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บทคัดย่อ 
 ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในยุคดิจิทลัน าไปสู่ขอ้เรียกร้องให้
รัฐบาลเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิด แนวคิดน้ีเป็นท่ียอมรับขององคก์ารระหวา่งประเทศ
และประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศผูน้ าดา้นรัฐบาลดิจิทลั ประเทศไทย ไดเ้ร่ิมเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงออกหนงัสือราชกิจจานุเบกษา ในยุคดิจิทลั รัฐบาลเปิดเผยขอ้มูล
ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมากข้ึน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผน่ดินและ
ส่งเสริมให้ประชาชนน าขอ้มูลท่ีเปิดเผยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวตักรรม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทย
ควรด าเนินการพฒันาการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวม 
10 ประเด็น เพื่อน าประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื อยา่งแทจ้ริง 
 
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 
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. 
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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. 
 
บทน า 
 ปัจจุบนั โลกไดเ้ขา้สู่ยุคดิจิทลัท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเจริญกา้วหน้าอย่างรวดเร็ว 
และเขา้มามีบทบาทในการอ านวยความสะดวกให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถ
ติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั โดยปราศจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและสถานท่ี ในปี พ.ศ. 
2543 ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกมีประมาณ 400 ลา้นคน แต่ในปี พ.ศ. 2558 ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกมีจ านวน
เพิ่มข้ึนเป็นกว่า 3,200 ล้านคน (Department of Industry, Science and Innovation of Australia, 2016, p. 4) 
แนวโน้มดงักล่าวปรากฏชัดในกรณีของประเทศไทยเช่นเดียวกนั จากตวัเลขท่ีรายงานในเดือนสิงหาคม      
พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีบญัชีผูใ้ช้เฟซบุ๊ค (Facebook) กวา่ 37 ลา้นบญัชี และจ านวนโพสต์บนเฟซบุ๊คของ
คนไทยสูงกวา่จ านวนโพสตโ์ดยเฉล่ียของคนทัว่โลก 3 เท่า (Lessa-Nguansuk, 2015)  
 ความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารยงัส่งผลกระทบต่อพฒันาการทาง
การเมืองการปกครอง และการบริหารงานภาครัฐ ดา้นหน่ึง เทคโนโลยท่ีีเจริญข้ึนช่วยให้การส่ือสารระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างประหยดั สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศการส่ือสารท่ีเหมาะสม เช่น ระบบเครือข่ายส่ือสารขอ้มูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ 
(Government Information Network - GIN) (ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , 2558ข) ระบบคลาวด์
ภ าคร ัฐ  (Government Cloud)  (ส าน กั ง านร ัฐบาลอ ิเ ล ็กทรอนิกส์ , 2558ค ) และระบบจดหม า ย
อิเล ็กทรอนิกส์กลาง เพื ่อก ารสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ  (MailGoThai) (ส านกังานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์, 2558ก) เป็นตน้  
 อีกด้านหน่ึง การส่ือสารผ่าน “ส่ือสังคม (Social Media)” เ ช่น ทวิตเตอร์ (Twitter) เฟซบุ๊ค                  
อินสตาแกรม (Instagram) ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัเคร่ืองมือหน่ึงท่ีถูกใชเ้พื่อสร้างการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองในหลายประเทศ เช่น การโค่นล้มผู ้น าประเทศในโลกอาหรับทั้ งในตะวนัออกกลาง และ                 
แอฟริกา เหนือ  (Arab Spring) (O’Donnell, 2011) ในกรณีของประ เทศอียิปต์  ห น่ึงสัปดา ห์ ก่อน ท่ี
ประธานาธิบดี ฮอสนี มูบารัค (Hosni Mubarak) จะลาออกจากต าแหน่ง จ านวนโพสต์บนทวิตเตอร์ทั้งใน
ประเทศอียิปต์ และทัว่โลกท่ีเก่ียวกบัการประทว้งในอียิปต์เพิ่มข้ึนจาก 2,300 โพสต์ เป็น 230,000 โพสต์              
ต่อวนั (O’Donnell, 2011) ฟาวาซ ราเชด (Fawaz Rashed) หน่ึงในผูป้ระทว้งชาวอียปิตไ์ดอ้ธิบายบทบาทของ
ส่ือสังคมต่าง ๆ ไวว้า่ “พวกเราใชเ้ฟซบุค๊เพื่อก าหนดตารางการประทว้ง ใชท้วติเตอร์เพื่อติดต่อประสานงาน
ระหวา่งกนั และใชย้ทููป [Youtube] เพื่อแจง้ข่าวสารต่อชาวโลก” (Shearlaw, 2016)  

http://www.washington.edu/news/author/cath2/


-3- 
 

 ในประเทศไทย การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนหลากสีเส้ือก่อนการยึดอ านาจโดย                          
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นอกจากจะเกิดการประท้วง                 
ตามทอ้งถนนแลว้ ยงัมีการใชส่ื้อสังคมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โจมตีฝ่ายตรงขา้ม  ปลุกระดม
ผูส้นับสนุนของตนให้ออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเน่ือง (Boonchutima and Tang, 2014, pp. 198-200; 
Chia, 2015)  
 ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในยุคดิจิทลัยงัก่อให้ผลกระทบด้าน
การเมืองการปกครองท่ีส าคญัยิ่งอีกประการหน่ึง คือ การเรียกร้องให้รัฐบาลไม่วา่จะมาจากการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ เปิดเผยขอ้มูลท่ีตนครอบครองอยู่ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาล และมีส่วนร่วม                
ทางการเมืองได้โดยมีขอ้จ ากดัน้อยท่ีสุด น าไปสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด (Open Government) ในกรณีท่ี
รัฐบาลของประเทศใดพยายามปกปิดขอ้มูล ก็จะเกิดกลุ่มคนท่ีพยายามใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั
ในการแสวงหาขอ้มูลไม่ว่าจะดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อน ามาเปิดโปงต่อสาธารณชน 
เช่น กรณีของ Wikileaks ท่ีไดน้ าเอกสารความลบัท่ีเก่ียวกบันโยบายความมัน่คงและนโยบายต่างประเทศ 
ของมหาอ านาจทั้งหลายโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามาเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต์ให้ชาวโลกได้รับรู้อย่างต่อเน่ือง 
(Fenster, 2012, pp. 753-807) การเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ (Open Government Data) เพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิด 
(Open Government) จึงกลายเป็นประเด็นท่ีส าคญัยิ่งส าหรับการปกครองในยุคดิจิทลัท่ีรัฐบาลของประเทศ
ต่าง ๆ ไม่อาจละเลยไดอี้กต่อไป 
 บทความน้ีแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ
เพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดขององค์การระหว่างประเทศ และกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้ง
กรณีศึกษาของบางประเทศโดยสังเขป ส่วนท่ีสอง อธิบายวิวฒันาการของการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้าง
รัฐบาลแบบเปิดของประเทศไทยทั้งการเปิดเผยผา่นรูปแบบเดิม และการเปิดเผยผา่นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
ส่วนสุดทา้ยเป็นขอ้เสนอแนะส าหรับการพฒันาการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดส าหรับ
สังคมไทย  
 
แนวคิดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือสร้างรัฐบาลแบบเปิด  
 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเป็นกลไกท่ีส าคัญยิ่งในการสร้างรัฐบาลแบบเปิด เพื่อเสริมสร้าง                   
ความโปร่งใสในการใชอ้ านาจของรัฐบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทุกระดบั 
องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งอีกหลายประเทศได้ตระหนักถึงความส าคญัของแนวคิดน้ีและพยายาม
ผลกัดนัใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมอยา่งต่อเน่ือง องคก์ารสหประชาชาติไดนิ้ยามขอ้มูลเปิดภาครัฐวา่ “ขอ้มูลของ
รัฐบาลท่ีถูกเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนสามารถเขา้ถึง น าไปใช้ต่อ หรือแจกจ่ายได้โดย
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ปราศจากขอ้จ ากดัใด ๆ” (United Nations Public Administration Country Studies, 2016) ขณะท่ี World Wide 
Web Foundation ไดก้  าหนดคุณลกัษณะของขอ้มูลเปิดไว ้5 ประการ คือ 1. สามารถเขา้ถึงไดผ้่านช่องทาง
ออนไลน์ (Available Online) เพื่อเขา้ถึงผูใ้ช้งานจ านวนมากและหลากหลาย 2. ทุกคนไดรั้บอนุญาตให้น า
ขอ้มูลนั้นไปใช้ และใช้ซ ้ าได้ (Open-licenced) 3. ประมวลผลด้วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (Machine-
readable) เพื่อสามารถน าไปวิเคราะห์ต่อยอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4. รวบรวมขอ้มูลท่ีกระจดักระจายให้
อยูใ่นชุดขอ้มูล (Dataset) เดียวกนั และสามารถน าไปวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ไดง่้าย (Available 
in bulk) 5. ไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free of charge) เพื่อให้ประชาชนไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
อยา่งไรสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยเสมอภาคกนั (World Wide Web Foundation, 2015, p. 6) 
 ในเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ. 2030 ขององคก์ารสหประชาชาติ การรับรองสิทธิในการเขา้ถึง
ข้อมูล เป็นมาตรการท่ี 10 ของเป้าหมายท่ี 16 คือ การสร้างสังคมท่ีสงบสุข ไม่แบ่งแยก การเข้าถึง                      
ความยติุธรรมของประชาชนและการสร้างสถาบนัทุกระดบัท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได ้และเป็น
ธรรมส าหรับประชาชนทุกคน (United Nations General Assembly, 2015, pp. 25-26) อยา่งไรก็ตาม องคก์าร
สหประชาชาติยงัไดร้ะบุวา่ การเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐยงัถือเป็นกุญแจส าคญัในการสนบัสนุนการด าเนินการ
เพื่อบรรลุเป้าหมายอ่ืน ๆ ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เช่น การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยขจัดความยากจน               
ซ่ึงเป็นเป้าหมายแรกของเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐจะช่วยเปิดโอกาสให้
ประชาชนท่ียากจนเข้าถึงบริการของภาครัฐได้สะดวกมากยิ่ง ข้ึน ส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการ และ                          
ภาคประชาสังคมสร้างนวตักรรมการช่วยเหลือคนยากจนไดง่้ายข้ึน รวมทั้งช่วยให้องค์กร สถาบนัต่าง ๆ 
สามารถวางแผนจดัสรรทรัพยากรเพื่อขจดัปัญหาความยากจนไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย  า (Department of 
Economic and Social Affairs, United Nations, 2016, p. 27) 
 ในระดบันานาชาติ ไดมี้การจดัตั้งกลุ่มความร่วมมือเพื่อพยายามผลกัดนัแนวคิดการเปิดเผยขอ้มูล
ภาครัฐเพื่อน าไปสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด คือ กลุ่มความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership – OGP) ก่อตั้ งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2554 มีประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้ ง 8 ประเทศ คือ 
บราซิล อินโดนีเซีย เม็กซิโก นอร์เวย ์ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต ้สหราชอาณาจกัร และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัมี
สมาชิกเพิ่มข้ึนเป็น 70 ประเทศ (Open Government Partnership n.d.) ประเทศสมาชิกหรือประเทศท่ีตอ้งการ
สมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือน้ีจะตอ้งถูกประเมินผลการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ 4 ดา้น ประกอบดว้ย               
1. ความโปร่งใสด้านการคลัง  (Fiscal Transparency) 2. การ เข้า ถึ งข้อ มูล  (Access to Information)                                 
3. การเปิดเผยขอ้มูลดา้นรายไดแ้ละสินทรัพยข์องเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ (Public Officials Asset Disclosure) และ
4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Citizen Engagement) (กระทรวงการคลงั, 2558, น. 2) คณะรัฐมนตรี
ไดมี้มติเห็นชอบให้ประเทศไทยสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเม่ือ
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2558ข) 
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 นอกจากน้ี ยงัมีองค์กรระดบันานาชาติท่ีได้ด าเนินการประเมินและจดัอนัดบัการเปิดเผยข้อมูล
ภาครัฐของประเทศต่าง ๆ เช่น Open Knowledge International ได้จดัท าดัชนีช้ีวดัช่ือ Global Open Data 
Index ส าหรับประเมินการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในหลายด้าน เช่น กฎหมาย การพยากรณ์อากาศ                           
การปล่อยมลพิษ ผลการเลือกตั้ ง งบประมาณรายจ่ายของรัฐ การจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น (Open 
Knowledge International, 2015) อีกองค์กรหน่ึงท่ีส ารวจการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของประเทศต่าง ๆ คือ 
World Wide Web Foundation ไดจ้ดัท าดชันีช้ีวดัช่ือ Open Data Barometer (World Wide Web Foundation, 
2015, p. 34) 
 ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว้ท่ีเป็นผูน้ าดา้นรัฐบาลดิจิทลัของโลก ต่างมีนโยบาย 
หรือแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิด 
รวมทั้งสร้างเว็บท่า (Portal Site) เพื่อเป็นแหล่งรวบขอ้มูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ในกรณีของ
สหรัฐอเมริกา หลงัจากประธานาธิบดี บารัค โอบามา (Barack Obama) สาบานตนเขา้ด ารงต าแหน่งไดเ้พียง 
1 วนั ท่านได้มอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการของรัฐบาลกลางเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ                 
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองโดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหนา้ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อสร้างรัฐบาลท่ีโปร่งใส 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน รวมทั้งการประสานงานกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสังคม (Memorandum for the Heads of Executive Departments and 
Agencies 2009; Schrier, 2014, p. 14) โดยเว็บท่าของสหรัฐอเมริกาท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการเปิดเผย
ขอ้มูลภาครัฐ คือ https://www.data.gov/ ณ วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2559 มีชุดขอ้มูลทั้งส้ิน 186,462 ชุดขอ้มูล 
(Data.gov, n.d.)  
 ในสหราชอาณาจักรซ่ึงได้อันดับ 1 ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จากการจัดอันดับขององค์การ
สหประชาชาติเม่ือปี พ.ศ. 2559 (Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2016, p. 111) 
รัฐบาลได้ออกสมุดปกขาวว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ช่ือ “Open Data White Paper: Unleashing the 
Potential”  เม่ือปี พ.ศ. 2555 (Cabinet Office, United Kingdom, 2012) วตัถุประสงค์ส าคญัของการเปิดเผย
ขอ้มูลภาครัฐของสหราชอาณาจกัร คือ การสร้างสังคมท่ีโปร่งใสและสร้างความไวว้างใจท่ีประชาชนและ
สังคมมีต่อรัฐบาล ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งทัว่ถึงและกวา้งขวาง ส่งเสริมใหส้ังคมน าขอ้มูล
ท่ีเปิดเผยไปใชป้ระโยชน์ทั้งดา้นธุรกิจและดา้นอ่ืน ๆ โดยมีขอ้จ ากดันอ้ยท่ีสุด รวมทั้งส่งเสริมการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐดว้ยกนัเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประ สิท ธิผล  (Cabinet Office, United Kingdom, 2012, pp. 11-43) เว็บท่ าของสหราชอาณาจักร คือ 
https://data.gov.uk/ มีชุดขอ้มูลท่ีเปิดเผยจ านวน 36,285 ชุดขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2559 (Data.gov.uk, n.d.)  
 กรณีประเทศออสเตรเลีย ซ่ึงไดอ้นัดบัท่ี 2 ดา้นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Department of Economic and 
Social Affairs, United Nations, 2016, p. 111) ส านักนายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (Department of the 
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Prime Minister and Cabinet) เป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ รัฐบาลออสเตรเลียได้
ประกาศชดัเจนวา่ “ขอ้มูลเป็นสมบติัของชาติ (Data is a national asset.)” (Department of Finance, Australia, 
2013, p. 21) และตอ้งเปิดเผยขอ้มูลทัว่ไปให้สาธารณชนไดรั้บรู้และน าไปใชป้ระโยชน์ โดยรัฐบาลออสเตร
เลียมุ่งมัน่ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลในรูปแบบท่ีเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถน าไปประมวลผลต่อไดอ้ยา่งไรก็
ตาม ขอ้มูลท่ีถูกเปิดเผยตอ้งไม่กระทบความมัน่คงปลอดภยัและสิทธิส่วนบุคคลของพลเมืองออสเตรเลีย 
รวมทั้งจะท างานร่วมกบัองคก์รอ่ืน ๆ ในการสร้าง เก็บ รวบรวม และใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล (Department of 
the Prime Minister and Cabinet, 2015) เว็บท่าของรัฐบาลออสเตรเลียคือ http://data.gov.au/ มีชุดขอ้มูลท่ี
เปิดเผยจ านวน 23,169 ชุดขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2559 (Australian Government, n.d.) 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดเป็นแนวคิดท่ีองค์การ
ระหว่างประเทศ และประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศท่ีเป็นผูน้ าดา้นรัฐบาลดิจิทลัของโลกต่าง
ยอมรับและพยายามด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผน่ดินของ
รัฐบาล สร้างความไวว้างใจของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชนทุกระดบั สนบัสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และเปิดโอกาสให้สังคมไดน้ าขอ้มูลท่ีเปิดเผย
เหล่าน้ีไปใชส้ร้างสรรคน์วตักรรมต่อไป  
  
จากราชกิจจานุเบกษาถึงแอปพลิเคชัน G-News: พัฒนาการของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือสร้างรัฐบาล
แบบเปิดในประเทศไทย 
 รัฐบาลไทยเร่ิมเปิดเผยข้อมูลภาครัฐตั้งแต่รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 4     
แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ ์เม่ือปี พ.ศ. 2401 ทรงมีพระราชด าริวา่ ถา้ประชาชนไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารของรัฐ 
จะกลายเป็นช่องทางให้ผูไ้ม่หวงัดีแอบอา้งช่ือของขุนนางหรือพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ไปหลอกลวง และ          
กดข่ีข่มเหงประชาชน ท าให้ประชาชนเดือดร้อนและเป็นการเส่ือมเสียพระเกียรติของพระมหากษัตริย์                 
จึงทรงริเร่ิมการออกหนงัสือช่ือ “ราชกิจจานุเบกษา” อยา่งต่อเน่ือง เพื่อแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัพระราชกรณียกิจ 
พระบรมราชโองการ กฎหมาย ค าสั่งต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
ม.ป.ป.)  
 ราชกิจจานุเบกษาจึงเป็นเอกสารส าคญัท่ีเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐให้ประชาชนไดรั้บรู้
อย่างกวา้งขวางนับแต่นั้นเป็นต้นมา กฎหมายทุกฉบบั ทุกล าดับชั้นตั้ งแต่รัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั พระราชก าหนด ประมวลกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง จนถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้ งโยกยา้ย
ข้าราชการ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัของประเทศ                              
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ผลการเลือกตั้งหรือสรรหาสมาชิกวุฒิสภา การประกาศบุคคล
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ลม้ละลาย ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ค าวินิจฉัยของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทาง
การเมือง หรือแม้แต่ค าสั่งของคณะรัฐประหาร ล้วนต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งส้ิน ปัจจุบัน
ประชาชนทัว่ไปสามารถคน้หาเอกสารท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทางเวบ็ไซตท่ี์
บริหารโดยส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.mratchakitcha.soc.go.th/ โดยเอกสารท่ีเผยแพร่จะอยู่
ในรูปแบบ PDF 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยหลายฉบบัไม่ว่าจะถูกยกร่างข้ึนด้วยกระบวนการใด มกัจะมี
บทบัญญัติท่ีก าหนดให้น าพระราชบัญญัติท่ีพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วไปประกาศ                        
ในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัฉบบันั้นจึงจะมีผลบงัคบัใช้ เช่น มาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรสยาม พ.ศ. 2475 ซ่ึงถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบบัถาวรฉบบัแรกของประเทศไทย บญัญติัว่า              
“เม่ือสภาผูแ้ทนราษฎรได้ร่างพระราชบญัญติัข้ึนส าเร็จแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวาย เพื่อ
พระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ท่านให้ใชบ้งัคบัเป็น
กฎหมายได”้ (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2475, น. 542) 
 ในรัฐธรรมนูญท่ีบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชั่วคราว)  
พ.ศ. 2557 ซ่ึงยกร่างข้ึนภายหลงัการยึดอ านาจเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ยงัคงมีบทบญัญติัเก่ียวกบั
การน าร่างพระราชบญัญติัท่ีพระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธยแลว้ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา                         
โดยมาตรา 15 วรรคหน่ึงบญัญติัว่า “ร่างพระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบของสภานิติบญัญติัแห่งชาติแลว้ ให้นายกรัฐมนตรีน าข้ึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย
ภายในยี่สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บร่างพระราชบญัญติัหรือร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญนั้นจาก                        
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ เพื่อพระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัเป็นกฎหมายได”้ (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557, น. 5)  
 การประกาศกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนไดรั้บรู้
อย่างกว้างขวางย ังเป็นหลักการส าคัญประการหน่ึงของหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดตามนิยามของ
คณะอนุกรรมการวิชาการว่าดว้ยนิติธรรมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการบรรณาธิการหนังสือนิติธรรม 
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  (คณะอนุกรรมการวิชาการว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติและ
คณะอนุกรรมการบรรณาธิการหนงัสือหลกันิติธรรม, 2557, น. 4)   
 ในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลท่ีมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้กฎหมายท่ี
ส าคญัยิ่งส าหรับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในสังคมไทยร่วมสมยั คือ พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2540 (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ก, 
น. 1-16) พระราชบญัญติัน้ีได้ก าหนดหลักการส าคญัซ่ึงเป็นรากฐานของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐของ
ประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั  คือ “เปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้” (ส านกังานคณะกรรมการข้อมูล
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ข่าวสารของราชการ, 2549, น. 11) อย่างไรก็ตาม พระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัไดก้ าหนดประเภทของขอ้มูลท่ี 
ไม่ตอ้งเปิดเผย เช่น ขอ้มูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบนัพระมหากษตัริย ์ความมัน่คงของ
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เป็นต้น (ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2540ก, น. 6-10)   
 บทบญัญติัส าคญัของพระราชบญัญติัน้ีอยู่ในมาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดประเภทของข้อมูล
ข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐตอ้งเปิดเผย หรือจดัไวใ้หป้ระชาชนตรวจดูได ้อาทิ โครงสร้าง อ านาจหนา้ท่ี และ
สถานท่ีติดต่อหน่วยงานของรัฐ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับ แผนงานโครงการ ผลการพิจารณาหรือ                      
ค  าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน คู่มือการปฏิบติังาน สัญญาสัมปทาน รายงานทางวิชาการ รายงาน
ขอ้เทจ็จริง (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ก, น. 3-4)    
 พระราชบญัญติัฉบบัน้ียงัได้จดัตั้งคณะกรรมการข้ึน เรียกว่า “คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการ” มีรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย (ส่วนใหญ่มกัเป็นประจ าส านักนายกรัฐมนตรี) เป็น
ประธาน มีอ านาจหน้าท่ีสอดส่องดูแล ให้ค  าแนะน า แก่หน่วยงานของรัฐ และคณะรัฐมนตรีในการปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามท่ีบัญญัติไว ้(ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ก, น. 11-12) หน่วยงานของรัฐท่ีจัดตั้ งข้ึน            
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดน้ี คือ ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร                 
ของราชการ (สขร.) สังกดัส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
 คณะกรรมการชุดน้ีไดอ้อกประกาศตามมาตรา 9 (8) ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารด้านอ่ืนอีกเป็นจ านวนมาก เช่น ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวนัท่ี 7 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐตอ้งเปิดเผยรายงานเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ
สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้ งหนังสือสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ, 2553)  
 ในประกาศของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการฉบบัล่าสุด ลงวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2559 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างกวา้งขวาง ครอบคลุมหัวข้อเก่ียวกับการพสัดุ                      
การบริหารงานบุคคล การใหบ้ริการประชาชน การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน
ของหน่วยงาน (ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ, 2559) 
 นอกจากน้ี ในกรณีท่ีประชาชนไม่เห็นด้วยกับการท่ีหน่วยงานของรัฐปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามมาตรา 14 และ มาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาชน
สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ “คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” หรือ กวฉ. ได้ ปัจจุบัน
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมี 5 สาขา คือ 1. สาขาต่างประเทศและความมัน่คงของ
ประเทศ 2. สาขาเศรษฐกิจและการคลงัของประเทศ 3. สาขาการแพทยแ์ละสาธารณสุข 4. สาขาวทิยาศาสตร์ 
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เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร 5. สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบงัคบัใช้
กฎหมาย ซ่ึงมี 5 องค์คณะ (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2556) ถ้าประชาชน                 
ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ยงัสามารถฟ้องคดีต่อ                  
ศาลปกครองไดเ้ม่ือพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัใช้
เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542ข, น. 1-40) 
 อย่างไรก็ตาม เม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเจริญก้าวหน้ามากข้ึน และคนไทยใช้
อินเทอร์เน็ตกนัอยา่งแพร่หลาย คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2554 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง (ส านกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554ข)  
 ยิ่งไปกว่านั้น ส านกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการยงัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่
หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ด้วยการจัดท ารูปแบบเว็บไซต์ (Template) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าขอ้มูลมาเผยแพร่
ได้โดยง่าย ดงันั้น ในปัจจุบนั ประชาชนจึงมีทางเลือกมากกว่าเดิม โดยสามารถติดตามหรือคน้หาขอ้มูล
ข่าวสารของหน่วยงานของรัฐทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้ น ๆ และทางเว็บไซต์ของส านักงาน
คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ เช่น ผูส้นใจขอ้มูลข่าวสารของส านกังานสถิติแห่งชาติ สามารถ
ติดตามไดจ้ากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน คือ http://www.nso.go.th/ และ http://www.oic.go.th/infocenter3/387/ 
ส่วนผูส้นใจขอ้มูลข่าวสารของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สามารถเขา้เยี่ยมชม
เวบ็ไซต์ของหน่วยงาน คือ https://www.ega.or.th/th/index.php และ http://www.oic.go.th/infocenter6/620/ 
เป็นตน้ 
 อาจกล่าวได้ว่า พระราชบญัญติัข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ได้วางหลกัการและสร้างกลไกท่ีเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐครอบครองได้สะดวก รวดเร็ว มากข้ึน             
อยา่งชดัเจน แมว้า่ในทางปฏิบติัอาจยงัประสบปัญหาอยูบ่า้ง เช่น การตีความบทบญัญติัเก่ียวกบัประเภทและ
ขอบเขตของขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งเปิดเผยตามพระราชบญัญติัน้ีท่ียงัคงแตกต่างกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐ
แต่ละแห่ง หรือการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารโดยจ าแนกตามหน่วยงาน อาจท าให้ประชาชนไม่สามารถคน้หา
หรือติดตามขอ้มูลข่าวสารของรัฐท่ีตนตอ้งการไดค้รบถว้นภายในระยะเวลาอนัสั้น ซ่ึงจ าเป็นตอ้งแสวงหา
หนทางปรับปรุงแกไ้ขต่อไป   
 สิทธิของประชาชนในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ีหน่วยงานของรัฐครอบครองตามพระราชบญัญติั
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  2540 ได้รับการรับรองเ ม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง                  
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ข, น. 1-
99) โดยมีบทบญัญติัในมาตรา 58 (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ข, น. 13) รัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงั
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บงัคบัให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมข้ึนหลายเร่ือง เช่น การเปิดเผยการออกเสียง
ลงคะแนนของสมาชิกรัฐสภา (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2540ข , น.  37) ค าวินิจฉัยกลางและ                  
ค  าวินิจฉยัส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2540ข, น. 69, 83) บญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2540ข, น. 77)  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 แมก้ฎหมายฉบบัน้ีจะมิไดบ้ญัญติัเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐไวอ้ยา่งชดัเจน
แต่ก็มีบทบญัญติัเก่ียวกบัความโปร่งใส การตรวจสอบการท างานของหน่วยงานของรัฐ และกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2546, น. 1-16) 
  ภายหลงัการรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ไดมี้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ และ
ประกาศใช้ในปีถดัมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ยงัคงรับรองสิทธิการเขา้ถึงข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐของประชาชนไวเ้ช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แต่ได้เพิ่ม
บทบญัญติัท่ีส าคญัเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐอยา่งนอ้ย 2 ประเด็น 
 ประเด็นแรก ก่อนท่ีรัฐบาลจะลงนามในหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศท่ีมีบทเปล่ียนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นท่ีนอกอาณาเขตซ่ึงประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมี
เขตอ านาจตามหนงัสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหวา่งประเทศ หรือจะตอ้งออกพระราชบญัญติัเพื่อให้การ
เป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่าง
กวา้งขวาง หรือมีผลผูกพนัดา้นการคา้ การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอยา่งมีนยัส าคญั รัฐบาลตอ้ง
ให้ขอ้มูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเม่ือลงนามในหนงัสือสัญญานั้นแลว้  ก่อนท่ีจะแสดง
เจตนาให้มีผลผูกพนั ตอ้งด าเนินการให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงรายละเอียดของสัญญา (ส านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี, 2550, น. 71)  
 ประเด็นท่ีสอง บญัญติัให้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหน้ีสินของนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2550, น. 102) ในปัจจุบนั ประชาชนสามารถตรวจสอบบญัชีทรัพยสิ์นของ     
ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองระดบัสูงเหล่าน้ีรวมทั้งคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบนัท่ีมีพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี ไดท้างเวบ็ไซต์ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) (ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2557)  
 แมว้า่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 2550 ไดข้ยายขอบเขตและประเภทของขอ้มูลท่ีรัฐ
ตอ้งเปิดเผยให้ประชาชนไดรั้บทราบ แต่ปัญหาส าคญักลบัเป็นบทบญัญติัในมาตราอ่ืน ๆ เช่น มาตรา 133 ท่ี
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เปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรี หรือสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาจ านวนเพียง
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูข่องแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภาแลว้แต่กรณี 
สามารถใชดุ้ลยพินิจร้องขอให้ประชุมลบัไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดั (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2550, น.48) 
รวมทั้งการพิจารณาหนงัสือสัญญากบัต่างประเทศหรือนานาประเทศดว้ย เม่ือเกิดการประชุมลบั เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประชุมทั้งหมด รวมทั้งค  าอภิปรายและการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกทุกคนจะถูก
ปกปิดเป็นความลบัโดยประชาชนไม่สามารถเขา้ถึงได ้ 
 อุปสรรคส าคญัอีกประการหน่ึงของการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะอยา่งยิง่เน้ือหาของหนงัสือสัญญากบัต่างประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ คือ การ
ขาดเวบ็ไซต์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเว็บท่าส าหรับรวบรวมหนังสือสัญญาฉบบัต่าง ๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึง 
ติดตาม และท าความเข้าใจได้โดยสะดวก เน้ือหาของหนังสือสัญญาทั้ งหลายอาจปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือการประชุมร่วมกนัของรัฐสภาเท่านั้น การคน้หาจึงตอ้งคน้หาจาก
การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือประชุมร่วมกันของรัฐสภาแต่ละคร้ัง การค้นหาข้อมูลเร่ืองน้ีจึงยุ่งยาก 
สลับซับซ้อน และใช้เวลายาวนาน นอกจากน้ีหนังสือสัญญาอาจมีช่ือเรียกท่ีแตกต่างหลากหลาย เช่น 
สนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ขอ้ตกลง หนงัสือแลกเปล่ียน  พิธีสาร กรรมสารทัว่ไป กรรมสารสุดทา้ย  
(ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2542ก, น. 8) ท าให้การคน้หาหนงัสือสัญญาเหล่าน้ีเป็นไปอยา่งยากล าบาก
มากข้ึน  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 บงัคบัให้หน่วยงานของรัฐ “ด าเนินการจดัท าขอ้มูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไวใ้นระบบขอ้มูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ตรวจดูได้” (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554ก, น. 27) 
ตวัอย่างเช่น ประชาชนท่ีต้องการทราบราคากลางและวิธีค  านวณราคากลางของการจัดซ้ือจัดจ้างของ
ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) สามารถเขา้ไปดูรายละเอียดไดใ้นหวัขอ้ “จดัซ้ือจดัจา้ง” 
บนเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน https://www.ega.or.th/th/index.php (ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ง) 
 ภายหลงัการยึดอ านาจเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลไดผ้ลกัดนัการตราพระราชบญัญติั
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
เผยแพร่คู่มือส าหรับการพิจารณาอนุญาตต่าง ๆ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไขเอกสารหลกัฐาน ในการยืน่ค  าขอ รวมทั้งขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาต ทั้งน้ี หน่วยงาน
ของรัฐตอ้งปิดประกาศคู่มือไว ้ณ สถานท่ีท่ีก าหนดให้ยื่นค าขอและเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ส านกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2558ก, น. 2-3) 
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 เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการคน้หาคู่มือของหน่วยงานของรัฐจ านวนมหาศาลท่ี
กระจดักระจาย ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) ไดร่้วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พฒันาเวบ็ไซต ์ “ศูนยร์วมขอ้มูลเพื่อติดต่อราชการ” 
หรือ www.info.go.th เพื่อรวบรวมคู่มือส าหรับการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ประชาชน
สามารถค้นหาได้ง่ายโดยไม่ต้องค้นหาจากเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน ทั้ ง น้ี ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าลงัด าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิของเวบ็ไซต์
ดงักล่าวเพื่อวางแผนพฒันารูปแบบและระบบเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการคน้หาคู่มือการ
อนุญาตของหน่วยงานของรัฐต่อไป 
 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบแผนดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนพฒันารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2559) ท าให้การเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดไดก้ลายเป็นหัวใจส าคญัประการหน่ึงของ                     
การสร้างรัฐบาลดิจิทลั เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2559, น. 2; คณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปด้าน
เศรษฐกิจ สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ, 2559; ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ฉ, น. 58-64) 
 ในการด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิด ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องสร้าง “ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน (GovChannel)” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปได้เขา้ถึงขอ้มูลภาครัฐผ่าน 3 ช่องทาง คือ                     
1. เวบ็ไซต ์https://govchannel.go.th/ 2. แอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือ และ 3. อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ตูบ้ริการ
อเนกประสงคข์องรัฐ (Government Smart Kiosk)  (ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ข) 
 เวบ็ไซต ์https://govchannel.go.th/ นั้นประกอบดว้ยเวบ็ไซตย์อ่ย ๆ หลายเวบ็ไซต ์เช่น เวบ็ไซตศู์นยร์วม
ขอ้มูลเพื่อติดต่อราชการ หรือ www.info.go.th ตามท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้แลว้ แต่เวบ็ไซตท่ี์เป็นศูนยก์ลางส าหรับการ
เปิดเผยขอ้มูลภาครัฐ คือ เวบ็ไซต์ “ศูนยก์ลางขอ้มูลภาครัฐ https://www.data.go.th/” เป็นเวบ็ท่าท่ีเปิดโอกาสให้
หน่วยงานของรัฐน าข้อมูลท่ีครอบครองมาเปิดเผยในรูปแบบท่ีเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถน าไป
ประมวลผลเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมต่อไปได ้ 
 ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)ไดจ้ดัท า “แนวปฏิบติัและมาตรฐานเชิงเทคนิค
ส าหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)” โดยมีเน้ือหาสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐไดใ้ชเ้ป็นคู่มือในการเปิดเผยขอ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์ศูนยก์ลางขอ้มูลภาครัฐ (ส านกังานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์, 2558ง) มีชุดขอ้มูลทั้งส้ิน 817 ชุดขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2559 (ส านกังานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์, ม.ป.ป.)  
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 หลกัการ 8 ขอ้ ของการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐบนเว็บไซต์ศูนยก์ลางข้อมูลภาครัฐประกอบด้วย1. 
ขอ้มูลถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น (Complete) 2. เป็นขอ้มูลพื้นฐานไม่ถูกปรุงแต่ง (Primary) 3. อยู่ในเวลาท่ี
เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของขอ้มูล (Timely) 4. สะดวกในการเขา้ถึง (Accessible) 5. สามารถน าไปใช้
ประโยชน์โดยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถประมวลผลได้ (Machine Processable) 6. ตอ้งเปิดเผยโดยไม่
เลือกปฏิบัติ (Non-discriminatory) 7. ต้องไม่มีลิขสิทธ์ิ (Non-proprietary) 8. ทุกคนมีสิทธิใช้ข้อมูลได้ 
(License-free) (คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติ, 2558, น. 16-17; ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 
2558ง)  
 เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐบนเวบ็ไซต ์https://www.data.go.th/ มิไดจ้  ากดัอยู่
ท่ีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่ยงัตอ้งการสนับสนุนให้
ประชาชนทัว่ไปน าข้อมูลท่ีเปิดเผยน้ีไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมด้วย รูปแบบของไฟล์ท่ี
เปิดเผยบนเว็บไซต์น้ีจึงมิได้มีเพียงรูปแบบ PDF ตามท่ีเราคุน้เคยกนับนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา หรือ
เวบ็ไซต์ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเท่านั้น ส านกังานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ี
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถน าไปประมวลผลไดง่้าย เช่น xls, xlsx ท่ีใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ใน
การเปิดดูชุดขอ้มูล ไฟล์ CSV ท่ีสามารถใช้ซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลายและไม่มีลิขสิทธ์ิในการเปิดดูชุดขอ้มูลได้ 
(Non-proprietary format) (ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2558ง, น. 14-15) เป็นตน้  
 ตัวอย่างหน่ึงของการน าข้อมูลท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์  https://www.data.go.th/ มาใช้ประโยชน์ คือ               
การจัดท าเว็บไซต์ “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending)” หรือท่ีรู้จักกัน
โดยทัว่ไปว่า “ภาษีไปไหน?” https://govspending.data.go.th/ (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ซ)           
ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 (คณะกรรมการต่อตา้นการทุจริตแห่งชาติ, 2558) โดยส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์าร
มหาชน) ไดน้ าขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐท่ีกรมบญัชีกลางเปิดเผยผ่านเวบ็ไซต ์https://www.data.go.th/ มา
น าเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ท่ีง่ายต่อการสืบคน้ ครอบคลุมโครงการจดัซ้ือจดัจา้ง 8 
ประเภท คือ 1. จา้งก่อสร้าง 2. ซ้ือ 3. จา้งท าของ/จา้งเหมาบริการ 4. จา้งท่ีปรึกษา 5. เช่า 6. จา้งออกแบบ           
7. จา้งควบคุมงาน 8. จา้งออกแบบและควบคุมงาน  ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีน าเสนอ เช่น จ านวนโครงการทั้งหมด 
จ านวนโครงการของแต่ละจงัหวดั การจดัอนัดบัหน่วยงาน และจงัหวดัท่ีมีโครงการมากท่ีสุด และได้รับ
งบประมาณจดัซ้ือจดัจา้งมากท่ีสุด 10 อนัดบัแรก รวมทั้งบริษทัท่ีชนะการเสนอราคามากท่ีสุด และบริษทัท่ี
ชนะการเสนอราคามูลค่ามากท่ีสุด เป็นต้น (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ช) นอกจากน้ี เม่ือ
ประชาชนคลิกท่ีภาพแผนท่ีประเทศไทยท่ีจงัหวดัใด ก็จะมีขอ้มูลของโครงการการจดัซ้ือของจงัหวดันั้น
ปรากฏข้ึนมา และสามารถดูรายละเอียดของโครงการ ต่าง ๆ ได ้เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จงัหวดั
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ราชบุรีมี 50,560 โครงการ งบประมาณ 10,182.19 ล้านบาท (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , 2559จ)                    
ในแต่ละโครงการจะมีรายละเอียดท่ีเปิดเผยประกอบดว้ย หน่วยงานเจา้ของโครงการ เลขท่ีโครงการ ราคา
กลาง วงเงินงบประมาณ ราคาท่ีตกลงซ้ือ/ จา้ง ประเภทโครงการ วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง วนัท่ีประกาศจดัซ้ือ                
จดัจ้าง เลขท่ีสัญญา วนัท่ีลงนามสัญญา วนัท่ีส้ินสุดสัญญา สถานะโครงการ ผูช้นะการเสนอราคาและ                      
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของผูช้นะการเสนอราคา (ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559จ) 
 ในอนาคต ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) มีแผนการพฒันาเวบ็ไซตร์ะบบขอ้มูล
การใช้จ่ายภาครัฐเป็นแอปพลิเคชันบนโทรศพัท์มือถือ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
โครงการต่าง ๆ และเม่ือพบความผิดปกติสามารถถ่ายรูปและส่งขอ้มูลร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได ้(ส านกังาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ก) 
 อย่างไรก็ตาม อาจมีประชาชนบางส่วนท่ีมีฐานะยากจนหรืออาศยัอยู่ในชนบทห่างไกล และไม่
สามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั ก่อให้เกิดขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงขอ้มูลภาครัฐท่ีเปิดเผยผ่าน
ช่องทางดิจิทลั รัฐบาลจึงไดเ้ร่ิมด าเนินการติดตั้งตูบ้ริการอเนกประสงคข์องรัฐ (Government Smart Kiosk) 
ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง จากนั้นจะขยายไปทัว่ประเทศ โดยประชาชนสามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลภาครัฐโดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการท่ีตนพึงไดรั้บจากรัฐบาลโดยใช้
บตัรประชาชนเพียงใบเดียว (ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, 2559ข) 
 ตวัอย่างสุดทา้ยท่ีส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ไดด้ าเนินการ คือ การพฒันา
แอปพลิเคชนัแจง้ขอ้มูลข่าวสารและบริการภาครัฐ (G-News) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐส่งขอ้มูลข่าวสารถึง
ประชาชนโดยตรง โดยประชาชนสามารถเลือกรับขอ้มูลข่าวสารเฉพาะท่ีตนสนใจได ้(ส านกังานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์, 2559ค) 
 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐของประเทศไทยมีอยู ่2 ประเด็นส าคญั คือ 
ประเด็นท่ีหน่ึง การขาดกฎหมายแม่บทท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัยุคดิจิทลัท่ีเป็นแผนแม่บทในการเปิดเผย
ขอ้มูลภาครัฐ ทั้ง ๆ ท่ีการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดเป็นหัวใจส าคญัประการหน่ึงของ
การสร้างรัฐบาลดิจิทลัเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน แต่บทบญัญติัเก่ียวกบัประเด็นน้ีกลบักระจดักระจาย
อยูใ่นกฎหมายหลายฉบบั ยิ่งไปกวา่นั้น กฎหมายแต่ละฉบบัยงับงัคบัให้รัฐบาลเปิดเผยขอ้มูลแบบแยกส่วน
คือ เปิดเฉพาะบางแง่มุมเท่านั้น ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงหรือติดตามข้อมูลเปิดภาครัฐได้
โดยสะดวก 
 ประเด็นท่ีสอง หน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลของรัฐท่ีหน่วยงานของตน
ครอบครองผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยยงัไม่มีการเช่ือมโยงกันเท่าท่ีควร ส่งผลให้ประชาชนต้องติดต่อ
หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง หรือเขา้เวบ็ไซตข์องหลายหน่วยงานเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งครบถว้น    
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 จากท่ีอธิบายมาทั้งหมด จะพบว่า ประเทศไทยไดด้ าเนินการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาล
แบบเปิดตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกหนังสือราชกิจจานุเบกษาเพื่อแจง้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน มาจนถึงในยุคปัจจุบันท่ีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐพฒันามาถึงการเปิดเผยผ่าน                   
แอปพลิเคชนั G-News และเปิดเผยในรูปแบบท่ีประชาชนและองค์กรต่าง ๆ วตัถุประสงค์ของการเปิดเผย
ขอ้มูลภาครัฐของไทยเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดไดพ้ฒันาจากการมุ่งเนน้การติดตามตรวจสอบการท างานของ
รัฐบาลเป็นหลกั มาสู่การส่งเสริมให้สังคมน าขอ้มูลท่ีเปิดเผยไปใชพ้ฒันาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวตักรรม
อีกประการหน่ึงดว้ย  
  
ข้อเสนอแนะบางประการเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือสร้างรัฐบาลแบบเปิด  
 แมว้่าประเทศไทยจะเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ มาตั้งแต่ พ.ศ. 2401 แต่รัฐบาลไทยยงั
สามารถปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึนไดท้ั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งส้ิน 10 
ประเด็น โดยแบ่งออกเป็นเชิงปริมาณ 5 ประเด็น และเชิงคุณภาพ 5 ประเด็น 
 ขอ้เสนอแนะเชิงปริมาณ มี 5 ประเด็นดงัน้ี 
 ประเด็นแรก รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งตอ้งยึดมัน่ในหลกัการท่ีว่า “ขอ้มูลเป็นสมบติั            
ของชาติ” มิใช่สมบติัของรัฐบาล ดงันั้นประชาชนจึงลว้นเป็นเจา้ของขอ้มูลท่ีหน่วยงานของรัฐครอบครองอยู ่
และมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได้โดยเสมอภาค ดงันั้นหน่วยงานของรัฐควรเปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทาง             
ต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง โดยค านึงถึงหลกัการทั้ง 8 ขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
 ประเด็นท่ีสอง รัฐบาลควรผลกัดนัการตรากฎหมายกลางเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐฉบบัใหม่
ท่ีชัดเจน และสอดคล้องกบัความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิทลัโดยพิจารณาบทบญัญัติของ
รัฐธรรมนูญ และใชพ้ระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นพื้นฐานในการพิจารณายกร่าง
กฎหมายฉบบัใหม่โดยตอ้งยดึมัน่ในหลกัการเปิดเผยเป็นหลกั ปกปิดเป็นขอ้ยกเวน้ อยา่งเคร่งครัด  
 จากหลกัการดงักล่าว บทบญัญติัเก่ียวกบัขอ้มูลปกปิดจ าเป็นตอ้งใชถ้อ้ยค าท่ีชดัเจนและรัดกุมท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อจ ากดัการใชดุ้ลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการปกปิดขอ้มูล โดยอาจพิจารณาจาก
ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร และค าพิพากษา/ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุด
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของรัฐ 
 ประเด็นท่ีสาม ควรจ ากดัประชุมลบัของรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร และวุฒิสภาให้เหลือน้อยท่ีสุด 
โดยอาจก าหนดวา่การประชุมลบัตอ้งมีคะแนนเสียงเห็นชอบอยา่งท่วมทน้ เช่น ส่ีในห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของแต่ละสภา นอกจากน้ีควรบญัญติัห้ามการประชุมลบัในบางกรณีท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนอย่างชัดเจน เช่น การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญากับต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพิจารณาประวติั ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลเพื่อ
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แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ต  าแหน่งในองคก์รอิสระท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบการใชอ้ านาจ
รัฐอยา่งเขม้ขน้ อาทิ กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ กรรมการตรวจเงินแผน่ดิน ผูต้รวจการแผน่ดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
 ในกรณีท่ีวิตกวา่ ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอเพื่อรับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งเหล่าน้ีจะเส่ือมเสียช่ือเสียง 
จากขอ้กล่าวหาท่ีไม่เป็นจริงในการประชุมท่ีเปิดเผยนั้น สามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยการเปิดโอกาสให้บุคคล
เหล่าน้ีสามารถเขา้ช้ีแจงขอ้กล่าวหาในท่ีประชุมรัฐสภา สภาผูแ้ทนราษฎร หรือวฒิุสภา แลว้แต่กรณี ได ้ 
 ประเด็นท่ีส่ี ควรพิจารณาขยายขอบเขตหรือประเภทของขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งเปิดเผยใหส้าธารณชน
รับทราบอย่างสม ่าเสมอ เช่น การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐในส่วนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการจดัซ้ือจัดจ้าง 
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีบุคคลสาธารณะไดรั้บในแต่ละปีงบประมาณ การเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัทางการเมืองและองคก์รอิสระ รวมทั้งผลประกอบการและการเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัต่าง ๆ ท่ีประกอบการในประเทศไทย ในรูปแบบท่ีประชาชนสามารถเขา้ถึง
ไดง่้าย และรวดเร็ว  
 ประเด็นท่ีห้า แมว้า่รัฐบาลจะพยายามสนบัสนุนส่งเสริมการเปิดเผยขอ้มูลผ่านช่องทางดิจิทลัอย่าง
จริงจงัก็ตาม จะมีประชาชนส่วนหน่ึงเสมอท่ีไม่สามารถหรือไม่เต็มใจท่ีจะติดตามขอ้มูลข่าวสารของรัฐผา่น
ช่องทางดิจิทลั ดังนั้น รัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง             
ทางอ่ืน ๆ เช่น ตูบ้ริการอเนกประสงคข์องรัฐ โทรสาร โทรศพัท ์การส่งเอกสารทางไปรษณีย ์ไดโ้ดยสะดวก 
รวดเร็ว และเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด   
 ส าหรับขอ้เสนอแนะในเชิงคุณภาพ มี 5 ประเด็นดงัน้ี 
 ประเด็นท่ีหน่ึง รัฐบาลควรปรึกษาหารือกับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนอย่าง
ต่อเน่ืองวา่ ตอ้งการใหรั้ฐบาลเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองใด ในรูปแบบใดเป็นพิเศษ จึงจะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
เพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สังคมอย่างแทจ้ริง นอกจากน้ี ในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีขอ้มูลชุดท่ีประชาชนต้องการ รัฐบาลควร
สนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากรท่ีจ าเป็น ให้หน่วยงานเหล่านั้นด าเนินการเก็บ รวบรวม และเผยแพร่
ขอ้มูลเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ประเด็นท่ีสอง ควรพฒันาเวบ็ไซตท่ี์เปิดเผยขอ้มูลภาครัฐทั้งหมดให้เช่ือมโยงกนัมากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ทิศทางส าคญัคือ การสร้างและพฒันาเวบ็ท่าท่ีท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลข่าวสารของรัฐ
ทุกดา้นเพื่อความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของประชาชน   
 นอกจากน้ี ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกติดตามเฉพาะประเด็นท่ีสนใจได ้โดยทุกคร้ัง
ขอ้มูลข่าวสารในหัวขอ้นั้น ๆ เปล่ียนแปลงไป จะมีขอ้ความแจง้เตือนไปยงัอีเมล (E-mail) หรือหมายเลข
โทรศพัท์มือถือท่ีประชาชนได้ลงทะเบียนไวก้บัเว็บไซต์เหล่านั้น ภาษาองักฤษอาจใช้ค  าว่า “Track This” 
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ทั้ งน้ีอาจเช่ือมโยงการส่งข้อมูลข่าวสารถึงประชาชนกับแอปพลิเคชัน G-News ท่ีส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) พฒันาข้ึนมาแลว้ ตวัอยา่งเช่น นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา ประเทศ
ไทยมีพระราชบญัญติั ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม แลว้ 17 ฉบบั ประชาชนท่ีสนใจกฎหมายฉบบัน้ีเป็น
พิเศษ อาจลงทะเบียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายฉบบัน้ีได้บน
เวบ็ไซตร์าชกิจจานุเบกษา โดยทุกคร้ังท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประชาชนท่ีลงทะเบียนไวจ้ะได้รับขอ้ความเตือนผ่านทาง             
แอปพลิเคชนั G-News อีเมลหรือหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ  
 ประเด็นท่ีสาม หน่วยงานของรัฐควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และประชาชน
ทัว่ไปแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ โครงการ และร่างกฎหมายฉบบัต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ
ผ่านช่องทางดิจิทลัมากข้ึน และควรเปิดเผยความคิดเห็นเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่าง
สม ่าเสมอ การด าเนินการเช่นน้ีจะช่วยกระตุน้และส่งเสริมใหส้ังคมเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบั
นโยบายสาธารณะอยา่งกวา้งขวาง เป็นระบบและมีเหตุผลมากข้ึน 
 ประเด็นท่ีส่ี หน่วยงานของรัฐควรประชาสัมพนัธ์นวตักรรมท่ีเกิดจากการน าขอ้มูลเปิดภาครัฐท่ี
เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ https://www.data.go.th/ และแหล่งอ่ืน ๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจให้สังคม
ร่วมกนัพฒันานวตักรรมจากขอ้มูลเปิดภาครัฐอยา่งจริงจงัต่อไป     
 ประเ ด็นท่ีห้า  เพื่ อ ส่ง เส ริมบทบาทของสังคมในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาล                     
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจดัซ้ือจดัจา้ง บนเว็บไซต์ระบบขอ้มูลการใช้จ่ายภาครัฐ หรือ ภาษีไปไหน? 
รัฐบาลควรพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดสัญญาฉบบัจริงของแต่ละโครงการโดยเฉพาะการส่งมอบงาน                    
แต่ละงวด ทั้งน้ี เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าหรับสังคมในการตรวจสอบความก้าวหน้าหรือความสมบูรณ์ของ
โครงการได้โดยสะดวก โดยอาจเร่ิมตน้จากโครงการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นการก่อสร้างก่อน เน่ืองจากเป็น
โครงการจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐท่ีประชาชนสามารถเห็นความกา้วหนา้ของการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด 
นอกจากน้ี อาจพิจารณาเปิดโอกาสให้ประชาชนถ่ายภาพโครงการก่อสร้างในพื้นท่ีของตนท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
แลว้น ามาแสดงบนเวบ็ไซตด์งักล่าวดว้ย  
 
สรุป 
 แนวคิดการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดเป็นแนวคิดท่ีองค์การระหว่างประเทศ 
และประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยไดมุ้่งมัน่ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการท างานของรัฐบาลอนัจะไปสู่ความไวว้างใจของสังคม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชนทุกระดบั การน าขอ้มูลท่ีเปิดเผยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวตักรรม             
ในกรณีของประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิดเร่ิมต้นข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2401               
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เม่ือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวทรงออกหนงัสือราชกิจจานุเบกษา และไดมี้พฒันาการเร่ือยมา
จนถึงปัจจุบันท่ีมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบท่ีเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถน าไป
ประมวลผล เพื่อสร้างนวตักรรมได ้อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐทั้ง
ในเชิงปริมาณ และคุณภาพรวมทั้งส้ิน 10 ประเด็น เพื่อขยายขอบเขตการเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐให้กวา้งขวาง
และตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากท่ีสุด รวมทั้งพฒันาเคร่ืองมือเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้
ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนน าขอ้มูลเหล่านั้นไป
ใชป้ระโยชน์ในการสร้างสรรค์นวตักรรมทุกดา้นอยา่งจริงจงั การเปิดเผยขอ้มูลภาครัฐเพื่อน าไปสู่การเป็น
รัฐบาลแบบเปิดจึงเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารราชการแผ่นดินในยุคดิจิทลั เพื่อน าประเทศไทยไปสู่  
ความมัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยนื อยา่งแทจ้ริง 
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