ ไปสามารถค้นหาเอกสารที่ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ทางเว็บไซต์ที่
บริ หารโดยสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ โดยเอกสารที่เผยแพร่ จะอยู่
ในรู ปแบบ PDF
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับไม่ว่าจะถู กยกร่ างขึ้นด้วยกระบวนการใด มักจะมี
บทบัญ ญัติ ที่ ก ํา หนดให้ นํา พระราชบัญ ญัติ ที่ พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธยแล้ว ไปประกาศ
ในราชกิ จจานุ เบกษา พระราชบัญญัติฉ บับ นั้นจึ ง จะมี ผลบัง คับใช้ เช่ น มาตรา 38 ของรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจัก รสยาม พ.ศ. 2475 ซึ่ ง ถื อเป็ นรั ฐธรรมนู ญฉบับ ถาวรฉบับ แรกของประเทศไทย บัญญัติว่า
“เมื่อสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ร่างพระราชบัญญัติข้ ึนสําเร็ จแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี นาํ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อ
พระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว ท่านให้ใช้บงั คับเป็ น
กฎหมายได้” (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2475, น. 542)
ในรั ฐธรรมนู ญที่ บงั คับใช้อยู่ในปั จจุ บนั คื อ รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. 2557 ซึ่ งยกร่ างขึ้นภายหลังการยึดอํานาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยังคงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การนําร่ างพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระปรมาภิ ไธยแล้วไปประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
โดยมาตรา 15 วรรคหนึ่ งบัญญัติว่า “ร่ างพระราชบัญญัติหรื อร่ างพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญที่
ได้รับความเห็ นชอบของสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี นาํ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ภายในยี่สิบวันนับแต่วนั ที่ได้รับร่ างพระราชบัญญัติหรื อร่ างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญนั้นจาก
สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ เพื่อพระมหากษัตริ ยท์ รงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
แล้ว ให้ใช้บงั คับเป็ นกฎหมายได้” (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2557, น. 5)
การประกาศกฎหมาย กฎระเบียบ หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในราชกิ จจานุ เบกษาให้ประชาชนได้รับรู ้
อย่า งกว้า งขวางยัง เป็ นหลัก การสํ า คัญ ประการหนึ่ งของหลัก นิ ติ ธ รรมโดยเคร่ ง ครั ด ตามนิ ย ามของ
คณะอนุ กรรมการวิชาการว่าด้วยนิ ติธรรมแห่ งชาติ และคณะอนุ กรรมการบรรณาธิ การหนังสื อนิ ติธรรม
สํ า นั ก งานปลัด กระทรวงยุ ติ ธ รรม (คณะอนุ ก รรมการวิ ช าการว่ า ด้ ว ยหลัก นิ ติ ธ รรมแห่ ง ชาติ แ ละ
คณะอนุกรรมการบรรณาธิ การหนังสื อหลักนิติธรรม, 2557, น. 4)
ในปี พ.ศ. 2540 รั ฐบาลที่ มีพลเอกชวลิ ต ยงใจยุทธ เป็ นนายกรั ฐมนตรี ได้ประกาศใช้กฎหมายที่
สําคัญยิ่งสําหรั บการเปิ ดเผยข้อมูล ภาครั ฐในสังคมไทยร่ วมสมัย คื อ พระราชบัญญัติข ้อมู ล ข่า วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่ งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2540ก,
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น. 1-16) พระราชบัญญัติน้ ี ไ ด้ก าํ หนดหลัก การสํา คัญซึ่ ง เป็ นรากฐานของการเปิ ดเผยข้อมู ล ภาครั ฐ ของ
ประเทศไทยจนถึ งปั จจุบนั คือ “เปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น” (สํานักงานคณะกรรมการข้อมู ล
ข่าวสารของราชการ, 2549, น. 11) อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ ยงั ได้กาํ หนดประเภทของข้อมูลที่
ไม่ตอ้ งเปิ ดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ความมัน่ คงของ
ประเทศ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งประเทศ และข้อ มู ล ข่ า วสารส่ ว นบุ ค คล เป็ นต้น (สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี , 2540ก, น. 6-10)
บทบัญญัติสําคัญของพระราชบัญญัติน้ ี อยู่ในมาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดประเภทของข้อมู ล
ข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิ ดเผย หรื อจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ อาทิ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และ
สถานที่ ติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วกับ แผนงานโครงการ ผลการพิ จ ารณาหรื อ
คํา วินิจฉัย ที่ มี ผ ลโดยตรงต่อเอกชน คู่มื อการปฏิ บ ตั ิ ง าน สั ญญาสั ม ปทาน รายงานทางวิช าการ รายงาน
ข้อเท็จจริ ง (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2540ก, น. 3-4)
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ยงั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการขึ้ น เรี ยกว่า “คณะกรรมการข้อมู ลข่าวสารของ
ราชการ” มี รัฐมนตรี ซ่ ึ ง นายกรั ฐมนตรี ม อบหมาย (ส่ วนใหญ่ม กั เป็ นประจํา สํา นัก นายกรั ฐมนตรี ) เป็ น
ประธาน มีอาํ นาจหน้าที่สอดส่ องดู แล ให้คาํ แนะนํา แก่หน่วยงานของรัฐ และคณะรัฐมนตรี ในการปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี รวมทั้งพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชนในกรณี ที่หน่ วยงานของรัฐไม่เปิ ดเผย
ข้อมู ลข่ าวสารตามที่ บ ัญญัติ ไว้ (สํ านักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี , 2540ก, น. 11-12) หน่ วยงานของรั ฐที่ จ ัดตั้งขึ้ น
เพื่ อ สนับ สนุ น การดํา เนิ น งานของคณะกรรมการชุ ด นี้ คื อ สํ า นัก งานคณะกรรมการข้อ มู ล ข่ า วสาร
ของราชการ (สขร.) สังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
คณะกรรมการชุ ดนี้ ได้ออกประกาศตามมาตรา 9 (8) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ข่า วสารด้า นอื่ น อี ก เป็ นจํา นวนมาก เช่ น ประกาศคณะกรรมการข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ลงวันที่ 7
มิถุนายน พ.ศ. 2553 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิ ดเผยรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และ
สุ ข ภาพของประชาชนในพื้ น ที่ รวมทั้ง หนัง สื อ สั ญ ญา หรื อ ข้อ ตกลงระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
สิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2553)
ในประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฉบับล่าสุ ด ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
กํา หนดให้หน่ วยงานของรั ฐ เปิ ดเผยข้อมู ล ข่า วสารอย่า งกว้า งขวาง ครอบคลุ ม หัวข้อเกี่ ย วกับ การพัส ดุ
การบริ หารงานบุคคล การให้บริ การประชาชน การบริ หารงบประมาณ การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงาน (สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2559)
นอกจากนี้ ในกรณี ท่ี ป ระชาชนไม่เห็ นด้วยกับ การที่ หน่ วยงานของรั ฐปฏิ เสธไม่เปิ ดเผยข้อ มู ล
ข่าวสารตามมาตรา 14 และ มาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาชน
สามารถยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ “คณะกรรมการวิ นิ จ ฉัย การเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสาร” หรื อ กวฉ. ได้ ปั จ จุ บ ัน
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คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมู ลข่า วสารมี 5 สาขา คื อ 1. สาขาต่างประเทศและความมัน่ คงของ
ประเทศ 2. สาขาเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ 3. สาขาการแพทย์และสาธารณสุ ข 4. สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม และการเกษตร 5. สาขาสั ง คม การบริ หารราชการแผ่นดิ น และการบัง คับใช้
กฎหมาย ซึ่ งมี 5 องค์ค ณะ (สํ า นัก งานคณะกรรมการข้อ มู ล ข่ า วสารของราชการ, 2556) ถ้า ประชาชน
ไม่ เ ห็ น ด้ว ยกับ คํา วิ นิ จ ฉัย ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉัย การเปิ ดเผยข้อ มู ล ข่ า วสาร ยัง สามารถฟ้ อ งคดี ต่ อ
ศาลปกครองได้เมื่อพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2542ข, น. 1-40)
อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเจริ ญก้า วหน้า มากขึ้ น และคนไทยใช้
อินเทอร์ เน็ตกันอย่างแพร่ หลาย คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 บนเว็บไซต์ของหน่ วยงานของรัฐทุกแห่ ง (สํานัก
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2554ข)
ยิ่งไปกว่านั้น สํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการยังได้อาํ นวยความสะดวกให้แก่
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต่ า ง ๆ ด้ว ยการจัด ทํา รู ปแบบเว็บ ไซต์ (Template) การเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารตาม
พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลมาเผยแพร่
ได้โดยง่าย ดังนั้น ในปั จจุ บนั ประชาชนจึ งมี ทางเลื อกมากกว่าเดิ ม โดยสามารถติ ดตามหรื อค้นหาข้อมูล
ข่ า วสารของหน่ ว ยงานของรั ฐ ทางเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานนั้ น ๆ และทางเว็ บ ไซต์ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ผูส้ นใจข้อมูลข่าวสารของสํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ สามารถ
ติดตามได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน คือ http://www.nso.go.th/ และ http://www.oic.go.th/infocenter3/387/
ส่ วนผูส้ นใจข้อมู ลข่าวสารของสํา นักงานรั ฐบาลอิ เล็ กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) สามารถเข้าเยี่ย มชม
เว็บไซต์ของหน่วยงาน คือ https://www.ega.or.th/th/index.php และ http://www.oic.go.th/infocenter6/620/
เป็ นต้น
อาจกล่ าวได้ว่า พระราชบัญญัติข ้อมู ล ข่า วสาร พ.ศ. 2540 ได้วางหลักการและสร้ า งกลไกที่ เ ปิ ด
โอกาสให้ป ระชาชนได้เข้า ถึ งข้อมู ลข่าวสารที่ หน่ วยงานของรั ฐครอบครองได้ส ะดวก รวดเร็ ว มากขึ้น
อย่างชัดเจน แม้วา่ ในทางปฏิบตั ิอาจยังประสบปั ญหาอยูบ่ า้ ง เช่น การตีความบทบัญญัติเกี่ยวกับประเภทและ
ขอบเขตของข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งเปิ ดเผยตามพระราชบัญญัติน้ ีที่ยงั คงแตกต่างกันระหว่างหน่วยงานของรั ฐ
แต่ละแห่ ง หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารโดยจําแนกตามหน่ วยงาน อาจทําให้ประชาชนไม่สามารถค้นหา
หรื อติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐที่ตนต้องการได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่ งจําเป็ นต้องแสวงหา
หนทางปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
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สิ ทธิ ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐครอบครองตามพระราชบัญญัติ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ รั บ การรั บ รองเมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2540ข, น. 199) โดยมี บทบัญญัติใ นมาตรา 58 (สํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี , 2540ข, น. 13) รั ฐธรรมนู ญฉบับ นี้ ย งั
บัง คับ ให้หน่ วยงานของรั ฐ เปิ ดเผยข้อมู ล ข่า วสารเพิ่ม เติ ม ขึ้ นหลายเรื่ อง เช่ น การเปิ ดเผยการออกเสี ย ง
ลงคะแนนของสมาชิ ก รั ฐ สภา (สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี , 2540ข, น. 37) คํา วิ นิ จ ฉั ย กลางและ
คําวินิจฉัยส่ วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนู ญ คําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ าํ รงตําแหน่ง
ทางการเมือง (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2540ข, น. 69, 83) บัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สิน
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ,
2540ข, น. 77)
ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แม้กฎหมายฉบับนี้จะมิได้บญั ญัติเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐไว้อย่างชัดเจน
แต่ก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความโปร่ งใส การตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานของรัฐ และกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2546, น. 1-16)
ภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มีการยกร่ างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่ และ
ประกาศใช้ในปี ถัดมา รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ยังคงรั บรองสิ ทธิ การเข้าถึ ง ข้อมู ล
ข่า วสารภาครั ฐของประชาชนไว้เช่ นเดี ย วกับ รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 แต่ไ ด้เพิ่ม
บทบัญญัติที่สาํ คัญเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างน้อย 2 ประเด็น
ประเด็ นแรก ก่ อนที่ รัฐบาลจะลงนามในหนัง สื อสัญญากับ นานาประเทศหรื อองค์ก ารระหว่าง
ประเทศที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรื อเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่ งประเทศไทยมีสิทธิ อธิ ปไตยหรื อมี
เขตอํานาจตามหนังสื อสัญญาหรื อตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรื อจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การ
เป็ นไปตามหนัง สื อสัญญา หรื อมี ผลกระทบต่ อความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จหรื อสัง คมของประเทศอย่า ง
กว้างขวาง หรื อมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรื องบประมาณของประเทศอย่างมีนยั สําคัญ รัฐบาลต้อง
ให้ขอ้ มูลและรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน และเมื่อลงนามในหนังสื อสัญญานั้นแล้ว ก่อนที่จะแสดง
เจตนาให้มีผลผูกพัน ต้องดําเนิ นการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของสัญญา (สํานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี , 2550, น. 71)
ประเด็ นที่ ส อง บัญญัติใ ห้เปิ ดเผยบัญชี แสดงรายการทรั พ ย์สิ น และหนี้ สิ นของนายกรั ฐ มนตรี
รั ฐมนตรี สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิ กวุฒิสภา รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะ
(สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2550, น. 102) ในปั จจุบนั ประชาชนสามารถตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สินของ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองระดับสู งเหล่านี้รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ชุดปั จจุบนั ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
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เป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ
(ป.ป.ช.) (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ, 2557)
แม้วา่ รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ขยายขอบเขตและประเภทของข้อมูลที่ รัฐ
ต้องเปิ ดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ แต่ปัญหาสําคัญกลับเป็ นบทบัญญัติในมาตราอื่น ๆ เช่น มาตรา 133 ที่
เปิ ดโอกาสให้คณะรัฐมนตรี หรื อสมาชิ กรัฐสภา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิ กวุฒิสภาจํานวนเพียง
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสี่ ของจํานวนสมาชิ กทั้งหมดเท่าที่มีอยูข่ องแต่ละสภา หรื อของทั้งสองสภาแล้วแต่กรณี
สามารถใช้ดุลยพินิจร้องขอให้ประชุ มลับได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2550, น.48)
รวมทั้งการพิจารณาหนังสื อสัญญากับต่างประเทศหรื อนานาประเทศด้วย เมื่อเกิดการประชุมลับ เอกสารที่
เกี่ ยวข้องกับการประชุ มทั้งหมด รวมทั้งคําอภิ ปรายและการออกเสี ยงลงคะแนนของสมาชิ กทุ กคนจะถู ก
ปกปิ ดเป็ นความลับโดยประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้
อุปสรรคสําคัญอีกประการหนึ่งของการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะอย่างยิง่ เนื้ อหาของหนังสื อสัญญากับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ คือ การ
ขาดเว็บไซต์ที่ทาํ หน้าที่ เป็ นเว็บท่าสําหรับรวบรวมหนังสื อสัญญาฉบับต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึ ง
ติ ด ตาม และทํา ความเข้า ใจได้โ ดยสะดวก เนื้ อ หาของหนัง สื อ สั ญ ญาทั้ง หลายอาจปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุ มคณะรัฐมนตรี หรื อการประชุ มร่ วมกันของรัฐสภาเท่านั้น การค้นหาจึงต้องค้นหาจาก
การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ประชุ ม ร่ ว มกัน ของรั ฐ สภาแต่ ล ะครั้ ง การค้น หาข้อ มู ล เรื่ อ งนี้ จึ ง ยุ่ง ยาก
สลับ ซับ ซ้อน และใช้เวลายาวนาน นอกจากนี้ หนัง สื อสั ญ ญาอาจมี ชื่ อ เรี ย กที่ แ ตกต่ า งหลากหลาย เช่ น
สนธิ สัญญา อนุ สัญญา ความตกลง ข้อตกลง หนังสื อแลกเปลี่ยน พิธีสาร กรรมสารทัว่ ไป กรรมสารสุ ดท้าย
(สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2542ก, น. 8) ทําให้การค้นหาหนังสื อสัญญาเหล่านี้เป็ นไปอย่างยากลําบาก
มากขึ้น
ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 บังคับให้หน่วยงานของรัฐ “ดําเนิ นการจัดทําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดู ได้” (สํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี , 2554ก, น. 27)
ตัวอย่า งเช่ น ประชาชนที่ ต้องการทราบราคากลางและวิธี ค าํ นวณราคากลางของการจัดซื้ อ จัดจ้า งของ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “จัดซื้ อจัดจ้าง”
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://www.ega.or.th/th/index.php (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ง)
ภายหลังการยึดอํานาจเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลได้ผลักดันการตราพระราชบัญญัติ
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ
เผยแพร่ คู่มือสําหรับการพิจารณาอนุ ญาตต่าง ๆ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ
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เงื่อนไขเอกสารหลักฐาน ในการยืน่ คําขอ รวมทั้งขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้ หน่วยงาน
ของรัฐต้องปิ ดประกาศคู่มือไว้ ณ สถานที่ท่ีกาํ หนดให้ยื่นคําขอและเผยแพร่ ทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (สํานัก
เลขาธิ การคณะรัฐมนตรี , 2558ก, น. 2-3)
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาคู่มือของหน่ วยงานของรั ฐจํานวนมหาศาลที่
กระจัดกระจาย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พัฒนาเว็บไซต์ “ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ”
หรื อ www.info.go.th เพื่อรวบรวมคู่มือสําหรับการพิจารณาอนุ ญาตของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ประชาชน
สามารถค้น หาได้ ง่ า ยโดยไม่ ต้ อ งค้ น หาจากเว็ บ ไซต์ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ทั้ง นี้ สํ า นั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังดําเนิ นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของเว็บไซต์
ดังกล่าวเพื่อวางแผนพัฒนารู ปแบบและระบบเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการค้นหาคู่มือการ
อนุญาตของหน่วยงานของรัฐต่อไป
ต่อมา เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และแผนพัฒนารัฐบาลดิ จิทลั ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ,
2559) ทําให้การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้ างรัฐบาลแบบเปิ ดได้กลายเป็ นหัวใจสําคัญประการหนึ่ งของ
การสร้ า งรั ฐบาลดิ จิท ลั เพื่ อขับ เคลื่ อนการพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คมไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร, 2559, น. 2; คณะกรรมาธิ การขับเคลื่ อนการปฏิ รูปด้าน
เศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ, 2559; สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ฉ, น. 58-64)
ในการดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้ างรัฐบาลแบบเปิ ด สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์
(องค์ก ารมหาชน) ได้ร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งสร้ า ง “ศู น ย์ก ลางบริ ก ารภาครั ฐ สํ า หรั บ
ประชาชน (GovChannel)” โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปได้เข้าถึ งข้อมู ลภาครั ฐผ่าน 3 ช่ องทาง คือ
1. เว็บไซต์ https://govchannel.go.th/ 2. แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และ 3. อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตูบ้ ริ การ
อเนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart Kiosk) (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ข)
เว็บไซต์ https://govchannel.go.th/ นั้นประกอบด้วยเว็บไซต์ยอ่ ย ๆ หลายเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ศูนย์รวม
ข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ หรื อ www.info.go.th ตามที่ได้อธิ บายข้างต้นแล้ว แต่เว็บไซต์ที่เป็ นศูนย์กลางสําหรับการ
เปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐ คือ เว็บไซต์ “ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ https://www.data.go.th/” เป็ นเว็บท่าที่เปิ ดโอกาสให้
หน่ วยงานของรั ฐนํา ข้อมู ล ที่ ค รอบครองมาเปิ ดเผยในรู ป แบบที่ เครื่ องมื ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถนํา ไป
ประมวลผลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปได้
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สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)ได้จดั ทํา “แนวปฏิ บตั ิและมาตรฐานเชิงเทคนิ ค
สํ า หรั บ ศู น ย์ก ลางข้อ มู ล เปิ ดภาครั ฐ (Data.go.th)” โดยมี เ นื้ อ หาสอดคล้อ งกับ มาตรฐานสากล เพื่ อ ให้
หน่วยงานของรัฐได้ใช้เป็ นคู่มือในการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิ กส์, 2558ง) มีชุดข้อมูลทั้งสิ้ น 817 ชุ ดข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 (สํานักงานรั ฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์, ม.ป.ป.)
หลักการ 8 ข้อ ของการเปิ ดเผยข้อมู ลภาครั ฐบนเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมู ลภาครั ฐประกอบด้วย1.
ข้อมูลถู กต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน (Complete) 2. เป็ นข้อมูลพื้นฐานไม่ถูกปรุ งแต่ง (Primary) 3. อยู่ในเวลาที่
เหมาะสมเพื่อรักษาคุ ณภาพของข้อมูล (Timely) 4. สะดวกในการเข้าถึ ง (Accessible) 5. สามารถนําไปใช้
ประโยชน์โดยเครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์สามารถประมวลผลได้ (Machine Processable) 6. ต้องเปิ ดเผยโดยไม่
เลื อ กปฏิ บ ัติ (Non-discriminatory) 7. ต้อ งไม่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ (Non-proprietary) 8. ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ ช้ ข ้อ มู ล ได้
(License-free) (คณะกรรมการต่อต้านการทุจริ ตแห่งชาติ, 2558, น. 16-17; สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ ,
2558ง)
เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐบนเว็บไซต์ https://www.data.go.th/ มิได้จาํ กัดอยู่
ที่ การเผยแพร่ ขอ้ มู ลเพื่อสร้ างความโปร่ งใสในการบริ หารราชการแผ่นดิ นเท่านั้น แต่ยงั ต้องการสนับสนุ นให้
ประชาชนทัว่ ไปนําข้อมู ลที่ เปิ ดเผยนี้ ไปใช้ป ระโยชน์ เพื่ อสร้ างสรรค์นวัตกรรมด้วย รู ปแบบของไฟล์ที่
เปิ ดเผยบนเว็บไซต์น้ ี จึงมิ ได้มีเพียงรู ปแบบ PDF ตามที่ เราคุ น้ เคยกันบนเว็บไซต์ราชกิ จจานุ เบกษา หรื อ
เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติเท่านั้น สํานักงานรัฐบาล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) ได้ส นับ สนุ นให้หน่ วยงานของรั ฐ เปิ ดเผยข้อมู ล ในรู ป แบบอื่ น ๆ ที่
เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ สามารถนําไปประมวลผลได้ง่าย เช่น xls, xlsx ที่ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การเปิ ดดู ชุดข้อมู ล ไฟล์ CSV ที่ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ ที่หลากหลายและไม่มีลิขสิ ทธิ์ ในการเปิ ดดู ชุดข้อมูลได้
(Non-proprietary format) (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2558ง, น. 14-15) เป็ นต้น
ตัว อย่า งหนึ่ ง ของการนํา ข้อ มู ล ที่ เ ปิ ดเผยบนเว็บ ไซต์ https://www.data.go.th/ มาใช้ประโยชน์ คื อ
การจัด ทํา เว็บ ไซต์ “ระบบข้อ มู ล การใช้ จ่ า ยภาครั ฐ (Thailand Government Spending)” หรื อ ที่ รู้ จ ัก กัน
โดยทัว่ ไปว่า “ภาษี ไ ปไหน?” https://govspending.data.go.th/ (สํา นัก งานรั ฐบาลอิ เล็กทรอนิ กส์ , 2559ซ)
ตามมติของที่ประชุ มคณะกรรมการต่อต้านการทุจริ ตแห่ งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 (คณะกรรมการต่อต้านการทุจริ ตแห่งชาติ, 2558) โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การ
มหาชน) ได้นาํ ข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐที่กรมบัญชี กลางเปิ ดเผยผ่านเว็บไซต์ https://www.data.go.th/ มา
นําเสนอในรู ปแบบของอินโฟกราฟิ กส์ (Infographics) ที่ง่ายต่อการสื บค้น ครอบคลุมโครงการจัดซื้ อจัดจ้าง 8
ประเภท คื อ 1. จ้างก่ อสร้ าง 2. ซื้ อ 3. จ้างทําของ/จ้างเหมาบริ การ 4. จ้างที่ ปรึ กษา 5. เช่ า 6. จ้างออกแบบ
7. จ้างควบคุมงาน 8. จ้างออกแบบและควบคุมงาน ตัวอย่างข้อมูลที่นาํ เสนอ เช่น จํานวนโครงการทั้งหมด
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จํานวนโครงการของแต่ละจังหวัด การจัดอันดับหน่ วยงาน และจังหวัดที่มีโครงการมากที่ สุด และได้รับ
งบประมาณจัดซื้ อจัดจ้างมากที่สุด 10 อันดับแรก รวมทั้งบริ ษทั ที่ชนะการเสนอราคามากที่สุด และบริ ษทั ที่
ชนะการเสนอราคามู ล ค่ า มากที่ สุ ด เป็ นต้น (สํา นัก งานรั ฐ บาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ , 2559ช) นอกจากนี้ เมื่ อ
ประชาชนคลิ กที่ภาพแผนที่ประเทศไทยที่ จงั หวัดใด ก็จะมีขอ้ มู ลของโครงการการจัดซื้ อของจังหวัดนั้น
ปรากฏขึ้นมา และสามารถดู รายละเอียดของโครงการ ต่าง ๆ ได้ เช่น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัด
ราชบุ รีมี 50,560 โครงการ งบประมาณ 10,182.19 ล้า นบาท (สํา นัก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ , 2559จ)
ในแต่ละโครงการจะมีรายละเอียดที่เปิ ดเผยประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของโครงการ เลขที่โครงการ ราคา
กลาง วงเงิ นงบประมาณ ราคาที่ตกลงซื้ อ/ จ้าง ประเภทโครงการ วิธีการจัดซื้ อจัดจ้าง วันที่ประกาศจัดซื้ อ
จัดจ้า ง เลขที่ สั ญญา วันที่ ล งนามสั ญญา วันที่ สิ้ นสุ ดสัญญา สถานะโครงการ ผูช้ นะการเสนอราคาและ
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีของผูช้ นะการเสนอราคา (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559จ)
ในอนาคต สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีแผนการพัฒนาเว็บไซต์ระบบข้อมูล
การใช้จ่ายภาครั ฐเป็ นแอปพลิ เคชันบนโทรศัพท์มื อถื อ และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
โครงการต่าง ๆ และเมื่อพบความผิดปกติสามารถถ่ายรู ปและส่ งข้อมูลร้ องเรี ยนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สํา นัก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ (ป.ป.ท.) ได้ (สํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ก)
อย่างไรก็ตาม อาจมี ประชาชนบางส่ วนที่มีฐานะยากจนหรื ออาศัยอยู่ในชนบทห่ างไกล และไม่
สามารถเข้าถึ งอุปกรณ์ ติดต่อสื่ อสารที่ทนั สมัย ก่อให้เกิดข้อจํากัดในการเข้าถึ งข้อมูลภาครัฐที่เปิ ดเผยผ่าน
ช่องทางดิจิทลั รัฐบาลจึงได้เริ่ มดําเนิ นการติดตั้งตูบ้ ริ การอเนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart Kiosk)
ในกรุ งเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง จากนั้นจะขยายไปทัว่ ประเทศ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการที่ตนพึงได้รับจากรัฐบาลโดยใช้
บัตรประชาชนเพียงใบเดียว (สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ข)
ตัวอย่างสุ ดท้ายที่สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) ได้ดาํ เนิ นการ คือ การพัฒนา
แอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริ การภาครัฐ (G-News) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐส่ งข้อมูลข่าวสารถึ ง
ประชาชนโดยตรง โดยประชาชนสามารถเลื อกรั บข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่ ตนสนใจได้ (สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์, 2559ค)
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาสําคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐของประเทศไทยมีอยู่ 2 ประเด็นสําคัญ คือ
ประเด็นที่หนึ่ ง การขาดกฎหมายแม่บทที่ชดั เจนและเหมาะสมกับยุคดิจิทลั ที่เป็ นแผนแม่บทในการเปิ ดเผย
ข้อมูลภาครัฐ ทั้ง ๆ ที่การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิ ดเป็ นหัวใจสําคัญประการหนึ่ งของ
การสร้างรัฐบาลดิจิทลั เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แต่บทบัญญัติเกี่ยวกับประเด็นนี้กลับกระจัดกระจาย
อยูใ่ นกฎหมายหลายฉบับ ยิ่งไปกว่านั้น กฎหมายแต่ละฉบับยังบังคับให้รัฐบาลเปิ ดเผยข้อมูลแบบแยกส่ วน
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คื อ เปิ ดเฉพาะบางแง่ มุ ม เท่ า นั้น ส่ ง ผลให้ป ระชาชนไม่ส ามารถเข้า ถึ ง หรื อติ ดตามข้อมู ล เปิ ดภาครั ฐ ได้
โดยสะดวก
ประเด็นที่ สอง หน่ วยงานของรั ฐแต่ละแห่ งดําเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลของรั ฐที่ หน่ วยงานของตน
ครอบครองผ่า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ โดยยัง ไม่ มี ก ารเชื่ อ มโยงกัน เท่ า ที่ ค วร ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนต้อ งติ ด ต่ อ
หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง หรื อเข้าเว็บไซต์ของหลายหน่วยงานเพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วน
จากที่อธิ บายมาทั้งหมด จะพบว่า ประเทศไทยได้ดาํ เนิ นการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้ างรัฐบาล
แบบเปิ ดตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงออกหนังสื อราชกิ จจานุ เบกษาเพื่ อแจ้ง ข้อมู ล
ข่ า วสารแก่ ป ระชาชน มาจนถึ ง ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน ที่ ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ภาครั ฐ พัฒ นามาถึ ง การเปิ ดเผยผ่ า น
แอปพลิ เคชัน G-News และเปิ ดเผยในรู ปแบบที่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ วัตถุ ประสงค์ของการเปิ ดเผย
ข้อมูลภาครัฐของไทยเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิ ดได้พฒั นาจากการมุ่งเน้นการติดตามตรวจสอบการทํางานของ
รัฐบาลเป็ นหลัก มาสู่ การส่ งเสริ มให้สังคมนําข้อมูลที่เปิ ดเผยไปใช้พฒั นาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
อีกประการหนึ่งด้วย
ข้ อเสนอแนะบางประการเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้ อมูลภาครัฐเพื่อสร้ างรัฐบาลแบบเปิ ด
แม้ว่าประเทศไทยจะเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐในรู ปแบบต่าง ๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2401 แต่รัฐบาลไทยยัง
สามารถปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐให้สมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นได้ท้ งั เชิ งปริ มาณ และเชิ งคุณภาพ ทั้งสิ้ น 10
ประเด็น โดยแบ่งออกเป็ นเชิงปริ มาณ 5 ประเด็น และเชิงคุณภาพ 5 ประเด็น
ข้อเสนอแนะเชิงปริ มาณ มี 5 ประเด็นดังนี้
ประเด็นแรก รั ฐบาลและหน่ วยงานของรั ฐทุ กแห่ งต้องยึดมัน่ ในหลักการที่ ว่า “ข้อมู ลเป็ นสมบัติ
ของชาติ” มิใช่สมบัติของรัฐบาล ดังนั้นประชาชนจึงล้วนเป็ นเจ้าของข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐครอบครองอยู่
และมี สิทธิ เข้าถึ งข้อมู ลดังกล่าวได้โดยเสมอภาค ดังนั้นหน่ วยงานของรั ฐควรเปิ ดเผยข้อมู ลผ่านช่ องทาง
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงหลักการทั้ง 8 ข้อที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ประเด็นที่สอง รัฐบาลควรผลักดันการตรากฎหมายกลางเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐฉบับใหม่
ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับความเจริ ญก้า วหน้าของเทคโนโลยีในยุค ดิ จิทลั โดยพิ จารณาบทบัญญัติข อง
รัฐธรรมนู ญ และใช้พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็ นพื้นฐานในการพิจารณายกร่ าง
กฎหมายฉบับใหม่โดยต้องยึดมัน่ ในหลักการเปิ ดเผยเป็ นหลัก ปกปิ ดเป็ นข้อยกเว้น อย่างเคร่ งครัด
จากหลักการดังกล่าว บทบัญญัติเกี่ยวกับข้อมูลปกปิ ดจําเป็ นต้องใช้ถอ้ ยคําที่ชดั เจนและรัดกุมที่สุด
เท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อจํากัดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปกปิ ดข้อมูล โดยอาจพิจารณาจาก
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร และคําพิพากษา/คําสั่งของศาลปกครองสู งสุ ด
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐ
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ประเด็นที่สาม ควรจํากัดประชุ มลับของรัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภาให้เหลื อน้อยที่สุด
โดยอาจกําหนดว่าการประชุ มลับต้องมีคะแนนเสี ยงเห็นชอบอย่างท่วมท้น เช่น สี่ ในห้าของจํานวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา นอกจากนี้ ควรบัญญัติห้ามการประชุ มลับในบางกรณี ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนอย่า งชัดเจน เช่ น การพิ จารณาให้ค วามเห็ นชอบหนัง สื อสั ญญากับ ต่ างประเทศหรื อองค์ก าร
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพิจารณาประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลเพื่ อ
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตําแหน่งในองค์กรอิสระที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบการใช้อาํ นาจ
รัฐอย่างเข้มข้น อาทิ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ในกรณี ที่วิตกว่า ผูท้ ี่ได้รับการเสนอเพื่อรับการสรรหาเพื่อดํารงตําแหน่งเหล่านี้ จะเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยง
จากข้อกล่าวหาที่ไม่เป็ นจริ งในการประชุ มที่เปิ ดเผยนั้น สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยการเปิ ดโอกาสให้บุคคล
เหล่านี้สามารถเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาในที่ประชุมรัฐสภา สภาผูแ้ ทนราษฎร หรื อวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ได้
ประเด็นที่สี่ ควรพิจารณาขยายขอบเขตหรื อประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งเปิ ดเผยให้สาธารณชน
รั บ ทราบอย่า งสมํ่า เสมอ เช่ น การใช้จ่า ยงบประมาณของรั ฐในส่ วนที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้องกับ การจัดซื้ อจัด จ้า ง
ค่าตอบแทน และสิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ที่บุคคลสาธารณะได้รับในแต่ละปี งบประมาณ การเสี ยภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของผูด้ าํ รงตําแหน่งสําคัญทางการเมืองและองค์กรอิสระ รวมทั้งผลประกอบการและการเสี ย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั ต่าง ๆ ที่ประกอบการในประเทศไทย ในรู ปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และรวดเร็ ว
ประเด็นที่ห้า แม้วา่ รัฐบาลจะพยายามสนับสนุ นส่ งเสริ มการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านช่องทางดิ จิทลั อย่าง
จริ งจังก็ตาม จะมีประชาชนส่ วนหนึ่ งเสมอที่ไม่สามารถหรื อไม่เต็มใจที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐผ่าน
ช่ องทางดิ จิท ลั ดัง นั้น รั ฐบาลต้องเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนสามารถติ ดต่อขอรั บ ข้อมู ลข่ า วสารผ่านช่ อง
ทางอื่น ๆ เช่น ตูบ้ ริ การอเนกประสงค์ของรัฐ โทรสาร โทรศัพท์ การส่ งเอกสารทางไปรษณี ย ์ ได้โดยสะดวก
รวดเร็ ว และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
สําหรับข้อเสนอแนะในเชิงคุณภาพ มี 5 ประเด็นดังนี้
ประเด็ นที่ หนึ่ ง รั ฐบาลควรปรึ ก ษาหารื อกับ ภาคประชาสัง คม ภาคเอกชน และประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องว่า ต้องการให้รัฐบาลเปิ ดเผยข้อมูลเรื่ องใด ในรู ปแบบใดเป็ นพิเศษ จึงจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้เพื่อให้การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐสอดคล้องกับความต้องการของ
สั ง คมอย่า งแท้จริ ง นอกจากนี้ ในกรณี หน่ วยงานของรั ฐไม่มี ขอ้ มู ลชุ ดที่ ประชาชนต้องการ รั ฐบาลควร
สนับสนุ นงบประมาณและทรัพยากรที่จาํ เป็ น ให้หน่วยงานเหล่านั้นดําเนิ นการเก็บ รวบรวม และเผยแพร่
ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ประเด็นที่สอง ควรพัฒนาเว็บไซต์ที่เปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เชื่ อมโยงกันมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ ทิศทางสําคัญคือ การสร้างและพัฒนาเว็บท่าที่ทาํ หน้าที่เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของรั ฐ
ทุกด้านเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
นอกจากนี้ ควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกติดตามเฉพาะประเด็นที่สนใจได้ โดยทุกครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหัวข้อนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไป จะมีขอ้ ความแจ้งเตือนไปยังอี เมล (E-mail) หรื อหมายเลข
โทรศัพท์มือถื อที่ ประชาชนได้ลงทะเบียนไว้กบั เว็บไซต์เหล่ านั้น ภาษาอังกฤษอาจใช้คาํ ว่า “Track This”
ทั้ง นี้ อาจเชื่ อ มโยงการส่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารถึ ง ประชาชนกับ แอปพลิ เ คชัน G-News ที่ สํ า นัก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน) พัฒนาขึ้นมาแล้ว ตัวอย่างเช่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็ นต้นมา ประเทศ
ไทยมีพระราชบัญญัติ ปรับปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม แล้ว 17 ฉบับ ประชาชนที่สนใจกฎหมายฉบับนี้ เป็ น
พิเศษ อาจลงทะเบี ยนเพื่อติ ดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขเพิ่มเติ มหรื อยกเลิ กกฎหมายฉบับนี้ ไ ด้บ น
เว็บไซต์ราชกิ จจานุ เบกษา โดยทุกครั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 และประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ประชาชนที่ ลงทะเบี ยนไว้จะได้รับข้อความเตื อนผ่า นทาง
แอปพลิเคชัน G-News อีเมลหรื อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ประเด็นที่สาม หน่ วยงานของรั ฐควรเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคธุ รกิ จ และประชาชน
ทัว่ ไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ โครงการ และร่ างกฎหมายฉบับต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
ผ่า นช่ องทางดิ จิท ลั มากขึ้ น และควรเปิ ดเผยความคิ ดเห็ นเหล่ า นั้นผ่า นทางเว็บ ไซต์ของหน่ วยงานอย่าง
สมํ่าเสมอ การดําเนิ นการเช่นนี้จะช่วยกระตุน้ และส่ งเสริ มให้สังคมเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะอย่างกว้างขวาง เป็ นระบบและมีเหตุผลมากขึ้น
ประเด็นที่สี่ หน่ วยงานของรั ฐควรประชาสัมพันธ์นวัตกรรมที่เกิ ดจากการนําข้อมูลเปิ ดภาครัฐที่
เผยแพร่ อยู่ในเว็บไซต์ https://www.data.go.th/ และแหล่งอื่น ๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจให้สังคม
ร่ วมกันพัฒนานวัตกรรมจากข้อมูลเปิ ดภาครัฐอย่างจริ งจังต่อไป
ประเด็ น ที่ ห้ า เพื่ อ ส่ งเสริ มบทบาทของสั ง คมในการตรวจสอบการทํ า งานของรั ฐ บาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจัดซื้ อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ระบบข้อมู ลการใช้จ่ายภาครั ฐ หรื อ ภาษี ไปไหน?
รั ฐบาลควรพิ จารณาเปิ ดเผยรายละเอี ย ดสัญญาฉบับ จริ ง ของแต่ล ะโครงการโดยเฉพาะการส่ งมอบงาน
แต่ละงวด ทั้งนี้ เพื่อเป็ นเครื่ องมื อสําหรั บสัง คมในการตรวจสอบความก้า วหน้าหรื อความสมบู รณ์ ข อง
โครงการได้โดยสะดวก โดยอาจเริ่ มต้นจากโครงการจัดซื้ อจัดจ้างที่ เป็ นการก่อสร้ างก่ อน เนื่ องจากเป็ น
โครงการจัดซื้ อจัดจ้างของรัฐที่ประชาชนสามารถเห็นความก้าวหน้าของการดําเนิ นงานได้อย่างชัดเจนที่สุด
นอกจากนี้ อาจพิจารณาเปิ ดโอกาสให้ประชาชนถ่ายภาพโครงการก่อสร้างในพื้นที่ของตนที่เสร็ จสมบูรณ์
แล้วนํามาแสดงบนเว็บไซต์ดงั กล่าวด้วย
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สรุ ป

แนวคิดการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรั ฐบาลแบบเปิ ดเป็ นแนวคิดที่ องค์การระหว่างประเทศ
และประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้มุ่งมัน่ ดําเนิ นการให้เกิ ดผลเป็ นรู ปธรรมอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความโปร่ งใสในการทํางานของรัฐบาลอันจะไปสู่ ความไว้วางใจของสังคม การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชนทุกระดับ การนําข้อมูลที่เปิ ดเผยไปใช้ประโยชน์ในการสร้ างสรรค์นวัตกรรม
ในกรณี ของประเทศไทย การเปิ ดเผยข้อมู ล ภาครั ฐเพื่ อสร้ างรั ฐบาลแบบเปิ ดเริ่ ม ต้นขึ้ นเมื่ อปี พ.ศ. 2401
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกหนังสื อราชกิ จจานุ เบกษา และได้มีพฒั นาการเรื่ อยมา
จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ที่ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ผ่า นเว็บ ไซต์ใ นรู ป แบบที่ เ ครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ามารถนํา ไป
ประมวลผล เพื่อสร้างนวัตกรรมได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐทั้ง
ในเชิ งปริ มาณ และคุณภาพรวมทั้งสิ้ น 10 ประเด็น เพื่อขยายขอบเขตการเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐให้กว้างขวาง
และตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด รวมทั้งพัฒนาเครื่ องมือเพื่อช่ วยอํานวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว ตลอดจนส่ งเสริ มให้ประชาชนนําข้อมูลเหล่านั้นไป
ใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกด้านอย่างจริ งจัง การเปิ ดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อนําไปสู่ การเป็ น
รั ฐบาลแบบเปิ ดจึ งเป็ นหัวใจสําคัญของการบริ หารราชการแผ่นดิ นในยุคดิ จิทลั เพื่อนําประเทศไทยไปสู่
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน อย่างแท้จริ ง
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2540 ของคณะกรรมการข้ อมูลข่ าวสารของราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี . (22 กรกฎาคม 2557). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พ.ศ. 2557. ราชกิจจานุเบกษา 131(55ก), 1-17. สื บค้นจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF.
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สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี . (22 มกราคม 2558ก). พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณา ขออนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา 132(4ก), 1-8. สื บค้นจาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/004/1.PDF.
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี . (27 พฤศจิกายน 2558ข). หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี (ด่ วนที่สุด)
ที่ นร 0505/43088 เรื่ อง การสมัครเข้ าเป็ นภาคีสมาชิ กความร่ วมมือเพื่อการเปิ ดเผยข้ อมูลภาครั ฐ
(Open Government Partnership: OGP). สื บค้นจาก
https://www.ega.or.th//upload/download/file_75616a614d82dbaa3b594866cc0d433c.pdf.
สํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี . (8 เมษายน 2559). หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี (ด่ วนที่สุด) ที่ นร
0505/12684 เรื่ อง ขอความเห็นชอบต่ อ (ร่ าง) แผนพัฒนาดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม และ (ร่ าง)
แผนพัฒนารั ฐบาลดิ จิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561). สื บค้นจาก
https://www.ega.or.th//upload/download/file_3a40526b7c2f53cde22bbea4b81f643b.pdf.
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เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเสริมสรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน ๑
0

นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ
นักวิเคราะหอาวุโส
สวนวิเคราะหและจัดเตรียมขอมูล ฝายอํานวยการ
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ๒
1

ประเทศไทยไดเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
อยางเปนทางการตั้งแตตนป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนมา สงผลใหสินคาและแรงงานมีฝมือ เชน แพทย
พยาบาล สถาปนิก สามารถเคลื่อนยายไปมาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศไดอยางเสรี
มากยิ่งขึ้น
ทว า ความเป น จริ ง ที่ ห ลายคนอาจจะมองข า มไปในชว งหลายป ที่ผ า นมา คื อ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเปนเพียงเสาหลัก (Pillar) เสาหนึ่งของประชาคมอาเซียนเทานั้น ไมใชทุกสิ่งทุก
อยางของอาเซียน การสรางประชาคมอาเซียนที่มั่นคง ยั่งยืน และสามารถอํานวยประโยชนสุขใหแก
ประชาชนในภูมิภาคนั้น จําเปนตองสรางและพัฒนาเสาหลักอีก ๒ เสาใหแข็งแกรงดวย คือ ประชาคม
การเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political-Security Community – APSC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) การมุ ง
พัฒนาหรือใหความสําคัญเฉพาะประเด็นความรวมมือดานเศรษฐกิจ โดยละเลยประเด็นดานการเมือง
ความมั่ น คง และสั ง คมวั ฒนธรรมนั้ น เปรี ย บเสมื อ นการสร า งพระเจดีย บ นพื้ น ทรายที่ ปราศจาก
รากฐานอั น มั่ น คง และอาจพั ง ทลายลงเมื่ อ เผชิ ญ กระแสน้ํ า อั น เชี่ ย วกราก หรื อ กระแสลมที่ พั ด
โหมกระหน่ําไดตลอดเวลา
ในการสร า งประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย นให มั่ น คงและยั่ ง ยื น การส ง เสริ ม ให
ประชาชนในกลุมอาเซียนสามารถเขาใจและใชภาษาของกันและกันในการติดตอสื่อสารไดอยาง
คลองแคลว นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ถือเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสรางความรู ความเขาใจ ทัศนคติ
ที่ดี รวมทั้งความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางประชาชนในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ภาษายังเปน
กุญแจดอกสําคัญที่จะเปดประตูใหเราไดสัมผัสความงดงามของอารยธรรม และวิถีชีวิตของประชาชน
ในประเทศเพื่อนบานอีกดวย

๑

เผยแพรบนเว็บไซตของศูนยสัมพันธไทย (Thai World Affairs Center) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๐ [http://www.thaiworld.org/thn/thailand_monitor/answera.php?question_id=
1555]
๒
ผูเขียนขอขอบคุณสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) สําหรับความรู ขอมูล และการสนับสนุนใน
ทุก ๆ ดาน
๑

อย า งไรก็ ต าม การศึ ก ษาภาษาของประเทศเพื่ อ นบ า นไม ว า จะเป น ภาษาลาว เมี ย นมาร
เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย เขมร ฯลฯ ของคนไทยยังมีอุปสรรคหลายประการ ปจจุบัน การศึกษา
ภาษาเหลานี้จํากัดอยูในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาบางแหงเทานั้น แมวาสถาบันการศึกษา
เหลานี้จะเปดสอนภาษาของประเทศเพื่อนบานแกประชาชนทั่วไป แตมิใชวาประชาชนทุกคนจะ
สามารถสละเวลาหรือเงินทองที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อลงทะเบียนเรียนภาษาเหลานี้ไดอยางจริงจังและ
ต อ เนื่ อ ง นอกจากนี้ คนไทยที่ ส นใจศึ ก ษาภาษาของประเทศเพื่ อ นบ า นยั ง ประสบป ญ หาขาดสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง และประชาชนทั่วไปสามารถเขาใจ และเขาถึงไดงาย
ปญหาสําคัญประการหนึ่งที่ตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได คือ การสื่อสารระหวางคนไทยกับ
แรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานจํานวนหนึ่งที่ไมสามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได
เปนไปอยางยากลําบาก ปญหานี้จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อแรงงานเหลานี้เจ็บปวยและจําเปนตองเขารักษา
ตัวในโรงพยาบาลของรัฐ ปญหาการสื่อสารระหวางแรงงานเหลานี้กับบุคลากรทางการแพทยยอม
สงผลกระทบตอการวินิจฉัยและการรักษาโรคในที่สุด
แนวทางหนึ่งที่จะสามารถแกไขปญหาที่กลาวมาได คือ การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในปจจุบันเพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาของประเทศเพื่อนบานของคนไทย
คุณสมบัติที่โดดเดนของเทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบันคือ ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา
เพียงแตมีอุปกรณที่สามารถเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ไดเทานั้น
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สรอ.) ในฐานะหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและพยายาม
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแกไขปญหาดังกลาว จึงไดรวมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทําแอปพลิเคชัน
(Application) ชื่อ “DoctorAsks Myanmar” ขึ้น สําหรับระบบปฏิบัติการ IOS และสามารถดาวน
โหลด (Download) ผ า น App Store โดยพิ ม พ คํ า ว า “Doctor Asks” หรื อ จากแอปพลิ เ คชั น ชื่ อ
“ศูนยกลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center – GAC)” หมวดสุขภาพและ
การสาธารณสุข

๒

ภาพที่ ๑ ภาพแอปพลิเคชันจาก
https://apps.go.th/ApplicationDetails.aspx?appId=46302765-e836-48de-a999-62c978a58090

แอปพลิเคชันนี้รวบรวมประโยคและวลีพื้นฐานภาษาเมียนมารที่จําเปนสําหรับการซักประวัติ
คนไขชาวเมียนมารไวถึง ๒๕ หมวด เชน การถามประวัติเจ็บปวยโดยทั่ว ๆ ไป การถามเกี่ยวกับ
ประวัติครอบครัว ประวัติการไดรับวัคซีน ประวัติดานการผาตัด อาการปวด อาการไข เปนตน คําถาม
คําตอบทั้ง ๒๕ หมวดครอบคลุมเรื่องจําเปนพื้นฐานเกี่ยวกับการเจ็บไขไดปวยอยางครบถวน ชวยให
บุคลากรทางการแพทยมีขอมูลเกี่ยวกับผูปวยชาวเมียนมารอยางเพียงพอที่จะวินิจฉัยโรคและรักษาได
อยางถูกตอง คําถามแตละขอมีตัวอักษรภาษาไทย ตัวอักษรภาษาเมียนมาร และสามารถเลือกใหอาน
ออกเสียงภาษาเมียนมารในกรณีที่ชาวเมียนมารผูนั้นอานหนังสือไมออกอีกดวย แอปพลิเคชันนี้มี
ประโยชนอยางยิ่งสําหรับสถานพยาบาลที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีแรงงานชาวเมียนมารอาศัยอยู หรือ
ทํางานเปนจํานวนมาก แตมีขอจํากัดดานงบประมาณที่ไมสามารถจางลามภาษาเมียนมารได

๓

ภาพที่ ๒ ตัวอยางหมวดคําถามของแอปพลิเคชัน DoctorAsks Myanmar

ภาพที่ ๓ ตัวอยางคําถามในหมวด “การถามเกี่ยวกับสารเสพติด”

แอปพลิเคชันนี้คือ ตัวอยางสําคัญของการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เจริญกาวหนา
เพื่อสรางความรูความเขาใจระหวางประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ในอนาคต รัฐบาลควรพิจารณา
สนับสนุนขยายแอปพลิเคชันหรือ เว็บไซตในลักษณะนี้ใหครอบคลุมภาษาอื่น ๆ ในอาเซียน รวมทั้ง
หั ว ข อ อื่ น ๆ อย า งกว า งขวาง เช น การเข า พั ก โรงแรม การสอบถามเส น ทาง การสั่ ง อาหาร
๔

การขอความชวยเหลือจากตํารวจ การตอบคําถามเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่สนามบิน เปนตน
อย า งไรก็ ต าม พั ฒ นาการขั้ น สู ง สุ ด ของแอปพลิ เ คชั น ในลั ก ษณะนี้ คื อ แอปพลิ เ คชั น สํ า หรั บ
สอนภาษาตาง ๆ ในอาเซียนสําหรับคนไทยตั้งแตระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงครอบคลุมทั้ง ๔ ทักษะ
คือ ฟง พูด อาน เขียน เพื่อใหคนไทยทุกคนที่สนใจภาษาของประเทศเพื่อนบานสามารถเขาถึงสื่อ การ
สอนได ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา โดยปราศจากข อ จํ า กั ด ผ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล โดยมี เ ป า หมายสู ง สุ ด คื อ
การสรางเสริมศักยภาพใหคนไทยสามารถใชภาษาของประเทศเพื่อนบานในการสื่อสารกับพวกเขาได
อยางคลองแคลว โดยไมจําเปนตองพึ่งพาภาษาอังกฤษแตเพียงภาษาเดียวอีกตอไป
รัฐบาลไทยสามารถยกประเด็นนี้ขึ้นเปนวาระสําคัญของอาเซียน และแสวงหาความรวมมือกับ
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในการพัฒนาแอปพลิ เคชั นหรื อ เว็ บไซตที่ สง เสริมการเรีย นการสอนภาษา
อาเซียนใหแพรหลายในภูมิภาค โดยรัฐบาลไทยอาจเปนผูจัดเตรียมเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปน สวนประเทศอื่นสนับสนุนผูเชี่ยวชาญดานภาษาและเนื้อหาตาง ๆ ขอเสนอนี้ สอดคลองกับ
แนวคิ ด ของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงดิ จิทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ดร. พิ เ ชฐ ดุ ร งคเวโรจน ที่
พยายามผลั ก ดั น แนวคิ ด “การทู ต ที่ มี ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ ดิ จิ ทั ล เป น แกนกลางสํ า คั ญ (Digital
Diplomacy)” เพื่อใหประเทศไทยมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นในการดําเนินนโยบายตางประเทศ
เทคโนโลยีดิจิทัลมิไดมีประโยชนเฉพาะการสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
เทานั้น แตยังสามารถนํามาใชเพื่อประโยชนดานสังคม วัฒนธรรม และการตางประเทศ รัฐบาลไทย
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน และเปดโอกาสให
คนไทยสามารถเรียนรูภาษาอาเซียนไดทุกที่ ทุกเวลา โดยปราศจากขอจํากัด อันจะเปนพื้นฐานสําคัญ
ในการพัฒนาประชาคมอาเซียนใหแข็งแกรงและมั่นคงตอไป
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