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นางสาวอริยพร  โพธิใส
นิติกร สำ นักกฎหมาย

บทน�ำ 
โดยที่ปัจจุบัน โลกของเราได้เริ่มเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัล (Digitization) อันเป็น

ผลท�าให้เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวันของสังคมมนุษย์มากยิ่งข้ึน 
โดยเฉพาะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ไม่ว่าจะเป็นการค้า  
การลงทุน การประกอบธุรกิจให้บริการด้านต่าง ๆ เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง
เครือ่งมือทีช่่วยสนบัสนนุการท�างานของมนษุย์ดงัเช่นในอดตีทีผ่่านมาเท่านัน้ หากแต่จะ 
หลอมรวมเข้ากบัชีวิตประจ�าวันของมนุษย์อย่างแท้จรงิ และจะเปลีย่นโครงสร้างรปูแบบ
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลติ การค้า การบรกิาร และกระบวนการทาง
สังคมอื่น ๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลง
ของโลกดังกล่าวนี้ ท�าให้ประเทศไทยต้องเร่งน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ส�าหรับเพื่อเป็น
เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก�าลังเผชิญอยู่หรือ
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เช่น การพัฒนาขีดความ
สามารถของธุรกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การผลิต การค้า และการบริการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
การพฒันาศกัยภาพของคนในประเทศทัง้บคุลากรด้านเทคโนโลย ีบคุลากรทีท่�างานใน
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่จะต้องมีความฉลาดรู้
เท่าทันสื่อและเท่าทันโลก ขณะเดียวกันภาครัฐก็ได้มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสงัคม เพือ่เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิการตามนโยบายเศรษฐกจิและสงัคมดจิิทลั
ของรัฐบาลให้เกิดการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนเป็นวิธีการ

แนวทำงกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย          
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ด�าเนนิธรุกจิ การด�าเนนิชวีติของประชาชน และการด�าเนนิงานของภาครฐั รวมทัง้การผลกัดนั 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสรมิและพฒันาเศรษฐกจิ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความม่ังคัง่
ทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้ในเวทีโลก และความมั่นคงทางสังคมของประเทศต่อไป

คอลัมน์ “สารพันปัญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใคร่ขอน�าเสนอ เรื่อง “แนวทาง
การพัฒนาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย” ทัง้น้ี โดยมีวัตถปุระสงค์
เพือ่ให้ผู้อ่านได้รบัทราบและเข้าใจถงึสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมในยคุดจิิทลัของ
ประเทศไทยตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยว่ามีความเป็นมาและมีสาระส�าคัญอย่างไร ดังนี้

๑. ควำมเป็นมำและสภำพปัญหำ
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ

เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนที่ท�าให้วิถีการด�าเนินชีวิตของคนในโลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การน�านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ใช้ในวงกว้างเป็นไปอย่างก้าวกระโดดเรือ่ยมาจนกระทัง่ปัจจุบนัที่
เทคโนโลยดีจิทิลักลายเป็นส่วนหนึง่ของระบบเศรษฐกิจและสงัคม
ในทุก ๆ มิติ โดยเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
กระบวนการผลิต การด�าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา 
การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
อืน่ ๆ  ทีส่่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ การพฒันาคณุภาพชวีติของคนในสงัคม และ
การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ประชาชนในชุมชน เข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ ตลาด 
และบริการต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ และเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 จึงอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือที่มี
ความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจดจิิทลัหรอือาจเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทั้งด้านอุปกรณ์ และระบบเครือข่ายต่าง ๆ หากประชากรและภาคธุรกิจของ
ประเทศสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศได้มากเท่าใดยิง่แสดง
ให้เห็นว่าประเทศนั้นมีความพร้อมในการพัฒนาดิจิทัลอันเป็นพ้ืนฐานส�าคัญต่อความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกยคุใหม่ ส�าหรบัประเทศไทยน้ันแนวโน้มการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของภาคธรุกจิและประชากรมจี�านวนผูใ้ช้งาน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอันเป็นหัวใจส�าคัญของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ประกอบธุรกิจนั้นมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นจากในอดีต ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ 
ในการตดิต่อสือ่สารกนัเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนัมีการใช้เทคโนโลยใีนการประกอบธรุกจิกนั
มากขึ้น เช่น การซื้อขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
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 อย่างไรก็ตาม แม้หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจจะมีความต้องการน�า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารด้านดจิิทลัมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพและ
ประสิทธิภาพของการให้บรกิาร แต่สภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้กค็อื ความพร้อมของหน่วยงาน 
ภาครัฐโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซึ่งมีความจ�าเป็นที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงบทบาทอ�านาจหน้าที่ให้ครอบคลุมถึงเรื่อง
การพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เพือ่รองรบัการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
และสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก รวมทั้งปัญหา 
ภัยคกุคามรปูแบบใหม่ทีม่าพร้อมกบัเทคโนโลยซีึง่มรีปูแบบการกระท�าความผดิทีม่คีวาม 
ซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ 
ยังมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการเก่ียวกับการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม เช่น ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

 ดังนั้น การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต  
การด�าเนนิธุรกจิ การค้า การบรกิาร การศกึษา การสาธารณสขุ การบรหิารราชการแผ่นดนิ 
รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ จึงเป็นสิ่งส�าคัญซ่ึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้อง
ด�าเนนิการอย่างเร่งด่วนเพือ่ให้ทนัต่อความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมอนัจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

๒.  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
รัฐบำล 

   ประเทศไทยภายใต้การน�าของรฐับาลชดุทีม่ ีพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นช่วงระยะเวลาของการปฏิรูปประเทศในทุกมิติของการพัฒนา
เศรษฐกจิ และสงัคม โดยรฐับาลได้ตระหนักถงึความจ�าเป็นเร่งด่วนในการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิลัมาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการปฏริปูประเทศไทยไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
ซึ่งรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล โดยก�าหนดไว้ในข้อ ๖.๑๘ ว่า “ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวาง
รากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท�าให้ทุกภาค
เศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึง
การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับ
การให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค
สื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานส�าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มี 
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง”

 ทัง้นี ้เพือ่ให้เกดิการด�าเนนิงานด้านนีเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ประสทิธผิล 
และเป็นรูปธรรมสูงสุด คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารร่วมกับกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี จัดท�าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนแผนแม่บท
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ เพือ่เป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิการ 
ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐบาลให้เกิดการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปล่ียนแปลงวิธีการด�าเนินธุรกิจ การด�าเนินชีวิตของ
ประชาชน และการด�าเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ทีแ่ข่งขันได้ในเวทโีลก และความม่ันคงทางสงัคมของประเทศต่อไป

  โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ 
มิใช่เป็นเรื่องใหม่ส�าหรับประเทศไทย หากแต่เป็นการต่อยอด 
การพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ท�ามาอย่างต่อเนื่อง  
โดยกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ทัง้จากภาครฐั ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคประชาสงัคม 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเทคโนโลยีและบริบททางเศรษฐกิจและ
สงัคมก�าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ไปสูย่คุดจิทิลั และหลากหลาย 
ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ 
มาเลเซีย อินเดีย ฯลฯ ก�าลังแข่งขันกันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงมุ ่งหวังปฏิรูป
ประเทศไทยให้ทันต่อบริบทดังกล่าวด้วยเช่นกัน ตั้งแต่การเร่งวางรากฐานดิจิทัลของ
ประเทศผ่านการลงทุนคร้ังใหญ่ การสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคน 
มีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม และใช้
ประโยชน์จากนวตักรรมดจิิทลัอย่างเตม็ศกัยภาพ จนถงึการผลกัดันให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่า และ 
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

 นอกจากการจัดท�าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว รัฐบาล
ชุดปัจจุบัน ยังมีแผนในการผลักดันกฎหมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
โดยเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติหลักการและให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม
ดิจทัิล รวมจ�านวน ๑๐ ฉบบั ตามทีก่ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ 
และให้ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ประกอบด้วย

139-152-MAC6.indd   142 5/18/2560 BE   5:46 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 143

สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

 (๑) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ พ.ศ. ....

 (๒) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 (๓) ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
 (๔) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 (๕) ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ พ.ศ. ....
 (๖) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 
 (๗) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ....
 (๘) ร่างพระราชบญัญตักิองทนุพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. ....
 (๙) ร่างพระราชบญัญตัอิงค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก�ากับการประกอบ

กจิการวิทยกุระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และ
  (๑๐) ร่างพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้ส�านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 โดยขณะนี้ มีร่างพระราชบัญญัติที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติแล้ว จ�านวน ๓ ฉบับ คือ
	 (๑)	พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 

พ.ศ.	๒๕๖๐	
 โดยพระราชบญัญตัฉิบบันีไ้ด้มีการเสนอต่อประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 

เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้เมื่อ
วันที ่๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยพระราชบญัญตักิารพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
และมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคอื 
มีผลใช้บงัคบัต้ังแต่วนัพธุที ่๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึง่พระราชบญัญตัดิงักล่าว
มีหลักการและเหตุผลที่ส�าคัญ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้าน
ดจิทิลัได้เข้ามามบีทบาทส�าคญัในการพฒันาและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ 
ส่งผลต่อฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงหน่วยงาน 
ภาครฐัและภาคธรุกิจต่างมคีวามต้องการน�าระบบเทคโนโลยด้ีานดจิิทลัดังกล่าวมาใช้ในการ 
พฒันาศกัยภาพและประสทิธภิาพของการให้บรกิาร เพือ่ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รบั 
หรือการพัฒนาในการแข่งขันทางธุรกิจของภาคเอกชน แต่ประเทศไทยยังขาดการ
พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในด้านดจิิทลัอย่างเป็นระบบทีจ่ะสามารถ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน�าไปสู่การพัฒนาทาง
ด้านเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ ดงัน้ัน เพือ่ให้การพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและ

139-152-MAC6.indd   143 5/18/2560 BE   5:46 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐144

แนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย        

จุลนิติ

สงัคมของประเทศครอบคลุมการด�าเนนิงานในด้านต่าง ๆ  ทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการวางโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบเพ่ือลดความซ�า้ซ้อนในการด�าเนนิงานและส่งเสรมิกิจกรรมในด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน จึงจ�าเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้ 

	 (๒)	 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ๑๗) 
พ.ศ.	๒๕๕๙	(เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

  โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้มีการเสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้
ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙  
โดยมผีลใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป กล่าวคอื มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลที่
ส�าคัญ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัล
ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สงัคม ฐานความรู ้และขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยหน่วยงานภาครฐั 
และภาคธุรกิจต่างมีความต้องการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
ดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ แต่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่จ�ากัดเฉพาะเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน
ที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลัก ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐ 
ท�าหน้าท่ีบูรณาการกลไกต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการด�าเนินการไปใน
ทศิทางเดียวกนัอนัจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ
ประเทศ โดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อให้มี
กระทรวงที่มีอ�านาจหน้าที่ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงต้อง
ด�าเนนิการปรบัโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารให้มขีอบเขต
อ�านาจหน้าที่มากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 (๓)	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร	์
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐ 

   โดยพระราชบญัญตัฉิบบัน้ีได้มกีารเสนอต่อประธานสภานิตบิญัญติั
แห่งชาติ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ และ

139-152-MAC6.indd   144 5/18/2560 BE   5:46 PM



มี.ค. - เม.ย. ๖๐ 145

สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้พจิารณาและมมีตเิหน็สมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันอังคารที่ 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักการและเหตุผลที่ส�าคัญ คือ โดยที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
มบีทบญัญตับิางประการทีไ่ม่เหมาะสมต่อการป้องกนัและปราบปรามการกระท�าความผดิ 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซ่ึงมีรูปแบบการกระท�าความผิดที่มีความซับซ้อน 
มากขึน้ตามพฒันาการทางเทคโนโลยซีึง่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และโดยทีม่กีารจดัตัง้ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีภารกิจในการก�าหนดมาตรฐานและ
มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวังและติดตาม
สถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ สมควรปรบัปรงุบทบญัญติัในส่วนทีเ่ก่ียวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย ก�าหนด
ฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทก�าหนดโทษของ
ความผดิดงักล่าว การปรบัปรงุกระบวนการและหลกัเกณฑ์ในการระงบัการท�าให้แพร่หลาย 
หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนก�าหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ซึ่งมีอ�านาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเก่ียว
กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๓.	แนวทางในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม					 
 นอกจากที่รัฐบาลจะได้ด�าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

และสังคมดิจทิลัของรฐับาลข้างต้นแล้ว ยงัมแีนวทางในการพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีหลักการพื้นฐานเพื่อ
ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของ
เทคโนโลยดีจิทิลั การประกันการเข้าถงึของคนทกุกลุม่ การวางแผนจากข้อมลูความพร้อม 
ของประเทศ และการรวมพลงัทกุภาคส่วนในการขบัเคลือ่นแผนฯ ตามแนวทางประชารัฐ 
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงในภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม และภาครัฐ ท้ังน้ี  
แผนพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ได้ก�าหนดเป้าหมายในการพฒันาดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม ในภาพรวม ๔ ประการ เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนา
ประเทศ ดังนี้ 

	 (๑)	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ	 
ก้าวทนัเวทโีลกด้วยการใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีดจิทัิลเป็นเครือ่งมอืหลกัในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต	การบริการ	
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	 (๒)	สร้างโอกาสทางสงัคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมลูข่าวสารและบรกิาร
ต่าง	ๆ	ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

		 (๓)	พัฒนาทนุมนุษย์สู่ยคุดิจทัิล	ด้วยการเตรยีมความพร้อมให้บุคลากร
ทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด�าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ในยุคดิจิทัล

		 (๔)	ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท�างานและการให้บริการของภาครัฐ	 
ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัและการใช้ประโยชน์จากข้อมลู	เพือ่ให้การปฏบิตังิานเกดิความ
โปร่งใส	มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

 อย่างไรกต็าม การพัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทยนัน้ 
มุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาวให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน และ
ให้สอดคล้องกับการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แต่เนื่องจาก
เทคโนโลยดีจิทิลัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันัน้แผนพฒันา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก�าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลหรือ
ทิศทางการพัฒนาและเป้าหมาย ออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่	๑	Digital	Foundation ประเทศไทยลงทุน	
และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ในมิตด้ิานเศรษฐกจินัน้ เป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศเพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบท
ในการท�าธุรกิจในยุคดิจิทัลให้ลื่นไหลมากขึ้น (Frictionless) รวมถึงการส่งเสริมให ้
กลุ่มธรุกิจทีย่งัไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีจิิทลัมากนักให้เข้ามาสูร่ะบบเศรษฐกิจ
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน

 ระยะที	่๒	Digital	Thailand	I	:	Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทย
มส่ีวนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดจิิทลัตามแนวทางประชารฐั ในมติด้ิานเศรษฐกจินัน้ 
ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตด้วยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยดีจิทัิลและการใช้ประโยชน์จากข้อมลู (Data-Driven) และเตรยีมความพร้อม
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
ให้มีความทันสมัยและพัฒนาไปสู่การท�าธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation-Driven Entrepreneur หรือ Technology 
Startup) ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศอีกด้วย

 ระยะที่	๓	Digital	Thailand	II	:	Full	Transformation ประเทศไทย
ก้าวสูดิ่จทิลัไทยแลนด์ทีข่บัเคลือ่นและใช้ประโยชน์จากนวตักรรมดิจิทัลได้อย่างเต็ม
ศกัยภาพ ในมติด้ิานเศรษฐกจิ ประเทศไทยจะเป็นศนูย์กลางการค้าและการลงทนุดจิทิลั 
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ภาคอตุสาหกรรมสามารถน�าเทคโนโลยดีจิิทัลมาใช้เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพของการ
ท�างานเข้าสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม
ในยคุ ๔.๐ และภาคการเกษตรทัว่ประเทศ ตัง้แต่ขนาดใหญ่ลงไปจนถงึขนาดเลก็มกีาร
ปรบัเปลีย่นรปูแบบสูก่ารท�าการเกษตรแบบอจัฉรยิะ (Smart Agriculture) ขณะเดยีวกัน 
กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยสามารถน�านวัตกรรมดิจิทัล
เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ (Innovation Driven Enterprises : IDE) จนสามารถเข้าไปมี
บทบาทในเวทีระหว่างประเทศได้

 ระยะท่ี	๔	Global	Digital	Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุม่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทาง
สังคมอย่างยั่งยืน ในมิติด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจประเทศไทยเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า  
การผลติ การลงทนุ หรอืการจ้างงาน ท�าให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดกัรายได้ปานกลาง
ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม  
การพฒันาเทคโนโลยดีจิิทลัอาจส่งผลต่อการน�าหุน่ยนต์และระบบอจัฉรยิะมาทดแทน
ก�าลังคนในกระบวนการผลิตของภาคการผลิตและการบริการเป็นจ�านวนมาก 

  

๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     
   เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ก�าหนดกรอบ
ยทุธศาสตร์การพฒันาเพือ่ให้การขบัเคลือ่นการพฒันาดจิิทลัของประเทศไทยบรรลผุล 
จ�านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีการก�าหนดเป้าหมายเพื่อให้สามารถ
ติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และแผนงานเพื่อด�าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๑	 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ	 โดยมุ ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง  
ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยก�าหนดให้
เทคโนโลยีที่ใช้มีความเร็วเพียงพอกับความต้องการและให้มีราคาค่าบริการที่ไม่เป็น
อปุสรรคในการเข้าถงึบรกิารของประชาชนอีกต่อไป นอกจากน้ี ในระยะยาวโครงสร้าง
พื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานเช่นเดียวกับ 
ถนน ไฟฟ้า น�้าประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคนและทุกสรรพสิ่ง  
โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ

  (๑) พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานอินเทอร์เน็ตความเรว็สงูให้ครอบคลมุทัว่ประเทศ 
มีความทันสมัย มีเสถียรภาพตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคา
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
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  (๒) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในภูมิภาค 
และเป็นที่ตั้งของผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลก

  (๓) จดัให้มนีโยบายและแผนบรหิารจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน คลืน่ความถี่ 
และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  (๔) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
ก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๒	 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิทิลั	มุง่กระตุน้
เศรษฐกิจของประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยี
ดิจทิลัในการลดต้นทนุการผลิตสินค้าและบรกิาร เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจ 
รปูแบบใหม่ในระยะยาว นอกจากนี ้ยงัมุง่เน้นการสร้างระบบนิเวศ
ส�าหรบัธรุกจิดจิิทลั เพือ่เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ
ภาคธรุกิจไทยทีจ่ะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจและอตัราการ
จ้างงานของไทยอย่างยัง่ยนืในอนาคต โดยยทุธศาสตร์น้ีประกอบด้วย 
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ

 (๑) เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของภาคธรุกิจตลอดห่วงโซ่คณุค่า 
โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและ
ข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ

  (๒) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup)  
ให้เป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

 (๓) พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

  (๔) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยด�าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน

		 ยุทธศาสตร์ที่	 ๓	 สร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล	 มุ่งสร้างประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร  
ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากบรกิารต่าง ๆ  ของรฐัผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั มข้ีอมลู องค์ความรู ้ทัง้ระดบั
ประเทศและระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและน�าไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมปีระชาชนทีรู่เ้ท่าทนัข้อมลูข่าวสาร และมทีกัษะ
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ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดิีจิทัลอย่างมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม โดยยทุธศาสตร์นี ้
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน คือ

  (๑) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู ้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ  
กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล

  (๒) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์  รวมถงึความสามารถในการคดิวเิคราะห์ และแยกแยะข้อมลู
ข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี

  (๓) สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทีป่ระชาชนเข้าถงึได้อย่างสะดวก ผ่านทัง้ระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสยีง 
และสื่อหลอมรวม

  (๔)  เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและ
ประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  (๕) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึง 
และเท่าเทียม สู่สังคมสูงวัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 ยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	 โดยมุ่งใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา น�าไปสู่การหลอมรวม
การท�างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากน้ี รัฐบาลดิจิทัลในอนาคต 
จะเปิดโอกาสให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคม
การบรหิารบ้านเมือง และเสนอความคดิเห็นต่อการด�าเนินงานของภาครฐั โดยยุทธศาสตร์น้ี
ประกอบด้วยแผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ 

  (๑) จัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
หรอืผูใ้ช้บรกิาร โดยเฉพาะอย่างยิง่บรกิารทีอ่�านวยความสะดวกต่อประชาชน  นกัธรุกจิ 
และนักท่องเที่ยว

  (๒) ปรับเปลี่ยนการท�างานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มี
ประสทิธิภาพ และธรรมาภบิาลโดยเน้นบรูณาการ การลงทนุในทรพัยากร การเช่ือมโยง 
ข้อมูล และการท�างานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน

  (๓) สนับสนุนให้มกีารเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open 
Data และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจในกระบวนการ
ท�างานของรัฐ
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  (๔) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service 
Platform) เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ 

		 ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจทิลั	โดยให้ความส�าคญักบัการพฒันาก�าลงัคนวยัท�างานทกุสาขาอาชพี ทัง้บคุลากร
ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชพี และการพฒันาบคุลากรในสาขาเทคโนโลยดีจิทิลั
โดยตรง ให้มีความรู ้ความสามารถ และความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ในระดบัมาตรฐาน
สากลเพื่อน�าไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วย 
แผนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ

  (๑) พฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยดีจิิทลัให้แก่บคุลากร
ในตลาดแรงงาน ที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากร
ทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัย

  (๒) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยเีฉพาะด้าน ให้แก่บคุลากรในสายวิชาชพีด้านเทคโนโลยี
ดิจทิลั ทีป่ฏบิตังิานในภาครฐัและเอกชน เพือ่รองรบัความต้องการ
ในอนาคต

  (๓) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถวางแผนการน�า
เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร

		 ยทุธศาสตร์ที	่๖	สร้างความเชือ่ม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจทัิล	โดยมุง่เน้น
การมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์สากล เพือ่อ�านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสทิธภิาพ
ในการประกอบกิจกรรมและท�าธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในทุกภาคส่วนเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพิ่มข้ึน 
ในอนาคต โดยยทุธศาสตร์นีป้ระกอบด้วยแผนงานเพือ่ขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน คือ

 (๑) ก�าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบยีบ และกตกิาด้านดิจิทลัให้มคีวามทนัสมยั
และมีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่อ�านวยความสะดวกด้านการค้าและการใช้
ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม

  (๒) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม

 (๓) สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท�าธุรกรรม
ออนไลน์ ด้วยการสร้างความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค
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 อย่างไรก็ดี การที่ประเทศไทยจะสามารถน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้
เกิดการพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใดน้ันเงื่อนไขที่ส�าคัญ คือความพร้อมทาง
วิทยาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และความสามารถ 
ในการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านดิจิทัลของประเทศในอนาคต ดังนั้น  
ในการจดัท�าแผนพฒันาดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมจึงต้องมีการประเมนิสถานภาพ
ปัจจุบันของการพัฒนาด้านดิจิทัลด้วย

บทสรุป  
การท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมี

อ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด�าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัล
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม การอตุนุยิมวทิยา การสถติ ิและราชการอืน่ได้จดัท�าแผนพฒันา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาและผลักดันให้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ซึง่รวมถงึการปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ทางความคดิในทกุภาคส่วน การปฏริปูกระบวนการ 
ทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น ได้มีข้อเสนอแนะ 
และข้อสังเกตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมน้ันควรพิจารณาเรื่องการลดภาษีด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในระยะยาว ส่วนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี ควรมหีน่วยงานทีร่บัผดิชอบด้านการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัคอมพวิเตอร์
ในระดับประเทศ เพื่อเพิ่มความเช่ือม่ันให้แก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชน และควร 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ (Operating System) รวมทั้งโปรแกรม 
ด้านงานเอกสาร เช่น Word Processing, Spread Sheet ที่พัฒนาโดยประเทศไทย  
และส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขึ้นในประเทศ  

นอกจากนี ้การจัดท�าแผนปฏบิตักิารเพือ่ขบัเคลือ่นการพฒันายทุธศาสตร์ควร
ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีการด�าเนินงานตามโครงการ ระยะเวลาที่จะใช้ในการ
ด�าเนินงาน และกรอบวงเงินงบประมาณให้มีความชัดเจน โดยจะต้องไม่ทับซ้อนกับ
ภารกจิทีแ่ต่ละส่วนราชการก�าลงัด�าเนินการอยูแ่ล้ว ควรมกีารสร้างความรูค้วามเข้าใจ
ในแผนดงักล่าวกบัทกุภาคส่วนทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค มกีารตดิตามและประเมนิ
ผลอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึการพฒันาระบบและการเชือ่มโยงข้อมูลตามแผนรัฐบาลดจิทิลั 
ต้องด�าเนินการตามกรอบมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ (TH e-GIF) เพื่อให้การ
เชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ เป็นต้น ประกอบกับ 
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แนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย        

จุลนิติ

ในอนาคตหากได้มีการผลักดันกฎหมายทีเ่กีย่วข้องครบถ้วนด้วยแล้ว แนวทางการพฒันา
ดิจทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดงักล่าวก็จะสมัฤทธิผ์ลดังทีต่ัง้เป้าหมายไว้และจะท�าให้
ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในท้ายที่สุด

 
เอกสารอ้างอิง

•  การพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เอกสารประกอบการประชุมผูบ้รหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

•  แผนพฒันาดิจทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
สืบค้นจากเว็บไซต์ www.mict.go.th เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

•  แผน Digital Economy ส�านักงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สรอ.) สบืค้น
จากเว็บไซต์ https://www.ega.or.th/th/profile/2008/ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

•  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
•  มติคณะรฐัมนตร ีเม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๙ สบืคน้จากเวบ็ไซต ์http://www.cabinet. 

soc.go.th/soc/Program2 เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

139-152-MAC6.indd   152 5/18/2560 BE   5:46 PM


